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 فساد شركة العقود 
في الفقه اإلسالمي

أسبابه وآثاره

د. أحمد بن عبد الله بن ناصر الشاللي
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م



10
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

فساد شركة العقود في الفقه اإلسالمي 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
نبينا حممد، عليه وعىل آله وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

أما بعد:

الرشيعة عناية ظاهرة،  أولتها  التي  الكبرية  العقود  الرشكة من  فإن عقد 
اختلفت  وقد  فاسدها،  من  صحيحها  وبينوا  أحكامها،  يف  الفقهاء  ل  وفصَّ
مشارهبم يف النظر يف األصول التي تبنى عليها أحكام هذا الباب، وأدى ذلك 
إىل االختالف الكبري بينهم يف الفروع املبنية عىل تلك األصول، فاختلفوا يف 
تفسد  التي  األسباب  يف  واختلفوا  الرشكات،  أنواع  من  والفاسد  الصحيح 

الرشكة، وما يرتتب عىل فسادها من أحكام.

إليه مل أجد بحثًا مستقاًل سلط  العامة  ومع أمهية هذا املوضوع واحلاجة 
هذا  عىل  يرتتب  وما  الرشكات،  فساد  إىل  تؤدي  التي  األسباب  عىل  الضوء 
الفساد من أحكام، ولذا فقد عزمُت عىل الكتابة فيه يف بحث أسميته: »فساد 
رشكة العقود يف الفقه اإلسالمي -أسبابه وآثاره-« سائاًل املوىل ىلاعتو هناحبس 

أن يوفقني فيه إىل الصواب، وأن جيعل ما أكتبه خالصًا لوجهه.

أمهية املوضوع، وأسباب اختياره:

تكمن أمهية املوضوع فيام ييل:

باب  وهو  املعامالت،  أبواب  من  كبري  بباب  املوضوع  هذا  ارتباط   .1
الرشكة.
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الرشكات  يف  واملحلية  العاملية  السوق  تشهده  الذي  الكبري  االنفتاح   .2
الرشكات  يرد  املعارصين  الفقهاء  من  كثريًا  أن  املعلوم  ومن  بأنواعها، 

املعارصة بأنواعها إىل الرشكات عند املتقدمني.

معرفة  دون  يفسدها  ما  بعض  عىل  الرشكات  عقود  من  كثري  اشتامل   .3
أصحاهبا.

فيها  اختل  التي  الرشكات  عقود  من  كثري  يف  العامة  البلوى  وجود   .4
رشط أو وجد فيها مانع يمنع من صحتها، وجهل الكثري لآلثار املرتتبة عىل 

هذا العقد.

حدود املوضوع:

يرتتب  وما  املتقدمني  عند  العقود  رشكة  فساد  أسباب  سيناقش  البحث 
عىل ذلك من آثار، دون النظر يف األسباب واآلثار املؤدية إىل فساد الرشكات 

املعارصة.

كام أن البحث فيام يفسد الرشكة من أصلها، وال يناقش األسباب الطارئة 
التي تفسخ عقد الرشكة بعد أن انعقد صحيحًا.

السابقة: الدراسات 

مل أجد -فيام اطلعت عليه- من أفرد هذا املوضوع بدراسة مستقلة، إال 
بحثني فقط، ومها:

الفقه اإلسالمي والقانون  البحث األول: »مفسدات الرشكة وآثارها يف 
مقدم  بحث  وهو  الوحش،  حسني  حممود  حممد  للدكتور:  األردين«:  املدين 
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الستكامل متطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراه يف الفقه وأصوله يف كلية 
بعض  يف  الباحث  مع  توافقت  وقد  األردنية،  اجلامعة  يف  العليا  الدراسات 
يف  وكذا  والفساد،  البطالن  بني  والفرق  الرشكة  كحكم  التمهيد،  مطالب 
بعض أسباب فساد الرشكة، وهي: »اجلهالة، والرشوط الفاسدة، عدم خلط 

املالني يف الرشكة«، وانفردت عن الباحث فيام ييل:

1. حكم الدخول يف الرشكة الفاسدة.

2. أصول املذاهب فيام يصح من الرشكات.

3. بعض أسباب فساد الرشكة »اختالل رشط من الرشوط املتفق عليها، 
أن تكون الرشكة فيام ال يصح فيه التوكيل«.

الباحث  يتطرق  فلم  كامال،  الرشكة  فساد  املرتتبة عىل  اآلثار  مبحث   .4
الفساد  بعد  الرشكات  تصحيح  عن  تكلم  وإنام  اآلثار،  هذه  من  يشء  إىل 

وتطهريها وفسخها وانحالهلا.

الفقه  يف  مقارنة  -دراسة  التجارية  الرشكة  بطالن  »آثار  الثاين:  البحث 
اإلسالمي-«: للدكتور يوسف بن عبد اهلل اخلضري، وهو بحث منشور يف جملة 

الرشيعة والقانون، العدد الثاين واألربعون، يف ربيع اآلخر عام 1431هـ.

والبحث كام هو ظاهر من عنوانه هو بحث قانوين مقارن بالفقه، فصبغته 
صبغة قانونية، وهو يف اآلثار فقط دون ذكر أسباب فساد الرشكة، كام أنه مل 
توزيع  يف  البطالن  أثر  سوى  البحث  هذا  يف  بحثتها  التي  اآلثار  من  يبحث 
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األرباح، دون أن يفصل بني أنواع الرشكات، ولذا فالتقاطع الذي بني بحثي 
وبحثه ال يتجاوز %10.

البحث: منهج 

سلكت يف إعداد هذا البحث املنهج املعتمد عند الباحثني، وأهم مالحمه 
ما ييل:

1. كتابة اآليات بالرسم العثامين، مع بيان أرقامها وعزوها إىل سورها.

يف  تكن  مل  إن  درجتها  وبيان  السنة،  كتب  من  األحاديث  ختريج   .2
الصحيحني، أو يف أحدمها.

3. االعتامد يف توثيق األقوال ونسبتها إىل املذاهب واإلحالة إىل املصادر 
األصلية للمذهب نفسه.

4. إذا كانت املسألة موضع اتفاق ذكرت دليلها، مع توثيق األقوال من 
مصادره املعتربة.

املوضوع  صلب  من  وكانت  اخلالف،  مسائل  من  املسألة  كانت  إذا   .5
فإين أعرض األقوال عىل حسب االجتاهات الفقهية، وأتبع كل قول بأدلته، 

، مع ذكر سبب الرتجيح. وما يتبعه من مناقشات، ثم أبني ما ترجح لديَّ

6. بيان معاين األلفاظ واملصطلحات التي حتتاج إىل توضيح.

7. مل أترجم لألعالم مراعاة لالختصار، مع أن غالب من ذكروا يف هذا 
البحث هم من األعالم املشهورين.
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خطة البحث:

أهم  فيها  بينت  وخامتة  ومبحثني،  ومتهيد  مقدمة  يف  البحث  هذا  انتظم 
النتائج، وفهرس املراجع.

املقدمة:

وفيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره، واملنهج املتبع، واخلطة.

التمهيد:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف املفردات.

املطلب الثاين: مرشوعية الرشكة وأقسامها.

املطلب الثالث: الرشوط املتفق عليها لعقد الرشكة.

املطلب الرابع: حكم الدخول يف الرشكة الفاسدة.

وأسباب  الرشكات،  من  يصح  فيام  املذاهب  أصول  األول:  املبحث 
فسادها:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: أصول املذاهب فيام يصح من الرشكات.

املطلب الثاين: أسباب فساد الرشكة.
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املبحث الثاين: اآلثار املرتتبة عىل فساد الرشكة:

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: أثر فساد الرشكة يف الترصف.

املطلب الثاين: أثر فساد الرشكة يف األرباح.

املطلب الثالث: أثر فساد الرشكة يف الضامن.

اخلامتة:

وحتتوي عىل أهم النتائج.

فهرس املراجع.

هذا، واهلل أسأل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه، وأن ينفع به الكاتب 
والقارئ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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تمهيد

المطلب األول: تعريف المفردات:

املسألة األوىل: تعريف الفساد لغة واصطالحًا:

الفساد لغة:

اسم من فسد اليشء يفسد فسادًا، فهو فاسد وفسيد، وقوم َفسدى عىل 
وزن هلكى لتقارهبام يف املعنى، ويقال ملا فيه الفساد مفسدة.

ويأيت الفساد عىل معنيني:

َءالَِهٌة  األول: بمعنى بطل واضمحل، ومنه قوله تعاىل: ﴿لَۡو َكَن فِيِهَمآ 
ُ لََفَسَدتَا﴾)1)، أي: خلربتا وهلك من فيهام)2). إِلَّ ٱللَّ

والثاين: بمعنى التغري، يقال فسدت اللؤلؤة إذا ذهب ملعاهنا وإن مل تتلف، 
وفسد اللحم واخلبز أي: تغريا)3).

وأما تعريف الفساد اصطالحًا:

حقيقة  عىل  مبني  االختالف  وهذا  تعريفه،  يف  املذاهب  اختلفت  فقد 
الفساد، وهل هو مرادف للبطالن أو بينهام فرق؟

سورة األنبياء: 22.  (1(
ينظر: تفسري البغوي )285/3).  (2(

ينظر: املحكم واملحيط األعظم، مادة )فسد(، )458/8(، لسان العرب )335/3(،   (3(
تاج العروس مادة )فسد(، )496/8).
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عدم  عن  عبارة  العبادات:  يف  الفساد  أن  إىل  واحلنابلة  الشافعية  فذهب 
ترتب األثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، ويف املعامالت: عبارة عن عدم 
أبواب  بعض  يف  إال  للباطل  مرادف  عندهم  والفاسد  عليها)1)،  األثر  ترتب 

الفقه فيفرقون بينهام بناء عىل الدليل ال عىل أصل املعنى.

فالشافعية يفرقون بني الفاسد والباطل يف احلج واخللع والعارية والوكالة 
والرشكة والقراض)2)، واحلنابلة يفرقون بينهام يف احلج والنكاح)3).

إذا  بالفساد  التي حكموا عليها  املسائل  التحرير: »غالب  قال يف خمترص 
كانت خمتلفًا فيها بني العلامء. والتي حكموا عليها بالبطالن إذا كانت جممعًا 

عليها، أو اخلالف فيها شاذ«)4).

وذهب احلنفية إىل أن الفاسد والباطل بمعنى واحد يف العبادات، وفرقوا 
بينهام يف املعامالت، فقال أبو حنيفة هللا همحر: الفاسد: »هو ما كان مرشوعًا 
وممنوع  بيع،  إنه  حيث  من  مرشوع  فإنه  الربا  كعقد  وصفه«)5)،  دون  بأصله 
إنه عقد ربا. والباطل: »ما مل يرشع بأصله وال بوضعه«)6)، كمن  من حيث 

الناظر  روضة   ،)24/2( الفقه  أصول  يف  املحيط  البحر  ص)76(،  املستصفى  ينظر:   (1(
وجنة املناظر )183/1(، خمترص التحرير رشح الكوكب املنري )473/1).

رسالن  ابن  زبد  رشح  البيان  غاية   ،)26/2( الفقه  أصول  يف  املحيط  البحر  ينظر:   (2(
.(14/1(

ينظر: املغني )11/7(، رشح العمدة البن تيمية، كتاب احلج )233/2-117/1).  (3(
.(474/1(  (4(

ينظر: كشف األرسار رشح أصول البزدوي )259/1).  (5(
املرجع السابق.  (6(
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يف  باطل  فالعقد  بدراهم،  الدم  باع  أو  ناقته،  بطن  يف  الذي  احلمل  محل  باع 
الصورتني؛ ألن اخللل يف املبيع، فحمل محل الناقة معدوم، والدم نجس.

فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بني الصحيح والباطل، فالعقد الفاسد إذا 
الفاسد  والعقد  شيئًا.  يفيد  ال  والباطل  اخلبيث،  امللك  يفيد  بالقبض  اتصل 
يمكن إصالحه برد الزيادة إذا كانت هي سبب الفساد فيكون الباقي حالالً 

طيبًا، أما الباطل فهو لغو ال فائدة فيه وال يمكن إصالحه)1).
احلنفية  قول  بني  وتوسطوا  العبادات  يف  بينهام  يفرقوا  فلم  املالكية  وأما 
يفرقون  الذين ال  الشافعية واحلنابلة  بينهام، وبني قول  التفريق  يثبتون  الذين 
يف  والفاسد  الباطل  بني  يفرقوا  مل  فاملالكية  احلكم،  يف  ال  التسمية  يف  بينهام 
التسمية، ولكنهم قالوا: البيع الفاسد يفيد شبهة امللك فيام يقبل امللك، فإذا 
وتلف  األسواق،  حوالة  وهي:  بالقيمة  امللك  يقدر  أشياء  أربعة  أحد  حلقه 

العني، ونقصاهنا، وتعلق حق الغري هبا عىل تفصيل هلم يف ذلك)2).
والراجح -واهلل أعلم- هو ما عليه اجلمهور، وهو أن األصل هو عدم 
ممنوع  فإنه  بوصفه  ممنوع  كل  ألن  العقود؛  يف  والباطل  الفاسد  بني  التفريق 

بأصله، وال دليل عىل التفريق بينهام)3).
وعىل هذا فيكون تعريف الفاسد: »ما ال يتعلق به النفوذ، وال حيصل به 

املقصود«)4).

التحرير  تيسري   ،)155/2( اهلامم  بن  الكامل  حترير  عيل  والتحبري  التقرير  ينظر:   (1(
.(173/1(

ينظر: القوانني الفقهية )172/1).  (2(
ينظر: املستصفى )76/1(، حتقيق املراد يف أن النهي يقتيض الفساد )72/1).  (3(

ينظر: الفقيه واملتفقه )191/1(، اللمع يف أصول الفقه للشريازي.  (4(
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رفعه  عىل  فاعله  يقدر  ال  الذي  الترصف  هو  العقود  يف  بالنفوذ  واملراد 
الفاسد  العقد  فإن  والنكاح،  والوقف  واإلجارة  البيع  من  الالزمة  كالعقود 

ال يفيدها)1).

املسألة الثانية: تعريف الرشكة لغة واصطالحًا:

الرشكة لغة:

عن  يمتازان  ال  بحيث  باآلخر  املالني  أحد  خلط  أي  االختالط  هي 
بعضهام، وهي مأخوذة من الرشك.

كة عىل وزن كلمة بفتح األول وكرس الثاين إذا رصت له رشيكًا،  والرَشِ
ومجع الرشيك رشكاء وأرشاك، ورشكت بينهام يف املال ترشيكًا وأرشكته يف 
كة- بكرس األول وسكون  األمر جعلته لك رشيكًا، ثم خفف املصدر -رِشْ

الثاين، وغلب استعامل املخفف)2).

وأما الرشكة اصطالحًا:

فقد اختلفت عبارات املذاهب يف تعريفها، وأمجع تعريف هلا هو تعريف 
احلنابلة، وهو أهنا: »االجتامع يف استحقاق أو ترصف«)3).

فقد مجع بني نوعي الرشكة -األمالك والعقود- وهو مشتمل عىل مجيع 
صور رشكة العقود.

ينظر: خمترص التحرير رشح الكوكب املنري )474/1).  (1(
تاج   ،)448/10( العرب  لسان   ،)311/1( )رشك(،  مادة  املنري،  املصباح  ينظر:   (2(

العروس، مادة )رشك(، )223/27).
الرشح الكبري عىل متن املقنع )109/5(، كشاف القناع عن متن اإلقناع )496/3).  (3(
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أو  عني  يف  واهلبة  والوصية  اإلرث  كرشكة  االستحقاق:  يف  فاالجتامع 
العلم أحكامها  منفعة، وتسمى هذه أيضًا: »رشكة األمالك«، ويبحث أهل 

يف أبواب الشفعة القسمة ونحوها.

واالجتامع يف الترصف: وهو ما يعرف بـ »رشكة العقود«، وهي املقصودة 
بالبحث. هنا 

وتعرف رشكة العقود بأهنا: عقد بني اثنني فأكثر لالشرتاك يف ربح مال 
هلام عمال فيه، أو ألحدمها عمل فيه اآلخر، أو يف ربح عملهام من دون مال)1).

املسألة الثالثة: تعريف السبب لغة واصطالحًا:

السبب لغة:

حبل  أي  سبب،  فالن  وبني  وبيني  أسباب،  واجلمع  اخليط،  أو  احلبل 
ِف  ٱللَُّ  هُ  يَنُصَ لَّن  ن 

َ
أ َيُظنُّ  كََن  ﴿َمن  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  يوصل)2)، 

الفراء  قال  ۡلَۡقَطۡع﴾)3)،  ُثمَّ  َمآءِ  ٱلسَّ إَِل  بَِسَبٍب  فَۡلَيۡمُدۡد  َوٱٓأۡلِخَرةِ  ۡنَيا  ٱدلُّ
بالغلبة، فليشدد  هللا همحر: »معنى اآلية من كان يظن أن لن ينرص اهلل حممدًا 

يف سامء بيته حبال، ثم ليختنق به«)4).

