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استئجار الشريك
يف الفقه اإلسالمي

إعداد
د .عبدهللا بن عبدالرمحن بن أمحد السلطان
أستاذ الفقه املشارك يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف األحساء
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املقدمة

إن احلمد هلل حنمده  ،ونستعينه  ،ونستغفره  ،ونعوذ ابهلل من ررور أنفسنا وسياات أعمالنا  ،من يدده هللا لال مل
له  ،ومن يلل لال هادي له  ،وأردد أن ال إله إال هللا  ،وأردد أن حممداً عبده ورسوله -صلى هللا عليه وسلم، -
وبعد :
لقد راع التعام يف الوقت احلاضر على استاجار الشريك للقيام بعم ملصلحة الشركة أبجر مقطوع سواء أكان يف
رركة امللك أو يف رركة العقد  ،وكثر التساؤل عن حكمه  ،لأحببت املسامهة يف إثراء هذا املوضوع جبدد املق
سيما أين مل أجد من كتب ليه –على حد علمي  -ببحث مستق

ال

 ،وقد ارتم هذا البحث على متديد  ،وثالثة

مباحث  ،وخامتة .
التمهيد  :مفهوم اإلجارة والشركة
وليه مطلبان :
املطلب األول  :مفهوم اإلجارة وأقسامها .
وليه مسألتان :
املسألة األوىل  :تعريف اإلجارة .
املسألة الثانية  :أقسام اإلجارة .
املطلب الثاين  :مفهوم الشركة  ،وأنواعها .
وليه ثالث مسائ :
املسألة األوىل  :تعريف الشركة .
املسألة الثانية  :أنواع الشركات يف الفقه اإلسالمي .
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املسألة الثالثة  :أنواع الشركات يف النظام السعودي .
املبحث األول  :استئجار الشريك يف شركة امللك .
املبحث الثاين :استئجار الشريك يف شركة العقد
وليه ثالثة مطالب :
املطلب األول  :حكم اجلمع بني اإلجارة وشركة العقد .
وليه مسألتان :
املسألة األوىل  :أن يكون اجلمع بني العقدين بال مشارطة .
املسألة الثانية  :أن يكون اجلمع بني العقدين على سبي املشارطة .
املطلب الثاين  :استئجار العامل يف املضاربة .
وليه ثالث مسائ :
املسألة األوىل  :أخذ امللارب أجراً عن عمله األصلي.
املسألة الثانية  :أخذ امللارب أجراً عما يلزمه لعله .
املسألة الثالثة  :أخذ امللارب أجراً عما ال يلزمه لعله .
املطلب الثالث  :استئجار العامل يف شركة العنان .
وليه مسألتان :
املسألة األوىل  :أن يكون أجر أحد الشريكني نسبة مشاعة من الربح .
املسألة الثانية :أن يكون أجر أحد الشريكني مبلغاً مقطوعاً .
املبحث الثالث  :تطبيقات حديثة على استئجار الشريك
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وليه مطلبان :
املطلب األول  :منح أعضاء جملس إدارة شركة املسامهة ملكافآت .
وليه مسألتان :
املسألة األوىل  :مفدوم رركة املسامهة  ،وتكييفدا الفقدي
املسألة الثانية :التكييف الفقدي ملكالآت أعلاء جملس إدارة رركة املسامهة .
املطلب الثاين :أخذ األجور على خدمات الصناديق االستثمارية املدارة بصيغة املضاربة
وليه مسألتان :
املسألة األوىل  :أخذ األجور على إدارة االستثمار .
املسألة الثانية :أخذ األجور على اخلدمات املصاحبة لالستثمار .
اخلامتة  :وليدا ملخص البحث .
واحلمد هلل أوالً وأخرياً  ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
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التمهيد
مفهوم عقد اإلجارة والشركة
املقصود ابستاجار الشريك  :هو أن يقوم أحد الشركاء بعم ملصلحة الشركة مقاب أجر مقطوع  ،بغض النظر عن
الربح احلاص له يف الشركة  ،سواء أكان العم يف رركة امللك  ،كما لو كان الثنني سيارة بيندما  ،ليعم عليدا أحدمها
مقاب مبلغ مقطوع ردري ابإلضالة إىل الربح لقاء ملكيته نصف السيارة أو كان العم يف رركة عقد األموال –العنان-كما
لو اررتك اثنان مباهلما على أن يقوم أحدمها ابلعم مقاب أجر مقطوع ابإلضالة إىل نسبته الشائعة من ربح الشركة  ،أو كان
العم يف رركة عقد العم –امللاربة ،-كما لو عم أحد امللارب أبجر مقطوع ابإلضالة إىل نسبته من ربح امللاربة ()1
ولصلة هذا املوضوع ببايب اإلجارة والشركة لقد ارتم هذا التمديد على مطلبني :
املطلب األول  :مفهوم اإلجارة وأقسامها .
املطلب الثاين  :مفهوم الشركة  ،وأقسامها .

( )1نظرية األجور يف الفقه اإلسالمي :ص. 312
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املطلب األول
مفهوم عقد اإلجارة وأقسامها

وفيه مسألتان:
املسألة األوىل  :تعريف اإلجارة
ِ
أجَر ََي ُج ُرَ ،و ََي ِج ُر أجراً  ،وإجارًة ،لدو مأجور ،وارتقاقدا من األجر ،وهو
اإلجارة لغة :على وزن ل َعالَة  ،مصدر َ
ِ
ِ
َجًرا . )1(
َّخ ْذ َ
العوض  ،قال هللا تعاىل  :لَ ْو ر ـ ـا ـْـ َ
ـت لَت َ
ت َعلَْيه أ ْ
أما يف االصطالح الفقدي:
لقد عرلدا احلنفية  :أبهنا عقد على املنالع بعوض(. )2
وعرلدا املالكية بقوهلم  :هي متليك منالع ريء مباحة مدة معلومة بعوض(. )3
وعرلدا الشالعية بقوهلم  :هي عقد على منفعة مباحة مقصودة معلومة  ،قابلة للبذل واإلابحة  ،بعوض معلوم(. )4
وعرلدا احلنابلة بقوهلم  :هي عقد على منفعة مباحة معلومة  ،مدة معلومة  ،من عني معينة  ،أو موصولة يف الذمة
 ،أو على عم ريء معلوم بعوض معلوم(. )5
املسألة الثانية  :أقسام اإلجارة
تقسم اإلجارة من حيث نوع احمل املعقود عليه إىل نوعني(: )6

()1
( )2
( )3
( )4
()5
() 6

الكدف . 77 :
تبيني احلقائق . 105/5 :
حارية الدسوقي  ،2/4 :مواهب اجللي .389/5 :
مغين احملتاج .331/2 :
املغين  ،6/8:كشاف القناع . 546/3 :
رغم أن احلنفية هم من انفرد هبذا التقسيم إال أن مجدور الفقداء وإن كانوا ال جيارون احلنفية يف هذا التقسيم ؛ لعدم ترتب آاثر
لقدية عملية عليه  ،إال أهنم ال ينكرون ملمونه  ،وال مشاحة يف االصطالح إال أن مجدور الفقداء .
(انظر :بدائع الصنائع  ،175 ،174/4:املقدمات املمددات  ، 167 ،166/2 :املدذب ، 515/3 :املغين. ) 36/8 :
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األول :إجااارة علااى منااافع األعيااان ( ، )1كإجــارة الــدور للســكض  ،واألراضــي للزراعــة  ،والســيارة للركــوب  ،ومنــالع
األعيان تقدر بطريقني :
األول  :ابلزمن ( ،)2كاستاجار دار ملدة سنة .
الثاين  :مبح العم (، )3كاستاجار سيارة للركوب إىل موضع معني .
الثاين :إجارة على منافع اإلنسان  ،أي على عملاه(، )4كاسـتاجار رـخص خلياطـة ثـوب  ،أو بنـاء دار  ،والشـخص
املستأجر يف مث هذه العقود يسمى أجرياً  ،وهو على قسمني  :أجري خاص  ،وأجري مشرتك .
لأما اخلاص( :)5لدو من قُ ِد َر نفعه ابلزمن ( ،)6كاستاجار رج للعم يف بناء أو خياطة أو رعاية يوماً أو ردراً

ومسي خاصا ؛ الختصاص املسـتأجر بنفعـه يف تلـك املـدة دون سـائر النـا (. )1وأمـا امل ْشـتَـَرُك ( : )2لدـو الـذي يـُ َقـدَّر
ُ
( )1
()2
()3
()4

()5

( )6

مل يُ ِ
عرف احلنفية هذا النوع  ،وقد وجدت يف كتاب السي اجلرار تعريفاً هلذا النوع وهو :تسليط املستأجر على االنتفاع ابلعني .
( انظر  :السي اجلرار . ) 199/3 :
جممع األهنر  ،369/2 :ررح اخلرري  ،234/7 :املدذب  ، 517/3 :املغين. 11/8 :
جممع األهنر ،370/2 :ررح اخلرري  ، 234/7 :املدذب  ، 517/3:املغين. 11/8 :
وتسمى إجارة على األعمال  ،ومل يـُ َع ِرف احلنفية هذا النوع من اإلجارة  ،إال أنه ميكن تعريفدا مبا ذكره الشوكاين بقوله  :تسليط
العام لصاحب العم على منالعه .
( انظر  :حتفة الفقداء  ، 347/2 :بدائع الصنائع  ،175 ،174/4 :جممع األهنر  ،391/2 :السي اجلرار. ) 199/3 :
وقد يسمى ابألجري املنفرد  ،النفراد املستأجر مبنفعته يف املدة  ،وقد عرف األجري اخلاص بعدة تعاريف :
لدو عند احلنفية  :الذي يستحق األجرة بتسليم نفسه يف املدة وإن مل يعم .
وعند املالكية  :هو من ملكت منالعه .
وعند الشالعية  :من أجر نفسه مدة معينة لعم الذي يعم له وال يعم لغريه .
وعند احلنابلة  :من قدر نفعه ابلزمن  ،وقي هو الذي يقع العقد عليه يف مدة معلومة  ،يستحق املستأجر نفعه يف مجيعدا .
( انظر  :التعريفات  :ص  ، 25كفاية الطالب  ، 16/2 :املدذب  ، 561/3 :مغين احملتاج  ، 352/2 :املغين ، 103/8:
كشاف القناع . ) 5/4 :
كشاف القناع . 5/4 :
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نفعه ابلعم ( ، )3كخياطة ثوب  ،وبناء حائط .
ومسـي مشـرتكاً ؛ ألنــه يتقبـ أعمـاالً الثنــني وثالثـة وأكثـر يف وقــت واحـد  ،ليشـرتكون يف منفعتــه واسـتحقاقدا  ،ليســمى
مشرتكا الررتاكدم يف منفعته(. )4

()1
() 2

( )3
( )4

املغين . 103/8:
وقد عرف األجري املشرتك عند احلنفية أبنه  :من ال يستحق األجرة حىت يعم ،وقي  :من يعم لغري واحد.
وعند املالكية  :وهم يسمون األجري املشرتك ابلصانع  :وهو املنتصب لبيع صنعته مبحله .
(والفرق بني األجري والصانع أن األجري ال حيوز ما عمله لالبناء يبين مث ينصرف ويرتك ما عمله يف يد املستأجر  ،أما الصانع :
لدو حيوز ما عمله كاخلياط ) .
وعند الشالعية ( الذي يعم له ولغريه )  ،وقي  :من التزم عمالً يف ذمته .
وعند احلنابلة  :لقي هو من قدر نفعه ابلعم  ،وقي هو الذي يقع العقد معه على عم معلوم .
( انظر  :البحر الرائق  ،30/8 :جممع األهنر  ،391/2 :الشرح الكبري  ، 5 ،4/4 :ررح حدود ابن عرله ، 527/2 :
املدذب  ، 560/3 :مغين احملتاج  ،352/2 :املغين  ، 103/8:كشاف القناع . ) 5/4 :
كشاف القناع . 5/4 :
حتفة الفقداء  ، 352/2 :املغين . 103/8:
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املطلب الثاني
مفهوم الشركة ،وأنواعها

وليه ثالث مسائ
املسألة األوىل  :تعريف الشركة
أوالً :يف اللغة
الش ِركة  ،والشَّركة  ،و ِ
الش ْـركة  ،اسـم مصـدر ألرـرك يشـرك رـركاً  ،وتطلـق يف اللغـة علـى عـدة معـان مندـا :اخللـط الـذي
َّ
ْ
هو لع الشريكني( ، )1واخـتالط نصـيبني لصـاعداً  ،ثيـث يكـون الشـيء بـني اثنـني ال ينفـرد بـه أحـدمها  ،الـذي هـو
صفة للمال( ،)2وعلى العقد بني اثنني لأكثر للقيام بشيء مشرتك  ،وهو إطالق جمازي ؛ ألنه سبب للخلط(. )3
اثنياً :يف االصطالح الفقدي
عرلت الشركة عند الفقداء مبفدومدا العام بعـدة تعـاريف مـن أبرزهـا تعريـف ابـن قدامـة أبهنـا االجتمـاع يف اسـتحقاق أو
تصرف ()4
وهـذا التعريــف رـام جلميــع أنـواع الشــركات  ،حيـث يقســم الشـركة إىل نــوعني  ،األول  :رـركة يف االســتحقاق  ،ويعــين
به مجيع أنواع االستحقاقات -كملك العني واملنفعة أو العني بال منفعة أو املنفعة بال عني  ،سواء كان بسـبب اختيـاري
كالشراء أو بسبب جربي كـاإلرث  ،والنـوع الثـاين  :رـركة التصـرف  ،ويعـين بـه رـركات العقـود مجيعدـا  ،سـواء أكانـت
رركة أموال أو أعمال أو وجوه أو أموال وأعمال معاً كشركة امللاربة(. )5

( )1
( )2
( )3
()4
( )5

اتج العرو  ، 225/27مادة (ررك) .
مقاييس اللغة ، 265/3:اتج العرو  ، 225/27مادة (ررك) .
املعجم الوسيط ()480
املغين . 109/7 :
الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي . 33/1 :
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املسألة الثانية  :أنواع الشركات يف الفقه اإلسالمي
تتنوع الشركات إىل ثالثة أنواع  :إابحة  ،وملك  ،وعقد  ،وسوف نتناول ك مندا ليما يلي :
أوالً :شركة إابحة
وه ــي ك ــون العام ــة مش ــرتكني يف ص ــالحية التمل ــك ابألخ ــذ واإلحـ ـراز لمر ــياء املباح ــة الـ ـ ليس ــت يف األصـ ـ ملك ــا
ألحــد( ،)1ومعــض ذلــك أن عامــة النــا هلــم احلــق يف اســتعمال مــا أبــيح هلــم االنتفــاع بــه واالســتفادة منــه ( ،)2كميــاه
البحار واألهنار  ،والكم  ،واملرالق العامة كالطرق واملدار واملستشفيات العامة  ،ويدل على ذلك قوله صـلى هللا عليـه
وسـلم املســلمون رــركاء يف ثـالث :يف الكــم واملــاء والنــار ( )3ويـرتجح

أن هــذا النــوع مــن الشـركات هــو مــن قبيـ

احلقوق املشرتكة بني النـا  ،وأمـا اسـتدالل الـبعض علـى اعتبارهـا( )4بقولـه صـلى هللا عليـه وسـلم املسـلمون رـركاء يف
ثالثة  ..احلديث لدو من ابب التمثي ال التعيني  ،وإال لاحلقوق املشرتكة غري خاصة هبذه األمـور  ،بـ تشـم مجيـع
املرالق العامة  ،كالطرق واملستشفيات .
اثنياً :شركة امللك
وهي كون الشيء مشرتكا بني اثنني لأكثر أي خمصوصا هبما بسبب من أسباب امللك( ، )5أو اجتماع يف

( )1
()2
() 3

()4
()5

جملة األحكام العدلية  :املادة (. )1045
رركات األرخاص بني الشريعة والقانون  :ص. 28
أخرجه أبو داود يف سننه يف ابب يف منع املاء  ،من كتاب اإلجارة ( ، )3477واللفظ له  ،وابن ماجه يف ابب املسلمون رركاء
يف ثالث  ،من كتاب الرهون ( ، )2472وأمحد يف مسنده  ، 364/5واحلديث صححه األلباين  ،واملقصود بـ (الكم)  :هو
النابت يف املوات لال خيتص به أحد  ( ،واملاء ) أي ماء السماء والعيون واالهنار ال ال مالك هلا ( والنار ) يعين الشجر الذي
حيتطبه النا من املباح ليوقدونه  ،واحلجارة ال يقدح هبا  .انظر  :التيسري بشرح اجلامع الصغري  ، 456/2 :صحيح اجلامع
الصحيح .1138/2:
الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي . 34/1 :
جملة األحكام العدلية  :املادة (. )1060
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استحقاق( ،)1وتنقسم رركة امللك ابلنظر إىل لع الشركاء إىل قسمني(: )2
األول  :رركة اختيارية :وهو االررتاك احلاص بفع املشاركني  ،كاالررتاك ابلشراء ،واالهتاب  ،وقبول الوصية ،
وخلط األموال(. )3
الثاين  :رركة جربية  ،وهو االررتاك احلاص بغري لع املتشاركني  ،كاالررتاك احلاص ابإلرث  ،واختالط املالني من
غري صنع من أحدمها ()4
وحكم الشركة االختيارية واجلربية واحد يف أن ك واحد من الشريكني كأنه أجنيب يف نصيب صاحبه ؛ لال جيوز له أن
يتصرف ليه إال إبذنه  ،كحال األجنيب  ،وإن ابع نصيبه من رريكه جاز كيفما كان ؛ لواليته على ماله  ،وكذا إذا
ابعه من غريه( ، )5كما تنقسم رركة امللك ابلنظر إىل نوعية التملك لستة أنواع :
-1رركة يف األعيان واملنالع  ،وهو االررتاك يف عني املال ولائدة الناجتة عنه  ،أبن يكون الثنني أو أكثر أرض
ميلكوهنا على الشيوع بطريق اإلرث أو البيع أو اهلبة(. )6
-2رركة يف العني دون املنفعة  ،وهو االررتاك يف عني املال دون لائدته الناجتة عنه  ،أبن يوصي رج آلخر أبن ينتفع
أبرضه أو داره مث ميوت وخيلفه ورثته  ،ليكون عني الدار أو األرض للورثة دون املنفعة()7

()1
()2
()3
( )4
( )5
( )6
( )7

ررح منتدى اإلرادات  ، 207/2:مطالب أو الندى . 494/3 :
املبسوط  ، 151/11 :البحر الرائق  ، 180:تبيني احلقائق ، 313/3:منح اجللي  ،248/6 :روضة الطالبني ،275/4:
أسض املطالب  ، 252/2 :ررح منتدى اإلرادات  ، 207/2:مطالب أو الندى .494/3 :
جملة األحكام العدلية  :املادة ( ، )1063أسض املطالب  ، 252/2 :منح اجللي . 249 ،248/6 :
جملة األحكام العدلية  :املادة ( ، )1064أسض املطالب  ، 252/2 :منح اجللي . 249 ،248/6 :
بدائع الصنائع  ، 65/6 :تبيني احلقائق  ، 313/3 :منح اجللي  ، 248/6 :روضة الطالبني  ، 275/4 :أسض املطالب :
.252/2
بدائع الصنائع  ، 65/6 :تبيني احلقائق  ،313/3 :روضة الطالبني  ،275/4 :أسض املطالب  ، 252/2 :تكملة اجملموع :
 ،63/14ررح منتدى اإلرادات  ، 207/2:مطالب أو الندى . 494/3 :
بدائع الصنائع  ، 65/6 :تبيني احلقائق  ،313/3 :أسض املطالب  ، 252/2 :تكملة اجملموع  ، 63/14 :مطالب أو
الندى . 494/3 :
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-3رركة يف املنفعة دون العني  ،وهو االررتاك لائدة العني دون عينه  ،كأن يستأجر مجاعة داراً لالنتفاع بسكناها أو
يوصي مبنفعة أرضه جلماعة مدة حمدودة  ،وبعيندا لشخص آخر()1
-4رركة يف حقوق األبدان والرقاب  ،كاررتاك مجاعة يف حق قصاص ابإلرث أو حد قذف كأن يُقذف مجاعة
يتصور مندم الزان عادة بكلمة واحدة  ،لإذا طالبوا كلدم وجب هلم حد واحد(. )2
-5رركة يف حقوق األموال  ،كاررتاك مجاعة يف حق رفعة أو خيار عيب()3
اثلثاً  :شركة العقد
وهي الشركة ال تنشأ بسبب تعاقد طرلني  ،وهذا النوع مـن الشـركات هـو مقصـود الفقدـاء عنـد إطـالق لفـظ الشـركة ،
وقد عرلت بعدة تعريفات( )4لع من أبرزها وأمشلدـا أهنـا  :عقـد بـني اثنـني أو أكثـر علـى االرـرتاك يف املـال ورثـه  ،أو
االررتاك يف الربح دون رأ املـال  ،أو االرـرتاك يف أجـر العمـ  ،أو االرـرتاك ليمـا يبـاع ويشـرت دون أن يكـون هنـاك
رأ مال يتجر ليه(. )5
وهــذا التعريــف يشــم

