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وبعد
حديثنا عن الشركات وأحكامها فيما يلى -:
المبحث الخامس
شركة الوجوه وآثارها

ألن الشركة تتعلق بالمال أو بالعمل ،وكالهما معدومان في هذه المسألة ،فال يوجود موال
مشترك بين الشوركاء ،موع موا فيهوا مون الذورر الذ الن كول شوريك يعواوك صواحبه بكسوب
غير محدد بصناعة ،أو بعمل مخصوص ،فلم يكن الربح نمواء للموال ،وال مقوابالً للعمول،
فال يستحق(.)3
شروط صحة شركة الوجوه:
شركة الوجوه عند القاالين بها كشركة األبدان ،فيشترط في هذه ما يشترط في تلك.
المطلب الثالث  :اآلثارالمترتبة على شركة الوجوه:
الذا كانت شركة الوجوه مفاواة ترتب عليها موا يترتوب علوي شوركة المفاواوة فوي

المطلب األول  :تعريفها:
هي أن يشترك وجيهان عند الناس -أو أكثر( -أو وجيه و َخمِ ُل ) ،من غير أن يكوون
لهما رأس مال ،علي أن يشتريا ماال بالنسيئة ،ويبيعاه ،ثم يوفون ثمنها ألصحابها ،وما
فضل عن ذلك من ربح يكون مشركا بينهما.

األبدان.
والذا كانت شركة عنان صح تفاوت الشريكين في حصوتهما مون الشويء المشوتري،
وأمووا اسووتحقار الووربح فيكووون يينهمووا علووي قوودر الحصووة فووي الملووك ،وال يجوووز أن ي يوود

ويسمي هذا النوع شركة الوجوه من الوجاهة ،ألنه ال يُباع بالنسويئة الال لوجيوه مون
الناس عادة -وقيل ألنهما يشتريان من الوجه الذي ال يعرف.

أحوودهما علووي ربووح حصووته شوويئا ً  :ألن اسووتحقار الووربح فووي شووركة الوجوووه بالضوومان،
والضمان بقدر الملك في المشترى.

وهوووي معروفوووة بالشوووركة علوووي الوووذمم مووون غيووور صووونعة وال موووال -و تسووومى أيضوووا
شركةالمفاليس(.)1

المبحث السادس :شركة المضاربة وآثارها :
المطلب األول ( :القراك) تعريفها :
المضوواربة فووي اللذووة :هووي فووي لذووة أهوول العوورار تسوومى (المضوواربة) ،وفووي لذووة أهوول

المطلب الثاني :حكمها:

الحجاز ت ُسمي (القراك).

اختلف الفقهاء في صحة هذه الشركة:
فووذهب الحنفيووة والحنابلووة اللووى أنهووا شووركة جوواا ة ،ودلوويلهم مووا ورد موون األدلووة فووي
شووركة األبوودان :أي :ألنهووا شووركة عقوود تتضوومن توكيوول كوول شووريك صوواحبه فووي البيووع

والقراك مشتق من القرك وهو القطوع :ألن المالوك يقطوع للعامول قطعوة مون مالوه
يتصرف فيها ويعطيه قطعة من الربح.

والشراء ،وتوكيول لكول واحود منهموا صواحبه بالشوراء علوي أن يكوون المشوتري بينهموا

أو مشووتق موون المقاراووة :وهووي المسوواواة لتسوواويهما فووي اسووتحقار الووربح ،أو ألن

صحيح ،فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك .هوذا باضاوافة اللوي أن النواس تعواملوا بهوا فوي

المال من المالك والعمل من العامل ،وهي لهذا تشوبه اضجوارة :ألن العامول فيهوا يسوتحق

ساار األعصار من غير النكار من أحد.

حصته من الربح جو اء عملوه فوي الموال .وأهول العورار يسومون القوراك مضواربة :ألن

والخالصة :
أن ما اتفقا عليه يُعد عمالً من األعمال ،فيجوز أن تنعقد عليه الشركة

(. )2

 -2انظر :فتح القدير :ه  ٠٣/وما بعدها ،والمبسوط ،351/33
وبداية المجتهد ،٥ ٢٥ /2 :والمغني.32/5 :

 -1انظر :تبيين الحقائق ،323 /3 :.وبداية المجتهد،252 /2 :
والمغني.32 /5:

 -3انظر :بداية المجتهد ،٥٢٥ /2 :ومغني المحتاج. 232 /2 :

كالً من العاقدين يضرب بهم في الربح ،وألن العامل يحتاج اللى السوفر ،والسوفر يسومى

األشعري ،فرحب بهما وسهل ،وهو أمير البصرة ،فقال :لوأقدر لكما علي أمور فأنفعكموا

اربا ً في األرك .والمضاربة أو القراك أو المعاملة من أنواع الشركات.