مل أجد أحدًا من املذاهب عرف رشكة العقود تعريفًا جامعًا يشمل مجيع صورها، فكل   (1(
من  به  خيتصون  ما  بعض  ويذكرون  املضاربة،  فيخرجون  وجهته،  من  يعرفها  مذهب 
بني  عقد  عن  عبارة  »هي  احلنفية:  تعريف  من  مستفيدًا  بنفيس  عرفتها  ولذا  رشوط، 

املتشاركني يف رأس املال والربح« رد املحتار )364/3).
ينظر: هتذيب اللغة )129/1(، لسان العرب )281/8).  (2(

سورة احلج: 15.  (3(
ينظر: التفسري البسيط للواحدي )308/15).  (4(



21
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

فساد شركة العقود في الفقه اإلسالمي 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

بِِهُم  َعۡت  ﴿َوَتَقطَّ تعاىل  كقوله  يشء،  إىل  به  يتوصل  ما  لكل  استعري  ثم 
ۡسَباُب166﴾)1)، أي: الوصل واملودات)2).

َ
ٱۡل

وأما السبب اصطالحًا:

به  عرفه  ما  التعريفات  هذه  وأفضل  له،  العلامء  تعريفات  اختلفت  فقد 
القرايف بأنه: »ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته«)3).

فقوله: »ما يلزم من وجوده الوجود«: احرتاز من الرشط، ألنه ال يلزم 
من وجوده الوجود.

عدمه  من  يلزم  ال  ألنه  املانع،  من  احرتاز  العدم«:  عدمه  »ومن  وقوله: 
وجود وال عدم.

وجود  أو  الرشط  فقدان  السبب  قارن  لو  مما  احرتاز  »لذاته«:  وقوله: 
الزكاة هو ميض  فإن سبب وجوب  الزكاة،  الدين يف نصاب  املانع، كوجود 
جتب  فال  النصاب  ينقص  دين  هناك  كان  فإن  ذا  ومع  النصاب،  عىل  احلول 

الزكاة، ال الختالل السبب، وإنام لوجود املانع.

سورة البقرة: 166.  (1(
ينظر: زاد املسري )131/1).  (2(
الفروق للقرايف )216/4).  (3(
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املسألة الرابعة: تعريف األثر لغة واصطالحًا:

األثر لغة:

مفرد آثار، وله ثالثة أصول: »تقديم اليشء، وذكر اليشء، ورسم اليشء 
النقل،  منها:  معان،  عدة  به  ويراد  العرب  كالم  يف  األثر  ويطلق  الباقي«)1)، 
يقال: أثرت احلديث أثرًا أي: نقلته، ومنها بقية اليشء، يقال: أثر الدار أي: 
وعالمة.  أثرًا  فيه  جعلت  تأثريًا،  فيه  أثرت  يقال:  العالمة،  ومنها:  بقيتها. 
ومنها: النتيجة، وهو ما يرتتب عىل اليشء: فيقال: آثار النكاح، أي األشياء 

املرتتبة عىل النكاح)2).

وأما يف االصطالح:

غالبًا  األثر  يستخدمون  لكنهم  الفقهاء،  عند  لألثر  تعريفًا  أجد  فلم 
ويريدون به النتيجة وما يرتتب عىل اليشء من أحكام، فيقولون: »فصل: يف 
األثر املرتتب عىل توبة شاهد الزور«)3)، و»فصل يف آثار احلوالة«)4) و»فصل 

يف آثار احلجر«)5)، وهذا املعنى هو املقصود يف هذا البحث.

مقاييس اللغة، مادة )أثر(، )53/1).  (1(
لسان   ،)341/1( املحيط  القاموس   ،)4/1( ر(،  ث  )ء  مادة  املنري،  املصباح  ينظر:   (2(
 ،)5/1( الوسيط  املعجم   ،)13/10( )أثر(  مادة  العروس،  تاج   ،)5/4( العرب 

معجم لغة الفقهاء )42/1).
احلاوي الكبري )321/16).  (3(

الكايف )125/2).  (4(
نيل املآرب برشح دليل الطالب )395/1).  (5(
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المطلب الثاني: مشروعية الشركة وأقسامها:

الرشكة ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع؛ أما الكتاب فقوله ىلاعتو هناحبس: 
َءاَمُنواْ﴾)1)  ِيَن  ٱلَّ إِلَّ  َبۡعٍض   ٰ َعَ َبۡعُضُهۡم  َلَۡبِغ  ٱۡلُلََطآءِ  ّمَِن  َكثرِٗيا  ﴿ِإَونَّ 

اآلية، واخللطاء هم الرشكاء.

ومن السنة ما روي عن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »يقول اهلل لجو زع: 
صاحبه  أحدمها  خان  فإذا  صاحبه،  أحدمها  خين  مل  ما  الرشيكني  ثالث  أنا 

خرجت من بينهام«)2).

وأمجع املسلمون عىل جواز الرشكة يف اجلملة)3)، وإنام اختلفوا يف أنواع 
منها.

وقد سبق أن الرشكة عىل رضبني: رشكة أمالك ورشكة عقود، وأن املراد 
بحثه هنا هو رشكة العقود، وقد اختلف أهل العلم يف أقسامها.

فاحلنفية قسموا الرشكة إىل قسمني:

سورة ص: 24.  (1(
رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب الرشكة، رقم )3383(، والدارقطني، كتاب البيوع   (2(
الزبرقان أيب مهام عن  البيوع )52/2(، من طريق حممد بن  )139(، واحلاكم، كتاب 
التيمي،  حيان  أيب  جلهالة  األلباين  وضعفه  هريرة.  أيب  عن  أبيه  عن  التيمي  حيان  أيب 

ولالختالف يف وصله. ينظر: إرواء الغليل )289-288/5).
 ،)109/7( املغني  ص)93(،  اإلمجاع  مراتب   ،)3/2( هبرية  البن  اإلفصاح  ينظر:   (3(

االختيار لعليل املختار )13/3).
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القسم األول: رشكة العنان: »وهي أن يشرتك اثنان يف نوع بر أو طعام أو 
يشرتكان يف عموم التجارات وال يذكران الكفالة«)1).

القسم الثاين: رشكة املفاوضة: وهي »أن يشرتك الرجالن فيتساويان يف 
ماهلام وترصفهام ودينهام، فيفوض كل واحد منهام أمر الرشكة إىل صاحبه عىل 

اإلطالق إذ هي من املساواة«)2).
فالفرق بني املفاوضة والعنان عند احلنفية أن املفاوضة قائمة عىل الوكالة 

والكفالة، بخالف العنان فهي قائمة عىل الوكالة دون الكفالة.
ورشكة  باألموال،  رشكة  أنواع:  ثالثة  له  واملفاوضة  العنان  من  وكلٌّ 
باألعامل -وتسمى رشكة األبدان ورشكة الصانع، ورشكة بالتقبل- ورشكة 

الوجوه)3).
وأما املالكية والشافعية فإهنم جيعلون الرشكة عىل أربعة أنواع:

فيه  ليعمال  بامليهام  اثنان  يشرتك  أن  وهي  العنان:  رشكة  األول:  النوع 
يف  امللك  بحكم  فيهام  منهام  واحد  كل  ترصف  فينفذ  هلام،  وربحه  ببدنيهام، 

نصيبه، والوكالة يف نصيب رشيكه)4).
النوع الثاين: رشكة الوجوه: وهي أن يشرتك اثنان فأكثر ممَّن هلم وجاهة 
عند الناس وحسن سمعة، عىل أن يشرتوا السلع يف الذمة إىل أجل، مشرتكني 
املبسوط   ،)533/1( للسغدي  الفتاوى  يف  النتف  وينظر:  ص)127(،  املبتدي  بداية   (1(

للرسخيس )152/11).
اهلداية يف رشح بداية املبتدي )5/3).  (2(

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام )319/2).  (3(
ينظر: التاج واإلكليل )90/7(، روضة الطالبني )275/4).  (4(
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أم منفردين، ويكون املشرتى مشرتكًا بينهم، ثم يبيعوا تلك السلع، فام كان 
من ربح كان بني الرشكاء، يقتسمونه بالسوّية أو حسب االتفاق)1).

بأبداهنام  يكتسبان  فيام  يشرتكا  أن  وهي  األبدان:  رشكة  الثالث:  النوع 
الصناعات  املباحات، ويف  املباح، كاحلطب، واحلشيش، وغري ذلك من  من 

كذلك)2).
النوع الرابع: رشكة املفاوضة: وقد اختلفوا يف حدها.

فعرفها املالكية بقوهلم: »أن يفوض كل واحد منهام إىل صاحبه الترصف 
يف ماله مع غيبته وحضوره، ويلزمه كل ما يعمله رشيكه«)3).

ويربحان  يكسبان  ما  بينهام  ليكون  اثنان  »بأن يشرتك  الشافعية:  وعرفها 
ويلتزمان من غرم ويناالن من غنم«)4).

وأما احلنابلة فيجعلون الرشكة عىل مخسة أنواع، األربعة السابقة إضافة 
إىل رشكة املضاربة)5)، وهي أن يدفع ماله إىل آخر يتجر فيه، والربح بينهام)6)، 

ينظر: التاج واإلكليل )91/7(، جواهر العقود )152/1).  (1(
ينظر: التاج واإلكليل )94/7(، حتفة املحتاج )282/5).  (2(

الكايف يف فقه أهل املدينة )783/2(، بداية املجتهد )37/4).  (3(
املجموع رشح املهذب )73/14(، روضة الطالبني )279/4).  (4(

أهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذة من الرضب يف األرض، وهو السفر فيها للتجارة،   (5(
وقيل: من رضب كل واحد منهام بسهم يف الربح. ويسميه أهل احلجاز القراض، وبه 
إذا  الثوب،  الفأر  قرض  يقال:  القطع،  من  مشتق  هو  قيل:  والشافعية  املالكية  يسميه 
قطعه. فكأن صاحب املال اقتطع من ماله قطعة، وسلمها إىل العامل، واقتطع له قطعة 
من الربح. ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة )771/2(، العزيز رشح الوجيز )2/12(، 

املغني )19/5).
ينظر: الرشح الكبري )130/5).  (6(
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فهم جيعلوهنا من أنواع الرشكة، بينام احلنفية واملالكية والشافعية ال يعدوهنا 
من أنواعها، وإنام هو عقد مستقل له أحكامه)1).

كام أن احلنابلة جيعلون رشكة املفاوضة عىل رضبني:

األول: أن يشرتكا يف مجيع أنواع الرشكة، مثل أن جيمعا بني رشكة العنان 
والوجوه واألبدان، دون أن يدخال الربح النادر واخلسارة النادرة.

الثاين: أن يشرتكا فيام حيصل لكل واحد منها من ربح وخسارة، ويدخالن 
من  اآلخر  يلزم  ما  منها  واحد  كل  ويلزم  واللقطة،  كاملرياث  النادر  الربح 

أرش جناية، وقيمة متلف، ونحو ذلك)2).

ألنه  احلنابلة؛  تقسيم  عىل  تعاىل-  اهلل  -بإذن  سأسري  البحث  هذا  ويف 
يشتمل عىل األقسام األخرى ويضيف إليها املضاربة.

المطلب الثالث: شروط عقد الشركة)3):

لعقد الرشكة ستة رشوط اتفق أهل العلم عليها، وهي:

الرشط األول: أهلية الوكالة:

أي: أن يكون كل رشيك أهاًل ألن يوكل ويتوكل، بأن يكون كل منهام 
عاقاًل بالغًا غري حمجور عليه حلظ نفسه.

ينظر: رشح خمترص خليل للخريش )202/6(، مغني املحتاج )397/3).  (1(
ينظر: كشاف القناع )531/3(، رشح منتهى اإلرادات )232/2).  (2(

يف  وسأذكر  فيها،  خمتلف  ورشوط  عليها  متفق  رشوط  إىل  الرشكة  عقد  رشوط  تنقسم   (3(
هذا املطلب الرشوط املتفق عليها يف عقد الرشكة، أما الرشوط املختلف فيها فستذكر 

ضمنا يف مطلب أصول املذاهب يف الرشكات وأسباب فسادها.
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وذلك ألن الوكالة الزمة يف عقد الرشكة، فهي قائمة عىل أن يصري كل 
واحد منهام وكيل صاحبه يف الترصف بالرشاء والبيع، وتقبل األعامل؛ فيلزم 
أن يأذن كل واحد من الرشيكني لصاحبه بذلك، والوكيل هو املترصف عن 

إذن املالك، فيشرتط يف الرشكة أهلية الرشيك ألن يوكل غريه ويتوكل)1).

الرشط الثاين: أن يكون رأس مال الرشكة معلومًا:

يمكن  فال  جمهوالً  كان  إن  ألنه  جزافًا؛  وال  جمهوالً،  يكون  أن  جيوز  فال 
يكون  ال  الرشكة-  مقصود  -وهو  الربح  وألن  املفاصلة،  عند  إليه  الرجوع 

إال بعد اكتامل رأس املال، فاجلهالة فيه تؤدي إىل جهالة الربح)2).

الرشط الثالث: أن يكون رأس مال الرشكة عينًا ال دينًا:

اتفقت املذاهب األربعة عىل عدم صحة الرشكة إن كان رأس املال دينًا 
الربح، وذلك  الرشكة  املقصود من  يف ذمة أجنبي حيتاج إىل حتصيل)3)؛ ألن 
عن طريق الترصف، والترصف ال يمكن يف الدين، فال يتحقق املقصود من 

الرشكة، وألن املدين قد ال يدفع الدين)4).
الوجيز  رشح  العزيز   ،)118/5( اجلليل  مواهب   ،)59/6( الصنائع  بدائع  ينظر:   (1(

)404/10(، املبدع )385/4(، رشح منتهى اإلرادات )210/2).
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام )311/2(، اللباب رشح الكتاب )136/2(،   (2(
املقدمات واملمهدات )16/3(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )188/7(، كشاف 

القناع )497/3).
 ،)309/7( الكبري  احلاوي   ،)772/2( الكايف   ،)60/6( الصنائع  بدائع  ينظر:   (3(

اإلنصاف )319/5(، كشاف القناع )497/3).
ينظر: بدائع الصنائع )60/6(، كشاف القناع )497/3(، وقد أجاز املضاربة بالدين   (4(
بعض احلنابلة، نرص ذلك ابن القيم هللا همحر وقال: »وليس يف األدلة الرشعية ما يمنع= 
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الرشط الرابع: معرفة مقدار ما لكل واحد منهام من الربح:

فيشرتط يف الرشكة أن يعرف كل واحد من الرشيكني نصيبه من الربح؛ 
ألن الربح هو املعقود عليه، فجهالته توجب فساد العقد)1).

الرشط اخلامس: أن يكون نصيب كل منهام جزءًا مشاعًا من الربح:

من  مشاعًا  جزءًا  الرشيكني  من  واحد  كل  نصيب  يكون  أن  فيشرتط 
كأن  معلوٌم،  ماٌل  ألحدمها  يشرتط  أن  يصح  فال  والنصف،  كالثلث  الربح 
يكون له مائة أو ألف، فهذا يبطل الرشكة باالتفاق)2)؛ ألنه ربام ال يربح إال 
األلف فقط، ويبقى الثاين ال ربح له، والرشكة مبنية عىل أصل وهو اشرتاك 

الرشيكني يف املغنم واملغرم.

الرشط السادس: أن تكون الرشكة عىل أمر مباح:

البنوك  إنشاء  عىل  كالرشكة  املحرمة،  األعامل  عىل  الرشكة  جتوز  فال 
الربوية، أو عىل صاالت القامر، وامليرس، أو عىل غريها من األعامل املحرمة؛ 

= من جوازه، وال يقتيض جتويزه خمالفة قاعدة من قواعد الرشع، وال وقوًعا يف حمظور، 
املوقعني )263/3(. ويف  وال غرر، وال مفسدة، وجتويزه من حماسن الرشيعة« إعالم 
معيار أيويف نصوا عىل املنع من جعل رأس مال الرشكة دينًا إال أن يكون تابعًا لغريه مما 

يصح جعله رأس مال للرشكة. ينظر: املغني )53/5(، املعايري الرشعية ص)190).
املهذب  رشح  املجموع   ،)443/7( واإلكليل  التاج   ،)59/6( الصنائع  بدائع  ينظر:   (1(

)365/14(، مطالب أويل النهى )510/3).
اجلليل  مواهب   ،)20/3( الفقهاء  حتفة  ص)93(،  املنذر  البن  اإلمجاع  ينظر:   (2(
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )194/7(، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد   ،)308/5(

.(253/2(
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ألن ربح الرشكة ناتج عن العمل، وما نتج عن عمل وما نتج عن املحرم فهو 
حمرم)1).

المطلب الرابع: حكم الدخول في الشركة الفاسدة:

بالعقد  التلبس  جيوز  وال  الفاسدة،  العقود  يف  داخلة  الفاسدة  الرشكة 
بعدم  قيل  أو  ينعقد  أنه  قيل  الفقهاء، سواء  باتفاق  بفساده  العلم  مع  الفاسد 
التفريق،  بعدم  قيل  أو  والفاسد،  الباطل  بني  بالتفريق  قيل  وسواء  انعقاده، 

فالدخول يف هذه العقود معصية هلل تعاىل، وخمالفة ألمره.

الفاسدة(  الرشكة  يف  »)فصل:  املبتدي:  بداية  رشح  يف  اهلداية  يف  جاء 
منهام  واحد  كل  اصطاده  وما  واالصطياد،  االحتطاب  يف  الرشكة  جتوز  وال 
عليه  حكم  فيام  اجلواز  عدم  عىل  فنص  صاحبه«)2)،  دون  له  فهو  احتطبه  أو 

بالفساد.

وجاء يف املدونة أن ابن القاسم هللا همحر سئل عن عدة مسائل يف املدونة 
عند  هذا  جيوز  »ال  بقوله:  فأجاب  مالك،  عند  فاسدة  فيها  الرشكة  كانت 

مالك«)3).