ســة أن ـواع مــن الشــركات  :رــركة العنــان  ،وامللــاربة أو الق ـراض  ،ورــركة األبــدان  ،ورــركة

الوجوه  ،ورركة املفاوضة .
أوالً :شركة العنان :وهي أن يشرتك اثنان مباليدما على أن يعمال ليه ببدنيدما والربح بيندما  ،ومسيـت بـذلك ؛السـتواء

( )1
( )2
( )3
() 4

()5

أسض املطالب  ، 252/2 :تكملة اجملموع  ، 63/14 :ررح منتدى اإلرادات  ، 207/2:مطالب أو الندى . 494/3 :
روضة الطالبني ،275/4 :أسض املطالب  ، 252/2 :تكملة اجملموع  ، 63/14 :ررح منتدى اإلرادات . 207/2:
بلغة السالك  ، 114/3 :أسض املطالب  ، 252/2 :تكملة اجملموع  ، 63/14 :املبدع . 214/5 :
عرلدا احلنفية أبهنا :عقد بني املتشاركني يف األص والربح .
وعرلدا املالكية أبهنا :إذن ك واحد من الشريكني لصاحبه يف التصرف هلما مع أنفسدما .
وعرلدا الشالعية أبهنا  :ثبوت احلق يف ريء الثنني لأكثر على جدة الشيوع .
وعرلدا احلنابلة أبهنا  :اجتماع يف تصرف .
انظر  :جممع األهنر  ، 542/2 :الشرح الكبري مع حارية الدسوقي  ، 349/3 :أسض املطالب  ،252/2 :ررح منتدى
اإلرادات . 207/2 :
الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون  ،للخياط ، 45/1 :عقد امللاربة  ،للدبو  :ص. 19 ،18
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الشريكني يف التصرف كاستواء طريف العِنان  ،أو ألن ك رريك َع َّن له أن يشارك صاحبه (. )1
اثنياً :شركة األبدان :وهي أن يشرتك اثنان ببدنيدما على أن يكون األجر والكسب بيندما  ،اررتاك الصباغني،
واخلياطني يف العم  ،وما أصابوه من كسب يكون بيندم(. )2
اثلثا :شركة الوجوه  :وهي أن يشرتك اثنان ال مال هلما على أن يشرتاي بوجديدما نسياة مث يبيعا على أن الربح بيندما
على ما ررطاه(. )3
رابعاً  :شركة املفاوضة  :وهي أن يشرتك الرجالن ليتساواين يف ماهلما وتصرلدما وديندما  ،ويكون ك مندما كفيالً
عن اآلخر يف ك ما يلزمه من عددة ما يشرتيه كما أنه وكي عنه(. )4

()1
()2

()3

() 4

وقد اتفق الفقداء على مشروعيتدا .
(انظر :املبسوط  ، 151/11 :اهلداية ،7/3 :ررح حدود ابن عرله ،435/2:مغين احملتاج،212/2:املغين. )123/7 :
ومسيت رركة األبدان بذلك ؛ ألن الشركني يعمالن أببداهنما  ،وتسمى رركة الصنائع ؛ ألن رأ ماهلما صنعتدما ،وتسمى
رركة التقب ؛ ألن ك رريك يتقب ما حيص هلما من عم وينوب عنه ليه  ،كما تسمى بشركة األعمال  ،ورركة املتَ َح ِرلَة .
ُ
وقد اختلف الفقداء يف صحة رركة األبدان على ثالثة أقوال :
القول األول :أهنا صحيحة  ،وهذا قول املالكية  ،واحلنابلة .
القول الثاين  :أهنا ابطلة  ،وهذا قول الشالعية .
القول الثالث :أهنا صحيحة يف رركة الصنائع  ،وابطلة يف رركة املباحات  ،وهذا قول احلنفية .
(انظر  :املبسوط  ، 152/11 :تبيني احلقائق ،321/3 :حارية الدسوقي  ،361/3 :مغين احملتاج  ،212/2 :معونة أو
الندى )769 ،767/4:
ومسيت بشركة الوجوه ؛ ألنه ال يباع ابلنسياة إال للوجيه من النا عادة  ،كما تسمى بشركة الذمم  ،ورركة املفاليس .
وقد اختلف الفقداء يف مشروعيتدا على قولني :
القول األول :أهنا غري مشروعة  ،وهذا قول املالكية ،والشالعية .
القول الثاين  :أهنا مشروعة  ،وهذا قول احلنفية  ،واحلنابلة .
( انظر  :املبسوط  ، 152/11 :بدائع الصنائع  ، 57/6 :حارية الدسوقي ، 363/3 :مغين احملتاج ،212/2 :كشاف
القناع . )526/3 :
ومسيت مفاوضة ألن ك واحد من الشريكني لوض أمره إىل صاحبه  ،وقي ألهنا مأخوذة من الفوضى وهو االستواء ؛ ألن
الشريكني يتساواين يف رأ املال والتصرف والربح واللمان
واختلف يف مشروعيتدا على قولني :
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خامساً :املضاربة  :وهي  :أن يدلع رج ماله إىل آخر يتجر له ليه على أن ما حص من الربح بيندما حسب ما
يشرتطانه( ، )1ويسميه أه العراق ملاربة ارتقاقاً من اللرب يف األرض  ،وهو السفر للتجارة  ،ويسميه أه
احلجاز ابلقراض  ،مشتق من القرض وهو القطع ؛ ألن رب املال اقتطع من ماله قطعه وسلمدا إىل العام  ،واقتطع
له قطعة من الربح (. )2

املسألة الثالثة  :أنواع الشركات يف النظام السعودي .
حدد نظام الشركات السعودي األركال القانونية ال ميكن أن تتخذها الشركات يف اململكة بثمانية هي رركة
الت لامن ورركة التوصية البسيطة ورركة احملاصة ورركة املسامهة ورركة التوصية ابألسدم والشركة ذات املسؤولية
احملدودة والشركة ذات رأ املال القاب للتغيري والشركة التعاونية  .وقد جر العرف على تقسيم الشركات التجارية
إىل ثالثة أقسام رركات أموال ورركات أرخاص ورركات خمتلطة  ،وبياهنم كالتا :
أ  -شركات األموال:
وهي الشركات ال تقوم أساسا على االعتبار املا وال يكون لشخصية الشريك أثر ليدا ،لالعربة يف هذه الشركات مبا
يقدمه ك رريك من مال ،وهلذا لإن هذه الشركات ال تتأثر مبا قد يطرأ على رخص الشريك كولاته أو إلالسه أو
احلجر عليه(. )3

األول  :أهنا مشروعة  ،وهذا قول احلنفية  ،واملالكية ،واحلنابلة
الثاين  :أهنا غري مشروعة  ،وهذا قول الشالعية .
(انظر :لتح القدير البن اهلمام  ،156/6 :اهلداية ررح البداية  ، 2/2 :الذخرية  ، 54/8 :الشرح الكبري للدردير ، 351/3 :
روضة الطالبني ، 279/4:مغين احملتاج  ،212/2 :املغين  ، 137/7 :املبدع  ، 43/5:ررح منتدى اإلرادات . ) 232/2 :
( )1املغين. 132/7 :
( )2وقد اتفق الفقداء على مشروعيتدا ( .انظر  :القامو احمليط  :ص  ، 138مادة ( ضرب )  ،املعجم الوسيط  :ص ،536
مادة ( ضرب ) ،تبيني احلقائق  ،52/5 :حارية الدسوقي  ، 517/ 3 :مغين احملتاج  ، 310 ،309/2 :املغين /7 :غاية
املنتدى . )167/2 :
( )3القانون التجاري السعودي ،د/حممد حسن اجلرب ،ص  ،171رركة األرخاص بني الشريعة والقانون  ،للموسى  :ص. 234
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ورركات األموال ال تشم سو رركات املسامهة وهي الشركات ال يقسم رأ املال ليدا إىل أسدم متساوية القيمة
وقابلة للتداول ابلطرق التجارية ،ويسمى الشركاء يف هذه الشركات ابملسامهني ،وهم ليسوا جتارا وال يسألون عن ديون
الشركة إال يف حدود قيمة األسدم ال ميتلكوهنا يف الشركة(.)1
ب-شركات األشخاص:
وهي الشركات ال تقوم على االعتبار الشخصي ،وتتكون أساسا من عدد قلي من األرخاص تربطدم صلة معينة
كصلة القرابة أو الصداقة أو املعرلة ..ويثق ك مندم يف اآلخر ويف قدرته وكفاءته ،وعلى ذلك لإنه مىت ما قام ما
يددد الث قة بني الشركات ويددم االعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات لإن الشركة قد تتعرض للح ،
ولذلك يرتتب يف األص على ولاة أحد الشركاء يف رركات األرخاص أو احلجر عليه أو إلالسه أو انسحابه من
الشركة ح الشركة (.)2وتشم رركات األرخاص يف التشريع السعودي :رركة التلامن ورركة التوصية البسيطة
ورركة احملاصة .
 -1شركة التضامن :وهي الشركة ال يعقدها اثنان أو أكثر بقصد االجتار  ،وهي النموذج األمث لشركات
األرخاص حيث يكون ك رريك ليدا مسؤوالً مسؤولية تلامنية ،ويف مجيع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب
ك رريك ليدا صفة التاجر(.)3
 -2شركة التوصية البسيطة :وتتكون من لريقني من الشركاء  :رركاء متلامنون خيلعون لنفس النظام القانوين
الذي خيلع له الشركاء يف رركة التلامن ،ليكونون مسؤولني مسؤولية تلامنية ،وغري حمددة عن ديون الشركة
ويكتسبون صفة التاجر ،ورركاء موصني ال يسألون عن ديون الشركة إال يف حدود حصصدم وال يكتسبون صفة
التاجر وال يشاركون يف إدارة الشركة(.)4

()1
()2
()3
()4

رركة األرخاص بني الشريعة والقانون  ،للموسى  :ص ، 233الوجيز يف القانون التجاري ،ص. 206
الوجيز يف القانون التجاري ،د .مصطفى كمال طه  :ص.206
القانون التجاري السعودي ،ص  ،170الوجيز يف القانون التجاري ،ص ، 205رركة األرخاص بني الشريعة والقانون ،
للموسى  :ص234
القانون التجاري السعودي ،ص  ،171 ،170الوجيز يف القانون التجاري ،ص ، 206رركة األرخاص بني الشريعة والقانون
 ،للموسى  :ص234
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 -3شركة احملاصة  :وهي رركة تقوم بني الشركاء وحدهم  ،وال وجود هلا ابلنسبة لآلخرين  ،ويقتصر آاثرها على
الشركاء لقط  ،وهي رركة مسترتة ال تتمتع ابلشخصية املعنوية (.)1
ج  -الشركات املختلطة:
وهي الشركات ال تقوم على االعتبار املا واالعتبار الشخصي يف نفس الوقت  ،ومن مث لدي جتمع بني
خصائص رركات األموال ورركات األرخاص( .)2وتشم الشركات املختلطة رركة التوصية ابألسدم والشركة ذات
املسؤولية احملدودة.
 -1شركة التوصية ابألسهم :
هي الشركة ال تتكون من لريقني ،لريق يلم على األق رريكاً متلامناً مساوالً يف مجيع أمواله عن ديون الشركة،
ولريق آخر يلم رركاء مسامهني ال يق عددهم عن أربعة وال يسألون عن ديون الشركة إال بقدر حصصدم يف رأ
املال .
وهي تشبه رركة التوصية البسيطة من حيث إهنا تلم لريقني من الشركاء :رركاء متلامنون خيلعون لنفس النظام
القانوين الذي خيلع له الشركاء املتلامنون يف رركة التلامن ورركة التوصية البسيطة ،وابلتا لإن الشركة تعترب
ابلنسبة إليدم رركة أرخاص ،إذا يكتسبون مجيعدم صفة التاجر ويسألون مسؤولية تلامنية وغري حمددة عن مجيع
ديون الشركة ،ويف مقاب ذلك يستأثرون ابإلدارة ،ورركاء موصون ال يرتتب على دخوهلم يف الشركة اكتساب صفة
التاجر وال يسألون عن ديون الشركة إال يف حدود حصصدم ال أتخذ رك األسدم القابلة للتداول ابلطرق
التجارية ،ومن مث لإن الشركة تعترب ابلنسبة إليدم رركة أموال (.)3

( )1رركة األرخاص بني الشريعة والقانون  ،للموسى  :ص ، 234الوجيز يف القانون التجاري ،ص.206
( )2القانون التجاري السعودي ،ص  ،171والوجيز يف القانون التجاري ،ص.207
( )3القانون التجاري السعودي ،ص  ،172والوجيز يف القانون التجاري ،ص. 207
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-2الشركة ذات املسؤولية احملدودة:
وهي الشركة ال تتكون بني عدد قلي من الشركاء ال جيوز أن يزيد عن اخلمسني  ،وابلتا لدي تتكون من رريكني
أو أكثر مسولني عن ديون الشركة بقدر حصصدم يف رأ املال وال يزيد عدد الشركاء يف هذه الشركة عادة عن سة
وعشرين أو سني رريك ،وأهم خاصيتني هلا مها حتديد عدد الشركاء يف الشركة واملسؤولية احملدودة للشركاء ،غري أن
هناك خصائص أخر هلذه الشركة مندا حظر االلتجاء إىل االكتتاب العام ،وتقسيم رأ املال إىل حصص غري قابلة
للتداول ابلطرق التجارية ،وجواز أن يكون للشركة عنوان يتلمن اسم رريك أو أكثر(.)1

( )1القانون التجاري السعودي ،ص  ،172والوجيز يف القانون التجاري ،ص.207
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املبحث األول
استئجار الشريك يف شركة امللك

وصورة ذلك أن يكون طعام بني رجلني ليستأجر أحدمها صاحبه على محله أو طحنه أبجر مقطوع  ،أو ميلك اثنان
سيارة  ،ليعم عليدا أحدمها ويتقاضى نظري ذلك مبلغاً مقطوعاً  ،ليحص على األجر مقاب عمله  ،وعلى الربح
مقاب ملكيته نصف السيارة  ،لد يصح استاجار الشريك للقيام بعم ملصلحة الشركة أبجر مقطوع ؟
حترير حمل النزاع :
-1اتفــق الفقدـاء علــى صــحة اســتاجار أحــد الشــركاء منفعــة العــني املشــرتكة  ،كاســتاجار أحــد الشـريكني الــدار املشــرتكة
بينه وبني غريه أو عبداً مشرتكاً بيندما ملصلحة الشركة (. )1
-2واختل ــف الفقد ــاء يف ص ــحة اس ــتاجار أح ــد الش ــركاء منفع ــة رـ ـريكه يف الع ــني املش ــرتكة بيندم ــا  ،كاس ــتاجار أح ــد
الشريكني صاحبه على مح الطحني املشرتك بيندما على قولني :
القول األول  :يصح استاجار الشريك  ،وله األجر املسمى  ،وهذا قول املالكية( ، )2والشالعية( ، )3واحلنابلة()4

جــاء يف التــاج واإلكليـ إن آجرتــه علــى رعايــة غــنم بينكمــا جــاز ولزمتــه اإلجــارة إذ كــان لــه أن يقامســك حصــته ويبيعدــا
مىت راء وضربت للرعاية أجال (. )5
وجــاء يف العزيــز لــو اســتأجر أحــد الش ـريكني يف احلنطــة ليطحندــا  ،أو يف الدابــة لتعدــدها بــدرهم جــاز  ،ولــو قــال :
( )1
( )2
()3
( )4
( )5

بدائع الصنائع  ،188/4 :البحر الرائق  ،23/8 :بداية اجملتدد  ،171/2 :الذخرية  ، 412/5:روضة الطالبني ، 184/5:
اإلنصاف  ، 33/6 :املبدع . 79/5 :
التاج واإلكلي  ، 403/5 :منح اجللي . 449/7 :
العزيز ررح الوجيز  ، 88/6 :البيان للعمراين  ، 330/7:روضة الطالبني . 177/5 :
مطالب أو الندى . 610/3 :
التاج واإلكلي . 403/5 :
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استأجرتك بربع هذه احلنطة  ،أو بصاع مندا لتطحن البـاقي لـاجلواب  :يف التدـذيب والتتمـة الصـحة  ،مث يتقامسـان قبـ
الطحن  ،ليأخذ األجرة  ،ويطحن الباقي .قال يف التتمة  :لإن راء طحن الك  ،والدقيق مشرتك بيندما (.)1
وجــاء يف مطالــب أو الندــى وعلــم ــا تقــدم أن اســتاجار الش ـريك ــن يشــركه مــا عــدا مالــه ليــه  ،والواحــد مــن مجيــع
الشركاء مجيعه صحيح بال خالف يف املذهب ()2
القول الثاين  :ال يصح استاجار الشريك  ،وال أجر له  ،وهذا قول احلنفية()3

أدلة القول األول :
-1أن هذا العم يف نصيب رريكه غري مستحق عليه ؛لاستاجاره على ذلك كاستاجاره أجنبيا آخر(. )4
-2قيــا عمـ األجــري الشـريك يف اجلــزء املشــرتك علــى اجلــزء املتميــز يف جـواز االســتاجار عليــه ؛ جبــامع أن كـالً مندمــا
ليس ملكاً لمجري (.)5
ونااوق

 :أبنــه قيــا مــع الفــارق ؛ ألن اإلجــارة يف املتميــز ال تــؤدي إىل أن ي ـؤاجر اإلنســان نفســه يف نصــيبه خبــالف

اإلجارة يف اجلزء املشرتك(. )6
وأجيب  :أبن عم الشريك يف اجلـزء املشـرتك ال يـؤدي إىل ذلـك ؛ ألن اإلجـارة تقـع يف نصـيب الشـريك  ،ومـا َيخـذه
من أجر هو عن عمله يف نصيب رريكه(. )7
-3أن الشــركة يف احمل ـ ال متنــع صــحة االســتاجار كمــا لــو اســتأجر أحــد الش ـريكني مــن صــاحبه بيت ـاً ليلــع ليدــا الطعــام

( )1
( )2
()3
()4
( )5
( )6
( )7

العزيز ررح الوجيز . 88/6 :
مطالب أو الندى . 610/3 :
املبسوط  ، 35/16:البحر الرائق  ، 28/8 :تبيني احلقائق  ،132/5:جممع األهنر. 540/3 :
املبسوط . 35/16:
أحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي بتصرف. 309/1 :
أحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي بتصرف. 310/1 :
املبدع  60/5 :بتصرف .
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املشــرتك صــح االســتاجار لدــذا مثلــه  ،أي قيــا صــحة اســتاجار الشـريك ملنــالع رـريكه يف العــني املشــرتكة علــى صــحة
استاجاره للعني املشرتكة ؛ألن املنفعة كالعني (. )1
ونوق

