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Research Summary 
This humble research was tagged (the provisions of the company in the Islamic economy as an example of 
the orphaned Dorra system as a model) and a statement of its divisions mentioned by our scholars, may 
God Almighty have mercy on them. 
1. The ease of preserving the system for the seeker of Sharia knowledge, for the smoothness of its 
pronunciation and its accurate systems. 
2. The great position of the author, may God Almighty have mercy on him, among Muslim scholars in 
general, and during the Hanbali God’s mercy, in particular. 
This great system was not printed until recently, and through my research I did not find explanations for it, 
and to clarify the jurisprudence that it carries, so I set out (the provisions of the company) among Muslim 
scholars in general, and during the Hanbali in particular and the choices of this great Imam in particular, or 
else I lost It contained other great economic subjects, no wonder, because God Almighty had mercy on 
him, the systems of Hanbali jurisprudence and aspects of differences in doctrine and others in it. Perhaps it 
would also be the beginning of an explanation of this wonderful system. 
And I would like to start by noting that my method in this humble research was as follows:  
1. Mention the economic issues of the company in the schools of thought, then mention the opinion of the 
Hanbali and their choices through the organizer, may God Almighty have mercy on them. 
2. Mention the position of the witness and the house mentioned by the Nazem, may God Almighty have 
mercy on him, in what I am addressing. 
3. Attribute the forensic evidence to the jurisprudential issues, with an indication of the reason for its 
inference. 
4. It quoted the consensus among the scholars on the issues agreed upon. 
5. Mention at the beginning of each issue the doctrine of the imams in it, then view the Hanbali and Imam 
Al-Sarasri, may God have mercy on them, according to the academic research context based on the age 
precedence. 
6. The noble prophetic verses and hadiths came out of their manifestations in the Noble Qur’an and 
Sunnah. 
7. The sayings of jurists documented the books of each school of thought. This and I ask God Almighty to 
be successful from the right to say, what was right, then God Almighty alone, and what was wrong or 
misleading, or lack - and it is necessary - it is myself and Satan, and God Almighty and His Messenger are 
innocent and ask God Almighty for his forgiveness. It was divided into three chapters and a conclusion: 
The first introductory topic, in which I talked about the translation of Imam Al-Sarasri, may God Almighty 
have mercy on him briefly. 
The second topic was about defining the company in language and convention, and talking about its 
legitimacy. 
The third topic was on the types of companies, extending oneself in the sections of the last section of it (the 
contract company), and showing the difference between the schools of thought in them and the opinion of 
the Hanbali and Imam Al-Sarasri in particular, and then concluded with the most important results and 
recommendations that the research reached. 
Conclusions and recommendations: 
     From what we passed, we can extract the most important findings and recommendations: 
1. The Islamic economy, with its legal texts and interpretations of its imams, has a correct approach that 
comes out from between the blood and the legacy of man-made economic systems, an approach in which 
the happiness of man in both worlds. 
2. The Imam al-Sarasari, may God Almighty have mercy on him, was with us a high example of the 
inclusiveness of the ideas of Muslim imams in various fields, especially the economic and financial sphere. 
Seriousness of studies of Muslim researchers, and the weakness of the last team in various aspects, 
particularly economic. 
3. The economic activity represented by company contracts is one of the most important activities that do 
not allow the funds to be stagnant infertility, and that they are closely related to the brilliance of other 
economic aspects, many of which can only be achieved with them. 
4. The difference in doctrinal doctrines in the pictures and divisions of corporate contracts allows us to 
reconsider the corporate divisions on the scene now, and the palatability of some of them to achieve 
broader interests than saying the preference to leave them, and that is based on scholars and researchers and 
the approval of imams and rulers of Muslims according to studies and evidence of consultants from the 
specialty. 
5. The necessity of concluding participation contracts and creating the appropriate conditions for that 
among individuals. 
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6. The necessity of concluding work contracts with non-Muslim companies in Muslim countries and 
submitting them to the teachings of Islam, so that they can look forward to the honor of these legislations 
that call for a healthy and unclear human seed in economic purposes. 
Finally, I ask God, the Most High, the Mighty, to reform the countries of Muslims, and to help them to 

know his law in their markets and transactions, and to benefit us with what was included in this humble 

search. And all his companions. 

 املقدمة
, الذي   عبده ورسوله وأشهد أن محمدا, واشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شريك له  الرحيم , مالك يوم الدين الحمد هلل رب العالمين , الرحمن 

 َّ ٍّ   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱبلغ لنا شرع ربه , وادى أمانة ذلك حق األداء , قال هللا تعالى : 
 جح  مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب.   جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ٱٱٱُّوقال تعالى    (1)

 يه  ىه جهمه ين  ىن من  خن حن  جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱو (2)   َّ مخ جخ  مح
اهم  , ان هدعليهم  وعظيم ِمَنِته تعالى على هذه األمة أما بعد:فإنَّ من تمام نعم هللا:  (3) َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي 
, وتنظم معامالتهم, ويصلح سلوكهم, وتقوم حياتهم وفق أخالقهم, والصراط المستقيم, الذي به تصلح نفوسهم, وتهذب  هذا الدين القويم إلى

 توجيه قراني وهدي نبوي تضمنا علما, هو اجل العلوم قدرا, وأعالها فخرا, وابلغها فضيلة, واشرفها مكانة, وهو علم الشرع الشريف, وبيان
  ٹٱٹٱُّٱ كل ذلك ليقوم العباد بالحق, الَّذي من أجله ُخِلقوا, وهو عبادته على الوجه الذي ارتضى لهم..  مه, وتفصيل حالله وحراأحكامه 

 مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱو(4)  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ
وأما في معامالتهم, فقد دلهم على كل ما فيه خيرا لهم في معاشهم, فلم يجعل لهم مجاال للتخاصم فيما بينهم, (5) َّ  جغ  مع جع مظحط