وجاء يف حتفة املحتاج: »لو اشرتى بالعني وكان عاملًا بالعيب فإنه ال يقع 
لواحد منهام وحيرم لتعاطيه عقدًا فاسدًا«)4)، فتعليله يدل عىل حرمة تعاطي 

ينظر: حاشية ابن عابدين )322/4).  (1(
.(13/3(  (2(

.(610-607/3(  (3(
.(321/5(  (4(
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مجيع العقود الفاسدة، وكذا عربوا عن فساد الرشكة يف عدة مواطن بقوهلم: 
»ال جيوز«)1).

أو  بيع  من  فاسدًا(  عقدًا  تعاطيهام  »)وحيرم  القناع:  كشاف  يف  وجاء 
»ال  بقوهلم:  مواطن  عدة  يف  الرشكة  فساد  عن  عربوا  أهنم  كام  غريه«)2)، 

جيوز«)3).
ابن  نقل  فقد  بفسادها  العلم  بعد  الفاسدة  الرشكة  يف  االستمرار  وأما 
»واتفقوا عىل  فقال:  املضاربة  ذلك يف  االتفاق عىل عدم جواز  احلفيد  رشد 
أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد املال إىل صاحبه ما مل يفت بالعمل«)4)، 
ولكن هذا االتفاق حمل نظر، فإن املالكية نصوا عىل أن الزم قوهلم أن العامل 
يف القراض الفاسد يستحق نصيب املثل هو أن العقد فيها يتامدى وال يفسخ 
قراض  فيه  وجب  »ما  خلليل:  اخلريش  رشح  يف  جاء  فقد  العلم،  بعد  حتى 
العامل كاملساقاة  العقد ويتامدى  يفسخ  العمل ال  أثناء  إذا عثر عليه يف  املثل 
الفاسدة بخالف ما لو وجب فيه أجرة املثل فإن العقد يفسخ متى عثر عليه 
التامدي«)5)، وسيأيت -بإذن اهلل- أن اجلمهور يقولون بأن له  وال يمكن من 

أجرة املثل، فعليه ينفسخ العقد وال جيوز التامدي فيه)6).

احلاوي الكبري )472/6-479(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )364/6(، هناية   (1(
املحتاج )7/5).

.(245/3(  (2(
ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )146/2(، املغني )13/5).  (3(

بداية املجتهد وهناية املقتصد )26/4(، وينظر: الذخرية للقرايف )46/6).  (4(
.(207/6(  (5(

ص 67.  (6(
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يف  واحد  املعنى  ألن  وذلك  الرشكة،  أنواع  بقية  املضاربة  عىل  ويقاس 
الرتايض  فبطل  العقد،  يف  املسمى  جيب  فلم  فاسد،  العقد  أن  وهو  اجلميع، 
بمجرد  يفسخ  بل  العقد،  يف  التامدي  عدم  فوجب  العقود،  عليه  يقوم  الذي 

بفساده. العلم 
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المبحث األول
أصول المذاهب فيما يصح من الشركات، وأسباب 

فسادها

المطلب األول: أصول المذاهب فيما يصح من الشركات:

اختلفت  ولكن  اجلملة)1)،  يف  الرشكة  جواز  عىل  اإلمجاع  نقل  تقدم 
وعىل  يصح،  ال  وما  الرشكات  أنواع  من  يصح  فيام  كبريًا  اختالفًا  املذاهب 

األصول التي يبنى عليها هذا الباب.

ال  فإهنم  الشافعية،  مذهب  هو  الرشكات)2)  باب  يف  املذاهب  فأضيق 
جييزون  فال  األمالك،  لرشكة  تابعًا  كان  ما  إال  العقود  رشكات  من  جييزون 
منها إال رشكة العنان)3)، وال حتصل القسمة عندهم بعقد، بل جيب أن تكون 
عىل قدر رأس املال، فإن رشط أحدمها عىل اآلخر ربحًا زائدًا عىل نصيبه من 

رأس املال فسدت الرشكة)4).

وكذا فإهنم يشرتطون خلط املالني، فإن عقدا الرشكة قبل خلط املالني مل 
تصح)5).

راجع ص 23.  (1(
يف  ال  اجلملة،  يف  يكون  الرشكات  باب  يف  والسعة  الضيق  حيث  من  املذاهب  تقويم   (2(
مجيع الفروع، فقد تكون بعض املذاهب أوسع من غريها يف بعض املسائل دون بعض، 

ولكن احلكم النهائي يكون بالنظر إىل مجلة املسائل، وهي مسألة اجتهادية تقديرية.
ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )365/6).  (3(

ينظر: العزيز رشح الوجيز )405/10).  (4(
ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )367/6).  (5(
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تصح  فال  النقود،  من  الرشكة  مال  رأس  يكون  أن  أيضًا  ويشرتطون 
الرشكة بالعروض عندهم مطلقًا)1).

وكذا ال جييزون مجيع صور رشكة األبدان سواء اتفقت صنعة الرشيكني، 
أو اختلفت، وسواء كانت يف صناعات أو يف متلك مباحات أو غري ذلك)2).

وال يصححون أيضًا رشكة الوجوه مطلقًا)3).

قال  حتى  الشافعية،  عند  الرشكات  فهي أفسد  املفاوضة  رشكة  وأما 
هللا همحر: »ال أعلم يف الدنيا شيئًا باطاًل إن مل تكن رشكة املفاوضة  الشافعي 

باطلة، وال أعلم القامر إال هذا، أو ُقل منه«)4).

ألجل  تبعًا  وجوزوها  اإلجارة،  باب  من  جعلوها  فقد  املضاربة  وأما 
إجارة  عندهم  إهنا  حيث  القياس،  لوفق  ال  جوازها،  عىل  ولإلمجاع  احلاجة 
خيصه  وما  برشيك  وليس  مستعجل  وكيل  عندهم  فالعامل  األجر،  جمهولة 

من الربح أجرة ال يملكها بالظهور، وإنام يملكها بالقبض)5).

الرشكة  عقد  أن  يرون  فهم  املالكية،  مذهب  ذلك  يف  الشافعية  ييل  ثم 
بيع،  املال  يف  الرشكة  »فعقد  الذخرية:  يف  القرايف  قال  البيع،  لعقد  متضمن 
يبيع كل واحد منهام نصف متاعه بنصف متاع صاحبه، لكنه بيع ال مناجزة 

ينظر: اجلوهرة النرية )287/1).  (1(
ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )372/6).  (2(
ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )374/6).  (3(

األم للشافعي )236/3).  (4(
ينظر: احلاوي الكبري )326/7).  (5(
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فيه؛ لبقاء يد كل واحد منهام عىل ماله بسبب الرشكة«)1)، وعىل هذا فالعقد 
عندهم الزم)2).

وهم جييزون من أنواع الرشكة العنان واألبدان واملفاوضة، وال يشرتطون 
يف العنان خلط املالني، ولكنهم جيعلون اخللط رشطًا للضامن، فلو ضاع املال 
بعد اخللط فهو من مال الرشكة، وإن ضاع قبل اخللط فهو من مال صاحبه، 

والكسب بينهام مطلقًا حصل خلط أو مل حيصل)3).

قدر  عىل  الربح  يكون  أن  يشرتطون  كالشافعية،  األرباح  قسمة  يف  وهم 
رأس املال يف العنان واملفاوضة)4).

اتفقت  أو قيمية،  العروض، مثلية كانت  كام أهنم يصححون الرشكة يف 
جنسًا أم اختلفت، عىل أن تكون قيمتها املتفق عليها يوم العقد هي رأس مال 

الرشكة)5).

ولكنهم يشرتطون أن يكون رأس املال من جنس واحد إن كان من نقد، 
ملا تقدم من أهنم جيعلون العقد متضمنًا للبيع، فإن اختلف النقد كان رصفًا 
ورشكة، وال جيوز عند مالك أن جيتمعا، فإن كان من عروض أو كان أحدمها 

نقودًا، واآلخر عروضًا فال يشرتطون ذلك؛ النتفاء املحظور)6).
.(21/8(  (1(

ينظر: الذخرية )51/8(، حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين )202/2).  (2(
ينظر: الفواكه الدواين )120/2(، حاشية العدوي )202/2).  (3(

ينظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف )606/2).  (4(
ينظر: رشح الزرقاين عىل خمترص خليل )76/6).  (5(

ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة )781/2(، الذخرية )45/8).  (6(
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وأما يف رشكة األبدان فهم جييزوهنا حتى يف متلك املباحات)1)، ولكنهم 
الوجوه فال  املكان والصنعة أو تالزمها)2). وأما رشكة  يشرتطون فيها احتاد 

كالشافعية)3). جييزوهنا 

وأما املفاوضة فيجيزوهنا، وال يشرتطون أن تكون يف كل املال كاحلنفية، 
بل له أن ينفرد ببعض ماله، وال يشرتطون التساوي يف رؤوس األموال، بل 

كالعنان)4). جيعلوهنا 

وأما املضاربة فهم كالشافعية، يرون أهنا من باب اإلجارة، وإنام أبيحت 
-يعني  »وهو  خلليل:  التوضيح  يف  جاء  القياس،  خالف  عىل  للحاجة 

القراض- مستثنى من اإلجارة املجهولة، ومن سلف جر منفعة«)5).

أنه  عىل  الرشكة  عقد  جييزون  فهم  احلنفية  مذهب  ذلك  يف  املالكية  وييل 
مفاوضة-  أو  عنانا  كانت  -سواء  باألموال  الرشكة  فيجيزون  مستقل،  عقد 
ولو زادت حصة أحد الرشيكني عىل رأس املال، وال يشرتطون خلط املالني، 
إال املكيل واملوزون والعدديات املتقاربة فال تصح الرشكة هبا قبل اخللط)6).

لوامع الدرر يف هتك أستار املخترص )69/10).  (1(
واملراد بالتالزم: أن يقف أحد العملني عىل اآلخر: كأن يقوم أحدمها بالغوص لطلب   (2(
وهكذا.  له،  يسبك  والثاين  يصوغ،  أحدمها  أو  وجيدف،  عليه،  يمسك  والثاين  اللؤلؤ 

ينظر: الرشح الصغري )474/3).
ينظر: الذخرية )29/8(، القوانني الفقهية )187/1).  (3(

ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة )783/2(، القوانني الفقهية )187/1).  (4(
.(31/7(  (5(

ينظر: حتفة الفقهاء )6/3).  (6(
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فال  النقود،  من  املال  رأس  يكون  أن  اشرتاط  يف  أيضًا  كالشافعية  وهم 
يصححوهنا يف العروض)1).

وجييزون رشكة األبدان -ويسموهنا الرشكة باألعامل ورشكة الصنائع- 
مما  تكون  أن  ولكنهم يشرتطون  الصنعة،  احتاد  املكان وال  احتاد  وال يشرتط 

يصح الوكالة فيه، فال يصححون رشكة األبدان يف متلك املباحات)2).

وأما رشكة الوجوه فهم جييزوهنا برشط أن يكون الربح عىل قدر ملكهام، 
وال جيوز أن يفضل أحدمها عىل ربح حصته شيئًا)3).

وال  التجارات،  مجيع  يف  تكون  أن  برشط  جييزوهنا  فهم  املفاوضة  وأما 
يلزم أحدمها من حقوق  ما  بتجارة دون رشيكه، وأن يكون  خيتص أحدمها 
ما يتجران فيه الزمًا لآلخر، وما جيب لكل واحد منهام جيب لآلخر، ويكون 
كل واحد منهام فيام وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل، وفيام وجب عليه بمنزلة 
الكفيل عنه، ويشرتطون أيضًا فيها أن يتساوى الرشيكان يف رؤوس األموال 

يف ويف الربح، فإن تفاوتا يف يشء من ذلك مل تكن مفاوضة وكانت عنانًا.

املسلمني  بني  إال  جتوز  فال  والكفالة  الوكالة  عىل  قائمة  أهنا  عىل  وبناء 
احلرين البالغني العاقلني لتساوهيام يف أهلية الكفالة وأهلية سائر الترصفات 

بخالف العبد والصبي واملكاتب والذمي واملجنون)4).

ينظر: حتفة الفقهاء )6/3).  (1(
ينظر: البناية رشح اهلداية )414/7).  (2(

ينظر: حتفة الفقهاء )11/3).  (3(
ينظر: حتفة الفقهاء )9/3).  (4(
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اإلجارة،  باب  من  أهنا  يرون  والشافعية،  كاملالكية  فهم  املضاربة  وأما 
يف  جاء  القياس،  خالف  عىل  فهي  وللحاجة،  اخلاصة  لألدلة  أبيحت  وأهنا 
استئجار  ألنه  جيوز؛  ال  أنه  »فالقياس  املضاربة:  عقد  عن  الصنائع  بدائع 
بأجر جمهول، بل بأجر معدوم، ولعمل جمهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب 

العزيز، والسنة، واإلمجاع«)1).

مجيع  جييزون  فهم  احلنابلة،  مذهب  الرشكات  باب  يف  املذاهب  وأوسع 
املال،  رأس  يف  التساوي  العنان  يف  يشرتطون  وال  اجلملة،  يف  الرشكة  أنواع 
وال أن يكون الربح عىل قدر رأس املال، وال أن يكون املال من جنس واحد، 
وال أن يشرتكا يف العمل، وال يشرتطون خلط املالني، وإن اشرتكا دون خلط 
فالضامن عىل الرشكة)2). ولكنهم يشرتطون أن يكون رأس املال من النقود، 

والشافعية)3). كاحلنفية 

يتقبله  وما  الصنعة،  اختلفت  ولو  جييزوهنا  فهم  األبدان  رشكة  يف  وأما 
كان  فإن  عمله،  ويلزمهام  به،  ويطالبان  ضامهنام  يف  يصري  العمل  من  أحدمها 
أهنم  كام  لزم)4)،  إن  عنه  يقوم  من  مقامه  أقام  للعمل  عارف  غري  الرشيك 
جيزوهنا حتى يف متلك املباحات، بناء عىل أصلهم يف جواز الوكالة يف ذلك)5).

.(79/6(  (1(
ينظر: اإلقناع )252/2(، رشح منتهى اإلرادات )208/2).  (2(

ينظر: رشح منتهى اإلرادات )208/2).  (3(
ينظر: اإلقناع )271/2(، رشح منتهى اإلرادات )229/2).  (4(

ينظر: كشاف القناع )527/3).  (5(
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وأما رشكة الوجوه فيجيزوهنا، وجيعلون امللك فيام يشرتيان بينهام عىل ما 
رشطاه، وجيعلون الربح بينهام عىل ما رشطا، ال عىل رأس املال)1).

وأما املفاوضة فتقدم بأهنم جيعلوهنا عىل قسمني، فإن كانت الرشكة قائمة 
عىل أنواع الرشكة السابقة من عنان ووجوه وأبدان ومضاربة دون أن يدخال 
كسبًا  فيها  أدخلوا  فإن  صحيحة،  فالرشكة  نادرًا  ضامنًا  أو  نادرًا  كسبًا  فيها 
نادرًا كاملرياث مثاًل، أو ضامنًا نادرًا كأرش جناية أو دية فال تصح عندهم)2).

بابًا  جيعلوهنا  ال  فهم  الرشكات،  باب  من  عندهم  فهي  املضاربة  وأما 
مستقاًل كام تفعل املذاهب األخرى، بل يذكروهنا من أنواع الرشكة، وجُيرون 
عليها أحكام رشكة العنان يف أن كل ما جاز للرشيك عمله جاز للمضارب 
العنان،  فيه يف  اختلف  وما  املضارب،  منه  منع  الرشيك  منه  منع  وما  عمله، 
فهاهنا مثله، وما جاز أن يكون رأس مال العنان، جاز أن يكون رأس مال 

املضاربة، وما ال جيوز هناك ال جيوز هاهنا)3).

المطلب الثاني: أسباب فساد الشركة:

لفساد الرشكة أسباب كثرية، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو خمتلف 
فيه، ومنها ما اتفقوا عىل أصله واختلفوا يف حتقيق املناط فيه، ويف هذا املطلب 

ينظر: رشح منتهى اإلرادات )228/2).  (1(
ينظر: كشاف القناع )531/3).  (2(

ينظر: املغني )20/5( رشح منتهى اإلرادات )215/2).  (3(
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سأذكر أصول هذه األسباب، وما يندرج حتت كل أصل من مسائل، سواء 
كانت حمل وفاق أو خالف)1).

فأصول فساد الرشكات مخسة أسباب:
السبب األول: اختالل رشط من الرشوط املتفق عليها:

سبق يف التمهيد الكالم عن الرشوط املتفق عليها لصحة الرشكة)2)، فإذا 
اختل رشط من تلك الرشوط فإن الرشكة تفسد كبقية العقود التي خيتل فيها 

بعض رشوط صحتها.
ويندرج حتت هذا السبب عدة مسائل:

املسألة األوىل:
إذا كان رأس املال مشاهدًا دون معرفة قدره، فهل تصح الرشكة أو أن 

رشط معرفة رأس املال قد اختل؟

فإن كان هناك خالف يف أصل السبب فسأذكره كاماًل مع األدلة والرتجيح؛ ألن السبب   (1(
هو املراد بحثه، أما إن كان اخلالف فيام يندرج حتت السبب من مسائل فسأقترص عىل 
البحث،  يف  تابع  هذا  ألن  عندهم؛  السبب  حتت  املسألة  إدراج  ووجه  املذاهب  ذكر 

واستيفاء هذه املسائل بحثًا خيرج هذا البحث عن مقصوده.
اختالف  عند  ذكرها  سأعيد  لذا  فسادها،  أسباب  تتعدد  املسائل  بعض  هناك  أن  كام 

السبب، مع ذكر وجه الدخول.
راجع ص 26.  (2(
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اختلفوا عىل قولني:

فذهب املالكية)1) والشافعية)2) واحلنابلة)3) إىل أهنا فاسدة ألن رأس املال 
يرجع  بكم  ُيدرى  ال  وألنه  يشاهداه،  مل  لو  كام  به  الرشكة  تصح  فلم  جمهول 

عند املفاصلة، وملا يفيض إىل املنازعة واالختالف يف مقداره فلم تصح)4).