:أبنه قيا مع الفارق ؛ ألن املعقود عليه هناك املنفعة ويتحقق تسليمدا بدون وضع الطعام وخبالف العبد

املشرتك ألن املعقود عليه إمنا هو ملك نصيب صاحبه  ،وهو أمر حكمي ميكن إيقاعه يف الشائع(.)2

-4أن اإلجارة بيع منالع  ،والبيع جيوز ليه أن يشرتي الشريك نصيب رريكه بال خالف  ،لكذلك اإلجارة يف
نصيبه(.)3
ونوق

 :أبنه قيا مع الفارق  ،ووجه الفرق أن بيع النصف الشائع تصرف ررعي حيتم وروده على الشائع ،

خبالف مح الشائع لإنه لع حسي ال يتصور وجوده يف الشائع ؛ ألن مح الشائع غري متصور(. )4
 -5قيا اإلجارة على املزارعة ؛ وذلك ألن األرض إذا كانت مشرتكة بني اثنني لدلعدا أحدمها إىل صاحبه مزارعة
على أن يزرعدا ببذره وله ثلثا اخلارج أنه جتوز املزارعة عند احلنفية(. )5
ونوق

 :أبنه قيا مع الفارق ؛ ألن املزارعة مل يتحقق ليدا االستاجار للعم يف ريء األجري ليه رريك املستأجر

النعدام الشركة يف البذر وهنا -يف اإلجارة -حتقق ؛ لثبوت الشركة يف النخ لدذا الفرق ،ولذا لو كان النخ بني
رجلني لدلعه أحدمها إىل صاحبه معاملة مدة معلومة على أن اخلارج بيندما أثالث ثلثاه للشريك العام وثلثه للشريك
لإن لاملعاملة لاسدة واخلارج بيندما على قدر امللك وال أجر للعام على رريكه(. )6
وأجيب  :أبن انعدام الشركة يف البذر لرق غري مؤثر ؛ ألن استحقاق ك واحد من الشريكني ليس لكونه مناء

()1
()2
()3
( )4
()5
()6

البيان للعمراين  ، 331/7:املبسوط  ، 35/16:البحر الرائق . 28/8 :
البحر الرائق . 28/8 :
تبيني احلقائق  ، 132/5:أحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي . 333/1 :
البحر الرائق .28/8 :
بدائع الصنائع . 186/6 :
املرجع السابق.
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ملكه ب ابلعم أيلاً()1

أدلة القول الثاين :
حان()3( )2
-1ما يرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه هنى عن قَِفْي ِز الطَّ َّ

وجه الداللة  :أن معض الندي أنه لو جاز استاجار الشريك لصار األجري رريكاً أبول جزء من العم يقع على
العام ليما هو رريك ليه  ،لذلك دلي على أن تقدم الشركة يف احمل مينع صحة اإلجارة(. )4
ونوق

من وجهني :

األول :أن ما يرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه هنى عن قَِفْي ِز الطَّ َّحان لحديث ضعيف ب ابط سنداً
ومتناً(.)5

()1
() 2

( )3

( )4
() 5

املرجع السابق .
قفيز الطحان  :هو دلع القمح إىل الطحان على أن يطحنه له بقفيز من دقيقه  ،والقفيز  :مكيال يتواضع النا عليه  .قال
ريخ اإلسالم ابن تيمية وهو أن يستأجر ليطحن احلب جبزء من الدقيق انظر  :النداية يف غريب احلديث  ، 90/4 :البحر
الرائق  ، 26/8 :جمموع لتاو ريخ اإلسالم ابن تيمية . 112/30 :
أخرجه الطحاوي يف مشك اآلاثر يف ابب بيان مشك ما روي عن هنية عن قفيز الطحان  ،والدار قطين يف سننه يف كتاب
البيوع برقم ( ، 47/3 ، )195والبيدقي يف سننه يف ابب الندي عن عسب الفح  ،من كتاب البيوع  ، 339/5:من طريق
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم عن
صلَّى َّ
سفيان الثوري عن هشام أيب كليب عن ابن أيب نعيم عن أيب سعيد اخلدري قال :هنى رسول هللا َ
َع ْسب ال َف ْح  ،وعن قفيز الطحان ،ويف إسناده هشام أبو كليب ،قال ابن القطان والذهيب :ال يعرف ،وقال مغلطاي :هو
ثقة  ،وذكره ابن حبان يف الثقات  ،وقد اختلف يف صحة هذا احلديث  ،للعفه وأبطله ريخ اإلسالم ابن تيمية  ،وأعله ابن
امللقن  ،وقال الذهيب  :هذا خرب منكر  ،وصححه األلباين  ،وقد أبط ريخ اإلسالم ابن تيمية مجلة قفيز الطحان وقال إهنا
ال أص هلا ( .انظر  :تلخيص احلبري، 27/3 :صحيح اجلامع الصحيح حديث رقم  ، 6966 :جمموع لتاو ريخ
اإلسالم ابن تيمية. )113/30 :
املبسوط . 35/16:
قال ريخ اإلسالم ابن تيمية  :هذا احلديث ابط ال اص له  ،وليس هو يف ريء من كتب احلديث املعتمدة  ،وال رواه إمام
من األئمة ،واملدينة النبوية مل يكن هبا طحان يطحن ابألجرة  ،وال خباز خيبز ابألجرة  ،وأيلا لأه املدينة مل يكن هلم على
عدد النيب مكيال يسمى القفيز  ،وامنا حدث هذا املكيال ملا لتحت العراق وضرب عليدم اخلراج  ،لالعراق مل يفتح على عدد
النيب صلى هللا عليه وسلم  ،وهذا وغريه ا يبني ان هذا ليس من كالم النيب  ،وإمنا هو من كالم بعض العراقيني الذين ال
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الثاين :ولان سلمنا بصحة احلديث ؛ لليس ليه دلي على أن تقدم الشركة يف احمل مينع صحة اإلجارة ؛ ألن مورد
الندي هو عن اررتاط ريء مسمى هو القفيز  ،ال عن اررتاط جزء مشاع من الدقيق أو دراهم معينة(.)1

-2أن العقد ورد على ما ال ميكن تسليمه ؛ ألن املعقود عليه مح النصف رائعاً  ،وذلك غري متصور ألن احلم
لع حسي ال ميكن وجوده يف الشائع  ،وإذا مل ينعقد مل جيب األجر أصالً(. )2
ونوق

:أب ن التسليم كن ،ومتصور  ،وذلك بتخلية املالك بينه وبني العني إن كان قبله ابلتخلية  ،وإن كان قبله

ابلنق لبنق العني ال ليدا املنفعة بناء على أن قبض العني قائم مقام قبض املنالع(. )3
-3وألنــه مــا مــن جــزء حيملــه لــه وإال وهــو رـريك ليــه ليكــون عــامالً لنفســه  ،لــال يتحقــق تســليم املعقــود عليــه ألن كونــه
عامالً لنفسه مينع تسليم عمله إىل غريه وبدون التسليم ال جيب األجر(.)4

ونوق

 :بعدم التسليم أبن استاجار الشريك يؤدي إىل أن يكون األجري عامالً لنفسه ؛ ألن إجارة األجري هنا تقع

على نصيب رريكه ال على نصيب األجري (.)5
-4وألنه اررتط ررطا يفسد اإلجارة ؛ ألنه ال يقدر على مح ما استؤجر عليه إال ثم ما مل يدخ يف اإلجارة(.)6
ونوق

 :ال يسلم ابملنع من استاجار لعم ليه األجري رريك للمستأجر  ،إذ ال دلي على ذلك  ،وعلى من يدعي

تقيد الصحة ابألجنيب أن يذكر الدلي على ذلك(. )7

()1
( )2
( )3
()4
( )5
( )6
()7

يسوغون مث هذا قوالً ابجتدادهم انظر  :جمموع لتاو ريخ اإلسالم ابن تيمية . 113/30:
جمموع لتاو ريخ اإلسالم ابن تيمية  ، 113/30:كشاف القناع . 525/3 :
البحر الرائق . 28/8 :
املبدع .80/5 :
تبيني احلقائق . 132/5 :
أحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي . 332/1 :
خمتصر اختالف الفقداء . 112 ،111/4:
أحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي . 332/1 :
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وأجيب  :أبن الدلي على املنع أن هذا العم يؤدي إىل مؤاجرة اإلنسان نفسه وهو ال جيوز ()1
ورد  :أبنه ال يؤدي إىل ذلك ؛ ألن املؤاجرة تقع على نصيب الشريك ال على نصيب املستأجر ()2

الرتجيح :
يظدر

-وهللا أعلم -رجحان القول األول القاضي بصحة استاجار الشريك  ،وأن له األجر املسمى ؛ لقوة أدلتدم

 ،وضعف أدلة القول الثاين لورود املناقشة على أدلتدم  ،كما أن هذا القول متوالق مع أصول املذهب احلنفي الذي
جييز األخذ ابالستحسان وترك القيا يف العقود ال تعارف النا عليدا وتعاملوا هبا كما يف عقد االستصناع وغريه ،
ويف ذلك يقول الدكتور وهبة الزحيلي  :كثرياً ما تنعقد الشركة يف ملكية سيارة راحنة أو صغرية سياحية أو لنق
الركاب ،ويكون بعض الشركاء مالَّكاً حلصص معينة ،وواحد مندم سائق للسيارة ورريك ميلك بعض األسدم معاً،
ويتقاضى السائق عادة أجراً أو راتباً ردرايً معيناً ،وقد يوالق مالك السيارة على أن يتنازل عن ربعدا مثالً للسائق على
أن تسدد قيمة الربع من األرابح يف املستقب  .وهذا كله جائز لتعارف النا ؛ ألن الشركة تنعقد على حسب العادة،
وهي مبنية على التوسع واملساحمة ،وتنعقد أيلاً على اللمان أو على ذمم الشركاء أو على عملدم ،والشركة تنبين على
الوكالة أو على الوكالة والكفالة .وَيخذ السائق حصته من األرابح ،كما يتقاضى األجر املتفق عليه ،وال مانع من أن
يكون األجر مقطوعاً حمدداً أو مسمى ،أو جزءاً نسبياً من الربح ،... .وألن املنع من وجود عقدين يف عقد أو
ررطني يف عقد يزول إذا زالت علته أو حكمته وهو عدم إاثرة النزاع واجلدال ،وعدم املنازعات جر عليه العرف
والعادة ،للم يعد الشرط مفسداً ،وللنا

ليدا حاجة (. )3

( )1املرجع السابق .
( )2أحكام املشاع يف الفقه اإلسالمي . 332/1 :
( )3الفقه اإلسالمي وأدلته . 619/5 :
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املبحث الثاني
استئجار الشريك يف شركة العقد
املطلب األول :حكم اجلم ين اإلجارة وشركة العقد

ال خيلو اجتماع عقد اإلجارة وعقد الشركة من أمرين :
األول  :أن يكون اجلمع بني العقدين على سبي املشارطة  ،واآلخر :أن يكون اجلمع بني العقدين بال مشارطة ،
وسوف نتناول كال مندما على النحو اآليت :
املسألة األوىل  :أن يكون اجلمع بني العقدين بال مشارطة
وذلك أبن ال تكون هناك مشارطة بني الشريكني على قيام أحدمها ابلعم الذي ال يلزمه لعله  ،ب خيري أحدمها
اآلخر إما أن يقوم بنفسه بتلك األعمال ،كأجري خاص أو مشرتك  ،أو يستأجر طرلاً اثلثاً  ،وذلك أمر جائز()1

ملا يلي :
-1أهنما عقدان خمتلفان يف احلكم ال تعلق ألحدمها ابآلخر  ،على حملني  ،بثمنني متميزين .
 -2أن األص يف العقود املالية املركبة اإلابحة  ،إال ما دل الشرع على حترميه وإبطاله  ،وما مل يؤد هذا الرتكيب إىل حمرم
 ،كالراب  ،وجدالة الثمن  ،والغرر وحنو ذلك(. )2
-3أن األص الشرعي هو جواز اجتماع العقود املختلفة يف معاملة واحدة إذا كان ك واحدٍ مندا جائزاً مبفرده ما مل
يكن هناك دلي ررعي حاظر  ،إذ األص قيا اجملموع على آحادها ()3

( )1التاج واإلكلي  ، 398 ، 125/5 :أسض املطالب  ، 45/2 :الكايف البن قدامة . 33/2:
( )2العقود املالية املركبة  :ص. 91
( )3املواطأة على إجراء العقود واملواعدات املتعددة يف صفقة واحدة  ،لنزيه محاد  ،ص  ، 97 :ضمن كتابه  :يف لقه املعامالت
املالية واملصرلية املعاصرة  ،قراءة جديدة .
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املسألة الثانية :أن يكون اجلمع بني العقدين على سبيل املشارطة
كأن يشرتط أحد الشريكني على اآلخر القيام بعم ملصلحة الشركة بنفسه وهذا العم ال يلزمه لعله يف عقد
الشركة  ،على أن تكون له األجرة على ذلك العم  ،كأجري خاص أو مشرتك  ،وقد اختلف الفقداء –رمحدم هللا –
يف حكم اجتماع عقدي معاوضة يف عقد واحد على سبي االررتاط على قولني :
القول األول  :عدم جواز اررتاط عقد اإلجارة يف عقد الشركة  ،وهذا قول احلنفية( ، )1واملالكية(، )2
والشالعية( ، )3واحلنابلة(. )4
القول الثاين  :جواز اررتاط عقد اإلجارة يف عقد الشركة  ،وهذا قول عند املالكية ( )5واحلنابلة( ، )6وقول ريخ
اإلسالم ابن تيمية(. )7
أدلة القول األول :
-1عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -

هنى عن بيعتني يف بيعة ()8

وجه الداللة  :أن املقصود به هو اررتاط عقد يف عقد  ،ومنه اررتاط اإلجارة يف عقد الشركة  ،لتكون مشمولة
بعموم الندي  ،والندي يدل على عدم صحة املندي عنه(. )9

( )1
()2
()3
()4
( )5
()6
()7
() 8

()9

املبسوط  ، 16/13 :البحر الرائق ،95/6 :تبيني احلقائق . 12/4 :
حارية الدسوقي  ، 32/3 :بلغة السالك  ، 28/3 :منح اجللي . 443/7 :
اجملموع  ، 320/9 :روضة الطالبني  ، 398/3 :مغين احملتاج . 31/2:
اإلنصاف  ، 350 ،49/4 :منتدى اإلرادات ، 31/2 :مطالب أو الندى . 73/3 :
بلغة السالك  ، 28/3 :منح اجللي . 443/7 :
اإلنصاف . 350 ،49/4 :
القواعد النورانية  :ص. 188
أخرجه الرتمذي يف سننه  ،يف ابب  :ما جاء يف الندي عن بيعتني يف بيعه  ،من كتاب البيوع ( ، )1231والنسائي يف سننه –
اجملتىب – يف ابب  :بيعتني يف بيعة  ،من كتاب  :البيوع ( ، )4636وأمحد يف مسنده  . 432/2:قال الرتمذي  :حسن
صحيح  ،وحسنه األلباين  .انظر  :إرواء الغلي . 149/5 :
اجملموع . 320/9 :
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ونوق

ٍ
معان أخر أرجح وأظدر ،وأن الراجح
 :أن معض البيعتني املذكور غري منحصر يف هذا املعض  ،ب حيتم

مندا هو أن معناه هو اجلمع بني عقدين يف عقد واحد يؤدي به إىل الراب  ،كبيع السلعة بثمن مؤج على أن يشرتيدا
ن ابعدا عليه أبق حاالً  ،ويدل على ذلك ما روي يف الرواية األخر من قوله صلى هللا عليه وسلم من ابع
بيعتني يف بيعة لله أوكسدما أو الراب ( )1أو اجلمع بني عقدين يف عقد واحد يؤدي به إىل جدالة الثمن ،كبيع السلعة
أبلف نقدا أو أبلفني نسياة(.)2
 -2عن عبد هللا بن عمرو قال :قال- :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -ال حي سلف وبيع وال ررطان يف بيع وال
ربح ما مل تلمن وال بيع ما ليس عندك ()3

ووجه الداللة :أنه كما حيرم اررتاط السلف (عقد القرض) يف البيع حيرم كذلك اررتاط اإلجارة يف الشركة ؛ ألن كالً
مندما عقد اررتط يف عقد .
ونوق

 :أبنه قيا مع الفارق ؛ ووجه الفرق أن الندي عن اررتاط عقد القرض -وهو عقد تربع -يف البيع -وهو

عقد معاوضة -؛ ألنه يؤدي إىل الراب  ،خبالف اررتاط اإلجارة مع الشركة  ،ومها عقدا معاوضة  ،لإنه ال يؤدي إىل
الراب (.)4
-3عن عبدهللا بن عمرو أن النيب صلى هللا عليه وسلم نـَ َدى َع ْن بـَْي ٍع َو َر ْرط (. )5
()1

()2
() 3

()4
()5

أخرجه أبو داود يف سننه يف ابب  :ليمن ابع بيعتني يف بيعة  ،من كتاب  :البيوع ( )3461من حديث أيب هريرة رضي هللا
عنه  ،واحلاكم يف مستدركه يف كتاب البيوع  . ،52/2:قال احلاكم  :صحيح على ررط مسلم ومل خيرجاه  ،وحسن احلديث
األلباين .انظر  :إرواء الغلي . 150/5 :
اجملموع  ،320/9 :العقود املالية املركبة  :ص. 182
أخرجه أبو داود يف سننه يف ابب :يف الرج يبيع ما ليس عنده  ،من كتاب البيوع ( ، )3504والرتمذي يف سننه يف ابب  :ما
جاء يف كراهية بيع ما ليس عنده  ،من كتاب البيوع ( ، )1234والنسائي يف اجملتىب يف ابب :بيع ما ليس عند البائع (،)4611
وابب ررطان يف بيع ( ) 4630من كتاب البيوع  ،وابن ماجه يف سننه يف ابب  :الندي عن بيع ما ليس عندك ()2188
واحلديث قال عنه الرتمذي  :حديث حسن صحيح  ،وصححه احلاكم  ،وولقه الذهيب  ،وصححه األلباين .انظر :املستدرك:
 ،21/2صحيح اجلامع الصغري. 1265/2:
العقود املالية املركبة  :ص. 109
أخرجه احلاكم يف علوم احلديث يف ابب :األحاديث املتعارضة  ،ص  ،194:وعزاه اهليثمي يف جممع الزوائد للطرباين يف
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ووجه الداللة :من ذلك أن اررتاط عقد اإلجارة يف عقد الشركة داخ يف عموم الندي
ونوق

 :أبنه مل يصح أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع وررط (.)1

-4أن اررتاط عقد اإلجارة يف عقد الشركة  ،يؤدي إىل اررتاط أحد الشريكني على اآلخر األجر مع الربح  -وهو
حمرم؛ ألنه يؤدي إىل قطع الشركة يف الربح  -ألن الشريك يستوجب حصة من الربح ابعتباره رريكا بعمله  ،لال
جيوز أن يستوجب ابعتبار عمله أيلاً أجرا آخر مسمى عليه  ،إذ يلزم عوضان لسالمة عم واحد له (. )2

وميكن أن يناق  :بعدم التسليم أبنه عوضان لعم واحد  ،ب هو عوضان لعملني خمتلفني  ،األول  :ما ال يلزم
العام عمله يف الشركة لريد عليه عقد اإلجارة  ،وأما ما يلزمه عمله لريد عليه عقد الشركة .
أدلة القول الثاين :
-1األص يف العقود والشروط الصحة واجلواز  ،إال ما دل الدلي على حترميه  ،واررتاط عقد اإلجارة يف الشركة ا مل
يرد دلي على حترميه  ،ليبقى على أص اجلواز(. )3
ونوق

 :أبن اإلابحة املستصحبة يف األص قد نقلت  ،بورود الندي عن بيعتني يف بيعة  ،وعن بيع وررط