او التباغض , ومن مزايا هذه الشريعة السمحاء, ان تجلب التيسير على العباد , ودفع كل ما فيه عسر ان كان ذلك العسر في معامالتهم او 
العظيمة في باب المعامالت انها جعلت باإلمكان ان يجعل كل شخص شريكا له في اجراء المعامالت . غيرها , ومن مظاهر هذه القاعدة 

ر وفقد يعجز اإلنسان عن حفظ ماله او التصرف فيه ؛ لقلة هدايته , أو لكثرة أشغاله , او ألسباب أخرى ويريد ان يبقى ماله في تنامي مستم
له مال ليعمل به سوى بدن قوي نشيط وفكر تجاري واسع يستطيع ان يكسب بذلك من الحالل ,  , او الرغبة في زيادة مؤونة من يعول وليس 

ما , ليقوم هذان الشريكان بالتصرفات التي  إمكانيةولتلك األسباب ولغيرها فيحتاج ان يضارب آخر , ويشارك ممن يراه اهال لذلك في اداء او 
ومن اجل هذا كله جاء هذا البحث  ة من نصوص الشريعة وتفسيرات علمائها لها .اتيحت لهما وفق ما سمحت به قواعد الشركة المستمد

هللا  المتواضع الموسوم ) احكام الشركة في االقتصاد االسالمي منظومة الدرة اليتيمة انموذجًا ( وبيان تقسيماتها التي ذكرها علمائنا رحمهم
ة للعالمة حسان السنة اإلمام الصرصري الحنبلي رحمه هللا تعالى  ويكمن ذلك تعالى , وقد اخترت منظومة الدرة اليتيمة والمحجة المستقيم

 لسببين  هما :

 سهولة حفظ المنظومة لطالب العلم الشرعي ؛ لسالسة لفظها ودقيق نظمها.-1
 عظيم منزلة المؤلف رحمه هللا تعالى بين علماء المسلمين عموما وعند الحنابلة رحمهم هللا خصوصًا.-2
وهذه المنظومة عظيمة القدر لم تطبع اال مؤخرا , ومن خالل بحثي لم اعثر عن شروح لها , وتوضيح الفقه التي تحملها لذا عمدت الى    

,  األخصالكبير على وجه  اإلمامتبيين ) احكام الشركة ( عند العلماء المسلمين عموما , وعند الحنابلة على وجه الخصوص واختيارات هذا 
توت على مباحث اقتصادية جليلة القدر اخرى وال عجب فانه رحمه هللا تعالى نظم الفقه الحنبلي وأوجه االختالفات في المذهب  واال فقد اح

 وغيره فيها , ولعل ايضا ان تكون بداية شرح لهذه المنظومة الرائعة .
 وأنبه ابتداء على أن طريقتي في هذا البحث المتواضع كانت على النحو االتي:

 . فيها رحمه هللا تعالى  طريق الناظمفي المذاهب ثم اذكر رأي الحنابلة واختياراتهم عن الخاصة بالشركة لمسائل االقتصادية اذكر ا .1
 رحمه هللا تعالى في الذي أتناوله.  الناظماذكر موضع الشاهد والبيت الذي ذكره  .2
 .المسائل الفقهية مع بيان وجه االستدالل منها  إلىاعزوا األدلة الشرعية   .3
 نقلت اإلجماع عن اهل العلم في المسائل المجمع عليها. .4
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اذكر في بداية كل مسألة مذهب األئمة فيها ثم رأي الحنابلة واالمام الصرصري رحمهم هللا عمال بالسياق البحثي االكاديمي المبني علىى  .5
 االسبقية العمرية بيها . 

 مظانها في القرآن الكريم ومتون السنة .جت اآليات و االحاديث النبوية الشريفة من رَّ خ .6
الفقهاء من كتب كل مذهب . هذا واسأل هللا تعلى ان اكون وفقت للصواب من القىول , فمىا كىان مىن صىواب فمىن هللا تعىالى  أقوالقت وثَّ  .7

وقىد  اسىتغفر هللا تعىالى عنىه .فمىن نفسىي و الشىيطان , تهللا تعىالى ورسىوله منىه بىراء و  –وال بد  –زلل, او نقص  أووحده , وما كان من خطأ 
 قسمته الى مقدمة ثالثة مباحث وخاتمة :

 المبحث االول التمهيدي وقد تكلمت فيه عن ترجمة االمام الصرصري رحمه هللا تعالى بشكل مختصر.
 المبحث الثاني كان حول تعريف الشركة في اللغة واالصطالح , والكالم عن مشروعيتها .

المىذاهب ة العقىد ( , وتبيىين االخىتالف بىين اع الشىركات , واطالىة الىنفس فىي اقسىام القسىم االخيىر منهىا وهىو ) شىركالمبحث الثالث كان عن انو 
 . فيها ورأي الحنابلة واالمام الصرصري على وجه الخصوص , ثم ختمته باهم النتائج والتوصيات التي توصل اليه البحث

 , حياته , ونشأته العلمية , ووفاته( ونسبه, إمسه ) رمحه اهلل ( ترمجة املصنف) :األول املبحث 

البغدادي  (7)الزريراني (6)هو جمال الدين ابو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السالم األنصاري الصرصري 
 . ويلقب بى ) حسان السنة (  بأبي محمد أيضاالحنبلي الضرير الشاعر, ويكنى 

ه(,ونشأ في وسط أسرة لم تكن معروفة بالعلم, وكان متمتعا بنعمة البصر لكنىه حىرم منهىا فىي 588ولد رحمه هللا تعالى سنة) نشأته العلمية: 
.ووصىىفه (10). وقىىال اليىىونيني رحمىىه هللا: )كىىان مىىن العلمىىاء الفضىىالء الزهىىاد((9)يتوقىىد نىىورا()كىىان ذكيىىا  .قىىال ابىىن كثيىىر رحمىىه هللا:(8)اخىىر عمىىره