وذهب احلنفية إىل صحتها إذا شاهدا رأس املال؛ والقول يف قدره قول 
ذلك  فقام  يده  يف  فيام  قوله  والقول  املال،  رب  أمني  ألنه  يمينه؛  مع  العامل 

مقام املعرفة به)5).

الثانية: املسألة 

جعل رأس مال الرشكة أو املضاربة من العروض هل ينايف رشط معرفة 
رأس املال؟

مجهور  فإن  ونحوها،  عروض  من  النقدين  غري  من  املال  رأس  كان  إذا 
الرشكة  صحة  عدم  يرون  وحنابلة)8)  وشافعية)7)  حنفية)6)  من  العلم  أهل 

ينظر: مواهب اجلليل )358/5).  (1(
ينظر: إعانة الطالبني )118/3).  (2(
ينظر: كشاف القناع )497/3).  (3(

ينظر: املغني )54/5).  (4(
ينظر: املبسوط )28/22(، درر احلكام رشح غرر األحكام )311/2).  (5(

ينظر: بدائع الصنائع )59/6(، تبيني احلقائق )316/3).  (6(
ينظر: روضة الطالبني )277/4(، حتفة املحتاج )287/5).  (7(

ينظر: املبدع )389/4(، كشاف القناع )498/3).  (8(
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اجلهل  من  األمر  إليه  يؤول  ما  منها  كثرية،  أسبابًا  لذلك  ذكروا  وقد  حينئذ، 
برأس املال، الذي يؤدي إىل جهالة الربح.

عند  الربح  جهالة  إىل  تؤدي  العروض  يف  الرشكة  أن  ذلك:  ووجه 
جمهولة؛  والقيمة  عينها،  ال  العروض  قيمة  يكون  املال  رأس  ألن  القسمة؛ 
رأس  قدر  معرفة  رشط  فيختل  واخلرص،  باحلزر  تكون  إنام  معرفتها  ألهنا 
املال، ويصري الربح جمهوال؛ مما يؤدي إىل املنازعة عند القسمة واملفاصلة)1).

القيم)5)  وابن  تيمية)4)  ابن  اختارها  رواية)3)  يف  وأمحد  مالك)2)  وذهب 
املال  رأس  يكون  أن  صحة  إىل  املعارصين)6)  املحققني  من  مجع  واختارها 
الترصف  جواز  ألن  العقد؛  وقت  قيمتها  املال  رأس  وجيعل  العروض،  من 
العروض  يف  حاصل  وهو  الرشكة،  مقصود  هو  بينهام  الربح  وكون  باملالني 
كحصوله يف األثامن، فتصح الرشكة واملضاربة هبا قياسًا عىل األثامن، ويرجع 
نصاب  جعلنا  أننا  كام  العقد  عند  ماله  بقيمة  املفاصلة  عند  منهام  واحد  كل 

قيمتها)7). زكاهتا 

ينظر: بدائع الصنائع )59/6(، الرشح الكبري عىل متن املقنع )112/5).  (1(
ينظر: الفواكه الدواين )122/1(، رشح الزرقاين عىل خمترص خليل )76/6).  (2(

ينظر: الرشح الكبري عىل متن املقنع )112/5).  (3(
ينظر: جمموع الفتاوى )331/30).  (4(

ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )19/2).  (5(
كابن سعدي وابن عثيمني هللا امهمحر، وبه صدر معيار املشاركة من معايري أيويف. ينظر:   (6(

املختارات اجللية ص)88(، الرشح املمتع )407/9(، املعايري الرشعية ص)190).
ينظر: املغني )13/5).  (7(
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الثالثة: املسألة 
إذا كان املال معينًا لكنه غائب، هل يأخذ حكم الدين فال يصح أن يكون 

رأس مال؟
الرشاء  عند  املال  حضور  هو  الرشكة  صحة  رشط  أن  إىل  احلنفية  ذهب 
يتم بالرشاء، فيعترب احلضور عنده، وعللوا  العقد؛ ألن عقد الرشكة  ال عند 

ذلك بأن عقد الرشكة يتم بالرشاء، فيعترب احلضور عنده)1).
وأما املالكية فيشرتطون حضور نقد أحد الرشيكني عند العقد، وجييزون 
غياب اآلخر برشط أن يكون غيابه قصريًا كيومني، وأال يتجر باحلارض إال 

بعد قبض املال الغائب.
فإن غاب كال املالني بطلت الرشكة، وإن غاب أحدمها غيبة طويلة، أو 

اجتر باحلارض قبل قبض الغائب بطلت الرشكة)2).
وال  بيع،  عقد  تتضمن  الرشكة  أن  يف  أصلهم  عىل  هذا  قوهلم  بنوا  وقد 

يصح يف البيع تأجيل العوضني)3).
العقد؛  املال عند  أنه يشرتط حضور  إىل  الشافعية)4) واحلنابلة)5)  وذهب 
ال  والترصف  الترصف،  طريق  عن  وذلك  الربح،  الرشكة  من  املقصود  ألن 

يمكن يف املال الغائب، فال يتحقق املقصود من الرشكة)6).
ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )60/6).  (1(

ينظر: الرشح الكبري للدردير )350/3).  (2(
ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة )781/2(، الذخرية )45/8).  (3(

ينظر: أسنى املطالب )254/2).  (4(
ينظر: كشاف القناع )497/3).  (5(
ينظر: كشاف القناع )497/3).  (6(
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سيأيت  كام  الرشكة  انعقاد  قبل  املال  خلط  يشرتطون  الشافعية  فإن  وكذا 
بحثه -بإذن اهلل-، واملال الغائب ال يمكن تصور خلطه قبل انعقاد الرشكة)1).
إال أن احلنابلة يرون أن الرشكة إذا عقدت بامل غائب، أو دين يف الذمة، 
وأحرض املال، ورشع الرشيكان يف الترصف، فإن الرشكة تنعقد هبذا الترصف 

نفسه)2).
السبب الثاين: اشتامل عقد الرشكة عىل جهالة:

من  الغرر  ألن  وغرر؛  عىل جهالة  تشتمل  أال  الرشكة  عقد  يف  يشرتط 
عنه)3)،  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  هنى  وقد  الرشكة،  ومنها  العقود  فساد  أسباب 
غرر  عىل  تشتمل  كانت  إن  املعاوضات  عقود  إبطال  عىل  الفقهاء  اتفق  وقد 

كثري مل تدع احلاجة إليه)4).

ويندرج حتت هذا السبب عدة مسائل:

املسألة األوىل: اجلهالة يف رشكة األبدان:

كل  ألن  غرر؛  من  حتتويه  ملا  األبدان؛  رشكة  فساد  إىل  الشافعية  ذهب 
واحد من الرشيكني ال يدري كم سيكسب هو وكم مكسب صاحبه، وهذا 

هو عني الغرر)5).
ينظر: الغرر البهية رشح البهجة الوردية )168/2).  (1(

ينظر: كشاف القناع )497/3).  (2(
رواه مسلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم )1513).  (3(
 ،)640/1( للجصاص  القرآن  أحكام   ،)27/6( املنذر  البن  اإلرشاف  ينظر:   (4(
املربع  الروض  حاشية   ،)311/9( املجموع   ،)409/7( الرب  عبد  البن  االستذكار 

.(350/4(
ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )372/6(، كفاية النبيه )191/10).  (5(
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األصل  أن  إىل  وحنابلة)3)  ومالكية)2)  حنفية)1)  من  اجلمهور  ذهب  بينام 
صحة رشكة األبدان؛ بدليل اشرتاك الغانمني يف الغنيمة، وهم إنام استحقوا 
»أنه شارك سعدًا وعامر  هنع هللا يضر  ابن مسعود  وما روي عن  بالعمل.  ذلك 
مسعود  ابن  يصب  ومل  أسريين  سعد  فأصاب  بدر،  يوم  امهنع هللا يضر  يارس  بن 
املضاربة  فإن  وأيضًا  عليهام«)4).  مـلسو هيلع هللا ىلص  ينكر  فلم  شيئًا،  وعامر 

إنام تنعقد عىل العمل، فجاز أن تنعقد عليه الرشكة)5).

احتادمها  عدم  يف  ألن  تالزمهام؛  أو  الصنعتني  احتاد  مالك  اشرتط  ولكن 
زيادة يف الغرر)6).

املسألة الثانية: اجلهالة يف رشكة املفاوضة:

هللا همحر يراها من أبطل العقود، وأن الشافعية ساروا  تقدم أن الشافعي 
عىل إبطال هذا العقد، وذلك ملا حتتويه من الغرر)7).

ينظر: البناية رشح اهلداية )414/7).  (1(
ينظر: التلقني يف الفقه املالكي )163/2(، مواهب اجلليل )100/5).  (2(

ينظر: اإلقناع )271/2(، رشح منتهى اإلرادات )229/2).  (3(
أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب الرشكة عىل غري رأس مال، )3388( والنسائي   (4(
 ،)2288( ماجه  وابن   ،)319( مال،  بغري  الرشكة  باب  البيوع،  كتاب  الصغرى،  يف 
واحلديث من رواية أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه، وقد صحح ابن املديني 
ابن رجب، وحكم عليها باإلرسال شعبة وأبو حاتم،  أبيه، وتبعه يف ذلك  روايته عن 
والذي يظهر أن حديثه ثبت عن أبيه ولو حكم عليه باإلرسال؛ ألنه إنام أخذ علم أبيه 

من أصحاب أبيه. ينظر: رشح علل الرتمذي البن رجب )544/1).
ينظر: املغني )5/5).  (5(

ينظر: الذخرية )31/8).  (6(
راجع ص 33.  (7(
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بينام صححها اجلمهور عىل اختالف بينهم فيام يشرتط فيها.

فاشرتط احلنابلة أال تتضمن الرشكة ربحًا نادرًا أو ضامنًا نادرًا؛ ألن ذلك 
يفيض إىل اجلهالة والغرر)1).

يملكه  ما  مجيع  منهام  واحد  كل  خيرج  أن  اشرتاط  إىل  احلنفية  وذهب 
تصح  مل  درمهًا  يملكه  مما  استثنى  أحدمها  أن  لو  حتى  والفضة،  الذهب  من 
الرشكة، ويكون مال أحدمها مثل مال صاحبه، ولكنهم ال يدخلون املرياث 
إن كان عرضًا، وإن كان نقدًا فام مل يقبضه فالرشكة بحاهلا، وإن قبضه بطلت 

الرشكة؛ ألنه قد صار ماله أكثر من مال اآلخر.

ويضمن عندهم كل رشيك صاحبه فيام يلزمه سواء كان بسبب إقرار أو 
غصب أو ضامن أو عهدة، ويستثنون من ذلك أرش اجلناية.

مل  وإن  عنها،  معفو  املفاوضة  رشكة  يف  حتصل  التي  اجلهالة  أن  ويرون 
يكن معفوًا عنها حالة االنفراد كام يف رشكة العنان، فإهنا تشتمل عىل الوكالة 
وقد  للرشكة،  ضمنا  بل  مقصودًا،  العقد  هذا  يف  تثبت  ال  والوكالة  العامة، 

يثبت اليشء ضمنا وإن كان ال يثبت قصدًا)2).

يفوض كل  أن  املفاوضة  أن معنى رشكة  يرون  أهنم  فتقدم  املالكية  وأما 
واحد من الرشيكني إىل صاحبه الترصف يف ماله مع غيبته وحضوره، ويبيع 

ينظر: كشاف القناع )531/5).  (1(
ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )58/6).  (2(
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كل واحد منهام جزءًا من ماله بجزء من مال رشيكه، ثم يوكل كل واحد منهام 
صاحبه عىل النظر يف اجلزء الذي بقي يف يده، فال يكون فيها غرر عنده)1).

السبب الثالث: اشتامل عقد الرشكة عىل رشط فاسد:

إذا اشتمل عقد الرشكة عىل رشط فاسد)2) فإنه ال خيلو من حالتني:

احلالة األوىل: أن يكون الرشط الفاسد يؤثر يف جهالة الربح:

فقد نص احلنفية)3) واحلنابلة)4) عىل أن هذا الرشط فاسد مفسد للعقد، 
أحد  ربح  أو  جمهوالً،  الربح  من  جزءًا  املضارب  يشرتط  بأن  له  ومثلوا 

ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة )783/2(، الذخرية )54/8).  (1(
عىل اختالف كبري يف ضابط الرشط الفاسد يف الرشكة.  (2(

فالرشط الفاسد عند احلنفية هو: ما ال يقتضيه العقد، وال يالئمه، ومل يرد به النص، ومل 
جير به العرف، وكان فيه منفعة ألحد العاقدين أو لغريمها من أهل االستحقاق.

وعند املالكية هو: كل رشط ينايف مقتىض العقد، أو خيل برشط من الرشوط املعتربة يف 
صحته رشعًا.

العقد، ومل يرد الرشع بجوازه، وربام  الذي خيالف مقتىض  الشافعية هو: الرشط  وعند 
كان فيه منفعة مقصودة للمشرتط يف عرف الناس وعاداهتم، فإن كان ال يتضمن منفعة 

تقصد يف عرف الناس وعاداهتم فهو لغو، ال أثر له يف العقد.
وعند احلنابلة هو: ما ينايف مقتىض العقد، أو يعود بجهالة الربح، أو ليس من مصلحة 

العقد وال مقتضاه.
للقرايف  الذخرية  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني   ،)52/2( الفقهاء  حتفة  ينظر: 
 ،)23/2( الشافعي  اإلمام  فقه  يف  املهذب   ،)373/4( اجلليل  مواهب   ،)216/5(
القناع  كشاف   ،)126/5( املقنع  متن  عىل  الكبري  الرشح   ،)88/6( املحتاج  حتفة 

.(193/3(
ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )86/6).  (3(

ينظر: الرشح الكبري عىل متن املقنع )127/5).  (4(
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يشرتط  أو  الشهر،  هذا  ربح  أو  السفرتني  أحد  أو  األلفني  أحد  أو  الكيسني 
ألهنا  الرشكة؛  لعقد  مفسدة  فاسدة  رشوط  فهذه  معلومة،  دراهم  ألحدمها 
ومن  بالكلية،  فواته  إىل  أو  الربح  من  منهام  واحد  كل  حق  جهل  إىل  تفيض 

رشط املضاربة والرشكة كون الربح معلومًا.

أما املالكية والشافعية فال يتأتى عندهم هذا النوع من الرشوط يف رشكة 
العنان؛ ألن الربح عندهم عىل قدر رأس املال)1)، فليس هناك من الرشوط 
الربح بطل الرشط، وأما فساد  تفاوتًا يف  الربح جمهوالً، فإن رشطا  ما جيعل 
قولني،  عىل  فيه  اختلفوا  فقد  الشافعية  وأما  املالكية)2)،  مذهب  فهو  العقد 

املذهب منهام بطالن العقد)3).

فقد  املضاربة  يف  الربح  يف  جهالة  إىل  تؤدي  التي  الفاسدة  الرشوط  وأما 
نصوا عىل فساد املضاربة إن وجدت)4).

احلالة الثانية: أن يكون الرشط الفاسد ال يؤثر يف جهالة الربح:

املال  الرشيك ضامن  أو  املضارب  بأن يشرتط عىل  الرشوط  ومثلوا هلذه 
أو سهام من الوضيعة، فهذه رشوط فاسدة، ولكن هل يفسد العقد معها؟

الوجيــز  رشح  العزيــز   ،)606/2( اخلــالف  مســائل  نكــت  عــىل  اإلرشاف  ينظــر:   (1(
.(405 /10 (

ينظر: الفواكه الدواين )121/2).  (2(
ينظر: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )318/2(، مغني املحتاج )223/3).  (3(

ينظر: الذخرية )48/6(، روضة الطالبني وعمدة املفتني )123/5).  (4(
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اختلفوا يف ذلك عىل قولني:

القول األول: أن الرشكة تفسد هبذه الرشوط:

وهو مذهب املالكية)1)، والشافعية يف قول)2)، واحلنابلة يف رواية)3).

وعللوا ذلك بأن الرشيك إنام ريض بالعقد هبذا الرشط، فإذا فسد، فات 
الرىض به ففسد، كاملزارعة إذا رشط البذر من العامل، وكالرشوط الفاسدة 

يف البيع)4).

ويناقش من وجهني:

األول: بعدم التسليم بأن املزارعة تبطل باشرتاط العامل البذر، وأن مجيع 
البذر)5)،  اشرتاط  عند  املزارعة  تصح  بل  تبطله،  البيع  يف  الفاسدة  الرشوط 
والرشوط يف البيع منها ما يصح معه العقد كام يف حديث بريرة)6)، ومنها ما 

يبطله، فكذلك هنا.