وأجيب  :مبا سبق من عدم التسليم أبن معض بيعتني يف بيعة هو اررتاط عقد يف عقد  ،ب هو االررتاط الذي يؤدي
إىل راب أو حمرم  ،وأما الندي عن بيع وررط لقد سبق بيان ضعفه .
اَّلل عْنه أَنَّه َكا َن ي ِسري علَى َمج ٍ لَه قَ ْد أ َْعيا لَمَّر النَِّيب صلَّى َّ ِ
ِ
لَربَهُ لَ َد َعا لَهُ لَ َس َار
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم لَ َ
َ ُ َ َ ُ
-2عن َجابِ ٍر َرض َي َُّ َ ُ ُ
َ َ ُّ َ
األوسط  ، 88/4 :ومل أجده  ،واحلديث ضعيف  ،ضعفه اإلمام أمحد  ،وابن القطان  ،وابن القيم  ،واهليثمي  ،واأللباين ،
واستغربه النووي  ،وقال ريخ اإلسالم ابن تيمية  :حديث ابط .
( انظر  :جمموع الفتاو  ،63/18 :جممع الزوائد  ،88/4 :ني األوطار  ، 283/5 :سلسلة األحاديث اللعيفة :
 ،703/1رقم احلديث(. ) )491
( )1قال اإلمام أمحد  :ال نعرله مروايً يف مسند  ،وقال النووي  :أما احلديث لغريب  ،وقال ابن القيم  :ال يعلم له إسناد يصح
(انظر  :اجملموع  ، 410/9 :املغين ، 166/6 :كشاف القناع  ،191/3:إعالم املوقعني .) 346/2 :
( )2املبسوط . 150/22 :
( )3القواعد النورانية  :ص. 188
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ِِ ٍِ
ِِ ٍِ
ِ ٍ
ت محُْالنَهُ إِ َىل أ َْهلِي
ت  :ال ُمثَّ قَ َ
س يَ ِس ُري ِمثْـلَهُ ُمثَّ قَ َ
استَـثْـنَـْي ُ
ال :بِ ْعنيه بَِوقيَّة  ،قُـ ْل ُ
ال :بِ ْعنيه بَِوقيَّة لَبِ ْعتُهُ لَ ْ
ب َس ْري لَْي َ
لَـلَ َّما قَ ِدمنا أَتَـيـته ِاب ْجلم ِ ونـَ َقدِين ََثَنه ُمثَّ انْصرلْت لَأَرس علَى إِثْ ِري قَال :ما ُكْنت آلخ َذ َمجلَك لَخ ْذ َمجلَ ِ
ك لَـ ُد َو
ك َذل َ
َ ُ ُ َ َ ُ َ َ
ََ ُ ْ َ َ َ
َْ ْ ُُ ََ َ َ َ ُ
ك ،ويف رواية لَبِ ْعتُهُ َعلَى أ َّ
َن ِ لَـ َق َار ظَ ْد ِرِه َح َّىت أَبْـلُ َغ الْ َم ِدينَةَ  ،ويف رواية َرَر َط ظَ ْدَرهُ إِ َىل الْ َم ِدينَ ِة (. )1
َمالُ َ
ووجه الداللة :أن جابراً رضي هللا عنه قد اررتط ركوب الدابة  ،وهذا اررتاط عقد إجارة يف عقد بيع  ،لدل ذلك
على جواز اررتاط عقد إجارة يف رركة .
ونوق

من ثالثة وجوه :

أ -إنه مل يكن بيعاً مقصوداً وإمنا أراد النيب صلى هللا عليه وسلم بره واإلحسان إليه ابلثمن على وجه ال يستحي من
أخذه (. )2
ب -أهنا قلية عني  ،ويتطرق إليدا احتماالت  ،وال عموم هلا  ،ومن مث لال داللة ليدا (. )3
ج-إن احلديث ليه اضطراب يف اللفظ ؛ ألن الرواة اختلفوا عن جابر يف هذه الواقعة ه وقع الشرط يف العقد عند
البيع أو كان ركوبه للجم بعد بيعه إابحة من النيب صلى هللا عليه وسلم بعد ررائه على طريق العارية(. )4
وأجيب مبا يلي :
-1أما قوهلم ( إنه مل يكن بيعاً مقصوداً  . . .اخل )  ،لدي دعو جمردة ال دلي عليدا ب الصحيح أنه كان بيعاً
بداللة األلفاظ الواردة يف الرواايت ،لقد ورد يف احلديث قوله صلى هللا عليه وسلم  :بعنيه أبوقية  ،لبعته .)5( . . .
-2وأما قوهلم  :أهنا قلية عني  ..إخل  ،لإن األص هو عموم هذه القلية  ،إذ العربة بعموم اللفظ ال خبصوص

()1
( )2
( )3
( )4
( )5

أخرجه البخاري يف صحيحه يف ابب إذا اررتط البائع ظدر الدابة إىل مكان مسمى جاز  ،من كتاب  :الشروط ( ،) 2718
واللفظ له  ،ومسلم :يف صحيحه يف ابب  :بيع البعري واستثناء ركوبه  ،من كتاب  :املساقاة . ) 715 ( ،
لتح الباري . 319/5 :
لتح الباري . 315/5 :
لتح الباري . 318 ،316، 314/5 :
لتح الباري . 319/5 :
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السبب ،ال سيما مع عدم القرينة الدالة على اخلصوصية .
 -3أما قوهلم  :إن احلديث ليه اضطراب يف اللفظ  . . .اخل  ،لإن رواية االررتاط راجحة على رواية غريها من ثالثة
وجوه:
أ-إن الذين رووا احلديث بصيغة االررتاط أكثر عددا من الذين خالفوهم .
ب-إن الذين رووه بصيغة االررتاط معدم زايدة علم وهم حفاظ لتكون حجة .
ج-إن رواية من مل يذكر االررتاط ليست منالية لرواية من ذكره  ،لال مينع وقوع االررتاط قب ذلك (. )1
-3القيا  ،لكما جيوز اجلمع بني عقدي معاوضة بال ررط  ،ليجوز كذلك مع الشرط.
-4أن العقد ارتم على أمرين ك مندما جائز على انفراده  ،لال مينع يف حال االجتماع.
ونوق

 :أبنه ليس ك عقد جاز على انفراده  ،جاز يف حال اجتماعه مع عقد آخر  ،ودليله  :عقدي القرض

والبيع  ،ك مندما يصح على انفراده  ،وال يصح يف حال اجتماعدما .
وأجيب  :أبن اجلمع بني القرض والبيع مستثض ؛ ألنه مجع يؤدي إىل الراب  ،ويبقى ما عداه على حكم األص وهو
اإلابحة(.)2
الرتجيح :
يظدر

وهللا أعلم رجحان القول الثاين القاضي جب واز اررتاط اإلجارة يف عقد الشركة  ،لقوة أدلته  ،ومناقشة أدلة

القول اآلخر  ،وليه تيسري على النا يف معامالهتم  ،ورلع للحرج عندم ؛ بشرط كون العم الذي يؤديه الشريك
األجري ا ال يلزم الشريك عمله يف أص الشركة  ،حىت ال يتوارد عقد اإلجارة والشركة على حم واحد  ،يف نفس
الوقت .

( )1املرجع السابق .
( )2العقود املالية املركبة  :ص. 91
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املطلب الثاني
استئجار العامل يف املضارية

وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل  :أخذ املضارب أجراً عن عمله األصلي.
صورة املسألة  :أن َيخذ امللارب مع نصيبه من الربح أجراً  ،مث أن يشرتط لنفسه ثلث الربح  ،وألف درهم .
وقد نق ابن املنذر اإلمجاع على بطالن الشركة يف حال أخذ امللارب على عمله األصلي أجراً مقطوعاً  ،حيث
قال  :وأمجعوا على إبطال القراض الذي يشرتط أحدمها أو كالمها لنفسه دراهم معلومة ( ، )1وقال ابن قدامة :
مىت جع نصيب أحدمها دراهم معلومة  ،أو جع مع نصيبه دراهم  ،مث

أن يشرتط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم ،

بطلت الشركة ، )2( .مث نق اإلمجاع يف هذه املسألة عن ابن املنذر .
واستدل على ذلك مبا يلي :
-1أن ذلك يؤدي إىل قطع االررتاك يف الربح  ،وهو خالف مقتلى العقد  ،ألنه إذا ررط دراهم معلومة احتم أن
ال يربح غريها ؛ ليحص على مجيع الربح  ،وهذا خمالف ملوضوع الشركة (. )3
-2أن حصة العام ينبغي أن تكون معلومة ابألجزاء ملا تعذر كوهنا معلومة ابلقدر  ،لإذا جدلت األجزاء لسدت كما
لو جد القدر ليما يشرتط أن يكون معلوما به (.)4
 -3أن العام مىت ررط لنفسه دراهم رمبا تواىن يف طلب الربح لعدم لائدته ليه وحصول نفعه لغريه خبالف ما إذا

( )1
()2
( )3
( )4

اإلمجاع البن املنذر  :ص ، 98تبيني احلقائق  ، 320 ،319/3 :البحر الرائق . 191/5
املغين . 146 ،145/7:
املغين . 146/7 :
املرجع السابق .
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كان له جزءا من الربح (. )1
املسألة الثانية  :أخذ املضارب أجراً عما يلزمه فعله.
ال جيوز للملارب أن َيخذ أجراً على ما جرت العادة أن يتواله  ،كنشر الثياب  ،وطيدا  ،وعرضدا على املشرتين ،
وختم األكيا

وإحرازها  ،وقبض النقد  ،وعدها ؛وهذا قول مجدور الفقداء من احلنفية( ، )2واملالكية(، )3

والشالعية( ، )4واحلنابلة( ، )5واستدل على ذلك مبا يلي :
-1أن امللارب يستحق الربح يف مقابلة مث هذه األعمال ال يلتزم هبا مبقتلى عقد امللاربة()6
 -2أن ذلك يؤدي إىل استحقاق امللارب عوضني لعم واحد  ،وذلك ال جيوز  ،قال السرخسي  :وك من كان
رريكاً يف مال لليس ينبغي له أن يشرتط أجراً ليما عم ألن امللارب يستوجب حصة من الربح على رب املال
ابعتبار عمله له لال جيوز أن يستوجب ابعتبار عمله أيلا أجرا مسمى عليه إذ يلزم عوضان لسالمة عم
واحد (. )7
 -3أن إطالق اإلذن حيم على العرف ؛ وهو يقتلي أن هذه األمور يتوالها امللارب بنفسه(. )8
جاء يف قرارات اهلياة الشرعية ملصرف الراجحي ما نصه ك عم يقوم به امللارب من إدارة  ،وإمساك دلاتر
حساابت  ،وك جدد يبذله يف املسواق (الشراء ) ،ويف التسويق (البيع ) وغريه  ،ك ذلك يف معض العم الواجب
على امللارب دون مقاب  ،وإن حق امللارب إمنا هو يف الربح (.)9

( )1
()2
( )3
()4
( )5
()6
()7
()8
()9

املغين . 146/7 :
املبسوط 150/22 :
حارية الدسوقي 522/3 :
املدذب. 337/3 :
املبدع ، 14/5 :كشاف القناع . 503/3 :
املدذب ،337/3 :املبدع. 14/5 :
املبسوط . 150/22 :
املبسوط  ،150/22 :حارية الدسوقي  ، 522/3 :املدذب ،337/3 :املبدع ، 14/5 :كشاف القناع . 503/3 :
قرارات اهلياة الشرعية ملصرف الراجحي  ، 307/2 :القرار رقم (. )160
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وجاء يف لتاو اهلياة الشرعية للربكة األص أبن حتم مصاريف امللاربة على وعاء امللاربة ابستثناء ما يتص
ابإلدارة  ،وهي املدام املتعلقة بوضع اخلطط واختيار جماالت االستثمار واختاذ القرارات االستثمارية ومتابعة تنفيذها ،
وحساب األرابح واخلسائر وتوزيعدا  ،أي املدام املتعلقة ابالستثمار اختياراً واعتماداً  ،وما خيص املتابعة واحملاسبة ()1

املسألة الثالثة  :أخذ املضارب أجراً عما ال يلزمه فعله.
إذا توىل امللارب بنفسه من األعمال ما مل جتر العادة بتوليه  ،ب يستنيب غريه ليه ؛ كحم الطعام واملتاع  ،والنق ،
والنداء على السلع  ، ،لد جيوز له أن َيخذ مقاب أجرة مقطوعة زائدة عن نسبته يف األرابح أم ال ؟ اختلف
الفقداء يف ذلك على قولني :
القول األول :أنه يستحق األجرة  ،وهذا قول املالكية( ، )2واحلنابلة (.)3
جاء يف حارية الدسوقي  :وما جرت العادة أنه ال يتواله بنفسه وهو من مصلحة املال لله أجره إذا عمله

بنفسه

( .)4وجاء يف معونة أو الندى ( :وما جرت ) العادة (أبن يستنيب ليه ) كالنداء على املتاع (لله أن يستأجر)
من مال الشركة إنساانً غريه (حىت رريكه لفعله إذا كان ) الفع ( ا ال يستحق أجرته إال بعم ) وذلك (كنق طعام
وحنوه) ( ، )5وجاء ليه أيلاً (وملاربة ) يف احلكم (ليما لعام أن يفع أو ال ) يفعله (وما يلزمه ) لعله (ويف
رروط ،كشرك ة عنان ) ؛ الررتاكدما يف التصرف ابإلذن  ،لما جاز للشريك لعله جاز للملارب  ،وما منع منه
الشريك منع امللارب (.)6
القول الثاين  :أنه ال يستحق األجرة  ،وهذا قول الشالعية(. )7

()1
( )2
()3
( )4
( )5
( )6
()7

ص ، 89الفتو رقم () 1/2
حارية الدسوقي  ، 522/3 :بلغة السالك . 440/3 :
املبدع، 14/5 :كشاف القناع  ، 503/3 :مطالب أو الندى . 508/3 :
حارية الدسوقي . 522/3 :
معونة أو الندى . 706/4 :
معونة أو الندى . 723/4 :
املدذب ، 337/3 :أسض املطالب  ،387/2مغين احملتاج ،311/2 :
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جاء يف أسض املطالب ويتوىل العام ما جرت به العادة من نشر وطي وحنوه ا جرت به العادة أن يتواله بنفسه
 ،...ويستأجر جوازاً لغريه ا مل جتر العادة أن يتواله بنفسه من مال القراض ألنه من تتمة التجارة ومصاحلدا لإن
تواله بنفسه أو استأجر ملا يلزمه توليه لال ريء له لتربعه بذلك (.)1
ورغم أن احلنفية قد أجازوا أن يستأجر امللارب أن يفع ما ال يلزمه لعله من أعمال امللاربة  ،إال أهنم مل يتطرقوا إىل
حكم استاجار امللارب نفسه هلذه األعمال  ،جاء يف بدائع الصنائع ال أب أبن يلحق برأ املال أجرة القصار
والصباغ  ،والغسال  ،والفتال  ،واخلياط  ،والسمسار  ،وسائق الغنم والكراء ونفقة الرقيق من طعامدم وكسوهتم وما ال
بد هلم منه ابملعروف وعلف الدواب ويباع مراثة وتولية على الك اعتبارا للعرف ؛ ألن العادة ليما بني التجار أهنم
يلحقون هذه املؤن برأ املال ويعدوهنا منه وعرف املسلمني وعادهتم حجة مطلقة ()2
أدلة القول األول :
-1القيا على استاجار أجنيب لعم الشركة ( ،)3وبيان ذلك أنه لو مل يتول أحد الشركاء عم الشركة –الذي ال
يلزم مبقتلى عقد الشركة  -الحتاج الشركاء إىل عام غري رريك للعم  ،ويتقاضى على ذلك أجراً -راتباً معيناً
اثبتاً ، -لمن األوىل أن يتقاضاه األجري الشريك (.)4
-2وألن عم األجري الشريك لع ال يَلزمه مبقتلى عقد الشركة لصح أن َيخذ عليه أجراً ؛ ألنه ال يلزم من ذلك

حصوله على عوضني لعم واحد  ،ب على عملني خمتلفني ()5

دليل القول الثاين :
-أن األجري الشريك قام بفع ال يلزمه مبقتلى عقد الشركة  ،للم يستحق عليه أجراً  ،لتربعه بذلك (. )6

()1
( )2
()3
()4
()5
()6

أسض املطالب . 387/2
بدائع الصنائع . 223/5 :
املبدع، 14/5 :كشاف القناع  ، 503/3 :مطالب أو الندى .508/3 :
الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي . 264 ،263/1 :
املبسوط  ، 150/22 :املبدع ، 14/5 :املدذب ، 337/3 :بتصرف .
أسض املطالب . 387/2
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الرتجيح :
يظدر

-وهللا أعلم -رجحان القول ألول القاضي أبن امللارب إذا توىل بنفسه أعماالً ال تلزمه مبقتلى عقد الشركة

لله أن َيخذ مقاب ذلك أجرة مقطوعة زائدة عن نسبته يف األرابح  ،بشرط أن يكون ذلك العم ليه مصلحة يف
تثمري املال وحفظه  ،وأن ال تزيد األجرة عن األق من أجرة املث أو األجرة الفعلية ؛ حىت ال يؤدي أخذها إىل قطع
االررتاك يف الربح .
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املطلب الثالث
استئجار العامل يف شركة العنان

متهيد  :األص يف رركة العنان أن يكون العم على مجيع الشركاء جبانب مشاركتدم مجيعاً يف رأ املال  ،ولكن إن
عم البعض ومل يعم البعض اآلخر  ،واررتط مقاب ذلك أجراً زائداً عن أرابحه يف الشركة  ،أو عملوا مجيعاً واتفقوا
ررتط له أجر مقاب عمله الزائد –
على أن يكون العم على أحدهم أكثر من غريه ؛ ملدارته ومعرلته  ،وحذقه  ،وا ُ
وهذا األجر ال خيلوا من أمرين األول :أن يكون على رك نسبة مشاعة والثاين أن يكون مبلغاً مقطوعاً  ،لد يصح

ذلك ؟  ،هذا ما سنتناوله يف املسألتني التاليتني :
املسألة األوىل :أن يكون أجر أحد الشريكني نسبة مشاعة من الربح.
صورة املساألة :أن يشـرتك اثنـان يف رأ املـال ثصـة معلومـة لكـ رـريك  ،ونسـبة الـربح تكـون معلومـة لكـ مندمـا –
كنصف الربح  ،-ويتكف أحد الشريكني ابلقيام ابلعمـ كلـه  ،مقابـ أجـرة تقـدر علـى رـك نسـبة مشـاعة مـن الـربح
كسد الربح  ، -ليكون جمموع ربح الشريك العام ثلثا الربح ،والشريك غري العام الثلث .
حترير حمل النزاع :
أ-اتفــق مجدــور الفقدــاء مــن احلنفيــة( ،)1واملالكيـة( ، )2والشــالعية( )3واحلنابلــة( ، )4علــى تكييـف هــذه الصــورة أبهنــا
عقد رركة عنان وملاربة  ،وال يعد الشريك العام أجرياً  ،وذلك ملا يلي :

()1
( )2
()3
()4

املبسوط  ، 158 ، 157/11 :بدائع الصنائع .62/6 :
القوانني الفقدية  :ص  ،290الشرح الكبري مع حارية الدسوقي354/3 :
املدذب  ،335/3 :أسض املطالب  ،253/2 :مغين احملتاج .215/2 :
املغين ، 134/7 :اإلنصاف  ، 408/5 :كشاف القناع .498/3 :
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-1أمــا كوهنــا رــركة عنــان وملــاربة  ،للكوهنمــا ارــرتكا يف مــالني وعم ـ ألحــدمها ،قــال ابــن قدامــة :أن يشــرتك مــاالن
وبدن صاحب أحدمها لدذا جيمع رركة وملاربة( ، )1وهو صحيح (.)2
-2وأمــا كوهنــا ليســت إجــارة ؛ لــمن اســتحقاق ال ـربح بطريــق الشــركة ال بطريــق اإلجــارة وهلــذا ال يشــرتط ليــه تســمية
مقدار العم وال بيان املدة (. )3
-3وألن العامـ ليمــا هــو رـريك ليــه ال يســتوجب األجــر ؛ ألن اســتحقاق األجــر يكــون ابلعمـ وإمنــا يســتحق العامـ
ليما هو رريك ليه الربح ابلشرط يف عقد صحيح(. )4
ب .واختلفوا يف جواز تفلي الشريك العام على رريكه يف مقدار الربح على قولني :
الق ااول األول  :جي ــوز تفل ــي الشـ ـريك العام ـ جب ــزء م ــن ال ـربح بق ــدر م ــا اتف ــق علي ــه( ، )5وه ــذا ق ــول احلنفي ــة (، )6
واحلنابلة(. )7
القول الثاين :عدم جواز تفلي الشريك العامـ  ،ويكـون لكـ رـريك مـن الـربح بقـدر نصـيبه مـن امللـك  ،وهـذا قـول
وزلَر من احلنفية( ، )10والظاهرية(. )11
املالكية( ، )8والشالعية(ُ ، )9