بووه لفعلووت .ثووم قووال :بوول ههنووا مووال موون مووال هللا أريوود أن أبعووث بووه اللووى أميوور الم و منين،

 -والمضاربة في اصطالح الفقهاء :أن يدفع مالك المال ماالً لذيره ليعمل به ويتجر فيه،

فأسلُفكًماه  ،فتبتاعان به متاعا ً من متاع العرار ،فتبيعانه بالمدينة ،فت ديان رأس المال

علي أن يكون الربح

مشتركا ً يينهما(. )4

اللى أمير الم منين ،ويكون لكما الربح .فقواال :وددنوا .ففعوال ،فكتوب اللوى عمور راوى هللا

وعرفها في [كن الدقااق] بأنها  :شركة بمال من جانب ،وعمل من جانب.

عنه أن يأخذ منهما المال ،فلما قدما المدينة باعا وربحا ،فلما رفعا ذلك اللى عمر راوى

والمراد بالشركة :الشركة في الربح .ونتيجة التعريفين واحدة.

هللا عنه قال; أكل الجيش أسولفه كموا أسولفكما ا قواال :ال .قوال عمور راوي هللا عنوه :ابنوا

والسبب في اشتراك العاقدين في الوربح :هوو أن صواحب الموال يسوتحق الوربح بسوبب

أمير الم منين فأسلفكما ،أدِيا المال وربحه .فأما عبد هللا فسولمم ،وأموا عبيود هللا فقوال :ال

ماله :ألنه نماء ماله ،والمضارب يستحقه باعتبار عمله الذي هو سبب وجود الربح.
المطلب الثاني  :مشروعية المضاربة (القراك):
شووووركة المضوووواربة مشووووروعة وجوووواا ة عنوووود المسوووولمين ،واسووووتدل العلموووواء علووووي
سنة واضجماع ،والقياس.
مشروعيتها بال ُّ
أما السنة:

أدياه .فسوكت عبود
ينبذي لك يا أمير الم منين هذا ،لو هلك المال أو نقص لضمِ نماه .قالِ :
هللا وراجعه عبيد هللا ،فقال رجل من جلساء عمر بون

الخطواب(:)8

يوا أميور المو منين لوو

جعلته قرااا ً .فقال :قد جعلته قرااا ً ،فأخوذ عمور راوى هللا عنوه الموال ونصوف ربحوه،
وأخذ عبد هللا وعبيد هللا نصف ربح

المال(.)9

 -2ما رواه مالك عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده( :أن عثمان أعطواه مواالً

 - ١فما روى ابن عباس راي هللا عنهما أنه قال ( :كان العباس بن عبد المطلب الذا

قرااا ً يعمل فيه علي أن الربح

دفووووع المووووال مضوووواربة اشووووترط علووووي صوووواحبه أن ال يسوووولك بووووه بحووووراً ،وال ينوووو ل بووووه

 -3ما رواه الدارقطني عن حكيم بن ح ام :أنه كان يشترط علوي الرجول الذا أعطواه مواالً

واديا ً،واليشتري به دابوة ذات كبود رطبوة ،فوعن فعول ذلوك اومن ،فبلوس شورطه رسوول هللا

مقاراة يضرب له به  :أن ال تجعل مالي فوي كبود رطبوة ،وال تحملوه فوي بحور،وال تنو ل

صلي هللا عليه وسلم فأجازه(.)5

به بطن مسيل ،فعن فعلت شيئا ً من ذلك فقد امنت

بينهما) (.)10

مالي(.)11

-٢وما أخرجه ابن ماجه عن صهيب راي هللا عنه أن النبي صلي هللا عليه وسلم قوال:

فهوووذه اآلثوووار عووون أصوووحاب رسوووول هللا صووولي هللا عليوووه وسووولم تووودل علوووي تعووواملهم

"ثالث فيهن البركة :البيع اللى أجل ،والمقاراة ،وخلط البُر بالشعيرللبيت ال للبيع"(.)6

بالقراك ،وجرت منهم علوي علوم ومسومع مون غيورهم ،ولوم ينقول عون أحود مونهم النكوار

وهذه األحاديث والن كان في سوند كول منهوا اوعف ،لكنهوا بمجموعهوا تقووى فتصوبح
مقبولووة صووالحة لالحتجوواج بهووا ،ال سوويما وقوود أيوودها عموول الصووحابة راووي هللا عوونهم

لها ،فصار ذلك الجماعا ً علي مشروعيته.
وعلي هذا أجمعت األمة في جميع األعصار.

والجماعهم علي مشروعية هذا العمل(.)7
وأما اضجماع :فعن أصحاب رسول هللا كانوا يتعاملون بالمضاريه مون غور نكيور مون

وأما القياس :فالمضاربة قيست علي المساقاة لحاجة النواس الليهوا ،ألن النواس بوين
غني وفقير ،واضنسان قد يكوون لوه موال ،لكنوه ال يهتودي اللوى أوجوه التصورف والتجوارة

أحد ،فكان الجماعا ً.

للحاجتين ،وهللا تعالى ما شرع العقود الال لمصالح العباد ودفع

ومن اآلثار التي تدل علي تعاملهم بالمضاربة :

____________________________

 -1مارواه مالك والشافعي والبيهقي عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قوال :خورج عبود هللا

المصادر والمراجع

وعبيد هللا ابنا عمر بن الخطاب في جيش اللوى العورار ،فلموا قفوال مورا علوي أبوي موسوي

الفقه الحنبلى:

حوااجهم(. )12

 اضنصوواف فووى معركووة الووراجح موون الخووالف لعووالء الوودين بوون الحسوون علووى بوون
سليمان المرداوى المتوفى  888هـ تصحيح  :محمود حامود الفقوى ط الحيواء

 -4روضة الطالبين  ، 391 / ٤ :ومغني المحتاج ،٠٣٣/2 :

التراث العربى بيروت  ،الطبعة الثانية  1041هـ.

وتكملة فتح القدير  51/1 :ومابعدها ،المبسوط ، 31/22:
ومجمع الضمانات :ص .303

 -8قال ابن الملقن في [البدر المنير :]٥٥ /٠ :هو عبد

 -5أخرجه البيهقي في القراض 333/6 ،رقم،٤٤٣٤٢ :

الرحمن بن يوسف..

َّ
وضعنفه  .والطبراني في األوسط ،٥٠٤/3 :رقم.٠٦٣ :

[ -9الموطأ :القراض ،باب :ما جاء في القراض ،رقم.3312 :

والدارقطني في البيوع ،11/3 ،رقم .٥٣٣ :قال الهيثمي في

واألم للشافعي .٠٤ /1:والسنن الكبرى للبيهقي :القراض/6،

[محمع الزوائد] (:رواه الطبراني في األوسط وفيه أبو جارود

 ،333واللفظ له]..

األعمى ،وهومتروك كذاب).

[ -10الموطأ :القراض ،باب :ما جاء في القراض ،رقم3313 :

 -6أخرجه ابن ماجه في التجارات ،باب؛ الشركة والمضاربة،

].

رقم؛  . 2219قال ابن حجر في بلوغ المرام :إسناده ضعيف.

 -11الدارقطني  :البيوع ،رقم .٦٠ /3 ،٥٤٥ :قال الحافظ ابن

 -7قال ابن حجر في [تلخيص الحبير ( .]٤٤٣ /٠قال ابن حزم في [مراتب
ُّ
السنة حاشا القراض فما
اإلجماع] :كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو

حجر في [بلوغ المرام]( :رواه الدارقطنى ،ورجاله ثقات)..

وجدنا له أصالً فيهما البتة ،ولكنه إجماع صحيح مجرد ،والذي نقطع به أنه
(كان في عصره صلي هللا عليه وسلم فعلم به وأقره ،ولوال ذلك لما جاز).