أبطلنا  فإذا  الزم،  عقد  فالبيع  الفارق،  مع  البيع  عىل  القياس  أن  الثاين: 
الرشط فقد يفوت الرتايض، بخالف عقد الرشكة، فهي عقد جائز، فإذا فسد 

الرشط فللرشيك أن يفسخ عند عدم الرىض دون إذن رشيكه.
ينظر: البيان والتحصيل )355/12(، رشح خمترص خليل للخريش )207/6).  (1(

ينظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )25/7).  (2(
ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )153/2).  (3(
ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )153/2).  (4(

ينظر: إىل اخلالف يف مسألة اشرتاط البذر إىل املغني )313/5).  (5(
أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشرتط رشوطًا يف البيع ال حتل، رقم )2168(،   (6(

وأخرجه مسلم، كتاب العتق، باب إنام الوالء ملن أعتق، رقم )1504).
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القول الثاين: أن العقد ال يفسد، وإنام يفسد الرشط فقط:

وهذا مذهب احلنفية)1) واحلنابلة)2) وقول عند الشافعية)3).

أدلتهم:

قائمة عليه،  إذا حذف الرشط، بقي اإلذن، والرشكة  أنه  الدليل األول: 
فتصح حينئذ)4).

الفاسدة  الرشوط  تبطله  فال  جمهول  عىل  يصح  عقد  أنه  الثاين:  الدليل 
والعتاق)5). كالنكاح 

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- أن ما فسد من الرشوط إن كان سيعود عىل الربح 
باجلهالة فإن الرشكة تفسد؛ لفوات رشط من رشوط صحتها، أما إن كانت 
ويفسد  تصح  الرشكة  فإن  بالفوات  الصحة  رشوط  من  يشء  عىل  تعود  ال 
أدلة  لقوة  العقد؛  يفسخ  أن  بالرشط  إال  يرض  مل  إن  وللرشيك  الرشط، 

أصحاب هذا القول ومناقشته ألدلة القول الثاين.

ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )86/6).  (1(
ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )153/2(، كشاف القناع )504/3).  (2(

ينظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )25/7).  (3(
ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )153/2).  (4(

ينظر: املغني )51/5).  (5(
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السبب الرابع: أن تكون الرشكة فيام ال يصح فيه التوكيل:

تقدم يف الرشوط املتفق عليها اشرتاط أهلية الوكالة عند عقد الرشكة)1)، 
الرشيكني  من  واحد  فكل  الوكالة،  عقد  عىل  قائم  الرشكة  عقد  ألن  وذلك 

يوكل صاحبه يف الترصف يف ماله.

بناء عىل  الرشكة  أنواع  إىل فساد بعض  العلم  أهل  ثم ذهب بعض  ومن 
عدم صحة الوكالة فيام اشرتكوا به، ومن ذلك:

املسألة األوىل:

ذهب احلنفية إىل عدم صحة رشكة األبدان يف متلك املباحات كاالحتشاش 
الوكالة يف هذه األشياء  الوكالة، وال تصح  واالغتنام ألن الرشكة مقتضاها 

ألن من أخذها ملكها)2).

وأما املالكية واحلنابلة فإهنم يصححون هذا النوع من الرشكات؛ ألهنم 
ملا  هنع هللا يضر  مسعود  ابن  وحلديث  املباحات)3)،  متلك  يف  الوكالة  يصححون 

اشرتك مع سعد وعامر مهنع هللا يضر فيام يأرسونه يوم بدر)4).

الثانية: املسألة 

يف  السلع  من  صنفًا  أو  املال  أو  الوقت  ذكر  اشرتاط  إىل  احلنفية  ذهب 
رشكة الوجوه، فال يصح عندهم أن يشرتك اثنان فيام يشرتيان بجاههام دون 

راجع ص 26.  (1(
ينظر: البناية رشح اهلداية )414/7).  (2(

ينظر: التلقني يف الفقه املالكي )163/2(، اإلنصاف )358/5).  (3(
تقدم خترجيه.  (4(
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أن يعني أحدمها لصاحبه ما يشرتيه أو يعني قدره أو يذكر صنف املال؛ ألن 
الوكالة ال تصح حتى يقدر الثمن أو النوع)1).

املالكية  وعلل  الوجوه؛  رشكة  فساد  إىل  والشافعية)3)  املالكية)2)  وذهب 
الذي يشرتيه أحد  أن  الوكالة ال تصح يف مثل ذلك، ووجه ذلك  بأن  ذلك 
الرشيكني يف رشكة الوجوه جيوز أن يشرتيه اآلخر، ومثل هذا يف الوكالة ال 

جيوز، وإنام جيوز ذلك يف العنان لوجود الرفق املنفي ها هنا)4).
لصاحبه  أحدمها  عنيَّ  سواء  مطلقًا،  الرشكة  فيصححون  احلنابلة  وأما 
قال:  بل  ذلك،  من  شيئًا  يعني  مل  أو  املال  صنف  ذكر  أو  ره  قدَّ أو  يشرتيه  ما 
إال  تصح  ال  الوكالة  أن  يسلمون  ال  ألهنم  بيننا؛  فهو  يشء  من  اشرتيت  ما 
بذكر الثمن أو النوع، ومع التسليم فإنام يعترب يف الوكالة املفردة أما الوكالة 
الداخلة يف ضمن الرشكة فال يعترب فيها ذلك، بدليل املضاربة ورشكة العنان 

فإن يف ضمنها توكياًل وال يعترب فيها يشء من هذا)5).
الثالثة: املسألة 

الداللني،  رشكة  فساد  عىل  واحلنابلة)8)  والشافعية)7)  احلنفية)6)  نص 
تصح.  ال  الوجه  هذا  عىل  وهي  وكالة،  من  فيها  بد  ال  بأنه  ذلك  وعللوا 

ينظر: املبسوط )179/11).  (1(
ينظر: الذخرية )29/8(، القوانني الفقهية )187/1).  (2(

ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )374/6).  (3(
ينظر: الذخرية )49/8).  (4(

ينظر: املغني )11/5(، رشح منتهى اإلرادات )228/2).  (5(
ينظر: حاشية ابن عابدين )22/3/4).  (6(
ينظر: العزيز برشح الوجيز )413/1).  (7(

ينظر: رشح منتهى اإلرادات )231/2).  (8(
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فال  بينهام،  واألجرة  دابتك،  أجر  أحدمها:  قال  لو  ما  مسألة  عىل  وقاسوها 
يصح؛ ألن الرشكة الرشعية تقوم عىل الوكالة، وال وكالة هنا. فإنه ال يمكن 

توكيل أحدمها عىل بيع مال الغري)1).

وذكر  الرشكة)2)،  هذه  جواز  إىل  رواية  يف  هللا همحر  أمحد  اإلمام  وذهب 
ابن  الدين  تقي  الشيخ  واختارها  املذهب)3)،  قياس  أهنا  هللا همحر  قدامة  ابن 
تيمية هللا همحر؛ ألن بيع الدالل ورشاءه بمنزلة خياطة اخلياط ونجارة النجار 
أن  للوكيل  يكن  مل  وإن  يستنيب  أن  منهم  ولكل  املشرتكني،  األجراء  وسائر 

يوكل)4).

الرابعة: املسألة 

جعل رأس املال يف الرشكة من العروض.

ومما  ذلك)5)،  من  املنع  عىل  اجلمهور  وأن  املسألة  هذه  يف  القول  تقدم 
التي تتضمنها  الوكالة من لوازم الرشكة، والوكالة  به احلنفية أن معنى  علل 
قال  فإن من  والدنانري،  الدراهم،  العروض، وتصح يف  الرشكة ال تصح يف 
لغريه: بع َعَرضك عىل أن يكون ثمنه بيننا ال جيوز، وإذا مل جتز الوكالة التي 

هي من رضورات الرشكة مل جتز الرشكة)6).

ينظر: كشاف القناع )530/5).  (1(
ينظر: اإلنصاف )462/5).  (2(
ينظر: اإلنصاف )462/5).  (3(

ينظر: الفتاوى الكربى )404/5).  (4(
راجع ص 40.  (5(

ينظر: بدائع الصنائع )59/6).  (6(
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السبب اخلامس: عدم خلط املالني يف الرشكة:

ثالثة  عىل  الرشكة  عقد  يف  املالني  خلط  اشرتاط  يف  العلم  أهل  اختلف 
أقوال:

القول األول: اشرتاط خلط املالني يف الرشكة:

وهذا مذهب الشافعية)1)، وقول عند املالكية)2).

أدلتهم:

الدليل األول: أن الرشكة تنبئ عن االختالط، واالختالط ال يتحقق مع 
متيز املالني، فال يتحقق معنى الرشكة)3).

أن  يسلم  ال  ولكن  االختالط،  عن  تنبئ  الرشكة  أن  بالتسليم  ونوقش: 
املراد بذلك اختالط رأس املال، وإنام اختالط الربح، واختالط الربح يوجد 
الربح  وهي  الزيادة  ألن  حدة؛  عىل  نفسه  بامل  منهام  واحد  كل  اشرتى  وإن 

حتدث عىل الرشكة)4).

الدليل الثاين: أن املالني إذا مل خيلطا فامل كل واحد منهام يتلف منه دون 
صاحبه، ويزيد له دون صاحبه، فيؤدي إىل أن يأخذ أحدمها ربح مال اآلخر، 

فلم تنعقد الرشكة)5).

ينظر: حتفة املحتاج )286/5).  (1(
ينظر: مناهج التحصيل )16/8).  (2(
ينظر: أسنى املطالب )254/2).  (3(

ينظر: بدائع الصنائع )60/6).  (4(
ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )367/6).  (5(
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ملك  عىل  يتلف  ال  املختلطني  غري  املالني  من  يتلف  ما  بأن  ونوقش: 
امللك  ثبوت  اقتضت  الرشكة  ألن  هلام؛  والزيادة  مجيعًا  عليهام  بل  صاحبه، 
لكل واحد منهام يف نصف مال صاحبه، فيكون تلفه عليهام، وزيادته هلام)1).

أيدي  تكون  بأن  حكام  أو  باملشاهدة  حقيقة  اخللطة  اشرتاط  الثاين:  القول 
الرشيكني عىل املالني أو يد وكيلهام:

وهذا مذهب املالكية)2).

واستدلوا عىل ذلك بأدلة القول األول، ولكنهم أعطوا اخللطة احلكمية 
حكم اخللطة احلقيقية)3).

القول الثالث: عدم اشرتاط خلط املالني إذا عينامها أو أحرضامها:

وهذا مذهب احلنفية)4) واحلنابلة)5).

واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

املال  خلط  فيه  يشرتط  فلم  الربح  به  ُيقصد  عقد  ألنه  األول:  الدليل 
كاملضاربة)6).

ينظر: املغني )15/5).  (1(
ينظر: الفواكه الدواين )120/2(، مواهب اجلليل )141/5).  (2(

ينظر: مناهج التحصيل )17/8(، عقد اجلواهر الثمينة )821/2).  (3(
ينظر: بدائع الصنائع )60/6(، املبسوط )152/11).  (4(

ينظر: اإلقناع )254/2).  (5(
ينظر: كشاف القناع )499/3).  (6(
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الدليل الثاين: أن الرشكة تشتمل عىل الوكالة، فام جاز التوكيل به، جازت 
الرشكة فيه والتوكيل جائز يف املالني قبل اخللط كذا الرشكة)1).

الرتجيح:
الراجح -واهلل أعلم- هو عدم اشرتاط خلط املالني؛ لقوة أدلته ومناقشته 

ألدلة األقوال األخرى.
ويندرج حتت هذا السبب مسألتان:

املسألة األوىل: صحة رشكة األبدان:
بسبب  يصححوهنا  ال  الشافعية  وأن  األبدان،  رشكة  يف  القول  تقدم 
واخللط  املالني،  اختالط  بعدم  لفسادها  أيضًا  الشافعية  علل  وقد  الغرر)2)، 

عندهم رشط)3).
بينام خالفهم اجلمهور يف ذلك لعدم اشرتاطهم هلذا الرشط، وألن املالكية 

ال يشرتطون اخللط احلقيقي.
املسألة الثانية: اشرتاط كون املالني من جنس واحد:

اشرتط الشافعية يف عقد الرشكة أن يكون رأس املال من جنس واحد، 
فال يصح أن يكون من دراهم ودنانري، وبنوا هذا الرشط عىل وجوب خلط 

املالني؛ ألن اخللطة ال تكون إال يف جنس واحد)4).

ينظر: بدائع الصنائع )60/6).  (1(
راجع ص 43.  (2(

ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )372/6).  (3(

ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )366/6).  (4(
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املال من جنس واحد، ولكن  املالكية إىل اشرتاط أن يكون  وكذا ذهب 
الرصف  باجتامع  هنا  املنع  فعللوا  الشافعية،  أصل  عن  خمتلف  هنا  أصلهم 
والرشكة، بناء عىل أصلهم يف أن كل واحد من الرشيكني يبيع نصف نصيبه 

لآلخر)1).
لعدم  واحلنابلة)4)،  قول-)3)  -يف  واملالكية  احلنفية)2)  ذلك  يشرتط  ومل 
اشرتاطهم خلط املالني، وألهنام وإن كانا جنسني فقد أجرى عليهام التعامل 
العقد عليهام كالعقد  الواحد، كام يف كثري من األحكام، فكان  حكم اجلنس 

عىل اجلنس الواحد)5).

ينظر: الرشح الكبري للدردير )351/3).  (1(
ينظر: بدائع الصنائع )77/6(، اللباب يف رشح الكتاب )122/2).  (2(

ينظر: التاج واإلكليل ملخترص خليل )75/7).  (3(
ينظر: الرشح الكبري عىل متن املقنع )118/5(، الروض املربع ص)401).  (4(

ينظر: اللباب يف رشح الكتاب )122/2).  (5(
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الثاني المبحث 
اآلثار المترتبة على فساد الشركة

المطلب األول: أثر فساد الشركة على التصرف:

أو  من دخل يف عقد رشكة فاسد -سواء كانت رشكة عنان أو مضاربة 
أو  رشاء  أو  ببيع  الرشكة  أموال  يف  ترصف  ثم  الرشكات-  أنواع  من  غريها 
هذا  يصح  فهل  الصحيحة،  الرشكات  يف  به  يترصف  أن  يصح  ترصف  أي 
الترصف منه؟ أو نحكم عىل مجيع هذه الترصفات بالبطالن؛ ألهنا قد بنيت 

عىل رشكة فاسدة؟

حترير حمل النزاع يف هذه املسألة فيام ييل:

الرشوع  قبل  الفاسدة  الرشكة  العلم عىل وجوب فسخ  أهل  اتفق  أوالً: 
الرشكة  لعقد  يثبت  فال  صاحبه،  إىل  مال  كل  ويرد  فسادها،  علم  إذا  فيها 
الفاسد أي حكم بمجرد انعقاده، وإنام ترتتب األحكام عىل الترصف يف املال 

من الرشكاء بعد ذلك وما ينتج عنه من ربح أو تلف)1).

ينظر: بداية املجتهد وهناية املقتصد )26/4).  (1(
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ثانيًا: اتفقت املذاهب األربعة)1) عىل صحة الترصف يف الرشكة الفاسدة 
إن مل يكن سبب الفساد أهلية املتعاقدين)2).

فإذا  ماله،  الترصف يف  أذن لرشيكه يف  الرشكة  املال يف  وذلك ألن رب 
بطل العقد بقي اإلذن فملك به الترصف، كالوكيل)3).

اشرتى  فلو  كالبيع،  الترصف  فساد  يقتيض  العقد  فساد  بأن  ونوقش: 
الرجل رشاء فاسدًا، ثم ترصف فيه، مل ينفذ ترصفه، مع أن البائع قد أذن له 

يف الترصف)4).
باإلذن،  امللك ال  البيع يترصف من جهة  املشرتي يف عقد  بأن  وأجيب: 
فإن دفع البائع له السلعة فهو عىل أنه مالك هلا، فإذا مل يملك، مل يصح ترصفه 
فيها، بخالف الترصف يف الرشكة، ففيها يأذن رب املال لرشيكه يف الترصف 

يف ماله، وما كان سببًا يف فسادها ال يقدح يف أصل اإلذن)5).
قال ابن رجب هللا همحر عن القايض أيب يعىل هللا همحر: »ويمنع -أي: الرشيك يف الرشكة   (1(
القول  الترصف مع  الفاسدة- واملنع من  الرشكة  فيها -أي يف  الترصف  الفاسدة- من 
بنفوذه وبقاء اإلذن مشكل ال سيام وقد قرر أن العامل يستحق املسمى« القواعد البن 
رجب ص)65(. والذي يظهر -واهلل أعلم- أن كالم القايض ال إشكال فيه؛ إذ حيمل 
املنع عىل ما لو علم بالفساد قبل العمل، فقد سبق نقل االتفاق عىل عدم جواز ذلك، 
ثم علموا  العمل  فات  لو  ما  للمسمى عىل  العامل  الترصف، واستحقاق  نفوذ  وحيمل 

بفساد الرشكة.
هناية املطلب يف دراية املذهب )456/7).  (2(

هناية املطلب يف دراية املذهب )456/7(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )230/7(،   (3(
املغني البن قدامة )52/5).

قدامة  البن  املغني  ينظر:  قائله،  يذكر  أن  دون  املغني  يف  قدامة  ابن  ذكره  اعرتاض   (4(
.(52/5(

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )230/7(، املغني البن قدامة )52/5).  (5(
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نص  فقد  الرشيكني  أحد  أهلية  عدم  الرشكة  فساد  سبب  كان  إن  ثالثًا: 
بعض الشافعية أن الترصف حينئذ ال يصح)1)، ومل أجد لغريهم نصًا يف هذه 
ج مذهب احلنابلة عىل ذلك)2)؛ ألن مبنى الرشكة  املسألة، ولكن يمكن أن خُيرَّ

قائم عىل صحة الوكالة.