( )1اختلف احلنابلة يف توصيف هذه الصورة على ثالثة أقوال :
األول  :أهنا ملاربة  ،الثاين  :أهنا رركة عنان  ،وهذا القول الصحيح عندهم  ،والثالث :أهنا رركة عنان وملاربة .
انظر  :املغين ، 134/7 :اإلنصاف  ، 408/5 :كشاف القناع . 498/3 :
( )2املغين. 134/7 :
( )3املبسوط . 159/11 :
( )4املبسوط . 159/11 :
( )5سواء ررطا لك واحد مندما على قدر ماله من الربح أو أق أو أكثر  (.انظر  :كشاف القناع . ) 498/3 :
( )6اهلداية  ، 7/3 :بدائع الصنائع  ، 62/6 :تبيني احلقائق. 318/3 :
( )7املغين ،138/7 :معونة أو الندى  ، 691/4 :كشاف القناع . 498/3 :
( )8القوانني الفقدية  :ص  ،290الشرح الكبري مع حارية الدسوقي. 354/3 :
( )9املدذب  ،335/3 :أسض املطالب  ،253/2 :مغين احملتاج .215/2 :
( )10بدائع الصنائع  ، 62/6 :تبيني احلقائق. 318/3 :
( )11احمللى . 144/8:
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أدلة القول األول :
 --1مـا روي عــن علــي بــن أيب طالــب –رضــي هللا عنـه -يف امللــاربة أو الشـريكني -قــال ســفيان ( :)1ال أدري أيدمــا
قال –  :الربح على ما اصطلحا عليه  ،والوضيعة على املال (. )2
ونوق  :أبنه أثر ضعيف  ،لال حجة ليه(.)3
-3عــن علــي بــن أيب طالــب –رضــي هللا عنــه  -يف امللــاربة :الوضــيعة علــى املــال  ،وال ـربح علــى مــا اصــطلحوا عليــه
(. )4
ونوق  :أبنه أثر ضعيف  ،لال حجة ليه(.)5
-2إن الـربح يف رــركة العنــان يســتحق ابملــال والعمـ معـاً  ،والعمـ

ــا يســتحق بــه الـربح  ،ليجــوز ألحــدمها أن يفاضـ

رريكه يف الربح (. )6
-2إن أحــد الشـريكني قــد يكــون أبصــر ابلتجــارة مــن اآلخــر وأقــو علــى العمـ ليجــوز لــه أن يشــرتط زايدة يف الـربح يف

()1
()2

() 3
() 4
() 5
()6

هو سفيان بن سعيد الثوري .
أخرجه ابن أيب ريبة يف املصنف يف ابب  :من قال الربح على ما اصطلحا عليه  ،والوضيعة على رأ املال  ،من كتاب البيوع
واألقلية  ، )19962( ، 272/4 :من طريق وكيع قال حدثنا سفيان عن أيب َحصني  -وهو عثمان بن عاصم  -عن علي ،
وكذا رواه ابن حزم يف احمللى عن ابن أيب ريبة  ،احمللى .126 ،125/8 :
ألج انقطاع سنده ،لإن عثمان بن عاصم مل يدرك علي بن أيب طالب رضي هللا عنه .
( انظر :هتذيب الكمال  ،116/5 :تقريب التدذيب  :ص  ،)5573 ( ،457إرواء الغلي .) 293/5 :
رواه عبدالرزاق يف مصنفه يف ابب  :نفقة امللارب ووضيعته  ،من كتاب البيوع  )15087 ( ،248/8 :من طريق القيس بن
الربيع عن أيب احلصني عن الشعيب عن علي يف امللاربة  :الوضيعة على املال  ،والربح على ما اصطلحوا عليه .
ألن يف سنده قيس بن الربيع  ،قال عنه ابن حجر :صدوق تغري ملا كرب وأدخ عليه ابنه ما ليس من حديثه لحدث به .
انظر  :تقريب التدذيب  :ص  ، )5573 ( ،457إرواء الغلي . 293/5 :
املغين. 138/7 :
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مقابلة عمله قياساً على اررتاط امللارب رثاً يف مقابلة عمله (. )1
 -3إن احلاجــة مســت إىل ارـرتاط التفاضـ ؛ ألن أحــدمها قــد يكــون أهــد وأحــذق يف التجــارة وال يرضــى ابملســاواة ،
لوجب القول جبوازه كيال تتعط مصاحلدم (. )2
-4إن عقد رركة العنـان يشـبه عقـد رـركة امللـاربة  ،مـن حيـث إنـه يعمـ مبـال غـريه  ،ويشـبه الشـركة مـن حيـث االسـم
ووجــود العم ـ واملــال مندمــا لقلنــا :جــاز ار ـرتاط ال ـزايدة اعتبــاراً ابمللــاربة  ،وال تبط ـ ابر ـرتاط العم ـ عليدمــا اعتبــاراً
ابلشـركة ،والــذي يــدل علــى ذلــك أن كـالً مندمــا يعمـ يف مـال صــاحبه  ،ويف مــال نفســه وعملــه يف مــال صــاحبه أبجــرة
ليستحق املسمى ليه كامللاربة (. )3
أدلة القول الثاين:
 -1أنه ال يصح أن يلم إىل القراض رركة (عنان)؛ قياساً على عدم جواز أن يلم إليه عقد إجارة)4(.
ونوق

مبا يلي:
أ .ال يســلم أبنــه ال يصــح ضــم القـراض إىل رــركة العنــان ؛ ألن كـ واحــد مــن العقــدين جــائز مبفــرده  ،ليصــح مــع
غريه(. )5
ب .وعلى ابلتسليم ابملنع  ،لذلك ليما لو جع أحـد العقـدين رـرطاً يف اآلخـر ،أمـا هنـا للـم جيعـ أحـدمها رـرطاً
لآلخر(. )6

-2إن ال ـ ـربح يف ر ــركة العن ــان ال يس ــتحق إال ابمل ــال ؛ ألن ال ـ ـربح يف هـ ــذه الش ــركة تب ــع للم ــال  ،ليك ــون عل ــى قـ ــدر

()1
()2
( )3
()4
()5
( )6

املغين ، 138/7 :كشاف القناع . 498/3 :
تبيني احلقائق. 318/3 :
املصدر نفسه .
املغين.135/7 :
املبدع . 43/5 :
املغين .135/7 :
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ملكدما ؛ ألنه مناء امللك  ،كما لو كان بيندما رجرة لأَثرت أو راة لنتجت(. )1
ونااوق

 :أبن الـربح يف رــركة العنــان ال يســتحق ابملــال لقــط؛ ألهنــا رــركة ليدــا عمـ  ،ليجــوز علــى مــا اتفقــا عليــه مــن

الربح قياساً على سائر الشركات (. )2
-3إن مقتلــى عقــد رــركة العنــان أن يكــون ال ـربح علــى قــدر املــال  ،بــدلي أنــه يصــح عقــد الشــركة وإطــالق ال ـربح ،
واررتاط ما ينايف هذا املقتلى يبط العقد (. )3
ونوق

مبا يلي :

أ-ال نســلم أن مقتلــى عقــد رــركة العن ــان أن يك ـون ال ـربح علــى قــدر املــال ؛ ألن رــركة العنــان تتعلــق ابمل ــال والعم ـ
ليك ـ ــون الـ ـ ـربح مس ـ ــتحقاً هبم ـ ــا  ،والعمـ ـ ـ

ـ ــا يس ـ ــتحق ب ـ ــه الـ ـ ـربح  ،ليج ـ ــوز ألح ـ ــدمها أن يفاضـ ـ ـ رـ ـ ـريكه يف الـ ـ ـربح

كامللاربة (. )4
ب-وأما أنه يصح عقد الشركة وإطالق الربح لذلك مرده إىل عدم االررتاط يف العقـد ليصـار إىل تقسـيم الـربح وتقـديره
ثسب قدر املال  ،وذلك لعدم الشرط  ،لإذا وجد الشرط لدو األص  ،قياساً على امللاربة يف املصـري إىل الشـرط()5
.
الرتجيح :
بعــد اســتعراض أدلــة كــال القـولني يتبــني

-وهللا أعلــم -رجحــان القــول األول ؛ القاضــي جبـواز تفلــي الشـريك العامـ

جبــزء مــن الـربح بقــدر مــا اتفــق عليــه ؛ لقــوة أدلتــه العقليــة ،وســالمتدا مــن املعارضــة  ،وضــعف أدلــة القــول اآلخــر ؛ وألن
اســتحقاق الـربح غــري منحصــر ابملــال ؛ ألنــه اترة يســتحق ابملــال واترة ابلعمـ  ،واترة ابللــمان  ،وقــد وجــد العمـ هنــا

()1
()2
()3
()4
()5

املغين ،138/7 :مغين احملتاج . 215/2 :
املغين. 139 /7:
املغين ،138/7 :مغين احملتاج . 215/2 :
املغين. 138/7 :
املغين ، 138/7 :كشاف القناع . 498/3 :
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لوجب أن يستحق املشروط به كامللارب لإنه يستحقه ابلعم ( ،)1جاء يف املعـايري الشـرعية ال جيـوز ختصـيص أجـر
حمدد يف عقـد الشـركة ملـن يسـتعان بـه مـن الشـركاء يف اإلدارة أو مدمـات أخـر مثـ احملاسـبة  ،ولكـن جيـوز زايدة نصـيبه
من األرابح على حصته يف الشركة (.)2
املسألة الثانية  :أن يكون أجر أحد الشريكني مبلغاً مقطوعاً .
كأن ي شرتك اثنان يف رأ املال ثصة معلومة لك رريك  ،ونسبة الربح تكون معلومة لك مندما  ،ويتكف أحدالشريكني ابلقيام ابلعم كله  ،مقاب مبلغ مقطوع من املال معلوم .
ويف هذه احلالة ال خيلوا ما َيخذه أحد الشريكني من أحد أمرين  ،إما أن يكون مقاب ما ال يلزمه لعله  ،أو مقاب ما
يلزمه لعله  ،وسوف نتناول كال مندما ليما يلي :
الصورة األوىل  :أخذ أحد الشريكني أجراً مقطوعاً عما ال يلزمه فعله.
كأن يستأجر أحد الشريكني اآلخر مبا مل جتر العادة أن يتواله بنفسه ب يستنيب غريه ؛ كحم الطعام واملتاع ،
والنق  ،والنداء على السلع  ،لدذه األعمال يف األص ليست واجبة يف أص عقد الشركة على الشريك  ،ومن مث
لال جيب عليه عمله بنفسه ( ، )3وعلى ذلك لإن الشريك إذا قام بعم مل جتر العادة بقيام الشريك به -أي ثكم
كونه رريكاً  -وليس مطلوابً منه  ،ومل يقم به تطوعاً  ،لله أن َيخذ مقاب هذا العم أجرة مقطوعة زائدة عن نسبته
يف األرابح ؛ قياساً على استاجار دار الشريك لعم الشركة  ،أو استاجار أجنيب لعم الشركة (.)4
وتكيف هذه الصورة عند احلنابلة على أهنا عقد إجارة أجري خاص منفص عن عقد الشركة  ،جاء يف ررح منتدى
اإلرادات :وما جرت عادة أبن يستنيب ليه :لله أن يستأجر من مال الشركة إنساانً  -حىت رريكه  -لفعله إذا كان
لعلُهُ ا ال يستحق أجرته إال بعم (. )5

( )1
()2
()3
()4
( )5

بدائع الصنائع  ، 62/6 :تبيني احلقائق. 318/3 :
ص. 196 :
املبدع. 14/5 :
املبدع، 14/5 :كشاف القناع  ، 503/3 :مطالب أو الندى .508/3 :
ررح منتدى اإلرادات . 324/2 :
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أما املالكية( ، )1والشالعية( )2لذهبوا إىل بطالن الشركة إذا كان ألحد الشريكني ربح زائد عن مقدار رأ ماله سواء
سواء كان بنسبة رائعة –كما يف الصورة األوىل  ،-أو مببلغ مقطوع -كما يف هذه الصورة ؛ ألن الربح عندهم يكون
على قدر رأ املال سواء تساواي يف العم أو تفاوات ليه .
وقد صدرت عن إدارة الفتو يف األردن مبا يفيد صحة إجارة الشريك  ،ونصدا أما تقاضي أحد الشركاء راتبا
مقطوعا معلوما مقاب عمله يف الشركة ،لدذا مل نقف على ما يشبه جوازه سو ما عند البدويت احلنبلي رمحه هللا يف
ررح منتدى اإلرادات

حيث يقول :وما جرت عادة أبن يستنيب ليه :لله أن يستأجر من مال الشركة إنساانً -

حىت رريكه  -لفعله إذا كان لعلُهُ ا ال يستحق أجرته إال بعم

انتدى .وال نر حرجا يف تقليد هذه األقوال من

مذاهب الفقداء ،تيسريا على النا يف املسائ االجتدادية ،لكن جيب أن يكون حتديد األجر ابالتفاق مع بقية
الشركاء أو من ينوب عندم؛ ألنه يف احلقيقة يعم يف حصتدم من الشركة أجريا أبجرة حيددوهنا هم أو من ينوب

عندم (. )3
الصورة الثانية :أخذ أحد الشريكني أجراً مقطوعاً عما يلزمه فعله.
الواجــب علــى كـ واحــد مــن الش ـريكني أن يتــوىل مــا جــرت العــادة أن يتــواله ؛ ألن إطــالق اإلذن حيم ـ علــى العــرف ،
كنش ــر الثي ــاب  ،وطيد ــا وخ ــتم األكي ــا وإحرازه ــا  ،وق ــبض النق ــد  ،وع ــدها ؛ وه ــو يقتل ــي أن ه ــذه األم ــور يتواله ــا
بنفسه( ، )4وقد اختلف يف هذه الصورة على قولني :
القول األول  :عدم جواز أخذ أحد الشريكني أجراً مقطوعاً عما يلزمه لعله  ،وهذا قول مجدور الفقداء من

()1
()2
()3
()4

التلقني  ،413/2 :جامع األمدات  :ص  ، 394القوانني الفقدية  :ص  ،290الشرح الكبري مع حارية الدسوقي:
. 354/3
املدذب  ،335/3 :أسض املطالب  ،253/2 :مغين احملتاج  ،215/2 :هناية احملتاج. 12/5 :
http://aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa
املبسوط  ،150/22 :حارية الدسوقي  ، 522/3 :املدذب ،337/3 :املبدع ، 14/5 :كشاف القناع . 503/3 :
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احلنفية( ، )1واملالكية( ، )2والشالعية( ، )3واحلنابلة(. )4
قال السرخسي :وك من كان رريكاً يف مال لليس ينبغي له أن يشرتط أجراً ليما عم  ...إذ يلزم عوضان لسالمة
عم واحد (. )5
وقال ابن قدامة :مىت جع نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ،أو جع مع نصيبه دراهم ،مث أن يشرتط لنفسه
جزءا وعشرة دراهم ،بطلت الشركة ()6

القول الثاين  :جواز أخذ أحد الشريكني أجراً مقطوعاً عما يلزمه لعله  ،ابإلضالة إىل حصته من الربح  ،وهذا قول
بعض الباحثني املعاصرين(. )7
جاء يف لتاو املشاركة "ومل أعلم أحداً من الفقداء أجاز تفلي الشريك العام مبرتب مقطوع( ، )8واتفق الك على
أنه جيوز تعيني عام أجنيب للشركة مبرتب مقطوع أو بنسبة ماوية متفق عليدا  ،والذي أراه أنه جيوز إعطاء الشريك
العامل ابلشركة مرتباً مقطوعاً أو نسبة مئوية "()9

أدلة القول األول :
 -1ألنه لع يَلزمـه مبقتلـى عقـد الشـركة للـم يصـح أن َيخـذ عليـه أجـراً ؛ ألنـه يلـزم مـن ذلـك حصـوله الشـريك العامـ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

()9

املبسوط  ، 150/22 :بدائع الصنائع . 86 ،85/6 :
املنتقى . ، 160/5 :
املدذب ، 337/3 :مغين احملتاج .403/3 :
املغين ،145،146/7:املبدع. 14/5 :
املبسوط . 150/22 :
املغين . 146/7 :
وهو رأي تبنته اهلياة الشرعية للربكة التابعة جملموعة دلة الربكة  ،وقول الدكتور عبدالعزيز اخلياط  .،انظر  :لتاو املشاركة :
ص ،173الصادرة عن جمموعة دلة الربكة  ،الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي . 264 ،263/1 :
ويف هذا نظر  ،حيث بينا سابقاً أن للشريك العام أخذ األجرة ملا يعمله  ،إذا كان ذلك العم ا ال يلزمه لعله مبقتلى عقد
الشركة  ،وهذا قول احلنابلة جاء يف ررح منتدى اإلرادات ( )324/2وما جرت عادة أبن يستنيب ليه :لله أن يستأجر من
مال الشركة إنساانً  -حىت رريكه  -لفعله إذا كان لعلُهُ ا ال يستحق أجرته إال بعم
ص. 173
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على عوضني لعم واحد (.)1
-2أنه إذا اررتط أحد الشريكني دراهم معلومة احتم أن ال يربح غريها  ،ليحص على مجيع الربح  ،واحتم أن ال
يرثدا ليأخذ من رأ املال جزءاً (. )2
-3أنه مىت ررط ألحد الشريكني دراهم معلومة رمبا تواىن يف طلب الربح ؛ لعدم لائدته ليه  ،وحصول نفعه لغريه
خبالف ما إذا كان له جزءا من الربح()3

أدلة القول الثاين :
-1أن الشركات اآلن متث رخصاً معنوايً (اعتبارايً) وهو مبدأ تقره الشريعة اإلسالمية يف اجلملة  ،والشريك العام له
صفتان  :صفة الشريك  ،وهبذه الصفة يستحق الربح ابعتباره رريكاً  ،ويتحم اخلسارة كباقي الشركاء  .والصفة
األخر  :كونه أجرياً  ،له أجر متفق عليه  ،وجيب التفريق بني هاتني الصفتني ؛ استجابة لتطورات الشركات إذ
اكتسبت صفة الشخصية االعتبارية  ،وأصبح الشركاء ال يعملون يف إدارة الشركات  ،وإمنا يعني للشريك مدير أو
جملس إدارة أو كالمها ،ويكتفي الشركاء ابملسامهة يف أمواهلم (.)4
 -2أنه لو مل يتول أحد الشركاء إدارة الشركة الحتاج الشركاء إىل مدير غري رريك يديرها  ،ويتقاضى على ذلك أجراً
(راتباً معيناً اثبتاً)  ،لمن األوىل أن يتقاضاه املدير الشريك  ،وهو أحرص على مصلحة الشركة وإجناحدا من املدير
غري الشريك  ،ويعترب راتبه من مصرولات الشركة ولو مل تربح سواه(. )5
وميكن أن يناق

()1
( )2
()3
() 4
()5

ما سبق :أبن ذلك خارج حم النزاع  ،ألن اخلالف إمنا هو يف أجر العم الذي يلزم الشريك لعله