.وقىال فيىه ابىن  ىيم (11)الذهبي رحمه هللا بالعالمة القدوة, وأثنى على معرفته في اللغة حيث قال رحمه هللا: )كان اليه المنتهى في معرفة اللغىة(
ي الجوزية رحمه هللا: )حسان السنة في وقته, المتفق على قبوله, الذي سار شعره مسيرة الشمس في األفاق, وأتفق على قبوله الخاص والعىام ا

ووصىفه .  (12)التصىوف(إتفاق, ولم يزل ينشد في المجامع العظام, وال ينكر عليه احد من أهل اإلسالم, اإلمام في اللغة والفقىه والسىنة والزهىد و 
عفيفىىىىىىا صىىىىىىبورا قنوعىىىىىىا, محبىىىىىىا لطريقىىىىىىة الفقىىىىىىراء  ابىىىىىىن رجىىىىىىب الحنبلىىىىىىي رحمىىىىىىه هللا: )كىىىىىىان صىىىىىىالحا قىىىىىىدوة, عظىىىىىىيم االجتهىىىىىىاد, كثيىىىىىىر الىىىىىىتالوة .

ام .وقال رحمه هللا ايضىا: )وكىان شىديدا فىي السىنة, منحرفىا علىى المخىالفين لها,...وكىان لىه قصىيدة طويلىة الميىة فىي مىدح االمى (13)ومخالطتهم(
احمىىىىىد وأصىىىىىحابه, وكىىىىىان قىىىىىد رأى النبىىىىىي صىىىىىلى هللا عليىىىىىه وسىىىىىلم فىىىىىي المنىىىىىام وبشىىىىىره بىىىىىالموت علىىىىىى السىىىىىنة, ونظىىىىىم فىىىىىي ذلىىىىىك قصىىىىىيدة طويلىىىىىة 

.وكىىان يعىىرف رحمىىه هللا بكثىىرة مدائحىىه النبويىىة ذائعىىة الصىىيت وبأشىىعاره الرائقىىة التىىي سىىار بهىىا الركبىىان .جىىاء فىىي فىىوات الوفيىىات: (14)معروفىىة(
يىىة السىارة فىىي اآلفىاق ال اعلىىم شىاعرا اكثىر مىىن مىدائح النبىىي صىلى هللا عليىىه وسىلم اشىعر منىىه وشىعره طبقىىة عاليىة .وكىىان )صىاحب المىدائح النبو 

 من شعره يمدح سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: , (15)فصيحا بليغا, شعره يدخل في ثمان مجلدات, وكله جيد(
 ي برج الكمال جال الدجى أوجهك أم  ضوء الصباح تبلجا         أم البدر ف  

 أم الشمس يوم الصحو في برج سعدها    وفرعك أم ليل المحب إذا سجا 
 وبرق سرى ام نور ثغرك باسما       ونشرك ام مسك ذكي تارجا     

 (16)اتتك جنود الحسن طوعا باسرها          فصرت مليكا في الجمال متوجا
 :(17)ومن ابياته المشهورة قوله

 انا العبد الذي كسب الذنوبا      وصدته االماني ان يتوبا
 انا العبد الذي اضحى حزينا       على زالته قلقا كئيبا

 انا المضطر ارجو منك عفوا      ومن يرجو رضاك لن يخيبا
 فيا أسفي على عمر تقضى         ولم اكسب به اال الذنوب

 ولدان شيباويا حزناه من حشري ونشري       بيوم يجعل ال
 فيا من مد في كسب الخطايا        خطاه اما ان االوان ان تتوبا

 وقال رحمه هللا تعالى يعاتب نفسه:
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 يا قسوة القلب مالي حيلة فيك        ملكت قلبي فأضحى شر مملوك
 حجبت عني افادات الخشوع فال      يشفيك ذكر وال وعض يداويك

 الذنوب اراها من تماديك وما تماديك من كسب الذنوب ول      كن
 لكن تماديك من كسب نشأت به       طعام سوء على ضعف يقويك

 وانت يا نفس مأوى كل معضلة       وكل داء بقلبي من عواديك
 وانت الطليعة للشيطان في جسدي       فليس يدخل غال من نواحيك

 اضحى مع الدم يجري في مجاريك    لما فسحت بتوفير الحظوظ له     
  )18( واليته بقبول الزور منك فلن           يوالي هللا اال من يعاديك

الى   قال ابن كثير رحمه هللا: ) لما دخل التتار الى بغداد دعى. )19(ه(656توفي رحمه هللا شهيدا عند اجتياح التتار بغداد سنة)وفاته
كرمون بن هوالكو فأبى ان يجيب اليه, واعد في داره حجارة, فحين دخل عليه التتار رماهم بتلك االحجار فهشم منهم جماعة, فلما خلصوا  

   )20( اليه قتل بعكازه احدهم ثم قتلوه شهيد ارحمه هللا تعالى وله من العمر ثمان وثمانين (
 تها ( وفيه مطلبان :املبحث الثاني : ) تعريف الشركة , ومشروعي

 :( تعريف الشركة املطلب األول : )
 لراء والكاف أصالن، أحدهما يدل على مقارنة وخالف انفراد، واآلخر يدل على امتداد واستقامة.او  من )شرك( : الشين:  لغة

الشيء، إذا صرت شريكه. وأشركت فالنا، إذا  فاألول الشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين ال ينفرد به أحدهما. ويقال: شاركت فالنا في 
أشركنا في دعاء المؤمنين، أي  : اللهم , ويقال في الدعاء  (21) ٱٱٱٱرث لك خك حك زثٱ جعلته شريكا لك. قال هللا جل ثناؤه في قصة موسى:

وشاَركُت فالنًا: صرُت َشريَكُه. واْشَتَرْكنا اجعلنا لهم شركاء في ذلك، وشركت الرجل في األمر أشركه , والمرأة شريكة، والنساء شرائك. 
 (22) وَتشاَرْكنا في كذا. وَشِرْكُتُه في البيع والميراِث َأْشَرُكُه ِشْرَكًة، واالسم الِشْرُك.