 -12انظر :تكملة فتح القدير ، 51/1 :والمبسوط، 31/22 :
المهذب  ،٤٠٤ /3 :مغني المحتاج ..309/2:

 الووروك المربووع للبهوووتى المتوووفى  1481هووـ  ،شوورح زاد المسووتنقع مختصوور
المقنع للحجاوى الطبعة الثانية  1014هـ دار الكتب العلمية بيروت .
 شوورح منتهووى اضرادات للبهوووتى  ،مطبعووة أنصووار السوونة المحمديووة بالقوواهرة
 1790م.
 شوورح ابوون قوويم الجوزيووه علووى عووون المعبووود شوورح سوونن أبووى داود  ،طبعووة
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة بالرياك الطبعة الثانية  1388هـ 1718
م.
 شوورح ال ركشووى علووى مختصوور الخرقووى ،تحقيووق عبوود هللا بوون عبوود الوورحمن
الناشر مكتبة العبيكان بالرياك  ،الطبعة األولى  1013هـ.
 الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين عبد الرحمن بون قداموة المقودس
المتوفى  182هـ ومعه كتاب المذنى البون قداموة المتووفى  124ط دار الذود
العربى القاهرة بدون سنة طبع .
 الفووروع لشوومس الوودين بوون مفلووح المتوووفى  913هووـ ومعووه تصووحيح الفووروع
للعالمة المرداوى طبعة عالم الكتب بيروت  ،الطبعة الرابعة  1048هـ .
 الكافى فى فقه اضمام أحمد بون قداموة الحنبلوى المتووفى  134هوـ طبوع المكتوب
اضسالمى  ،بيروت الطبعة الثالثة  1042هـ .
 كشوواف القنوواع للبهوووتى عوون مووتن اضقنوواع للحجوواوى  ،راجعووة الشووي هووالل
مصيلحى  ،طدار الفكر بيروت  1042هـ.
 المذنى البن قدامة الحنبلى المتوفى  124هـ  ،على متن أبى القاسوم الخرقوى
ط دار الحديث بالقاهرة .
 مجموووع فتوواوى البوون تميمووة رحمووة هللا جمووع وترتيووب عبوود الوورحمن محموود بوون
قاسووم النجوودى الحنبلووى و ابنووه محموود ،الطبعووة الثانيووة  1044هووـ الناشوور
مكتبة ابن تيمية القاهرة
مذاهب أخرى :

 البحوور ال خووار الجووامع لمووذاهب علموواء األنصووار ألحموود بوون يحووي المرتضووى
المتوفى  789هـ الطبعة األولى  1318م.
 جواهر الكالم شرح شورااع اضسوالم لاموام محمود بون حسون النجفوى المتووفى
 1211هووـ تحقيووق الشووي علووى األخونوودى  ،ط دار الحيوواء اتووراث بيووروت ،
الطبعة السابعة  1781م.
 الرواووة البهيووة شوورح اللمعووة الدمشووقية للشووي زيوون الوودين الذووانمى تصووحيح
الشي عبد هللا البستى ط بيروت  1397هـ .
 الروك النضير شرح مجموع الفقه الكبير للحسين بون أحمود بون الحسون بون
أحمووود بووون سوووليمان السوووياغى الصووونعانى المتووووفى  1221هوووـ  ،دار الجيووول
بيروت بدون سنة طبع .
 السيل الجرار المتدفق على حدااق األزهار لمحمد بن على الشوكانى المتوفى
 1288هووـ تحقيووق محمووود البووراهيم زايوود ط دار الكتووب العلميووة بيووروت ،
الطبعة األولى  1048هـ .
 شرااع اضسالم لمساال الحالل والحرام تأليف أبى القاسم نجم الدين جعفر بون
الحسوون الحل وى المتوووفى  191هووـ الطبعووة األولووى  ،مطبعووة اآلداب بووالنجف
األشرف  1387م تحقيق عبد الحميد محمد على .
 شوورح كتوواب النيوول وشووفاء العليوول للعالمووة اضبااووى محموود بوون يوسووف بوون
أطفيشوووهو شوورح لكتوواب النيوول مصوونف الشووي اووياء الوودين عبوود الع ي و
اليمنوووى المتووووفى  1223هوووـ الطبعوووة الثالثوووة  1048هوووـ  1788م  ،مكتبوووة
االرشاد جدة .