املبسوط  ، 150/22 :املبدع ، 14/5 :املدذب. 337/3 :
املغين . 146/7 :
املغين.145،146/7:
الفتاو الشرعية يف املسائ االقتصادية لبيت التموي الكوي  ، 213/1:الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي
. 264 ،263/1 :
الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي . 264 ،263/1 :
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مبقتلى عقد الشركة  ،ألنه يلزم من ذلك حصوله الشريك العام على عوضني لعم واحد (، )1وعلى ذلك لإن
جملس إدارة الشركات املسامهة يستحق أجرة ملا يعمله ؛ ألن ما يقوم به غري واجب عليه مبقتلى عقد الشركة -كما
سنبني ذلك الحقاً . -
-3أنه ال لرق بني أن يكون أجره جزءاً من الربح أو راتباً معيناً ؛ ألن الفقداء قد أجازوا  -على الراجح  -أن
يتقاضى الشريك مزيداً من الربح جزءاً رائعاً مقاب عمله وحذقه ليه  ،وهم بذلك يقررون قاعدة أن َيخذ الشريك
املدير أجراً عن عمله  ،لال عربة حيناذ بني أن يكون األجر دراهم مسماة أو جزءاً من الربح (.)2
ونوق

مبا يلي :

أ -أنه يؤدي إىل اررتاط ربح دراهم معينة ألحد الشركاء مقاب حصته من رأ املال ؛ وهذا ررط لاسد عند مجيع
الفقداء ؛ ألنه يتناىف مع معض الشركة إذ ال بد أن يشرتك اجلميع يف الربح واخلسارة (.)3
وأجيب :أبن الشركة لو خسرت لإن املدير الشريك يتحم اخلسارة بقدر حصته من رأ املال ابعتباره رريكاً مثله
يف ذلك مث بقية الشركاء(. )4
ب -أن أخذ الشريك األجر على عمله ليه ذريعة إىل الراب  ،إذ يكون األجر املقطوع مقاب رأ املال املدلوع  ،ولع
هذا هو السبب الكبري الذي منع مجيع الفقداء من قبول اجلمع بني الشركة واإلجارة لرب املال النقدي  ،وهذا املأخذ
ال ي ِرد إذا كان الشريك ثصة من الربح هو العام ()5
َ

وأجيب  :أبن سبب أخذ الشريك العام األجر  ،ليس املشاركة برأ املال  ،حىت يقال إنه ذريعة للراب  ،وإمنا سبب
األجر هو عم الشريك  ،وإمنا يصح القول أنه ذريعة للراب لو كان لصاحب رأ املال أجر مقطوع من غري عم ؛

()1
()2
( )3
()4
( )5

املبسوط  ، 150/22 :املبدع ، 14/5 :املدذب. 337/3 :
الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي . 264 ،263/1 :
املغين  ، 146/7 :الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي . 264 ،263/1 :
الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي . 264 ،263/1 :
نظرية األجور يف الفقه اإلسالمي  :ص. 313
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ويف مسألتنا األجر مقاب العم ال رأ املال لاختلفا  ،وبناء على ذلك لإن الشريك العام يستحق األجر سواء
حص الربح يف الشركة أم هلك رأ املال كله(. )1
 -4أنه لو حتم املدير الشريك اخلسارة يف راتبه الذي يتقاضاه عن عمله وجدده يكن غبناً له وإجحالاً ثقه ؛ ألن
خسارته تكون ألدح من ابقي الشركاء خبسارته يف املال واجلدد  ،ليعترب أجريا خاصا يستحق األجرة املتفق عليه ()2

ً

ً

الرتجيح :
يظدر

-وهللا أعلم -رجحان القول األول القاضي بعدم صحة اررتط أجرة للشريك العام إذا كان العم

ا يلزمه

لعله مبقتلى عقد الشركة  ،وصحة أخذه لمجرة عن العم إذا كان ذلك ا ال يلزمه لعله ابللوابط التالية :
-1أن يكون العم الذي يتواله الشريك العام
لإن كان العم

ا جرت العادة أن ال يتواله  ،وليس مطلوابً منه ثكم كونه رريكاً ،

ا جرت العادة أن يتواله الشريك مل يصح بذل العوض ليه ؛ ألنه يلزم من ذلك حصول الشريك

العام على عوضني لعم واحد  ،وهذا ما عناه السرخسي بقوله  :وك من كان رريكاً يف مال لليس ينبغي له أن
يشرتط أجراً ليما عم  ...إذ يلزم عوضان لسالمة عم واحد (. )3
 -2تقدير العم الذي ال يتواله الشركاء أبنفسدم  ،راجع للعرف والعادة  ،وقد انفرد احلنابلة بذكر تلك التفصي ؛
ألن الربح استحق مقاب املال ،واألجرة استحقت مقاب العم الذي ال جيب على الشريك لعله ،أما املالكية(،)4
والشالعية( )5للم ينصوا على هذه الصورة ؛ ألن الربح عندهم يف رركة العنان على قدر نصيب الشريك من امللك
واملال ،وال يصح تفلي الشريك العام يف رركة العنان –كما سبق ذكره .

( )1
()2
()3
()4
()5

نظرية األجور يف الفقه اإلسالمي  :ص. 314
الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي . 264 ،263/1 :
املبسوط . 150/22 :
التلقني  ،413/2 :جامع األمدات  :ص  ، 394القوانني الفقدية  :ص  ،290الشرح الكبري مع حارية الدسوقي354/3 :
املدذب  ،335/3 :أسض املطالب  ،253/2 :مغين احملتاج  ،215/2 :هناية احملتاج. 12/5 :
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املبحث الثالث
تطبيقات حديثة على استئجار الشريك
وفيه مطلبان :
املطلب األول :منح أعضاء جملس إدارة شركة املساهمة للمكافآت

املسألة األوىل  :مفهوم شركة املسامهة  ،وتكييفها الفقهي
ورد تعريف الشركة بصفة عامة يف املادة األوىل من نظام الشركات السعودي( )1أبهنا :الشركة عقد يلتزم مبقتلاه
رخصان او اكثر أبن يساهم ك مندم يف مشروع يستددف الربح بتقدمي حصة من مال او عم القتسام ما قد ينشأ
عن هذا املشروع من ربح او خسارة .
أما رركة املسامهة لقد بينت خصائصدا املادة  48من نظام الشركات بقوهلا  :ينقسم رأ مال الشركة املسامهة اىل
اسدم متساوية القيمة وقابلة للتداول وال يسأل الشركاء ليدا اال بقدر قيمة اسدمدم ،وال جيوز ان يق عدد الشركاء يف
الشركة املذكورة عن سة .
التكييف الفقهي لشركة املسامهة :
اختلف الفقداء املعاصرون القائلون مبشروعية( )2رركة املسامهة يف تنزيلدا على عقود الشركة الشرعية على ثالثة
أقوال :
القول األول  :أهنا رركة ملاربة  ،لاملال من جدة املسامهني  ،والعم من رخص اعتباري وهو الشركة  ،وهذا قول

( )1الصادر ابملرسوم امللكي رقم  6واتريخ 1385/3/22هـ  ،مبوجب قرار جملس الوزراء رقم  185واتريخ 1385/3/17هـ.
( )2اختلف العلماء احملدثون يف مشروعية رركة املسامهة إىل مذهبني :األول  :مذهب اإلابحة  ،وإليه ذهب عامة العلماء
املعاصرون  ،واآلخر  :مذهب التحرمي  ،وإليه ذهب الشيخ تقي الدين النبداين  ،والدكتور عيسى عبده .
انظر  :رركة املسامهة للدكتور املرزوقي  :ص.319 ، 307
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الشيخ علي اخلفيف  ،والدكتور عبدالعزيز اخلياط ()1

القول الثاين  :إن كان جملس اإلدارة مسامهاً وعامالً لدي رركة عنان وملاربة  ،وإن كان جملس اإلدارة َيخذ أجرة أو
مكالأة وال يكون مسامهاً  ،لدي رركة عنان وهذا قول الدكتور املرزوقي(. )2
القول الثالث  :إن كان جملس اإلدارة مسامهاً وعامالً لدي رركة عنان وملاربة  ،وإن كان جملس اإلدارة َيخذ أجرة
أو مكالأة وال يكون مسامهاً  ،لإن كانت املكالأة مقطوعة لدي رركة عنان  ،وإن كانت نسبة معينة من األرابح
الصالية لدي ملاربة  ،وهذا قول الدكتور أمحد اخللي (. )3
والذي أراه –وهللا أعلم –أن جملس اإلدارة إن كان مسامهاً -وهو ما يشرتطه النظام السعودي يف جملس اإلدارة
– إن كانت املكافأة مقطوعة فهي شركة عنان  ،وإن كانت نسبة معينة من األرابح الصافية فهي شركة عنان
ومضاربة  ،وإن ك ان جملس اإلدارة غري مساهم  ،لإن كانت املكالأة مقطوعة لدي رركة عنان  ،وإن كانت نسبة
معينة من األرابح الصالية لدي ملاربة .
أما نظام احملكمة التجارية السعودي( )4لقد تعرض لتعريف رركة املسامهة يف املادة ( )14حيث نص علي أن من
لروع رركة العنان املسامهة وهي الشركة املنعقدة على رأ مال معلوم يقسم اىل أسدم  ،واألسدم اىل حصص متساوية
املبالغ من غري تسمية أصحاب احلصص  ،ويتوىل ادارهتا وكالء خمتارون  ،وجيوز تعييندم وعزهلم ونصبدم واملديرون هم
املسؤولون عن االعمال املوكولة إىل عددهتم  ،وليسوا مبديونني وال كاللني تعددات الشركة .

( )1الشركات يف الفقه اإلسالمي  ،للشيخ علي اخلفيف  :ص ، 96نقالً عن رركة املسامهة للدكتور املرزوقي  :ص،310
والشركات  ،للخياط . 206/2 :
( )2رركة املسامهة  ،للمرزوقي  :ص. 300 ،299
( )3األسدم والسندات وأحكامدا يف الفقه اإلسالمي  ،ألمحد اخللي  :ص. 120 ،119
()4

صدر نظام الشركات يف اململكة ابملرسوم امللكي رقم  6/2بتاريخ 1385/3/23هـ وحيتوي على  233مادة موزعة بني سة
عشر اباب.
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ومن خالل النصوص السابقة نستطيع أن نعرف رركة املسامهة أبهنا :الشركة ال يقسم رأ ماهلا إىل أسدم متساوية
القيمة وقابلة للتداول ،وال يسأل الشركاء ليدا إال بقدر قيمة أسدمدم ،وال تعنون ابسم أحد الشركاء ،وختلع يف
أتسيسدا ويف إدارهتا إلجراءات وقواعد خاصة(.)1

إدارة شركة املسامهة:
تتسم إدارة رركة املسامهة ببعض التعقيد ألن اإلدارة يف الشركة تكون بني يد ثالث هياات وهي :اجلمعية العمومية ،
وجملس اإلدارة  ،ومراقيب احلساابت.
واجلمعية العمومية للمسامهني هي السلطة العليا يف الشركة ولكن نظرا ألهنا متث جمموع املسامهني (الشركاء) لإن
عددها يكون كبريا ا يصعب معه قيامدا بتصريف أمور الشركة وابلتا لدي تقوم ابنتخاب عدد قلي من املسامهني
(الشركاء) كأعلاء جملس إدارة يتولون القيام بتصريف راون الشركة( ، )2وإدارة الشركة من قب بعض املسامهني ما
هي إال توكي يف القيام ابألعمال ،والوكالة تصح أبجر أو بغري أجر ()3
وبعيدا عن كيفية تشكي هذا اجمللس لإن ما يدمنا هنا هو حالة تقاضي أعلاء جملس اإلدارة ألجورهم -املتمثلة يف
الرواتب أو املكالآت أو احلوالز املالية -نظري أعماهلم مع األخذ يف االعتبار أهنم رركاء  ،وحيق هلم أخذ نصيبدم من
أرابح الشركة  ،ولذا لإننا سوف نبني أوال مكالأة أعلاء جملس اإلدارة ،مث نبني احلكم الشرعي هلذه املكالأة.
أوال :مكافأة جملس اإلدارة:
بينت املادة  74من نظـام الشـركات املكالـآت الـ ميكـن أن متـنح ألعلـاء جملـس اإلدارة ومقـدارها حيـث نصـت علـى:
يبــني نظــام الشــركة طريقــة مكالــأة اعلــاء جملــس االدارة وجيــوز ان تكــون هــذه املكالــأة راتبــا معينــا او بــدل حلــور عــن
اجللســات او م ـزااي عينيــة او نســبة معينــة مــن األرابح ،وجيــوز اجلمــع بــني اثنــني او اكثــر مــن هــذه املــزااي .ومــع ذلــك اذا
كانت املكالأة نسبة معينة من ارابح الشركة لال جيوز ان تزيد هذه النسبة علـى  %10مـن األرابح الصـالية بعـد خصـم
املص ــرولات واالس ــتدالكات واالحتياط ــات ال ـ قررهت ــا اجلمعي ــة العام ــة تطبيق ــا ألحك ــام ه ــذا النظ ــام او لنص ــوص نظ ــام
( )1القانون التجاري السعودي ،د /حممد حسن اجلرب ،الطبعة الرابعة 1417هـ 1996م ص .289

( )2القانون التجاري السعودي ،د /حممد حسن اجلرب ،ص  ، 337رركة املسامهة يف النظام السعودي :ص. 404 ،403
( )3الفقه اإلسالمي وأدلته . 619/5 :
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الشركة وبعد توزيع ربح على املسـامهني ال يقـ عـن  %5مـن رأ مـال الشـركة .وكـ تقـدير خيـالف ذلـك يكـون ابطـال.
ويشــتم تقريــر جملــس االدارة اىل اجلمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان رــام لك ـ مــا حص ـ عليــه اعلــاء جملــس االدارة
خالل السنة املالية من رواتـب ونصـيب يف األرابح وبـدل حلـور ومصـرولات وغـري ذلـك مـن املـزااي كمـا يشـتم التقريـر
املــذكور علــى بيــان مــا قبلــه اعلــاء اجمللــس بوصــفدم مــوظفني او اداريــني او مــا قبلــوه نظــري اعمــال لنيــة او اداريــة او
استشارات .
وم ــن خ ــالل ال ــنص الس ــابق يتل ــح جلي ــا أن النظ ــام الس ــعودي أابح ألعل ــاء جمل ــس اإلدارة احلص ــول عل ــى أج ــر نظ ــري
أعمــاهلم وهــذا األجــر يســمى مكالــأة وميكــن أن يكــون  :راتبــا معين ـاً  ،أو بــدل حلــور  ،أو م ـزااي عينيــة أو نســبة مــن
األرابح ،وجيــوز اجلمــع بــني اثنــني او اكثــر مــن هــذه امل ـزااي علــى النحــو ال ـوارد ابلــنص الســابق( ،)1والــذي يدمنــا هنــا هــو
التكييف الفقدي هلذه املكالآت وهو ما نعرض له يف السطور التالية.
املسألة الثانية :التكييف الفقهي ملكافآت أعضاء جملس إدارة شركة املسامهة .
ابلنظر ليما قرره النظام السعودي بشأن مكالأة أعلاء جملس إدارة رـركة املسـامهة وعرضـه علـى قواعـد الفقـه اإلسـالمي
ميكن التفرقة بني عدة أمور وردت يف النص:
أوالً :إذا كــان املقاب ـ املمنــوح للش ـريك املســاهم نظــري عملــه راتبــا معين ـاً  ،أو بــدل حلــور عــن اجللســات  ،يــؤد إىل
العلــو دون النظــر إىل أرابح الشــركة أو خســائرها  ،لدــي صــحيحة وجــائزة رــرعاً ،وحكــم العلــو املســاهم هنــا حكــم

الوكي أبجر( ، )2جاء يف احلاوي الكبري الوكالة جتوز جبع وبغري جع ( )3وجاء ليـه أيلـاً َو َع ْق ُـد الْ َوَكالَ ِـة
ِ
اإلجارةِ ()4
ِ
اجلائِزةِ دو َن َّ ِ
ِ
ِ ِ
إِْرلَاق َوَمعُونَة ِيف الْعُ ُقود َْ َ ُ
الال ِزَمة َ ...وص َفةُ الْ َع َم ِ الَّذي يَ ْستَـ ْوِيف هبَا َك ْ َ َ

( )1القانون التجاري السعودي ،د /حممد حسن اجلرب ،ص  337وما بعدها  ،رركة املسامهة يف النظام السعودي :ص. 421
( )2رركة املسامهة يف النظام السعودي دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي ،د /صاحل بن زابن املرزوقي البقمي ،طبعة 1406هـ جامعة أم
القر مركز البحث العلمي واحياء الرتاث ،ص  446وما بعدها.
( )3احلاوي الكبري . 529/6:
( )4احلاوي الكبري . 511/6 :
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اثنيا ااً :إذا كان ــت املكال ــأة املمنوح ــة للشـ ـريك املس ــاهم مـ ـزااي عيني ــة  ،مث ـ اس ــكان أعل ــاء جمل ــس اإلدارة يف ر ــقق ،أو
مسكن أخر للشركة  ،لدي جائزة بشرط أن تكون معلومة  ،وخالية مـن اجلدالـة وتكيـف هـذه املكالـاة علـى أهنـا أجـرة
وكالــة ؛ألن األجــرة جيــوز أن تكــون نقــداً أو عين ـاً أو منفعــة ،جــاء يف احلــاوي الكبــري ك ـ مــا جــاز أن يكــون عوض ـاً أو
معوضاً جاز أن يكون أجرة (.)1ومن خالل النظر ليما سبق جند أن أطراف رركة املسامهة طرلان :
َّ
الطرف األول  :مسامهون دلعوا أمواالً ليتجر هلم به غريهم .
الطرف الثاين  :أعلاء جملس اإلدارة وهم يتصفون بصفتني  :أحدمها  :أهنم مسامهون أبمواهلم ؛ ألن النظام السعودي
يشرتط أن يكون جملس اإلدارة من املسامهني  ،واألخر  :أهنم وكالء عن بقية الشركاء أبجر معلوم  .لدم يف هذه
احلالة جيمعون بني عوضني  :أجرة الوكالة نظري عملدم  ،ونسبتدم من الربح نظري مسامهتدم أبمواهلم يف الشركة ،
ليكون مجعاً بني عقدين الوكالة أبجر –وهي يف حكم اإلجارة  ،ورركة العنان  ،واجلمع بني العوضني جائز ألن ما
يقوم به جملس اإلدارة ليست واجبة عليه يف أص عقد الشركة  ،ومن مث لال جيب عليه عمله بنفسه  ،وإذا قام به ل
أن َيخذ مقاب هذا العم أجرة مقطوعة زائدة عن نسبته يف األرابح  ،كما لو كان جملس اإلدارة من غري املسامهني
يف الشركة ( ، )2وعلى ذلك يصح ألعلاء جملس اإلدارة املسامهني أخذ مكالآت نظري إدارهتم للشركة ؛ ألن العادة
والعرف تقلي عدم لزوم قيامدم أبعمال اإلدارة جملرد املسامهة يف الشركة.
اثلثااً :حالــة مــنح الشـريك مكالــأة علــى هياــة نســبة معينــة مــن األرابح  ،والتكييــف هلــذه احلالــة أهنــا صــحيحة أيلـاً ألهنــا
رركة جتمع رركة وملاربة ؛ ألن جملس اإلدارة يف هذه احلالة يعترب مسامهاً عامالً  ،وتنطبـق علـى هـذه احلالـة أهنـا جتمـع
بني مالني وبدن صاحب أحـدمها  ،جـاء يف اإلنصـاف  :وقـال يف التلخـيص  :لـإن ارـرتكا علـى أن العمـ مـن أحـدمها
يف املالني  ،صح  ،ويكون عناانً وملاربة (. )3
رابعااً :ورد يف املــادة سـالفة الــذكر أنــه جيــوز اجلمــع بــني اثنــني أو أكثــر مــن املـزااي الـواردة ليدــا  ،وهنــا ال خيلـوا األمــر مــن
حالتني:
( )1احلاوي الكبري.392/7:

( )2املبدع، 14/5 :كشاف القناع ، 503/3 :مطالب أو الندى .508/3 :
( )3اإلنصاف . 408/5 :
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احلالااة األوىل :أن تكــون مكالــأة أعلــاء جملــس اإلدارة راتبــا معين ـاً  ،أو بــدل حلــور عــن اجللســات  ،أو م ـزااي عينيــة
معلومـة  ،لدــذه األنـواع أتخــذ حكـم الوكالــة ابألجـر  ،ويكـون علــو جملـس اإلدارة وكــيالً أبجـر  ،ليجــوز رـرعاً ؛ألنــه ملــا
جاز عقد الوكالة أبجر بواحدة مندا جاز هبا جمتمعة(.)1
احلالة الثانياة :أن تكـون مكالـأة أعلـاء جملـس اإلدارة نسـبة مشـاعة مـن صـايف الـربح مـع واحـد مـن الـثالث األخـر -
الراتب أو بدل حلور عن اجللسات أو مزااي عينية معلومة  ،-وهذا احلالة ال جتوز ؛ ألن ليدا مجعاً امللـاربة وختصـيص
قدر معني من املال املتمثلة أبجرة الوكالـة  ،واجلمـع بيندمـا يبطـ عقـد امللـاربة ابإلمجـاع ،قـال ابـن املنـذر وأمجعـوا علـى
إبطــال الق ـراض الــذي يشــرتط أحــدمها أو كالمهــا لنفســه دراهــم معلومــة ( ، )2وقــال ابــن قدامــة  :مــىت جع ـ نصــيب
أح ـ ــدمها دراه ـ ــم معلوم ـ ــة  ،أو جعـ ـ ـ م ـ ــع نص ـ ــيبه دراه ـ ــم  ،مثـ ـ ـ أن يش ـ ــرتط لنفس ـ ــه ج ـ ــزءاً وعش ـ ــرة دراه ـ ــم  ،بطل ـ ــت
الشركة.)3( .