 .( 24):وشاَرْكنا ُقَرْيًشا ِفي ُتقاها ... َوِفي َأْنساِبها ِشرَك الِعناِن ( 23) قال النابغة الجعدي
: لقد عرف مصطلح الشركة بتعريفات عدة عند فقهاء المسلمين , يمكن القول عنه بان جلها تصب في   تعريف الشركة في االصطالح أما

 معنى واحد كما سياتي : 
   إلى , فظاهر الكالم في هذا التعريف قريب  (25) وثبوت الحصة(  ) الخلطة في الشركة قولهم بانها : تعريف في الحنفيةجاء في     .1

تعريفها  –اتحاد ظاهر كالمهم :  (27), قال ابن عابدين  (26)شركه اإلباحة و  معناه اللغوي وهو تعريف عام يشمل شركه الملك وشركه العقد
  .(28). بدليل تقسيمهم لها إلى شركة عقد وشركة ملك الشرع تطلق على الخلط وكذا على العقد مجازا تأملفي  فإنها , اللغوي والشرعي  -
في مالهما أو ببدنهما أو على ذمتيهما مع بقاء تصرف   -أي اآلذنين  -إذن من اثنين فأكثر في التصرف لهما انها :  عرفها المالكيةو  .2

 .(29) أنفسهما لهما فيهما
التعريفات السابقة حيث يشمل  والحق ان هذا التعريف (30) (فأكثر على جهة الشيوع ثبوت الحق في شيء الثنين ):  الشافعيةعرفها  .3

ثبوت الحق حينها تخرج شركه اإلباحة من التعريف ألنها االنتفاع  اي ) تمليك(بلفظ شركه الملك  والعقد واإلباحة  اما في حال اذا قصد 
 فيها.  جميع الناس قبل الحيازة ال ملكيه الحد

في االستحقاق انهم يقصدون شركه اإلباحة   يقصدون باالجتماع (31)في استحقاق او تصرف  بانها : االجتماع الحنابلة عرفوهابينما  .4
   ة.سميناها  شرك اما االجتماع في التصرف فهو يتضمن شركه العقد بجميع انواعها اال شركه المضاربة اذا, وشركه الملك 

في استحقاق ،  بانها : اختالط نصيبين فصاعدا -وغيرها بعد االطالع على تعريفات االئمة السابقة  -يمكن القول  :  التعريف املختار
ثم أطلق هذا االسم على العقد مجازا وإن لم يوجد اختالط  أحد االنصبة عن غيره ,  تفريق من غير، او تصرف على جهة الشيوع

 .(32) وان تعريف الشافعية والحنابلة اقرب الن يكونا جامعين مانعين النصيبين ثم اصبح مسمى له حقيقة
المكاني الذي ُبني , وربما يطلقون هذا المصطلح حتى على حيزها (33)(  Companyوقد اصطلح عليها االقتصاديين الوضعيين انها تعني )

 على عقد الشركة مسبقًا.
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 ٰى  ين ىن ٱُّٱٱٱٱٹٱٹ  ثبتت مشروعية الشركة بالكتاب والسنة واإلجماع : أما الكتاب فقد: ثاني : )مشروعية الشركة(لاملطلب ا
والخلطاء : هم الشركاء كما  (35)َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ٹٱٹٱُّٱٱو (34)  َّ  زيري

: فعن أبي هريرة رضي هللا عنه   وأما السنة. مشروعية الشركة بمفهومها العام اآليات الكريمات التي تثبت هذه غيرها و  (36)نصت التفاسير
 (  ، فإذا خانه خرجت من بينهما أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ) عن النبي صّلى هللا عليه وسلم قال: إن هللا عز وجل يقول: 

 )38(»يد هللا على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما« وقول النبي صلى هللا عليه وسلم : ,  )37(

, التي يتميز بها االقتصاد اإلسالمي عن االقتصاد   من االحاديث الواردة في مشروعية الشركة او الشراكة في النشاطات االقتصادية وغيرها
 –الوضعي من كونه جمع بين ) المادة والروح ( وكون األخير مبني على المادة فحسب , وان هذه او تلك النشاطات االقتصادية المشتركة 

اذا ما   -وغيرها–قانونية , وان الشركة في االقتصاد اإلسالمي تخضع لمرا بة متصلة روحيا قبل ان تكون عليهما رقابة دولية  –وغيرها 
فأنها موعودة بالبركة والتنامي والعكس  –المبني عليها اجر او عقاب دنيوي او اخروي او كالهما  -راعت هذه الرقابة الربانية العقائدية 

 بالعكس تماما .
فهي خاضعة للبحث حسب  أقسامهاالكالم عن  أما,  )39(األصلفقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة من حيث  األجماع: وفي 

  وبما أن اإلسالم  .ال لذاتها ألجلهتدخلها في محضور شرعي فتحرم  أو  اإلباحة صورة قد تبقيها على اصل أو ما تتصف بها من وصف 
م جدال،وال النزاع مشبوه يؤدي إلى كسب من وما االقتصاد اإلسالمي ، فقد أقره حالل كسب فكل ، الحياة منهاج ودين   الود  عالقات ويحطِّ

  ال  وهي  بينهم، تصادم  دون  مصالحهم تحققت إذا وسماحة  يسراً  الناس مع فالشريعة أمامه ، الباب واغلق حظره ،  إال الناس بين والتعاون 
  ) التراضي  أساس على  اإلسالم في الشركات نظمت وعليه واالستغالل، والظلم والمنازعات الجهالة متاهات في  أنفسهم أوقعوا  هم  إذا تقرهم