جاء يف املغني: »ومبنى كل واحدة منهام -أي: الرشكة واملضاربة- عىل 
الوكالة واألمانة«)3)، فنص أن عقد الرشكة قائم عىل الوكالة.

فتكون  الرشط  هذا  اختل  فإذا  األهلية)4)،  برشط  إال  الوكالة  تصح  وال 
وجه  بغري  املال  قبض  ألنه  الغاصب؛  كترصفات  املال  قابض  ترصفات 
الرشيك  أن ترصفات  احلنابلة  نص  وقد  ال سيام  فيه،  يصح ترصفه  فال  حق 
كان  إن  أنه  فمفهومه  بالترصف)5)،  اإلذن  لبقاء  الرشكة  فساد  عند  صحيحة 

سبب الفساد عدم صحة اإلذن فالترصف ال يصح.

تقييد، فقد حيمل  الترصف دون  الكالم بصحة  وأما احلنفية فقد أطلقوا 
إذا  امللك  تفيد  أهنا  الفاسدة  العقود  يف  أصلهم  عىل  بناء  إطالقه  عىل  القول 

ينظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني )120/3).  (1(
مع أين مل أجد من نص عىل ذلك منهم، وظاهر إطالقهم عدم التفريق.  (2(

املغني البن قدامة )37/5).  (3(
وقد نقل ابن قدامة هللا همحر اإلمجاع عىل أن الوكيل إذا جن بطلت الوكالة. ينظر: املغني   (4(
اجلليل  منح   ،)38/6( الصنائع  بدائع  ينظر:  األربعة،  املذاهب  هذا  وعىل   ،)89/5(

)416/7(، احلاوي للاموردي )507/6(، كشاف القناع )369/4).
ينظر: مطالب أويل النهى )516/3).  (5(
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بيع  يصححون  وكذا  الفساد)1)،  أسباب  بني  يفرقوا  ومل  بالقبض،  اتصلت 
الغاصب للعني املغصوبة إذا ضمنه املالك، فكذلك هنا)2).

فقد  األسباب،  بني  تفريق  دون  الصحة  أطلقوا  أيضًا  املالكية  ومذهب 
حيمل قوهلم عىل إطالقه السيام مع أصلهم يف الفوات، وأن املعقود عليه إذا 

فات يف العقد الفاسد أفاد امللك، والرشكة عندهم قائمة عىل عقد البيع)3).

وأما عىل أصل شيخ اإلسالم ابن تيمية هللا همحر فالذي يظهر أنه يصحح 
الترصف هنا، ألنه يرى أن من ترصف بامل غريه بال أذن سواء كان غاصبًا 
فصحح  عمله،  مقابل  مثله  سهم  العامل  استحق  ذلك  يف  فربح  غريه،  أو 
ابنيه  هنع هللا يضر يف مشاطرة  اخلطاب  بن  بفعل عمر  واستدل  إذن،  بال  العمل 
ربح جتارهتم ملا تاجروا بأموال بيت املال دون إذنه، فجعلها عليهم قراضًا، 

فكذلك هنا)4).

ولعل هذا هو الصواب واهلل أعلم ألثر عمر هنع هللا يضر، وألن النامء كان 
بسبب املال والعمل، فاستحق العامل نامء عمله ولو مل يصح إذن رب املال.

راجع ص 17.  (1(
ينظر: كنز الدقائق ص)580).  (2(

ينظر: مواهب اجلليل )381/4).  (3(
القراض، )2534(، وصححه  القراض، باب ما جاء يف  املوطأ، كتاب  رواه مالك يف   (4(

األلباين يف إرواء الغليل )1470).
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المطلب األول: أثر فساد الشركة على األرباح:

املسألة األوىل: أثر فساد الرشكة يف أرباح رشكة العنان والوجوه))):

بيع  يف  يشرتكا  كأن  فاسدة،  عنان  رشكة  أكثر  أو  اثنان  اشرتك  إذا 
السيارات وقد بذل أحدمها ثلثي رأس املال وبذل اآلخر ثلثه، واشرتطا أن 
يكون لصاحب الثلثني 1.000.000 ريال من األرباح والباقي لصاحب 
الثلث، فهنا تفسد الرشكة للرشط الفاسد الذي يؤدي إىل جهالة الربح، فكم 

يستحق كل واحد من الرشيكني إذا ظهر للرشكة أرباح.

العنان  رشكة  عن  الناجتة  األرباح  قسمة  طريقة  يف  العلم  أهل  اختلف 
الفاسدة أو رشكة الوجوه الفاسدة عىل أربعة أقوال:

يرجع  أن  دون  أمواهلام،  رؤوس  قدر  عىل  الربح  يقتسامن  أهنام  األول:  القول 
أحدمها عىل اآلخر بأجر عمله:

وهذا مذهب احلنفية)2).

مل يفرق أهل العلم بني رشكة العنان الفاسدة ورشكة الوجوه الفاسدة يف طريقة قسمة   (1(
واحد  كل  نصيب  عىل  يتفقا  أن  يشرتط  الوجوه  رشكة  جييز  من  ألن  وذلك  أرباحهام، 
بامليهام  اثنان  إذ يشرتك  العنان؛  املال، فتكون الرشكة بعد ذلك كرشكة  منهام من رأس 
األرباح  ظهور  بعد  فيها  الترصف  جيعلون  كالشافعية  الرشكة  جييز  ال  ومن  وعمليهام، 

كالترصف يف رشكة العنان، ولذا مجعت بينهام يف مسألة واحدة.
فتح القدير للكامل ابن اهلامم )194/6(. بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )77/6(،   (2(
وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني   ،)13/3( املبتدي  بداية  رشح  يف  اهلداية 

الشلبي )323/3).
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أدلتهم:

استدلوا عىل أن الربح يقسم عىل قدر رؤوس أمواهلام بام ييل:

إذا  الفاسد  كالبيع  الفاسد،  العقد  يف  يسقط  املسمى  أن  األول:  الدليل 
تلف املبيع يف يد املشرتي، فإنه ال يرجع فيه إىل الثمن املسمى يف العقد، وإنام 

إىل قيمته يف السوق)1).

ويناقش: بأن سقوط املسمى ُمسلَّم، لكن ال يسلم أن لكل واحد منهام 
قدر رأس ماله، بل األوىل أن يكون لكل واحد منهام نصيب مثله من الربح 
فيام لو حكمنا عىل الرشكة بالصحة؛ ألن األصل يف العقود أن ما فسد منها 

فإنه مردود إىل صحيحه ال إىل صحيح غريه من العقود.

الدليل الثاين: أن الربح يف الرشكة تابع للامل فيتقدر بقدره، كام أن الريع 
فبقي  فسدت  وقد  بالتسمية،  تستحق  إنام  والزيادة  الزراعة،  يف  للبذر  تابع 

االستحقاق عىل قدر رأس املال)2).

املال  نتاج رأس  املال فقط، بل هو  نتاج رأس  الربح ليس  بأن  ويناقش: 
مع العمل، فإذا بطل املسمى نظرنا إىل رأس املال والعمل مجيعًا.

واستدلوا عىل أنه ال يرجع أحدمها عىل اآلخر بأجر عمله بأن العمل يف 
الرشكة ال يقابل شيئًا من الربح فلم يكن لوجوده تأثري.

ينظر: املغني البن قدامة )15/5).  (1(
فتح القدير للكامل ابن اهلامم )194/6(، اهلداية يف رشح بداية املبتدي )13/3(، تبيني   (2(

احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )323/3).
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فيها  بفسادها غلب  زال  إذا  الرشكة  التسليم؛ ألن حكم  بعدم  ونوقش: 
حكم الوكالة عىل عوض فاسد وذلك موجب ألجرة املثل)1).

القول الثاين: أهنام يقتسامن الربح عىل قدر رؤوس أمواهلام، ويرجع كل واحد 
ترادا  تفاضال  وإن  تقاصا،  تساويا  فإن  مثله،  أجرة  بنصف  منهام عىل صاحبه 

الفضل:

وهذا مذهب املالكية)2)، والشافعية)3)، واحلنابلة)4).

أدلتهم:

به  استدل  بام  أمواهلام  رؤوس  قدر  عىل  يقسم  الربح  أن  عىل  استدلوا 
أصحاب القول األول.

كل  بأن  عمله  بأجر  صاحبه  عىل  منهام  واحد  كل  رجوع  عىل  واستدلوا 
واحد من الرشيكني عمل يف نصيب رشيكه بعقد يبتغي به العوض فوجب 

أن يقابل العمل فيه عوض كاملضاربة)5).

ينظر: احلاوي الكبري )478/6).  (1(
ابن  خمترص  رشح  يف  التوضيح   ،)1143/1( املدينة  عامل  مذهب  عىل  املعونة  ينظر:   (2(

احلاجب )353/6(، الشامل يف فقه اإلمام مالك )697/2).
 (258/2( الطالب  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى   )478/6( الكبري  احلاوي  ينظر:   (3(

حاشية البجريمي عىل رشح املنهج = التجريد لنفع العبيد )45/3).
ينظر: كشاف القناع )505/3).  (4(

الطالب  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى   ،)72/14( املهذب  رشح  املجموع  ينظر:   (5(
)258/2(، رشح منتهى اإلرادات )214/2).
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املطلوب من كل واحد منهام هو جزء مشاع من  العوض  بأن  ويناقش: 
الرشط  فسد  فإذا  أجرة،  ال  ربحًا  منهام  واحد  لكل  اشرتطوا  ولذا  األرباح، 

املسمى رجعنا إىل ربح مثله ال إىل أجرة مثله، لدخوهلام الرشكة عىل ذلك.

التفصيل: الثالث:  القول 

فإن كان املال خمتلطًا تقاساًم الربح عىل قدر رؤوس أمواهلام، ويرجع كل 
متميزًا  منهام  واحد  كل  مال  كان  وإن  عمله،  بأجر  اآلخر  عىل  منهام  واحد 
متميزًا  ربحًا  منه  جزء  يف  ربح  ولو  ماله،  ربح  له  فيكون  معلوما،  وربحه 
وباقيه خمتلط، كان له ما متيز من ربح ماله، وله بحصته باقي ماله من الربح.

وهذا اختيار ابن قدامة هللا همحر)1).

وقد استدل عىل احلالة األوىل بأدلة القول األول.

ملالكه؛  بأن األصل كون ربح مال كل واحد  الثانية  واستدل عىل احلالة 
صحيحًا،  العقد  يكن  مل  فإذا  الصحيح،  بالعقد  ذلك  ترك  وإنام  نامؤه،  ألنه 
بقي احلكم عىل مقتىض األصل، كام أن البيع إذا كان فاسدًا مل ينقل ملك كل 

واحد من املتبايعني عن ماله)2).

ويناقش: بأن عدم خلط املالني ال يعني عدم عمل أحدمها بامل اآلخر، 
فيستحق  اآلخر،  بفضل عمل  املالني  أحد  نامء  ويكون  املاالن،  فقد ال خيلط 

العامل شيئًا من هذا النامء.

ينظر: املغني البن قدامة )15/5).  (1(

ينظر: املغني البن قدامة )16/5).  (2(
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عىل  أحدمها  يستحق  وال  رشطاه،  ما  عىل  الربح  يقتسامن  أهنام  الرابع:  القول 
اآلخر أجر عمله:

وهو رواية عن أمحد)1) اختارها الرشيف أبو جعفر)2).

دليلهم:

استدلوا بأن الرشكة عقد جيوز أن يكون عوضه جمهوالً فوجب املسمى 
يف فاسده كالنكاح)3).

ويناقش: بأن القياس مع الفارق، فالنكاح مع فساده ينعقد ويرتتب عليه 
أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطالق ولزوم عدة الوفاة بعد املوت ونحو 
ذلك فلذلك لزم املسمى فيه كالصحيح، بخالف الرشكة هنا فإهنا ال تنعقد 

من األصل)4).

القول اخلامس: أن لكل واحد من الرشيكني ربح مثله:

وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)5) وابن القيم)6).

ينظر: جمموع الفتاوى )91/30).  (1(
ينظر: الرشح الكبري عىل متن املقنع )128/5).  (2(
ينظر: الرشح الكبري عىل متن املقنع )128/5).  (3(

ينظر: كشاف القناع )160/5).  (4(
ينظر: جمموع الفتاوى )91/30).  (5(

ينظر: الطرق احلكمية ص) 211).  (6(
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دليلهم:

الصحيح  يف  جيب  ما  نظري  هو  الفاسدة  العقود  يف  العوض  بأن  استدلوا 
املثل،  وأجرة  املثل  ثمن  الفاسدة  البيع واإلجارة  فكام جيب يف  عرفًا وعادة، 
ويف اجلعالة الفاسدة جعل املثل، فكذلك يف الرشكة إن فسدت فإن املستحق 

لكل رشيك ربح املثل)1).

الرتجيح:

فساد  الواجب عند  أن  اخلامس، وهو  القول  أعلم- هو  الراجح -واهلل 
الرشكة ربح املثل، وذلك ملا ييل:

1. قوة ما استدلوا به ومناقشتهم ألدلة األقوال األخرى.

2. أننا إذا قلنا بأن الرشيكني يقتسامن األرباح بقدر رأس املال، ويعطي 
كل منهام نصف أجرة عمل اآلخر فهذا يقتيض أن األجرة مستحقة حتى لو 
كانت أكثر من كامل الربح، وحتى عند اخلسارة، ومن املعلوم أن الرشكاء مل 
الربح، فكان إعطاء كل  تعاقدوا عىل  يتعاقدوا عىل استحقاق األجرة، وإنام 

واحد منهام نصيب مثله من الربح أوىل.

املسألة الثانية: أثر فساد الرشكة يف أرباح رشكة املضاربة:

ماله  املال  صاحب  يبذل  كأن  فاسد،  مضاربة  عقد  بينهام  اثنان  عقد  إذا 
للعامل عىل أن يضارب به يف العطور مثاًل، عىل أن يكون ربح الستة أشهر 
املال، فهذه مضاربة فاسدة؛  الباقية لرب  الستة أشهر  للعامل، وربح  األوىل 

ينظر: جمموع الفتاوى )91/30).  (1(
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ألن الربح ليس عىل سبيل الشيوع، فإن عمل العامل يف املال وربح فيه، فام 
نصيب كل واحد منهام من الربح؟

عقد  يف  املال  ورب  العامل  من  كل  يستحقه  فيام  العلم  أهل  اختلف 
املضاربة الفاسد عىل سبعة أقوال:

أو  املال  خرس  املثل  أجرة  املال، وللعامل  لرب  كله  الربح  أن  األول:  القول 
ربح.

وهذا مذهب احلنفية)1)، وقول عند املالكية)2)، وهو مذهب الشافعية)3) 
واحلنابلة)4).

ولكن اختلف احلنفية فيام لو حصل الربح باملضاربة الفاسدة، فقال حممد 
إطالق  ظاهر  -وهذا  بلغ  ما  بالغًا  املثل  أجر  للعامل  أن  هللا همحر  احلسن  بن 
الشافعية واحلنابلة- وقال أبو يوسف هللا همحر ال جياوز بأجر ما سمي له)5).

الصنائع يف ترتيب الرشائع )108/6(،  بدائع  املبسوط للرسخيس )22/22(،  ينظر:   (1(
فتح القدير للكامل ابن اهلامم )449/8).

ينظر: املنتقى رشح املوطأ )158/5(، رشح خمترص خليل للخريش )207/6(، التاج   (2(
واإلكليل ملخترص خليل )447/7(، الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 

.(520/3(
أسنى   ،)315/7( الكبري  احلاوي   ،)456/7( املذهب  دراية  يف  املطلب  هناية  ينظر:   (3(
املطالب يف رشح روض الطالب )258/2(، إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني 

.(120/3(
ينظر: املغني )52/5(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )429/5(،   (4(

رشح منتهى اإلرادات )218/2(، كشاف القناع عن متن اإلقناع )511/3).
املبسوط للرسخيس )22/22).  (5(
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أدلتهم:

الدليل األول: أن الربح نامء مال رب املال، وإنام يستحق العامل نصيبه 
ولكن  شيئًا،  منه  يستحق  فلم  الرشط،  فسد  املضاربة  فسدت  فإذا  بالرشط، 
فإذا مل  العوض،  أماًل يف  بإذن صاحبه  بتنمية مال غريه  له أجر مثله ألنه قام 

له، مل حيَبط عمله)1). حيصل ما أمَّ

ويناقش: بالتسليم بفساد املرشوط، ولكن مقابل العمل ال يلزم أن يكون 
أجرة املثل، بل األوىل أن يكون قراض مثله؛ ألنه أقرب للرتايض والعدل، 
فهم قد دخلوا العقد عىل أنه مضاربة، وأهنم يشرتكون يف الربح واخلسارة، 

فاألوىل أن يكون مقابل العمل هو القراض ال األجرة.

أو ركن من  املضاربة،  توابع  للعامل من  الربح  أن تسمية  الثاين:  الدليل 
وإذا  كالصالة،  وتوابعها،  أركاهنا  فسدت  املضاربة  فسدت  فإذا  أركاهنا، 
مل  فإذا  املسمى،  ليأخذ  عمل  إنام  ألنه  املثل؛  أجر  وجب  املسمى،  له  جيب  مل 
وهو  قيمته،  فتجب  متعذر،  وذلك  إليه،  عمله  رد  وجب  املسمى  له  حيصل 
يد  يف  العوضني  أحد  وتلف  وتقابضا،  فاسدًا،  بيعًا  تبايعا  لو  كام  مثله،  أجر 

القابض له، وجب رد قيمته)2).