( )1رركة املسامهة يف النظام السعودي دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي ،بتصرف  :ص .448

( )2اإلمجاع البن املنذر  :ص ، 98تبيني احلقائق  ، 320 ،319/3 :البحر الرائق . 191/5
( )3املغين . 146 ،145/7:
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املطلب الثاني
أخذ األجور على خدمات الصناديق االستثمارية املدارة يصيغة املضارية

املسألة األوىل  :مفهوم الصناديق االستثمارية  ،وتكييفها الفقهي .
الصناديق االستثمارية وعاء ما تكونه مؤسسة مالية متخصصة وذات دراية وخربة يف جمال إدارة االستثمارات –بنك أو رركة استثمار –بقصد جتميع مدخرات األلراد لتوجيددا لالستثمار يف جماالت خمتلفة  ،حتقق للمستثمرين
ليدا عائداً جمزايً وضمن مستوايت معقولة من املخاطرة عن طريق االستفادة من مزااي التنويع اخلدمات االستثمارية يف
املصارف .
 وتكيف الصناديق االستثمارية إما أهنا عقد ملاربة أو وكالة أبجر  ،لإن كان العائد حصة رائعة من األرابح كيفالعقد على أنه ملاربة طرلاه  :رب املال وهو املستثمر الذي ميلك رأ املال  ،وامللارب  ،وهو إدارة الصندوق
االستثماري  ،وال تقوم أبخذ رأ املال وتشغيله واستثماره  ،وإن كان العائد مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من أص
الوديعة االستثمارية كيف على أنه وكالة أبجر  ،طرلاه  :املوك وهو املستثمر  ،والوكي  ،وهو إدارة الصندوق(. )1
وتتقاضى إدارة الصندوق االستثماري املدار بصيغة امللاربة -مع النسبة ال حيص عليدا من األرابح  -أجوراًأخر متنوعة مقاب إدارهتا ألموال العمالء  ،وسنتناول يف املسألتني التاليتني حكم أخذ إدارة الصندوق أجراً على
إدارة االستثمار وعلى اخلدمات املصاحبة له  ،وذلك على النحو التا :
املسألة الثانية  :أخذ األجور على إدارة االستثمار

كأخذ إدارة الصندوق (امللارب ) األجور على وضع اخلطط  ،ورسم سياسات الصندوق  ،واختيار اجملال املناسب
لالستثمار  ،واختاذ القرارات االستثمارية  ،ومتابعة تنفيذها  ،وحساب األرابح واخلسائر وتوزيعدا  ،وما ينفق يف إدارة
الصندوق من أجور ومكالآت جملس اإلدارة  ،واملوظفني  ،وغريها من األعمال ال ختتص بنشاط الصندوق ذاته ،

( )1الصناديق االستثمارية  ،حلسن دائلة . 192 ،191/2 :
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ويلزمه لعلدا بنفسه  ،وجرت العادة أن يتوالها  ،لك ذلك ال جيوز أخذ األجرة عليه  ،ألنه إمنا يتقاضى رثه مقاب
هذه األعمال(. )1
وألنه يؤدي إىل قطع االررتاك يف الربح  ،وهو خالف مقتلى العقد  ،ألنه إذا ررط دراهم معلومة احتم أن اليربح غريها ؛ليحص على مجيع الربح  ،وهذا خمالف ملوضوع الشركة ()2

جاء يف قرارات اهلياة الشرعية ملصرف الراجحي ما نصه ك عم يقوم به امللارب من إدارة  ،وإمساك دلاتر
حساابت  ،وك جدد يبذله يف املسواق (الشراء ) ،ويف التسويق (البيع ) وغريه  ،ك ذلك يف معض العم الواجب
على امللارب دون مقاب  ،وإن حق امللارب إمنا هو يف الربح  ،وال عالقة له برأ املال تعطيه ليه حقاً ابسم رسم
مقطوع  ،أو راتب ردري  ،أو سنوي  ،أو نسبة ماوية منه  ،ب رأ املال أمانة يف يد امللارب ؛ الستثماره  ،وبذل
جدده يف ذلك دون تقصري (.)3

وجاء يف لتاو اهلياة الشرعية للربكة األص أبن حتم مصاريف امللاربة على وعاء امللاربة ابستثناء ما يتص
ابإلدارة  ،وهي املدام املتعلقة بوضع اخلطط واختيار جماالت االستثمار واختاذ القرارات االستثمارية ومتابعة تنفيذها ،
وحساب األرابح واخلسائر وتوزيعدا  ،أي املدام املتعلقة ابالستثمار اختياراً واعتماداً  ،وما خيص املتابعة واحملاسبة ()4

املسألة الثالثة  :أخذ األجور على اخلدمات املصاحبة لالستثمار.
كأجور اإلصدار  :وهي األجور ال يتم حتصيلدا من قب مدير الصندوق عند استالم املبالغ من املشرتك  ،أي يتم
خصمدا من املبلغ املستثمر يف حال االررتاك( ، )5وأجور االسرتداد  :وهي األجور ال يتقاضاها املدير عند رغبة

()1
( )2
()3
()4
()5

الصناديق االستثمارية  ،حلسن دائلة . 192 ،191/2 :
املغين . 146/7 :
قرارات اهلياة الشرعية ملصرف الراجحي  ، 307/2 :القرار رقم (. )160
ص ، 89الفتو رقم () 1/2
اخلدمات االستثمارية للمصارف  ،للشبيلي . 675/1 :
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العمي يف بيع وحداته االستثمارية أو جزء مندا( ، )1وقد اختلف املعاصرون يف حكم تقاضي مدير الصندوق أو
املصرف أجراً مقاب تقدميه هلاتني اخلدمتني على ثالثة أقوال :
القول األول  :اجلواز مطلقاً  ،وبه أخذت اهلياة الشرعية للربكة(. )2
القول الثاين  :املنع مطلقاً  ،وبه أخذت اهلياة الشرعية ملصرف الراجحي(. )3
القول الثالث  :اجلواز بقدر التكلفة الفعلية  ،وأن يكون اقتطاع هذا األجر معلناً للمستثمرين  ،وأن تكون النسبة
املقتطعة منصوصاً عليدا يف الئحة االكتتاب  ،وبه قال بعض الباحثني(. )4
القول الرابع  :اجلواز بقدر أجرة املث  ،وبه قال بعض الباحثني(. )5
أدلة القول األول :
-1أن األص يف العقود والشروط احل واإلابحة  ،وهذا األجر قد توالرت ليه رروط الصحة  ،وهو أجر مقاب مبنفعة
حقيقية ومعتربة ررعاً()6
-1أنه كما يصح للملارب أن يستأجر طرلاً اثلثاً للقيام هبذه اخلدمات  ،ليجوز له أن يقوم هبا وَيخذ عليدا
األجر(.)7
ونوق

 :أبن أخذ أجور اخلدمات املصاحبة لالستثمار ذريعة الجتماع األجر والربح  ،من خالل زايدة أجور

اخلدمات بدالً من احلصول على نسبة اثبتة من الربح(. )8

( )1
()2
()3
() 4
( )5
()6
()7
( )8

اخلدمات االستثمارية للمصارف  ،للشبيلي . 675/1 :
لتاو اهلياة الشرعية للربكة  :ص 32ـ الفتو رقم (. )16/1
قرارات اهلياة الشرعية ملصرف الراجحي . 307/2 :
كالدكتور يوسف الشبيلي  .انظر  :اخلدمات االستثمارية  ،للشبيلي . 680 ،678/1 :
هو الدكتور عبدالكرمي السماعي  .انظر  :العموالت املصرلية  ،للسماعي  :ص. 448
اخلدمات االستثمارية  ،للشبيلي . 678/1 :
لتاو اهلياة الشرعية للربكة  ،ص . 25 :
العموالت املصرلية  ،للسماعي  :ص. 447
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-2أنه من القواعد العامة يف الشريعة أن اللرر يزال( ، )1ويف حتمي املصرف هلذه األجور إضراراً به ؛ ألنه يف حالة
اخلسارة خيسر جدده  ،و قيمة اخلدمات ال قدمدا رغم أهنا ليست من لوازم عمله(. )2
ونوق

 :أبن اللرر ميكن إزالته بتقدير التكاليف الفعلية لتلك اخلدمات ال ليست من لوازم عمله(. )3

دليل القول الثاين :
 -1أن ك ما يؤخذ من أجر ابسم إدارة االستثمار  ،أو رسم اسرتداد  ،أو عمولة أو سواها ا يقتطع من رأ املال
ليأخذه مدير الصندوق عن عمله األصلي الواجب عليه ثكم أنه ملارب هو من أك املال ابلباط (. )4
ونوق

 :أبنه ال يسلم أن هذه اخلدمات من عم امللارب األصلي ال جتب عليه ؛ ألنه عمله هو يف تنمية املال

وزايدته ال يف تقدمي تلك اخلدمات  ،ومن مث لإن أخذ األجر على تلك اخلدمات ال يعد من قبي أك املال
ابلباط (.)5
دليل القول الثالث والرابع :
استدل أبدلة القول األول  ،وقيد اجلواز بكون األجرة يف حدود األجر الفعلي ؛ لاال يكون االسرتابح من هذه
اخلدمات ذريعة ألخذ امللارب –املصرف – حصة اثبتة من األرابح  ،ليحص على األجر والربح(. )6
كما استد ل أصحاب القول الرابع أبن سد تلك الذريعة غري حمصور يف كون األجر يف حدود التكلفة الفعلية لتلك
اخلدمات  ،ب ميكن سدها بكون األجرة بقدر أجرة املث (.)7

()1
( )2
( )3
()4
( )5
()6
()7

األرباه والنظائر  ،للسيوطي  :ص ، 83ررح القواعد الفقدية  ،ألمحد الزرقا  :ص. 179
العموالت املصرلية  ،للسماعي  :ص. 447
العموالت املصرلية  ،للسماعي  :ص. 448 ،447
قرارات اهلياة الشرعية ملصرف الراجحي . 280/2:
العموالت املصرلية  ،للسماعي  :ص. 448
اخلدمات االستثمارية  ،للشبيلي . 680/1 :
العموالت املصرلية  ،للسماعي  :ص. 448
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الرتجيح :
يرتجح

-وهللا أعلم -القول األول القاضي جبواز أخذ امللارب أو املصرف أجور اخلدمات املصاحبة لالستثمار ؛

ألنه ال مانع من اجتماع امللاربة مع اإلجارة إن كان عم األجري الذي يقوم به غري ملزم به يف أص امللاربة – كما
بينا ذلك من قب  ،-وتبقى مسألة تقدير قيمة أجر األجري حم اجتداد ونظر  ،والذي أراه أهنا تقدر ابألق من
التكلفة الفعلية أو أجرة املث

؛ ملا ليه من اجلمع بني القول الثالث والرابع  ،وألن قد يكون يف التكلفة الفعلية يف

بعض األحيان إجحاف برب املال حيث يقوم املصرف بتحمي بعض نفقاته غري املباررة من أجدزة وموظفني ومبان
على وعاء امللاربة.
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اخلامتة
احلمد هلل على التوليق والتمام  ،والصالة والسالم على رسوله األمني  ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد :
لقد مت بعونه تعاىل االنتداء من موضوع استاجار الشريك يف الفقه اإلسالمي ،وبعد دراسته أستطيع أن استخلص
النتائج التالية :
 أن املقصود ابستاجار الشريك  :هو أن يقوم أحد الشركاء بعم ملصلحة الشركة مقاب أجر مقطوع  ،بغض النظر عنالربح احلاص له يف الشركة  ،سواء أكان العم يف رركة امللك .

 اتفق الفقداء على صحة استاجار أحد الشركاء منفعة العني املشرتكة  ،كاستاجار أحد الشريكني الدار املشرتكة بينهوبني غريه أو عبداً مشرتكاً بيندما ملصلحة الشركة  ،واختلف الفقداء يف صحة استاجار أحد الشركاء منفعة رريكه يف
العني املشرتكة بيندما  ،على قولني  ،والراجح يف ذلك هو صحة استاجار الشريك ابألجر املسمى .
اجلمع بني عقد اإلجارة ورركة العقد جائز سواء أكان على سبي املشارطة أو كان اجلمع بال مشارطة . ال جيوز للملارب أخذ أجر على عمله األصلي  ،وكذا ما جرت العادة أن يتواله بنفسه  ،وله أخذ األجرة عما اليلزمه لعله يف الصحيح من األقوال .
 جواز تفلي الشريك العام جبزء من الربح مشاع بقدر ما اتفق عليه  ،وكذا أخذ أجر مقطوع عما ال يلزمهلعله  ،وال يصح اررتط أجرة للشريك العام إذا كان العم

ا يلزمه لعله مبقتلى عقد الشركة يف أصح قو

الفقداء.
جيوز منح أعلاء جملس إدارة رركات املسامهة مكالآت مالية نظري أعماهلم سواء أكان راتباً معيناً أو بدل حلورعن اجللسات أو مزااي عينية بشرط أن تكون معلومة وخالية من اجلدالة  ،وتكيف هذه املكالآت على أهنا أجرة وكالة
جيوز اجلمع بني اثنني أو أكثر من مكالأة أعلاء جملس اإلدارة إن كانت -راتباً معيناً أو بدل حلور عن اجللساتأو مزااي عينية – وال جيوز مجع مكالأة أعلاء جملس اإلدارة إن كانت على رك نسبة مشاعة من صايف الربح مع
واحد من الثالث األخر .
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املراجع
 -1اإلمجــاع ؛ حملمــد بــن إب ـراهيم بــن املنــذر النيســابوري أبــو بكــر ،حتقيــق :د .ل ـؤاد عبــد املــنعم أمحــد  ،دار الــدعوة -
اإلسكندرية  ، -ط :الثالثة 1402 ،ه .
 -2أحك ــام املش ــاع يف الفق ــه اإلس ــالمي  ،لل ــدكتور ص ــاحل ب ــن حمم ــد الس ــلطان  ،ط :جامع ــة اإلم ــام حمم ــد ب ــن س ــعود
اإلسالمية  ،الرايض  ،ط :األوىل 1423 ،ه .
 -3إرواء الغلي يف ختـريج أحاديـث منـار السـبي  ،للشـيخ حممـد انصـر الـدين األلبـاين  ،املكتـب اإلسـالمي  ،بـريوت ،
دمشق  ،ط :الثانية 1408 ،ه .
 -4األسـدم والســندات وأحكامدــا يف الفقــه اإلسـالمي  ،للــدكتور أمحــد بــن حممـد اخلليـ  ،دار ابــن اجلــوزي  ،الــدمام ،
ط :االوىل 1424 ،ه .
 -5أسض املطالب ررح روض الطالب  ،للقاضي أيب حيىي زكراي األنصاري الشالعي ،دار الكتاب اإلسالمي  ،القاهرة
 -6األرباه والنظائر يف قواعد ولروع الشالعية  ،جلالل الـدين عبـدالرمحن السـيوطي  ،دار الكتـب العلميـة  -بـريوت -
 ،ط :األوىل 1403 ،ه .
 -7إعانة الطالبني على ح ألفاظ لتح املعني لشرح قرة العني مبدمات الـدين  ،أليب بكـر ابـن حممـد رـطا الـدمياطي ،
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بريوت .
 -8إعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني ،أليب عبــدهللا حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب الدمشــقي ،حتقيــق :حممــد حميــي الــدين
عبداحلميد  ،دار الكتب العلمية ببريوت .
 -9أقــرب املســالك ملــذهب اإلمــام مالــك  ،ألمحــد بــن حممــد الــدردير ( ،مطبــوع مــع بلغــة الســالك)  ،مصــطفى البــايب
احلليب  ،القاهرة  ،ط :األخرية 1372 ،هـ .
 -10اإلنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف يف معرل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراجح م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالف عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذهب اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام أمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،
أليب احلســن علــي بــن ســليمان املــرداوي  ،حتقيــق :حممــد حامــد الفقــي ،دار إحيــاء ال ـرتاث العــريب  ،بــريوت  ،ط:
األوىل 1376 ،هـ .
 -11البحر الرائق ررح كنز الدقائق  ،أليب بكر زيـن الـدين ابـن جنـيم احلنفـي  ،دار الكتـاب اإلسـالمي  ،القـاهرة  ،ط:
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الثانية .
 -12بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ،لعالء الدين الكاساين ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط :الثانية 1406،هـ.
 -13بلغة السالك ألقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك  ،ألمحد بن حممد الصـاوي املـالكي  ،مصـطفى البـايب احللـيب ،
القاهرة  ،ط :األخرية 1372 ،هـ .
 -14البيان للعمراين يف مـذهب اإلمـام الشـالعي  ،أليب احلسـني حيـىي العمـراين الشـالعي اليمـين  ،حتقيـق  :قاسـم النـوري
 ،دار املنداج  ،لبنان –بريوت 1421 ،هـ .
 -15اتج العــرو مــن ج ـواهر الق ــامو  ،أتليــف :حممــد مرتل ــى احلس ــيين الزبيــدي ،دار النش ــر :دار اهلدايــة ،حتقي ــق:
جمموعة من احملققني .
 -16التــاج واإلكلي ـ ملختصــر خلي ـ  ،أليب عبــدهللا حممــد بــن يوســف بــن أيب القاســم العبــدري املــالكي  ،الشــدري ب ــ(
املواق ) ( ،مطبوع هبامش مواهب اجللي ) دار الفكر  ،بريوت  ،ط :الثالثة 1412 ،هـ .
 -17تبيني احلقائق ررح كنز الدقائق  ،لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي  ،دار الكتاب اإلسالمي  ،القـاهرة
 ،ط :الثانية .
 -18حتفة الفقداء  ،حملمد بن أمحد بن أيب أمحد السمرقندي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،ط :األوىل 1405،ه ـ
 -19حتفــة احملتــاج بشــرح املندــاج  ،لشــداب الــدين ابــن حجــر اهليتمــي  ،حتقيــق  :حممــد بــن عبــدالعزيز اخلالــدي  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط :األوىل 1416 ،هـ .
 -20التلقــني يف الفقــه املــالكي  ،للقاضــي عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر املــالكي  ،ت :حممــد اثلــث ســعيد الغــاين،
املكتبة التجارية ،مكة املكرمة  ،ط :األوىل1415 ،هـ.
 -21التعريفات  ،لعلي بن حممد بـن علـي اجلرجـاين  ،ت :مجاعـة مـن العلمـاء إبرـراف النارـر  ،دار الكتـب العلميـة ،
بريوت  ،ط :األوىل 1403 ،هـ .
عوامـة  ،دار الررـيد  ،حلـب ،
 -22تقريب التدذيب  ،للحـالظ أمحـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالين  :حتقيـق  :حممـد َّ
ط :األوىل 1406 ،ه .