والحل كما هو   اإلباحة  هو  العقود في  األصل وأن  المشروعة وغير ذلك ( الصحيحة  واألعراف  المصالح ،  ومراعاة والعدل ،  المشترك ،
  .)41( « التجار  عادة على تنعقد الشركة  »الصد   هذا في فقهاء المسلمين عندما قالوا  وفِّق , فقد )40( معروف

 : مطالب ةثالث متهيد و وفيها الشركة ( أقسام)  : الثالث املبحث
, فقد   ما يحمله الشركاء من مؤهالت تؤهلهم لذلكتبين مما مرَّ بنا ان ماهية الشركة هي اختالط االنصباء بين الشركاء بسب اختالط  هيدمت

ل المالي , او كالهما بمال وعمل , او عملهما مع مال غيرهما وهكذا تختلف باختالف صور  و يشارك احدهم بالعمل البدني , واالخر بالتم
الشركة التي قسمها العلماء فيما بينهم , على اختالفهم فيما بينهم في اقسام الشركة حسب كل مذهب وسياتي توضيح ذلك باختصار ان شاء  

تعالى .وقبل الخوض في بيان اقسام وصور الشركات عند المذاهب الفقهية ال بد من بيان القسمة العامة للشركة والقسمة الخاصة لها هللا 
 وذلك باعتبارات متعددة كل حسب اعتباره.

 املطلب االول : ) شركة االباحة ( : 
اء المباحة التي ليست في األصل ملكا ألحدد كالمداء والكدأل واألشدجا  العامة في صالحية التملك باألخذ واإلحراز لألشي: اشتراك  ويقصد بها
وهىي تعنىي اشىتراك جميىع ( 43)( Public Utilitiesوهي  تسمى في االقتصاد الوضعي الملك العام او المنافع و المرافق العامة )..(42)وغيرها 

والتي تتناول االشياء العامة التي يشترك فيهىا وفىي ملكيتهىا , الى احد ما  االناس العامة في حق تملك االشياء التي هي في االصل ليست ملك
 :جميع الناس في استعمالها واستهالكها وهي كثيره من اهمها

 المملوكىةغيىر  األراضىيوما العيون  يا بابا في   و العامه الخاصة الكبيرةو  الصغيرةواالنهار  العظيمة األوديةويشمل ماء البحر   الماء  .1
 . حدأل
 الذي ينبت في ارض غير مملوكه والنبات الذي ينبت بنفسه في ارض مملوكه . -الحشيش او العشب  -الكالء   .2
 كله ما ينتفع به في  اضاءة  ودفئ  وغيرها.  النار ويراد بها الحطب الذي يحطبه الناس .3
 كبريت والنفط والملح واالحجار والياقوت وغيرها .الكالتي ال تنقطع  المعادن  .4
ومىدارس  الحكومىةالمرافق العامة التي تمنع اختصاص االفراد بها بحيازتهىا الشىوارع المسىاجد المالعىب الحىدائق والمنتزهىات العامىه ودور   .5

 حف  جف مغ جغ  مع  جع  ٹٱٹٱُّٱواالصىىل فىىي شىىركه اإلباحىىة ,  (44)ومىىن مىىا يتضىىح مىىن ذلىىك  واشىىباه ذلىىك .  ومستشىىفياتها الدولىىة
 يل ىل مل خل ٱُّٱ و قولىىىىه تعىىىىالى (45) َّهل مل  خل حل جلمك لك  خك جكحك  مق حق مف خف
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ُ و وورد عىىىن النبىىىي صىىىلى هللا عليىىىه وسىىىلم انىىىه قىىىال : ) (46)ٱٱَّ  ىممم خم  حم جم اءو ُواْلكدددُ : اْلمدددُ اُل و ي ثدددُ ُرُفاُء فدددو لوُموُن شدددُ اْلُمسدددْ
 .(47)ُوالنَّا و 

  بىه يخىتص ال النىاس جميىع بىين مشىترك بهىا فاالنتفىاع  فتحرزهىا انسىان يىد اليهىا تصل لم التي المباحة األموال من مر ما ان جميع وحكمها :
 . (48)الجماعة منفعة تخالف ال ان بشرط بمنفعتها يختص ذلك عند و له ملكا فتصير انسان يحرزها ان اال آخر دون  فرد

 املطلب الثاني : ) شركة امللك ( :
والذي في حكىم الشىيء الواحىد هىو المتعىدد المخىتلط بحيىث يتعىذر أو يتعسىر تفريقىه. سىواء فىي هي اشتراك شخصين فأكثر في استحقاق شيء 
األرض الواحدة، مثال تثبت فيها شركة الملك بين اثنين إذا اشترياها أو ورثاها أو انتقلىت إليهمىا ذلك العين والدين وغيرهما. فالدار الواحدة، أو 

ى (49)بأي سبب آخر من أسباب الملك، كالهبة والوصية والصدقة. وهىي بهىذا  ( الشدركة الجبريدة) . وهي التي تسمى فىي االقتصىاد الوضىعي بىى
ومن أمثلة االشتراك في االستحقاق :  االشتراك في اإلرث , واالشتراك فىي الهبىة , واالشىتراك المسمى نوع من انواع شركة الملك التي ستاتي .
 .(50)في الوصية , واالشتراك في الصدقة وغير ذلك 

يشىىتريا شىيئًا أو يوهىىب لهمىا شىىيء أو بفعىىل الشىركاء كىأن يشىىترك اثنىان او اكثىىر فىي شىىراء شىيء واحىد او  الىىذي يحصىل:  االول وهىي نوعىان :
 .(51) ) شركة اختيا  (يوصى لهما بشيء، فيقبال، فيصير المشترى والموهوب والموصى به مشتركًا بينهما شركة ملك وتسمى 