املسمى،  بفساد  التسليم  وهو  السابق،  الدليل  به  نوقش  بام  ويناقش: 
ولكن األوىل هو جعل قراض املثل هو مقابل عمل العامل.

ينظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )456/7(، املغني )52/5).  (1(
ينظر: املغني )52/5).  (2(
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الدليل الثالث: أن القراض إجارة بغرر، ألن العامل يعمل يف املال عىل 
جزء مما يربح فيه إن كان فيه ربح، إال أنه استثني من األصول للرضورة، فإنام 
بقراض  فليس  فإذا وقع عىل خالف ذلك  إذا وقع عىل وجهه وسنته،  جيوز 

وإن سمياه قراضًا، وإنام هو إجارة فاسدة فريد فيها إىل إجارة مثله)1).

ويناقش: بعدم التسليم بأن القراض إجارة بغرر، بل القراض باب آخر 
املعاوضات،  ال  الرشكات  عقود  من  فهو  إجارة،  عن  كبريًا  اختالفًا  خيتلف 
ورب املال والعامل يدخلون عىل االشرتاك بالربح واخلسارة، فإن ربح املال 
وخسارة  املال  رب  عىل  املال  خسارة  وقعت  خرسوا  وإن  الربح،  تقاسموا 

العمل عىل العامل.

الدليل الرابع: القياس عىل ما لو استأجر أجريًا يف إجارة فاسدة ففاتت 
اإلجارة بالعمل، أو اشرتى سلعة ببيع فاسد فتلفت السلعة فإن املستحق هنا 
ثمن املثل، فكذلك يف املضاربة إذا فسدت وفات العمل فإننا نرجع إىل ثمن 

املثل للمنفعة وهي أجرة املثل)2).

الصحيح،  البيع  عوض  مثل  إىل  رددنا  الفاسد  البيع  يف  بأنه  ويناقش: 
ويف اإلجارة الفاسدة رددنا إىل مثل عوض اإلجارة الصحيحة، فالقياس يف 

املضاربة الفاسدة أن نرد إىل مثل عوض املضاربة الصحيحة.

ينظر: املقدمات املمهدات )13/3).  (1(

ينظر: املقدمات املمهدات )13/3).  (2(
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يف  ربح  إن  املثل  أجرة  وللعامل  املال،  لرب  كله  الربح  أن  الثاين:  القول 
املضاربة، وليس له يشء إن خرس:

ووجه  املالكية)2)،  عند  قول  وهو  احلنفية)1)،  من  يوسف  أيب  قول  وهذا 
الشافعية)3). عند 

دليلهم:

استدلوا عىل أن له أجرة املثل إذا ربح بام ستدل به أصحاب القول األول.

وعىل أنه ال أجرة له إذا خرس بأن العقد إذا فسد محل عىل حكمه لو صح، 
فلام كان القراض الصحيح إذا مل يكن فيه ربح مل يستحق العامل شيئًا وجب 

إذا فسد أال يستحق شيئًا)4).

هو  إنام  صح  لو  حكمه  عىل  محل  فسد  إذا  العقد  إن  قوله  بأن  ونوقش: 
سوى  فيام  الصحيح  حكم  عىل  حيمل  وال  وسقوطه،  الضامن  وجوب  يف 

الضامن)5).

ينظر: املبسوط للرسخيس )22/22).  (1(
املمهدات  املقدمات   ،)158/5( املوطأ  رشح  املنتقى   ،)16/7( االستذكار  ينظر:   (2(

.(12/3(
ينظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )542/7).  (3(

ينظر: املبسوط للرسخيس )22/22).  (4(
ينظر: احلاوي الكبري )315/7).  (5(
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القول الثالث: أن األصل أن يرد إىل أجرة املثل:

إال يف تسع مسائل يرد فيها إىل قراض املثل، وهي: القراض بالعروض، 
وإىل أجل، وعىل الضامن، واملبهم، وبدين يقتضيه من أجنبي، وعىل رشك يف 
املال، وعىل أنه ال يشرتي إال بالدين فاشرتى بالنقد، وعىل أنه ال يشرتي إال 
أن يشرتي عبد فالن  فاشرتى غريها، وعىل  يكثر وجوده  ملا ال  معينة  سلعة 

بامل القراض ثم يبيعه، ويتجر بثمنه.

ليست  صاحبه  عىل  أحدمها  اشرتطها  منفعة  كل  أن  قوهلم:  وضابط 
خارجة عن املال، وال خالفته فهي ملشرتطها، ومتى كانت خارجة عن املال 

أو كانت غررًا حرامًا فأجرة املثل.

وهو مذهب املالكية)1).

دليلهم:

مل يعتمد املالكية هنا عىل نص أو قياس، إنام اعتمدوا عىل االستحسان، 
هللا همحر: »فوجه اعتبار قراض املثل يف اجلملة أن  قال القايض عبد الوهاب 
كالنكاح  صحيحه  إىل  مردودة  أصل  كل  شبهة  أن  عىل  موضوعة  األصول 
كل  أن  هو:  املثل  أجرة  اعتبار  فوجه  القراض.  فكذلك  واإلجارة،  والبيع 
عقد صحيح يوجب عوضًا مسمى للعامل بالعمل، فإذا كان فاسدًا فللعامل 

الذخرية   ،)12/3( املمهدات  املقدمات   ،)355/12( والتحصيل  البيان  ينظر:   (1(
)44/6(، التاج واإلكليل )447/7).
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أجرة املثل يف عمله أصله اإلجارة الفاسدة، والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم 
استحسان وليس بقياس«)1).

القول الرابع: أن للعامل املسمى بالعقد، وال أجر له، فيأخذ أحكام املضاربة 
الصحيحة.

وهو قول الرشيف أيب جعفر من احلنابلة)2).

دليله:

يف  املسمى  فيثبت  اجلهالة،  مع  يصح  عقد  املضاربة  عقد  بأن  استدل 
فاسده، كالنكاح)3).

ينعقد  فساده  مع  فالنكاح  وغريه،  النكاح  عقد  بني  بالفرق  ونوقش: 
ويرتتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطالق ولزوم عدة الوفاة بعد 
هنا  الرشكة  كالصحيح، بخالف  فيه  املسمى  لزم  فلذلك  ذلك  املوت ونحو 

فإهنا ال تنعقد من األصل)4).

القول اخلامس: أهنام ال يستحقان شيئًا من الربح، ويتصدقان به:

وهو رواية عن أمحد)5).

املعونة عىل مذهب عامل املدينة )1128/1).  (1(
ينظر: املغني )52/5(، اإلنصاف )430/5).  (2(

ينظر: املغني )52/5).  (3(
ينظر: كشاف القناع )160/5).  (4(

ينظر: املستدرك عىل جمموع الفتاوى )161/2(، اإلنصاف )430/5).  (5(
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دليلهم:

استدلوا بأن ترصفات العامل بامل املضاربة غري صحيحة؛ لفساد العقد، 
الفضويل،  ترصف  بطالن  عىل  واملذهب  الفضويل،  ترصف  أحكام  فتأخذ 
فليس لصاحب املال إال ما فوته العامل بالبيع، وليس للعامل يشء، والربح 

غري مستحق ألحدمها فيتصدقان به)1).

ونوقش من وجهني:

األول: ما تقدم من أن فساد عقد الرشكة ال يعني فساد الترصف؛ لبقاء 
اإلذن، فالعامل يعمل عىل أنه وكيل لرب املال، فبيعه ورشاؤه صحيح، وما 
نتج من ربح فهو مستحق لرب املال أصالة، وللعامل حقه من أجرة املثل أو 

نصيب املثل)2).

الثاين: أن الراجح أن ترصف الفضويل موقوف عىل رضا املالك، واآلثار 
البيع والنكاح والطالق وغري ذلك  املأثورة عن الصحابة والتابعني يف باب 
استئذان  يتعذر  حني  سيام  ال  العقود،  بوقف  يقولون  كانوا  أهنم  عىل  تدل 
صحة  عىل  دليل  الربح  يف  غريه  بامل  يتجر  فيمن  السلف  وتكلم  املالك؛ 

الترصف عندهم إذا أجازه املالك)3).

ينظر: املستدرك عىل جمموع الفتاوى )160/2).  (1(
راجع ص 58.  (2(

ينظر: املستدرك عىل جمموع الفتاوى )160/2).  (3(
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القول السادس: أنه إن مل يربح فال أجر للعامل، وإن ربح فالربح لرب املال، 
وللعامل األقل مما رشط له أو أجر مثله:

قدامة  ابن  قال  أمحد)2)،  عن  ورواية  مالك)1)،  عن  مروي  قول  وهو 
هللا همحر: »وحيتمل أن يثبت عندنا مثل هذا«)3).

دليلهم:

أكثر  يستحق  فال  به،  فقد ريض  له  ما رشط  األقل  كان  إذا  بأنه  استدلوا 
منه، كام لو تربع بالعمل الزائد)4).

ويناقش: بأن الغنم بالغرم، واخلراج بالضامن، فإن كان سيستحق أجرة 
فإنه  املثل  قراض  سيستحق  كان  وإن  خرس،  أو  ربح  يستحقها  فإنه  املثل 

يستحقه حال الربح ولو زاد عن أجرة مثله.

ينظر: الرشح الكبري )137/5).  (1(
ينظر: اإلنصاف )430/5).  (2(

املغني )52/5).  (3(
ينظر: املغني )52/5).  (4(
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القول السابع: أن للعامل قراض املثل))):

تيمية)3)  وابن  املالكية)2)،  بعض  واختاره  مالك،  عن  مروي  قول  وهذا 
وابن القيم)4)، وابن عثيمني)5)، وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي)6).

دليلهم:

قاعدة  عن  خارجًا  وليس  نفسه  يف  أصل  املضاربة  بأن عقد  استدلوا 
فإنه مردود إىل صحيحه  القياس، واألصول موضوعة عىل أن ما فسد منها 
ال إىل صحيح غريه من العقود، كالنكاح والبيوع واإلجارة. فكام يرد فاسد 
البيع وغريه من العقود إىل صحيحها ال إىل صحيح غريها فكذلك جيب أن 

يرد فاسد القراض إىل صحيحه)7).

هناك فرقان بني قراض املثل وأجرة املثل:  (1(
الفرق األول: أن قراض املثل متعلق بنامء ذلك املال، وإن كان فيه ربح فله حصته يف 
مثله يف عمله وأمانته يف ذلك املال، وإن مل يكن له ربح فال يشء له، وأما أجرة املثل فإهنا 

متعلقة بذمة صاحب املال بإجارة ثابتة يدفعها إليه من حيث شاء.
يلزمه يف  املال، وال  العمل إىل أن ينض  يلزمه  املثل  العامل يف قراض  الثاين: أن  الفرق 

أجرة املثل يشء من ذلك.
ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة )777/2(، االستذكار )16/7(، املنتقى رشح املوطأ   (2(

)158/5(، املقدمات املمهدات )12/3).
ينظر: احلسبة يف اإلسالم )27/1(، الفتاوى الكربى )407/5).  (3(

ينظر: الطرق احلكمية )211/1).  (4(
ينظر: الرشح املمتع )442/9).  (5(

ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد )4(، )1809/3).  (6(
ينظر: املنتقى رشح املوطأ )158/5(، املقدمات املمهدات )14/3).  (7(
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الراجح:

يستحق  الفاسدة  املضاربة  يف  العامل  أن  أعلم-  -واهلل  يل  يرتجح  الذي 
قراض مثله ال أجرة مثله، وذلك ملا ييل:

1. قوة دليل هذا القول، ومناقشتهم ألدلة األقوال األخرى.

2. أن هذا هو مقتىض العدل، فلو قيل أن للعامل أجرة املثل، فقد حتيط 
مل  املال  ورب  املال،  رب  خيرس  وحينئذ  املال،  رأس  مع  كله  بالربح  األجرة 

يعطه عىل أنه أجري.

من  يسريًا  نزرًا  إال  املثل  أجرة  متثل  وال  جدًا،  كبرية  األرباح  تكون  وقد 
من  فيحرم  األرباح،  من  سهم  له  يكون  أن  ألجل  العامل  عمل  وقد  املال، 

ذلك. فمقتىض العدل أن يأخذ ما يأخذه املضارب ال األجري.

سبب اخلالف:

صحيح  أصل  املضاربة  هل  مسألة:  إىل  راجع  املسألة  هذه  يف  اخلالف 
بنفسه، أو أنه مستثنى يف العقود أجيز استحسانًا للحاجة إليه؟ فمن قال أنه 
أصل بنفسه فإذا فسد فإنه يرد إىل صحيحه. ومن قال أنه مستثنى فاملستثنيات 
من العقود إذا فسدت ترد إىل صحيح أصلها؛ ألن املستثنى إنام استثني ألجل 
مصلحته الرشعية املعتربة يف العقد الصحيح فإذا مل توجد تلك املصلحة بطل 
االستثناء، ومل يبق إال األصل فريد إليه، والرشع مل يستثن الفاسد، فهو مبني 

عىل العدم، وله أصل يرجع إليه)1).

ينظر: أنوار الربوق يف أنواء الفروق )14/4).  (1(
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املسألة الثالثة: أثر فساد الرشكة يف أرباح رشكة األبدان:

جهالة  بسبب  الرشكة  فسدت  ثم  بأبداهنام  يكتسبانه  بام  اثنان  اشرتك  إذا 
الربح مثاًل ونحو ذلك فكيف يقتسامن األرباح؟

كانت  إن  العنان  أرباح رشكة  باخلالف يف  املسألة شبيه  اخلالف يف هذه 
من  واحد  كل  أن  يرون  وحنابلة  وشافعية  حنفية  من  فاجلمهور  فاسدة، 
الرشيكني يستحق من األرباح بقدر أجرة عمله، ولكنهم خيتلفون يف بعض 

ما حيتف بذلك.

فاحلنفية يقولون بأن الرشكة إذا فسدت بسبب جهالة الربح ونحو ذلك 
ومل تتاميز األعامل فإن الربح يقسم بينهام عىل قدر أجرة كل واحد منهام؛ ألن 
العمل هنا ليس تابعًا للامل، فيؤثر يف الربح، بخالف العمل يف رشكة العنان 

فهو تابع للامل فال يستحق الرشكاء من الربح إال بقدر رأس املال)1).

لو  فيه كام  الوكالة  فيام ال تصح  الرشكة وقوعها  إن كان سبب فساد  أما 
اشرتكا يف االحتطاب مثاًل فلكل واحد منهام ما احتطب وثمنه إذا باع؛ ألن 
أجر  فله  اآلخر؛  وأعانه  أحدمها،  احتطب  فإن  األصل،  بملك  يملك  البدل 
مثله عىل الذي احتطب؛ ألنه استوىف منافعه بحكم عقد فاسد؛ فيلزمه أجر 

مثله.

وأما املالكية فلم أجد هلم كالمًا رصحيًا فيام يرتتب عىل فساد هذه الرشكة 
عندهم.

ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )77/6( الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد   (1(
املحتار( )326/4).
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وأما الشافعية فتقدم أهنم يبطلون مجيع صور رشكة األبدان، فإذا اشرتك 
اثنان فأكثر ثم ظهر ربح للرشكة فال خيلو من حالتني:

احلالة األوىل: أن يكون عمل كل واحد منهام متميزًا، كام لو كان االشرتاك 
يف متلك املباحات من احتطاب ونحوه، فهنا خيتص كل واحد منهام بملك ما 

أخذ أو بأجرة عمله.

احلالة الثانية: أن يكون عمل كل واحد منهام غري متميز عن عمل صاحبه، 
كام لو اشرتكوا يف خياطة ثوب واحد، فهنا يكون ما حيصل هلام من الكسب 
مقسومًا بينهام عىل قدر أجور أمثاهلام، فيرصف كل واحد منهام من الكسب 

بقسطه من أجرة مثله ال كام رشط يف العقد)1).

رشكة  فساد  عند  املثل  أجرة  عىل  يقترص  ال  أنه  فريون  احلنابلة  وأما 
األبدان، بل هناك أمور أخرى ال بد من النظر إليها، فربام كان الدكان ألحد 
فإن  فسدت  فإذا  ألحدمها،  عليها  يعملون  التي  اآللة  كانت  أو  الرشيكني، 
الربح يقسم بينهام عىل قدر أجر عملهام، وعىل قدر أجرة الدار التي يعمالن 
هبا إن كانوا يعملون بدار أحدمها، وعىل قدر أجرة اآللة التي يعمالن عليها 
إن كانت ألحدمها؛ ألن العوض قد أخذ يف مقابلة تلك املنافع، فلزم توزيعه 

عليه باملحاصة كام لو أجروها بأجر واحد)2).

املجموع رشح  الوجيز )415/10(،  العزيز برشح  الكبري )480/6(،  ينظر: احلاوي   (1(
املهذب )72/14).

القناع  كشاف   ،)214/2( اإلرادات  منتهى  رشح   ،)8/5( قدامة  البن  املغني  ينظر:   (2(
عن متن اإلقناع )529/3).
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ابن  قول  عىل  التخريج  فيمكن  خمتلط  غري  الرشكة  يف  العمل  كان  فإن 
هللا همحر يف رشكة العنان أن لكل واحد منهام ما بيده، وال يرجع عىل  قدامة 

اآلخر بأجرة عمله)1).