 -23تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرالعي الكبري ،للحالظ أمحد بن علي بـن حجـر العسـقالين ،تصـحيح وتعليـق
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السيد عبدهللا هارم اليماين املدين ،مكتبة اجلمدورية ،القاهرة .
 -24هت ــذيب الكم ــال يف أمس ــاء الرج ــال  ،جلم ــال ال ــدين أيب احلج ــاج يوس ــف امل ــزي  ،ت :د .بش ــار ع ـ َّـواد  ،مؤسس ــة
الرسالة  ،بريوت  ،ط :األوىل 1418 ،هـ .

 -25جامع األمدات  ،جلمال الـدين بـن عمـر ابـن احلاجـب املـالكي  ،ت  :أبـو عبـدالرمحن األخلـر األخلـري  ،دار
اليمامة  ،دمشق  ،األوىل 1419 ،هـ .
 -26اجلامع املختصر مـن السـنن عـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ومعرلـة الصـحيح واملعلـول ومـا عليـه العلـم  ،أليب
عيســى حممــد بــن عيســى الرتمــذي ،حتقيــق :أمحــد حممــد ر ــاكر  ،وحممــد ل ـؤاد عبــدالباقي ،دار الكت ــب العلميــة ،
بريوت .
 -27اجلامع املسند الصحيح املختصر مـن أمـور رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم وسـننه وأايمـه  ،أليب عبـدهللا حممـد بـن
إمساعي البخاري ،حتقيق :حممد لؤاد عبدالباقي  ،املطبعة السلفية  ،القاهرة 1400 ،هـ .
 -28جواهر اإلكلي ررح خمتصر خلي  ،لصاحل بن عبدالسميع اآليب األزهري  ،مطبعة مصـطفى البـايب احللـيب  ،ط:
الثانية1366 ،هـ .
 -29حارية البجريمي على ررح مندج الطالب (التجريد لنفع العبيد) ،أتليف :سليمان بن عمر بن حممـد البجريمـي،
دار النشر :املكتبة اإلسالمية  -داير بكر  -تركيا .
 -30حارــية ابــن عابــدين حمل رد احملتــار علــى الــدر املختــار  :رــرح تنــوير األبصــار ،حملمــد أمــني الشــدري اببــن عابــدين ،
مصطفى البايب احلليب  ،القاهرة  ،ط :الثالثة 1404 ،هـ .
 -31حارية اجلم على ررح املِندج  ،لسليمان اجلم ،مؤسسة التاريخ العريب  ،ودار إحياء الرتاث العريب.
 -32حارية الدسوقي على الشرح الكبري  ،حملمد عرله الدسوقي ،دار الفكر ،بريوت.
 -33حارية القليويب على ررح احمللي على املنداج  ،ألمحد بن أمحد بن سالمة القليويب ،دار إحياء الكتب .
 -34حارــية عمــرية علــى رــرح احمللــي علــى املندــاج  ،ألمحــد الربلســي عمــرية  ،مطبــوع مــع حارــية قليــويب  ،دار إحيــاء
الكتب العربية .
 -35احلاوي الكبري  ،أليب احلسن علي بن حممد املاوردي البصري  ،حتقيق :الشيخ علي معوض  ،والشيخ عـادل عبـد
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املوجود  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،ط :األوىل 1414 ،هـ .
 -36حوار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرواين وابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة احملتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح املندـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ،
لعبـد احلميـد الشـرواين  ،وأمحـد بــن قاسـم العبـادي  ،حتقيـق  :حممـد بــن عبـدالعزيز اخلالـدي  ،دار الكتـب العلميــة ،
بريوت  ،ط :األوىل 1416 ،هـ .
 -37اخل ـدمات االســتثمارية يف املصــارف وأحكامدــا يف الفقــه اإلســالمي (الصــناديق والودائــع االســتثمارية)  ،للــدكتور
يوسف بن عبدهللا الشبيلي  ،دار ابن اجلوزي  ،الدمام – السعودية  ،ط :األوىل 1425 ،ه .
 -38روضة الطالبني  ،أليب زكراي حيىي بن ررف النووي الشـالعي  ،حتقيـق :الشـيخ عـادل أمحـد عبـد املوجـود  ،والشـيخ
علي حممد معوض  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط :األوىل 1412 ،هـ
 -39روض ــة الط ــالبني  ،أليب زك ـراي حي ــىي ب ــن رــرف الن ــووي الش ــالعي  ،املكتــب اإلس ــالمي  ،ب ــريوت ،ط :الثاني ــة ،
1405هـ .
 -40سلسلة األحاديث اللعيفة وأثرها السيئ يف األمة  ،حملمد انصر الدين األلباين  ،مكتبـة املعـارف  ،الـرايض  ،ط:
األوىل 1408 ،هـ .
 -41ســنن أيب داود  ،لس ــليمان بــن األر ــعث السجســتاين األزدي  ،حتقيــق :حممــد حميــي الــدين عبداحلميــد  ،املكتبــة
اإلسالمية  ،استانبول .
 -42سنن ابن ماجه  ،أليب عبدهللا حممد بن ماجه القزويين  ،حتقيق :حممد لؤاد عبدالباقي  ،دار احلديث  ،القاهرة .
 -43سنن الرتمذي حمل اجلامع املختصر من السنن عن رسول هللا  eومعرلة الصحيح واملعلول وما عليه العلم .
 -44س ــنن النس ــائي ( اجملت ــىب ) ،أليب عب ــدالرمحن أمح ــد ب ــن ر ــعيب النس ــائي  ،اعت ــض ب ــه  :عب ــدالفتاح أب ــو غ ــدة ،دار
البشائر اإلسالمية  ،بريوت  ،ط :الرابعة1414 ،هـ .
 -45السي اجلرار املتدلق على حدائق األزهار  ،حملمد بن علي بـن حممـد الشـوكاين  ،حتقيـق :حممـود إبـراهيم زايـد ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت ،ط :األوىل 1405 ،هـ.
 -46ررح القواعد الفقدية  ،للشيخ أمحد بن حممد الزرقا ،ت :عبدالستار أبـو غـدة  ،دار القلـم  ،دمشـق  ،ط :الثانيـة
1409 ،هـ .
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 -47الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح الكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى خمتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،أليب الربك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدردير
( مطبوع هبامش حارية الدسوقي )  ،دار الفكر  ،بريوت .
 -48ررح املنتدى حمل املسمى بدقائق أوىل الندـى يف رـرح املنتدـى  ،ملنصـور بـن يـونس البدـويت  ،عـامل الكتـب  -بـريوت
 ط :الثانية 1996 ،م . -49رركات األرخاص بني الشريعة والقانون  ،حملمـد بـن إبـراهيم املوسـى  ،مطبوعـات جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود
اإلسالمية  ،ط :األوىل  1401 ،ه .
 -50الشـ ــركات يف الش ـ ـريعة اإلسـ ــالمية والقـ ــانون الوضـ ــعي  ،للـ ــدكتور عبـ ــدالعزيز اخليـ ــاط  ،منشـ ــورات وزارة االوقـ ــاف
والشؤون واملقدسات اإلسالمية ابألردن  ،عمان  ،ط :األوىل 1390 ،ه
 -51رركة املسامهة يف النظام السعودي دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي ،للـدكتور صـاحل بـن زابـن املرزوقـي  ،جامعـة أم
القر  ،مطابع الصفا –مكة املكرمة  ،ط :األوىل 1406 ،ه .
 -52صحيح البخاري حمل اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه.
 -53ص ــحيح اجل ــامع الص ــغري وزايدت ــه (الف ــتح الكب ــري )  ،للش ــيخ حمم ــد انص ــر ال ــدين األلب ــاين  ،املكت ــب اإلس ــالمي ،
بريوت  ،ط :الثالثة 1408 ،ه .
 -54صحيح مسلم حمل املسند الصحيح من السنن بنق العدل عن العدل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
 -55الصناديق االستثمارية دراسة لقدية تطبيقية ،للـدكتور حسـن بـن غالـب دائلـة  ،دار كنـوز ارـبيليا  ،الـرايض  ،ط:
األوىل 1433 ،ه .
 -56عقد امللاربة دراسة يف االقتصاد اإلسـالمي  ،للـدكتور إبـراهيم لاضـ الـدبو  ،دار عمـار  ،عمـان  ،األردن  ،ط:
األوىل 1418 ،ه .
 -57العقود املالية املركبة دراسة لقدية أتصيلية وتطبيقيـة  ،للـدكتور عبـدهللا بـن حممـد العمـراين  ،كنـوز إرـبيليا  ،الـرايض
 ،ط :األوىل 1427 ،ه .
 -58العمــوالت املصــرلية حقيقتدــا وأحكامدــا الفقديــة  ،للــدكتور عبــدالكرمي بــن حممــد الســماعي  ،دار كنــوز إرــبيليا ،
السعودية –الرايض  ،ط :األوىل 1430 ،ه .
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 -59لتاو املشاركة  ،مجع ولدرسة وتصنيف الدكتور أمحد حمي الدين أمحـد  ،جمموعـة دلـة الربكـة  ،جـدة  ،ط :األوىل
1416 ،ه .
 -60لت ــاو اهليا ــة الش ــرعية جملموع ــة للربك ــة لت ــاو اهليا ــة الش ــرعية املوح ــدة لقط ــاع األم ـوال مبجموع ــة الربك ــة  ،مج ــع
وتنســيق ولدرســة  :الــدكتور عبدالســتار أبــو غــدة  ،والــدكتور عــز الــدين خوجــة  ،جمموعــة دلــة الربكــة  ،جــدة  ،ط:
الثانية 1423 ،ه .
 -61لتح الباري ررح صحيح البخاري  ،ألمحد بن حجر العسقالين  ،ت :عبدالعزيز بن ابز  ،دار الفكر  ،بريوت.
 -62الفقه اإلسالمي وأدلته  ،للدكتور .وهبة الزحيلي  ،دار الفكر  ،دمشق  ،ط :الثالثة 1409 ،هـ .
 -63لقه املعامالت املالية واملصرلية املعاصرة  ،قراءة جديـدة  ،للـدكتور نزيـة محـاد  ،دار القلـم  ،دمشـق  ،ط :األوىل ،
1428ه .
 -64القامو احمليط  ،جملد الدين حممـد بـن يعقـوب الفـريوزآابدي  ،حتقيـق :مكتـب حتقيـق الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة،
مؤسسة الرسالة  ،بريوت ،ط :الثانية 1407 ،هـ .
 -65القانون التجاري السعودي  ،للدكتور حممد حسن اجلرب ،ط :الرابعة 1417 ،هـ 1996م
 -66قرارات اهلياة الشرعية لشركة الراجحي املصرلية لالستثمار  ،ط :األوىل 1419 ،ه .
 -67القواعــد النورانيــة الفقديــة  ،لشــيخ اإلســالم أمحــد بــن عبــداحلليم بــن تيميــة  ،حتقيــق  :حممــد حامــد الفقــي  ،دار
املعرلة 1399 ،ه .
 -68القوانني الفقدية يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه على مذهب الشالعية واحلنفية واحلنبليـة  ،حملمـد بـن أمحـد بـن
جزي الغرانطي  ،حتقيق :عبدالكرمي الفليلي  ،املكتبة العصرية  ،بريوت  ،ط :األوىل 1420 ،هـ.
 -69الكايف يف لقه اإلمام املبج أمحد بن حنب  ،أليب حممـد عبـد هللا بـن قدامـة املقدسـي  ،حتقيـق :زهـري الشـاويش ،
املكتب اإلسالمي  ،بريوت  ،ط :اخلامسة 1408 ،هـ .
 -70الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر  ،أليب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب ريبة الكـويف ،ت :حممـد عبدالسـالم
راهني  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،ط :األوىل1416 ،هـ
 -71كشاف القناع عن منت اإلقناع  ،ملنصور بن يونس بن إدريس البدويت  ،ت  :هالل مصيلحي مصـطفى هـالل ،
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دار الفكر ،بريوت 1402 ،هـ .
 -72كفاية الطالـب الـرابين لرسـالة أيب زيـد القـريواين  ،أليب احلسـن املـالكي  ،ت :يوسـف الشـيخ حممـد البقـاعي  ،دار
الفكر  ،بريوت 1412 ،هـ .
 -73لس ــان الع ــرب  ،حملم ــد ب ــن مك ــرم ب ــن منظ ــور األلريق ــي  ،حتقي ــق :عب ــدهللا الكب ــري  ،وحمم ــد حس ــب هللا  ،وهار ــم
الشاذ  ،دار املعارف .
 -74جملــة األحكــام العدليــة  ،أتليــف :جلنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء ولقدــاء يف اخلاللــة العثمانيــة  ،مــن منشــورات نــور
حممد كارخانه  ،جتارت كتب  ،كراتشي  ،ابكستان .
 -75املبسوط  ،أليب بكر حممد بن أيب سد السرخسي  ،دار املعرلة  ،بريوت 1406 ،هـ .
 -76اجملموع ررح املدذب  ،أليب زكـراي حميـي الـدين حيـىي بـن رـرف النـووي  ( ،مـع تكملـة حممـد جنيـب املطيعـي ) دار
الفكر  ،بريوت .
 -77جمموع لتاو ريخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،عبد الرمحن حممد قاسم العاصمي النجدي احلنبلي ،دار عامل الكتـب
 ،الرايض  ،ط :األوىل 1412 ،هـ .
 -78املسند الصحيح مـن السـنن بنقـ العـدل عـن العـدل عـن رسـول هللا  ، eأليب احلسـن مسـلم بـن احلجـاج القشـريي
النيسابوري ،حتقيق  :د .موسى راهني الرني ،د .أمحد عمر هارم  ،مؤسسة عز الـدين  ،بـريوت  ،ط :األوىل ،
1407هـ .
 -79اهلدايــة رــرح بدايــة املبتــدي  ،أليب احلس ـني علــي بــن أيب بكــر بــن عبــد اجللي ـ املرغينــاين  ،دار الكتــب العلميــة ،
بريوت  ،ط :األوىل 1410 ،هـ .
 -80املبــدع يف رــرح املقنــع  ،أليب إســحاق إب ـراهيم بــن حممــد بــن عبــد هللا بــن مفلــح احلنبلــي  ،املكتــب اإلســالمي ،
بريوت 1400 ،هـ
 -81جممع الزوائد ومنبع الفوائد  ،لعلي بن أيب بكر اهليثمي  ،مؤسسة املعارف  ،بريوت 1406 ،هـ .
 -82احمللـى  ،أليب حممـد علـي بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري ،حتقيـق :جلنـة إحيـاء الـرتاث العـريب ،دار اآللـاق
اجلديدة  ،بريوت .
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 -83خمتصــر اخــتالف العلمــاء  ،ألمحــد بــن حممــد بــن ســالمة الطحــاوي ،حتقيــق :د .عبــد هللا نــذير أمحــد دار البشــائر
اإلسالمية  -بريوت  ، -ط :الثانية1417 ،هـ .
 -84مصــنف عبــدالرزاق املصــنف  ،أليب بكــر عبــدالرزاق بــن مهــام الصــنعاين ،ت :حبيــب الــرمحن األعظمــي ،املكتــب
اإلسالمي  ،بريوت  ،ط :الثانية 1403 ،هـ .
 -85مصنف ابن أيب ريبة حمل الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر .
 -86مطالب أوىل الندى يف ررح غاية املنتدى  ،للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباين ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت .
 -87املطلــع علــى أبـواب املقنــع  ،أليب عبــدهللا حممــد بــن أيب الفــتح البعلــي احلنبلــي  ،حتقيــق :حممــد بشــري األدلــيب ،
املكتب اإلسالمي  ،بريوت 1401 ،هـ .
 -88املعايري الشرعية  ،هلياة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  ،البحرين 1424 ،ه.
 -89معونة أوىل الندى ررح املنتدى  ،لتقـي الـدين حممـد بـن أمحـد الفتـوحي احلنبلـي  ،حتقيـق :د .عبـدامللك بـن عبـدهللا
بن دهيش  ،دار خلر  ،بريوت  ،ط :األوىل 1416 ،هـ .
 -90املعجم الوسيط  ،قام إبخراجه د .إبراهيم أنيس وآخرون  ،املكتبة اإلسالمية  ،استانبول .
 -91املغين ،أليب حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسـي  ،حتقيـق :د.عبـدهللا الرتكـي  ،و د .عبـدالفتاح احللـو  ،دار
هجر  ،القاهرة  ،ط :الثانية 1412 ،هـ .
 -92مغ ــين احملت ــاج إىل معرل ــة مع ــاين ألف ــاظ املند ــاج  ،حملم ــد اخلطي ــب الشـ ـربيين  ،مص ــطفى الب ــايب احلل ــيب  ،الق ــاهرة ،
1377هـ .
 -93مقاييس اللغة  ،أليب احلسني أمحد بن لار بن زكراي  ،حتقيق  :عبدالسالم حممد هـارون  ،دار اجليـ  ،بـريوت ،
ط :األوىل 1411 ،هـ .
 -94املقــدمات املمدــدات  ،أليب الوليــد حممــد بــن أمحــد ابــن ررــد القــرطيب  ،حتقيــق :ســعيد أمحــد أعـراب  ،دار الغــرب
اإلسالمي  ،بريوت  ،ط :األوىل 1408 ،هـ .
 -95املنتق ــى ر ــرح املوط ــأ  ،أليب الولي ــد س ــليمان ب ــن خل ــف الب ــاجي ،دار الكت ــاب الع ــريب ،ب ــريوت  ،ط :الرابع ــة ،
1404هـ .
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 -96منح اجللي ررح على خمتصر سيد خلي ، .للشيخ حممد عليش، .دار الفكر  -بريوت 1409 -هـ .
 -97املدذب يف لقه اإلمام الشالعي  ،أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف الشـريازي  ،حتقيـق :د .حممـد الزحيلـي
 ،دار القلم ،دمشق ،ط :األوىل 1417 ،هـ .
 -98املدذب يف لقه اإلمام الشالعي  ،أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  ،دار الفكر  ،بريوت .
 -99مواهب اجللي لشرح خمتصر خلي  ،أليب عبدهللا حممد بن عبد الـرمحن املغـريب ،دار الفكـر  ،بـريوت  ،ط :الثالثـة
1412 ،هـ .
 -100املوسوعة الفقدية الكويتية ،إصدار  :وزارة األوقاف والشاون اإلسالمية  ،الكويت .
 -101موقع إدارة الفتو يف األردن على الشبكة اإللكرتونية ()www.aliftaa. com
 -102نظريــة األجــور يف الفقــه اإلســالمي  ،دراســة حتليليــة مبتكــرة لفقــه املعــامالت املاليــة  ،للــدكتور أمحــد حســن  ،دار
اقرأ  ،دمشق  ،سوراي  ،ط :األوىل 1422 ،ه .
 -103هنايــة احملتــاج إىل رــرح املندــاج  ،أليب العبــا أمحــد بــن محــزة الرملــي الشــدري ابلشــالعي الصــغري  ،دار الفكــر ،
بريوت  ،ط :األخرية 1404 ،هـ.
 -104الوجيز يف القانون التجاري ،د .مصطفى كمال طه ،اجلزء  ،دار املكتب املصري احلديث سنة 1971م.
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