هىو تملىك جبىري ال يتوقىف علىى االختيىار يىدخل مىن غيىر اختيىار وال رضىا كالتملىك بىاإلرث وغيىره ممىا مىر بنىا قبىل قليىل , حكىم هىذه  الثاني :
الشركة بنوعيها: هو أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي فىي نصىيب صىاحبه، فىال يجىوز لىه التصىرف فيىه بغيىر إذنىه، إذ ال واليىة ألحىدهما 

 وتسمى ) شركة إجبا ( .,  (52)في نصيب اآلخر
بما انه مر بنا من التعريف العام للشركة , وتبين لنا منه تعريف ) شركة الملك ( لذا يمكن ان نقول ان )  املطلب الثالث : ) شركة العقود( : 

هي عبا ة عن العقد الواقع بين اثنين لذا يمكن القول أنها : ,  تصرف لشيء واحد شركة العقد ( هي شراكة استحقاق لشخصين او اكثر في 
) شركة األموال، وشركة األعمال،  لف في عددها عند المذاهب الفقهية وقسمها الحنفية إلىوقد اختُ  . (53)فأفثر لالشتراك في مال و بحه 

: شركة  عند فقهاء األمصار ومنهم المالكية والشافعية أربعة أنواعواما   .(54)وشركة الوجوه. وكل نوع من هذه األنواع إما مفاوضة وإما عنان 
وشركة العنان،  , والمضاربة , أنواع خمسة عند الحنابلة )شركة األبدان وهي .(55) العنان، وشركة المفاوضة، وشركة األبدان، وشركة الوجوه 

التالية من انواع الشركة وهي )االبدان , العنان  , المضاربة ,   لذا سأعتمد في تبيين حقيقة االقساموشركة المفاوضة، ، وشركة الوجوه،(  
 المفاوضة , الوجوه ( وذلك لثالثة اسباب : 

 انها اكثر ما اتفق عليه من بين المذاهب االربعة . االول :
 : هو ارتضاء وتقسيم الحنابلة رحمهم هللا وكون االمام الصرصري ) رحمه هللا( حنبلي المذهب . والثاني 
 . (56) : ان هذا التقسيم الذي ارتضته هيئة المحاسبة والمرابحة االسالمية في البحرين ) أيوفي ( ثالث ال

وصفتها ان يشتركا اثنان او اكثر في ما يأتي من كسب بسبب عمل ابدانهما من اموال وغيرها , وهي تخلتف :  القسم االول : شركة االبدان
وهي نوعان: أحدهما: أن يشتركا فيما ,  (58)  هي شركة اعمال بال مال على خالف المضاربة –اي شركة االبدان   –ألنها (57)عن المضاربة 

ص على دار الحرب.   كاالحتشاِش واالحتطاِب واالصِطيادِ  ، المباحِ يتملَّكان بأبداِنِهما من  يشتركا فيما يتقّبالن في   ان : للثاني و والتلصُّ
ال تفريٍط بيد أحدهما  ِذَمِمِهَما من الَعَمل، كنسٍج وِقَصارٍة وِخياطٍة. ويطاَلباِن بما يتقّبله أحُدهما، ويلزمهما عمله. ولكلِّ طلُب أجرٍة. وتلُفها ب

ُ ُعُلْيهو ُوُسلَُّم  -جائزة بما و د في االثر أن النبي وهي .(59)ضمونة عليهما م أشرك بين عما  وسعد وابن مسعود ، فجاء سعد   -ُصلَّى َّللاَّ
 . (60)بأسيرين، ولم يجيئا بشيء 

  (61)وشركة أبدان ابح معاشها      وشركه ابدان واموال امهد :بقوله وهذا ما قصده االمام الصرصري رحمه هللا في درته اليتيمة 
وهي أن يشترك اثنان فأكثر بماَلْيِهما ؛ ليعمال فيه ببدنهما، أو يعمل أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح  القسم الثاني : شركة العنان: 

سميت بذلك ألن كال من الشريكين مساو لصاحبه في المال والتصرف , ومشتق ذلك من تساوي  .(62)اآلخر , ماالن وبدن صاحب أحدهما
 (63)عناني الفرسين في السير. 
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 زب رب  يئ  ٹٱٹٱُّٱوقيل هي مأخوذة من الضرب في األرض ، وهو السفر فيها غالبا للتجارة،  القسم الثالث : املضاربة :

واحد منهما في الربح وتسمى قراضا، قيل: من القطع، يقال: قرض الفأر الثوب. وقيل: بل من ضرب كل (64)ٱَّ رت يب ىب نب مب
وهي أن يدفع شخٌص مااًل معلوًما ؛ ليتجر  (65)  إذا قطعه، فصاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها للعامل، واقتطع له قطعة من الربح

. وهذا   (67)وهي تسمى بىى) القراض (  .( 66) بمال أحدهما أو بدن ومال فيه شخٌص آخر، بجزٍء ُمشاٍع معلوٍم من ربحه , او هي اشترك بدنان
 ما ذكره الناظم رحمه هللا تعالى بقوله : 

 أيدالمال خذ اخذ   أدىالبعض  أومن سواهم   أومن الكل كان المال  ➢
 .( 68)إبتدي  بحا على شرط م تخالفت    وقسمته أو أموالهمتساوت لهم   ➢

ألن من ال مال له يستحق المشروط  ؛  االول الجوازفاذا اشترك بدنان بمال أحدهما فهذه مضاربة يشترط فيها عمل رب المال، ففيها قوالن : 
وإذا  ,  وضع المضاربة تسليم المال إلى المضارب ؛ الن والثاني عدم الجواز،  له من الربح بعمله في مال غيره، وهذا هو حقيقة المضاربة