وأما عىل أصل الرشيف أيب جعفر هللا همحر يف بقاء املسمى يف الرشكات 
كذلك،  هنا  فيقال  الفاسد،  النكاح  يف  املسمى  املهر  عىل  قياسًا  فسدت،  إذا 

فعىل أصله يستحق كل واحد من الرشيكني ما اتفقا عليه يف العقد)2).

وعىل رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية هللا همحر أن كل واحد من الرشيكني 
فسدت  فإذا  كذلك،  هنا  فيقال  مثله،  نصيب  يستحق  الفاسدة  الرشكات  يف 
نصيب  إىل  منهام  واحد  كل  ورجع  العقد،  يف  املسمى  فسد  األبدان  رشكة 

مثله)3).

الراجح:

الذي يظهر-واهلل أعلم- هو التفريق بني ما يكون عمل كل واحد منهام 
متميزًا، وبني ما ال يتميز فيه العمل.

فيه  ختتلف  فيام  أو  املباحات،  متلك  يف  اشرتكوا  لو  كام  العمل  متيز  فإن 
اآلخر؛  فيه  يرشكه  وال  عمله،  ربح  الرشيكني  من  واحد  فلكل  الصنعة، 
العقد صار وجوده كعدمه،  فإذا فسد  العقد،  إنام كان بسبب  ألن االشرتاك 

فاستحق كل واحد منهام كسب يده.

راجع ص 64.  (1(

راجع ص 65.  (2(

راجع ص 65.  (3(
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وأما إن كانت الرشكة غري متميزة فلكل واحد من الرشيكني سهم مثله، 
بذله كل واحد منهام للرشكة من اآلالت  ما  إىل أجرة  فيه  ينظر  املثل  وسهم 

والعقار ونحوه ذلك.
وذلك ملا تقدم يف املسائل السابقة من أن األصل يف العقود عند فسادها 

أن يرجع كل واحد منهام إىل مثل ما كان يستحقه لو كان صحيحًا.
املسألة الرابعة: أثر فساد الرشكة يف أرباح رشكة املفاوضة:

يكتسبانه  ما  كل  يف  فأكثر  اثنان  يشرتك  أن  هو  املفاوضة  رشكة  أن  تقدم 
الرشوط،  يف  بينهم  اختالف  عىل  جوازها  عىل  اجلمهور  وأن  يغرمانه،  وما 

والشافعية عىل فسادها.
-كام  أصلها  لفساد  كان  سواء  بالفساد،  املفاوضة  رشكة  عىل  ُحكم  فإن 
تقسم  فكيف  اجلمهور،  عند  رشوطها  بعض  الختالل  أو  الشافعية-  يقوله 

أرباح الرشكة؟
مل أجد من تكلم عن هذه املسألة من أهل العلم، ولعل السبب يف ذلك 
هو أن هذه الرشكة جتمع بقية أنواع الرشكة األخرى، فقد حتتوي عىل رشكة 
العنان واملضاربة واألبدان والوجوه، فإذا فسدت جرى ما ُذكر من خالف 

يف األنواع السابقة هنا.
وبناء عىل ما سبق ترجيحه فإن األرباح تقسم هنا بقدر ربح املثل ملا كان 
فيه اشرتاك برأس املال، وأما ما كان فيه رأس املال من أحدمها والعمل من 
بالعمل  فيه  اشرتكا  ما  وأما  املثل،  نصيب  وللعامل  للاملك،  فالربح  اآلخر 
دون رأس املال، فإن متيز العمل فلكل واحد منهام ربح عمله، وإن مل يتميز 

فلكل واحد من الرشيكني سهم مثله، واهلل أعلم.
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المطلب الثالث: أثر فساد الشركة في الضمان:

مال  يف  العامل  أو  الرشيك  ترصف  ثم  بالفساد،  الرشكة  عىل  حكم  إذا 
عىل  بناء  الربح  قسم  املال  ربح  فإن  صحيح،  ترصفه  أن  تقدم  فقد  الرشكة، 
ما سبق من خالف، وأما إن خرس املال فهل يضمن هذه اخلسارة؟ أو تكون 

اخلسارة هنا كاخلسارة يف الرشكة الصحيحة، تقع عىل رأس املال)1)؟

اختلف أهل العلم يف تضمني الرشيك أو العامل يف الرشكة الفاسدة إن 
تلف مال الرشكة بترصفه من غري تعدٍّ وال تفريط عىل قولني:

قدر  عىل  والوجوه  العنان  يف  الوضيعة  فتقسم  يضمن،  ال  أنه  األول:  القول 
رأس املال، وتكون يف املضاربة عىل رأس املال، وخيرس العامل العمل:

والشافعية)4)  املالكية)3)  ومذهب  هللا همحر)2)  حنيفة  أيب  قول  وهذا 
واحلنابلة)5).

ال خيتلف النظر يف هذه املسألة باختالف نوع الرشكة، بل احلكم واحد يف اجلميع، ولذا   (1(
مل أفصل هذا املطلب إىل مسائل.

ينظر: البناية رشح اهلداية )49/10(، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي   (2(
القدوري  خمترص  عىل  النرية  اجلوهرة   ،)450/8( اهلداية  رشح  العناية   ،)55/5(

.(292/1(
ينظر: االستذكار )16/7(، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )360/5).  (3(

ينظر: احلاوي الكبري )315/7).  (4(
ينظر: املغني البن قدامة )53/5(، الفروع وتصحيح الفروع )114/7(، رشح منتهى   (5(
اإلرادات = دقائق أويل النهى لرشح املنتهى )214/2(، كشاف القناع عن متن اإلقناع 

.(512/3(
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أدلتهم:

الدليل األول: أن ما كان القبض يف صحيحه مضمونًا، كان مضمونًا يف 
فاسده، وما مل يكن مضمونًا يف صحيحه، مل يضمن يف فاسده، كالوكالة)1).

إجارة،  تكون  أن  إما  ختلو  فال  فسدت  إذا  املضاربة  أن  الثاين:  الدليل 
تبقى  أو  هاهنا)2)،  فكذا  فعله،  وال  تعديه  بغري  تلف  ما  يضمن  ال  واألجري 

مضاربة، واملضارب ال يضمن، أو تكون وكالة، والوكيل ال يضمن.

العقد،  بحكم  املال  قبض  الرشيكني  من  واحد  كل  أن  الثالث:  الدليل 
فقبضه عىل أنه غري مضمون، فال يضمنه)3).

القول الثاين: أن العامل يف املضاربة الفاسدة يضمن ما تلف يف يده مما يمكن 
التحرز عنه:

وهذا قول أيب يوسف وحممد بن احلسن)4).

دليلهم:

استدلوا بأن العامل إذا فسدت املضاربة بمنزلة األجري املشرتك؛ واملضاربة 
الفاسدة قد صارت إجارة بداللة وجوب أجر املثل فيها، واملضارب يف حكم 

ينظر: املغني البن قدامة )53/5).  (1(

ينظر: املغني البن قدامة )53/5).  (2(
ينظر: رشح منتهى اإلرادات )214/2).  (3(

ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )55/5).  (4(
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األجري املشرتك؛ ألنه ال يستحق األجر إال بالعمل، واألجري املشرتك يضمن 
ما تلف حتت يده)1).

ونوقش من وجهني:

األول: أن األجري املشرتك ال يضمن، وهو قول أيب حنيفة)2).

لفظًا  مضاربة  تكون  الفاسدة  املضاربة  أن  وهو  فرقًا،  بينهام  بأن  الثاين: 
انتفاء  يف  باللفظ  فعملنا  أجرة،  لعمله  طلب  إنه  حيث  من  معنى  وإجارة 
إنه  نقول  أو  يربح،  مل  أو  ربح  مثله  أجر  وجوب  حق  يف  وباملعنى  الضامن، 

كأجري الوحد من حيث إنه ال يتمكن من إجيار نفسه يف ذلك الوقت)3).

ويناقش أيضًا: بعدم التسليم بأن املضاربة الفاسدة تنقلب إىل إجارة، بل 
الصواب أهنا تبقى مضاربة كغريها من العقود الفاسدة فإهنا ترد إىل أصلها 

الصحيح كام تقدم)4).

الراجح:

الراجح -واهلل أعلم- هو القول األول، وهو أن الرشيك ال يضمن ما 
أو  أو مضاربة  عنانًا  كانت  الفاسدة، سواء  الرشكة  مال  يديه من  تلف حتت 

غريها من أنواع الرشكة، وذلك لقوة أدلته ومناقشته لدليل القول الثاين.

الصنائع يف ترتيب الرشائع )108/6(،  بدائع  املبسوط للرسخيس )22/22(،  ينظر:   (1(
تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )55/5).

ينظر: اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري )292/1).  (2(
ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )55/5).  (3(

راجع ص 75.  (4(
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سبب اخلالف:

سبب اخلالف هو اختالفهم يف توصيف يد العامل يف الرشكة الفاسدة، 
أهنا  رأى  من  وكذا  أمانة،  يد  يده  سيجعل  فإنه  رشكة  تبقى  بأهنا  قال  فمن 

مضاربة لفظًا وإجارة معنى.

ومن رأى أنه أجري، فإهنم خيتلفون هل هو أجري خاص أو مشرتك؟

يف  قوله  عىل  بنى  مشرتك  أنه  رأى  ومن  يضمنه،  مل  خاص  أنه  رأى  فمن 
تضمني األجري املشرتك هل يضمن ما تلف حتت يده أو ال؟
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خاتمة بأهم نتائج البحث

بعد هذه الدراسة ألسباب وآثار فساد الرشكة خلصت إىل النتائج اآلتية:

بأنه: ما ال  للبطالن، ويعرف  املعامالت مرادف  الفساد يف عقود  أن   .1
يتعلق به النفوذ، وال حيصل به املقصود.

2. الرشكة هي: االجتامع يف استحقاق أو ترصف.

3. السبب هو: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

4. األثر عند الفقهاء هو: نتيجة اليشء وما يرتتب عليه من أحكام.

5. رشكة العقود ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع.

6. الرشكة عىل رضبني: رشكة أمالك، ورشكة عقود.

وأبدان،  ووجوه،  ومضاربة،  عنان،  أنواع:  عىل  العقود  رشكة   .7
ومفاوضة.

8. اتفق أهل العلم أنه يشرتط لعقد الرشكة: أهلية الوكالة، وأن يكون 
رأس مال الرشكة معلومًا، وأن يكون رأس مال الرشكة عينًا ال دينًا، ومعرفة 
جزءًا  منهام  كل  نصيب  يكون  وأن  الربح،  من  منهام  واحد  لكل  ما  مقدار 

مشاعًا من الربح، وأن تكون الرشكة عىل أمر مباح.

9. اتفق أهل العلم عىل حتريم الدخول يف الرشكة الفاسدة.

10. أضيق املذاهب يف باب الرشكات هو مذهب الشافعية الذي ال جييز 
بقدر  الربح  يكون  وأن  املالني  خلط  برشط  العنان  رشكة  إال  الرشكات  من 



86
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

فساد شركة العقود في الفقه اإلسالمي 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

رأس املال، وأن يكون رأس املال من النقدين، وجييز املضاربة ال عىل أهنا من 
أبواب الرشكة، وإنام جازت للحاجة عىل خالف القياس.

ويقسمون كل قسم  عنان ومفاوضة،  إىل  الرشكة  يقسمون  احلنفية   .11
إىل رشكة باألموال، ورشكة باألعامل ورشكة الوجوه.

املالني،  خلط  يشرتطون  وال  الرشكة،  صور  مجيع  جييزون  احلنفية   .12
رشكة  ويصححون  النقود،  من  املال  رأس  يكون  أن  يشرتطون  ولكنهم 
الوجوه برشط أن يكون  املباحات، ويصححون رشكة  األبدان إال يف متلك 
اإلجارة،  باب  من  أهنا  يرون  فإهنم  املضاربة  وأما  ملكهام،  قدر  عىل  الربح 

وأهنا أبيحت لألدلة اخلاصة وللحاجة.

ماهلام  يف  فيتساويان  الرجالن  يشرتك  أن  احلنفية:  عند  املفاوضة   .13
عىل  صاحبه  إىل  الرشكة  أمر  منهام  واحد  كل  فيفوض  ودينهام،  وترصفهام 

اإلطالق إذ هي من املساواة.

14. يصحح احلنفية املفاوضة برشط أن تكون يف مجيع التجارات، وال 
يلزم أحدمها من حقوق  ما  بتجارة دون رشيكه، وأن يكون  خيتص أحدمها 
ما يتجران فيه الزمًا لآلخر، وما جيب لكل واحد منهام جيب لآلخر، ويكون 
كل واحد منهام فيام وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل، وفيام وجب عليه بمنزلة 
الكفيل عنه، ويشرتطون أيضًا فيها أن يتساوى الرشيكان يف رؤوس األموال 

ويف الربح.
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من  وجييزون  البيع،  لعقد  متضمن  الرشكة  عقد  أن  املالكية  يرى   .15
خلط  العنان  يف  يشرتطون  وال  واملفاوضة،  واألبدان  العنان  الرشكة  أنواع 
املالني، ويشرتطون أن يكون الربح عىل قدر رأس املال يف العنان واملفاوضة، 
املال  رأس  يكون  أن  يشرتطون  أهنم  إال  العروض،  يف  الرشكة  ويصححون 

من جنس واحد إن كان من نقد.

أهنم  إال  املباحات،  متلك  يف  حتى  األبدان  رشكة  املالكية  يصحح   .16
وال  املفاوضة،  وجييزون  تالزمها،  أو  الصنعة  واحتاد  املكان  احتاد  يشرتطون 
باب  من  أهنا  يرون  كالشافعية،  فهم  املضاربة  وأما  الوجوه،  رشكة  جييزون 

اإلجارة، وإنام أبيحت للحاجة.

فيها  أدخلوا  إن  املفاوضة  إال  الرشكات  أنواع  مجيع  احلنابلة  جييز   .17
ربحًا أو خسارة نادرتني.

18. ال يشرتط احلنابلة يف العنان التساوي يف رأس املال، وال أن يكون 
الربح عىل قدر رأس املال، وال أن يكون املال من جنس واحد، وال أن يشرتكا 
يف العمل، وال يشرتطون خلط املالني، وإن اشرتكا دون خلط فالضامن عىل 

الرشكة، ولكنهم يشرتطون أن يكون رأس املال من النقود.

19. جييز احلنابلة رشكة األبدان ولو اختلفت الصنعة، ولو مل تكن إحدى 
الصنعتني مالزمة لألخرى، ولو يف متلك املباحات، وجييزون رشكة الوجوه، 

ويدخلون املضاربة يف باب الرشكات.
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20. لفساد عقد الرشكة أربعة أسباب متفق عليها: 1. اختالل رشط من 
اشتامل عقد   .3 الرشكة عىل جهالة.  اشتامل عقد   .2 املتفق عليها.  الرشوط 
الرشكة عىل رشط فاسد يؤدي إىل جهالة الربح. 4. أن تكون الرشكة فيام ال 

يصح فيه التوكيل.

21. الراجح أن عدم خلط املالني ال يفسد الرشكة.

22. الراجح أن الرشط الفاسد إن كان ال يؤدي إىل جهالة الربح فإنه ال 
يفسد الرشكة.

23. اتفقت املذاهب األربعة عىل صحة الترصف يف الرشكة الفاسدة إن 
مل يكن سبب الفساد عدم أهلية املتعاقدين.

نص  فقد  الرشيكني  أحد  أهلية  عدم  الرشكة  فساد  سبب  كان  إن   .24
هذه  عىل  غريهم  ينص  ومل  يصح،  ال  حينئذ  الترصف  أن  الشافعية  بعض 

املسألة.

25. اختلف أهل العلم يف طريقة قسمة األرباح الناجتة عن رشكة العنان 
الفاسدة أو رشكة الوجوه الفاسدة، والراجح أن الواجب عند فساد الرشكة 

أن يكون نصيب كل رشيك ربح مثله.

26. اختلف أهل العلم فيام يستحقه كل من العامل ورب املال يف عقد 
قراض  يستحق  الفاسدة  املضاربة  يف  العامل  أن  والراجح  الفاسد،  املضاربة 

مثله.
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فإنه يفرق بني ما يكون عمل كل واحد  27. إن فسدت رشكة األبدان 
فيه  يتميز  ال  ما  وبني  عمله،  ربح  الرشيكني  من  واحد  فلكل  متميزًا،  منهام 

العمل، فلكل واحد من الرشيكني سهم مثله.

28. إن فسدت رشكة املفاوضة فإن األرباح تقسم هنا بقدر ربح املثل ملا 
كان فيه اشرتاك برأس املال، وأما ما كان فيه رأس املال من أحدمها والعمل 
من اآلخر فالربح للاملك، وللعامل نصيب املثل، وأما ما اشرتكا فيه بالعمل 
دون رأس املال، فإن متيز العمل فلكل واحد منهام ربح عمله، وإن مل يتميز 

فلكل واحد من الرشيكني سهم مثله.

الفاسدة،  الرشكة  مال  من  يديه  حتت  تلف  ما  الرشيك  يضمن  ال   .29
سواء كانت عنانا أو مضاربة أو غريها من أنواع الرشكة.

لوجهه  خالصًا  العمل  هذا  جيعل  أن  ىلاعتو هناحبس  اهلل  أسأل  اخلتام  ويف 
الكريم، وأن جيزي خريًا من أعانني عىل إعداده وإخراجه، وآخر دعوانا أن 

احلمد هلل رب العاملني.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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فهرس المراجع
احلنفي، . 1 اجلصاص  الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  أمحد  املؤلف:  القرآن،  أحكام 

بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1405هـ.
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