أو أمر بذلك أو نهى عنه اعتمد اإلذن، ومتى خالف ضمن، وإن أطلق له جاز  ) بالدين ( أذن للمضارب أو لغيره من الشركاء أن يبيع نسيئة 
 :  في مذهب الناظم رحمه هللا تعالى روايتان  فيه  ؟ أن يبيع بالحال، وهل يجوز أن يبيع بالنسيئة

) المعروف عرفا كالمشروط عمال بالقاعدة األصولية  ذلك عادة التجار، فكان مأذونا له عرفا وحجة هذا القول ان :  )الجواز(االولى : 
 . (69) شرعا (
بالمال، فكأنه منهي عنه ، ومع النسيئة ال حظ، لما في ذلك من التغرير  : إذ التصرف المأذون فيه ما كان على وجه الحظ )والمنع(والثانية 

 الصرصري رحمه هللا تعالى في درته بقوله :   اإلماموهذا ما قصده  . (70)والنه في حكم تصرف الفضولي عرفا
 .  (72)مضا ب   ببيع بتأجيل بال اذن ممدد  (71) ويضمن في احدى اثنتين  ➢
على أن المضارب في المضاربة ال يتحمل شيئا من الخسارة، وتكون الخسارة كلها على رب المال، وذلك على خالف   الفقهاء اتفقوقد   

ففي المضاربة تختص بالمال ال تتعداه إلى العامل , وال يجوز أن   (74) ) الوضيعة ( وهو ما يسمى بىى  (73)الربح، فإنه يكون بحسب الشرط 
دراهم كأن يشترط له ثلث الربح مثال وعشرة دراهم، أو يشترط له مائة درهم، عالوة على قسمة الربح  المتفق يجعل ألحد من الشركاء فضل 

بخالف التعامل ، والفكر االقتصادي اإلسالمي يترفع عن ذلك  (75) في كالهما , ففي كليهما يفسد العقد , وفي ذلك ضرر وغرر باآلخر
وقد   . ساغة ذلك عندهم إذ أن أساس النشاط االقتصادي عندهم الكسب الفاحش باي طريق جاء الفكر االقتصادي الوضعي وال غرابة باست
 نوه الناظم رحمه هللا تعالى الى ذلك بقوله :

 . (76) وطد الوضيعةوال تجعلن للبعض فضل د اهم    في قد  المال  ➢
الثانية اخفاق في عمل المضاربة االولى وضرر متحقق على األول  إذا ضارب رجل لرجل لم يجز أن يضارب آلخر إذا كان فيه المضاربة و  

، كأن يكون المال الثاني كثيرا، يشغله عن العمل في األول، أو األول كثير، متى اشتغل بغيره تعطل العمل في بعضه ، والن وضع  
 اخر فانه يرد ما ربح في المضاربة الثانية  المضاربة مبني على الحظ والنماء، ومع وجود الضرر ال حظ وال نماء، فإن خالف وضارب رجال

يستحق منافعه، فيستحق ما حصل في مقابلتها، اال إذا لم يكن على األول ضرر بالمضاربة،  -والحال هذه  -في شركة األول ؛ ألن األول 
إذا اشترى سلعتين فربح في  و , ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال انه لقلة المال ونحو ذلك، فإن للمضارب المضاربة آلخر و 

 الصرصري رحمه هللا تعالى :   اإلمامقال  .( 77)  من الربح -السلعة التي بيعت بيع وضيعة  أرباح - فانه تجبر إحداهما وخسر في األخرى 
 دياذا كان اضرا ا  على من به بُ     جال ضربت ال تبغ ثانيا    انو  ➢
  االولى بغير تردد الشركة  ابحا   على  تما تكسبفان تفعل ا دد   ➢
  واخبر بان ال  بح يعطي مضا ب   الى ان يوفي  اس مال المزود ➢
 وان كان يشري سلعتين مضا ب   فسلعة  ا باح وسلعة مكسد ➢
 (.78) لتلك فقس وافهم بحسن تفقد   ةفتجبر من  بح لهذي وضيع  ➢

  –يستوفي رأس المال ( ؛ الن الربح هو في الحقيقة وقاية لرأس المال من النقصان , والوقاية لنفس السبب السابق وهو انه : ) ال ربح حتى 
المال , هذا ما قصده اإلمام   رب بإذن إال فضال،  يده  لذلك ال يجوز للمضارب اخذ شيء من الذي يراه فيخير من العالج .  –كما يقولون 

 الصرصري بقوله :  
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 . (79) المعهد بأذن إال  يأخذهلوان يبد  فضل للمضا ب لم يكن    ➢
قط وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والخسارة ) بيع الوضيعة (  عليهما، كان الربح بينهما , لكن والوضيعة على المال ف

هو  اشتراط الوضيعة ) وقوع الخسارة ( أو بعضها على المضارب، لمنافاة هذا الشرط   األشكالان  إالال إشكال في صحة شرط الربح ،  اذ. 
  قال الناظم رحمه هللا تعالى : (80)الذي سبق  اشتراط فضل دراهمبضى المضاربة , وألنه شرط فاسد، أشبه لمقت

 مال عليهما   وبينهما تقسيم  بح مزيد  (81)وان شرطا موضوع  ➢
 .(82) على المال فافهم وانشد العلم تنشد   ةيصح اشتراط  الربح لكن وضيع  ➢

ونفي الخالف في ذلك   اإلجماعوقد نقل بعضهم  ضارب بالدين الذي عليك وهذا عند جمهور العلماء ,  وال يجوز أن ُيقال لمن عليه دين :
 , لذلك قصده الناظم رحمه هللا تعالى بقوله :   (83)
 .  (85)يسدد (ضا ب بالوديعة ) لم يجز وان قال( ضا ب لي بديني ) (84)وان قال  ➢

 باختياره هذا القول من أراء مذهبه والمذاهب االخرى . وهو نص واضح من االمام الصرصري رحمه هللا 
وهي ان يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريانه بذمتيهما وجاههما من عروض التجارة، من غير أن يكون لهما  : القسم الرابع : شركة الوجوه

واحد منهما صاحبه في الشراء والبيع، والكفالة  وهي جائزة، إذ معناها وكالة كل . (86)مال، فما ربحاه فهو بينهما، على حسب ما شرطاه 
؛ كيال يخل  -على تفسير بعضهم  –بالثمن، وكل ذلك صحيح، وألنها مشتملة على مصلحة من غير مضرة، أو هي بدنان بمال غيرهما 

بح بمال غيرهما ؛ ألنهما إذا أخذا  بنوع من أنواع الشركة والمراد بهذا أن يدفع واحد ماله إلى اثنين مضاربة ، فيكون المضاربان شريكين في ر 
كة  المال بجاههما فال يكونان مشتركين بمال غيرهما , وعلى هذا يكون هذا نوعا من أنواع المضاربة  , كما انه يجوز كل واحد من أنواع الشر 

 .  (87)على انفراده، كذلك يجوز اجتماع الجميع تهللا أعلم 
، وفي كل ما يثبت  ا وشراًء في الذمةعيفوض كل منهما اآلخر في كل تصرف مالي وبدني، بيأن  القسم اخلامس : ) شركة املفاوضة( :

) بالشركة  (88) وشركة المفاوضة تشبه ما يسمى في هذا العصر  لهما أو عليهما من غير أن يدخال فيها كسًبا، أو غرامة مالية خاصة.
 للنقاط اآلتية :هم يخضع كل من بانفي التصرف والدين والمال  الشركاءيتساوى وشرطها .  المختلطة (

 التساوي في المال ، فلو كان أحد الشركاء أكثر ماال فإن الشركة ال تصح . .1
 .التساوي في التصرف ، فال تصح الشركة بين الصبي والبالغ .2
ين ، فال تنعقد بين مسلم وكافر .3   .التساوي في الدَّ
الشركاء كفيال عن اآلخر فيما يجب عليه من شراء وبيىع كمىا أنىه وكيىل عنىه ، فىال يصىح أن يكىون تصىرف أحىد أن يكون كل واحد من   .4

فإذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلها انعقدت الشركة وصار كىل شىريك وكىيال عىن صىاحبه وكفىيال عنىه  رأكثر من تصرف اآلخ الشركاء
. والذي يتضح عسر ضبط هىذه الشىروط بالتسىاوي الىذي ال زيىادة فيىه وال نقصىان , او  (89) يطالب بعقده صاحبه، ويسأل عن جميع تصرفاته

 . (90) قد تستحيل لذا ذهب بعض العلماء القول ببطالنها وعدم صحة انعقادها
 والحق أنها على قولين :

 : ذهب جمهور العلماء إلى جوازها . القول األول
: ذهب الشافعية الى القول ببطالنها , والحق أنها ذات تفصيل دقيق والقول بجوازها متوقف على تحقىق الشىروط المىذكورة أعىاله  القول الثاني

 تهللا اعلم.( 91)
 اخلامتة :

ويرى جمهور الفقهاء أن عقد الشركة عقد جائز غير الزم ,  فيجوز ( 92)الشركة أنواع كثيرة، وأشملها لسائر األنواع شركة المضاربات      
لكل شريك أن يفسخ العقد، إال أن من شروط جواز الفسخ: أن يكون بعلم الشريك اآلخر؛ ألن الفسخ من غير علم الشريك إضرار به، ولهذا 

لعزل شرط جواز العزل، فيشترط العلم في الوكالة التي  لم يصح عزل الوكيل من غير علمه، وبما أن الشركة تتضمن الوكالة وعلم الوكيل با
تضمنتها الشركة. وكون الشركة عقدًا غير الزم عند المالكية هو كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد وفي المقدمات. لكن جاء في مختصر 

ابن عبد السالم: المذهب لزومها بالعقد، وال  خليل وشراحه أن المذهب المشهور لزومها بالعقد، حصل خلط بين أموال الشركاء أم ال. وقال 
يتوقف ذلك على الشروع فيها بالتصرف. وهذا رأي سحنون من فقهاء المالكية، ورجح بعضهم أنها تلزم بالشروع بالتصرف أو العمل، وهو  
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لذي استظهره الحطاب إذا كانت رأي ابن القاسم وابن الحاجب. والخالصة: إن الشركة في المذهب المعتمد لدى المالكية عقد الزم، وهو ا 
: اتفق الفقهاء على أن يد الشريك في المال يد أمانة   وان يد الشريك يد أمانة هذا شركة أموال. أما شركة األعمال فال تلزم بالعقد بل بالعمل.

  . (93)كالوديعة 
 :النتائج والتوصيات 

 ومما مر بنا يمكن استخالص القول بأهم النتائج والتوصيات:
االقتصاد اإلسالمي بنصوصه الشرعية وتفسيرات أئمته لها منهج قويم يخرج من بين دم وفرث األنظمة االقتصادية الوضعية منهجًا  ان .1

 فيه سعادة اإلنسان في الدارين . 
كان معنا االمام الصرصري رحمه هللا تعالى مثاال عاليا لشمولية أفكار أئمة المسلمين في شتى المجاالت سيما المجال االقتصادي  .2

والمالي , وان ما يصدع رؤوسنا من اخبار علماء االقتصاد الوضعي ال يساوي شيء أمام تأصيالت علمائنا , اال ان االعالم الممول 
ل علماء االقتصاد الوضعي اكثر جدية من دراسات الباحثين المسلمين , وضعف الفريق األخير في شتى الجوانب  وتطبيقات الدراسات حو 

 سيما االقتصادية .
ان النشاط االقتصادي المتمثل بعقود الشركات من اهم االنشطة التي ال تسمح لالموال ان تكون عقيمة راكدة , وان ارتباطها بتألق  .3

 خرى ارتباط وثيق ال يمكن تحقيق كثير منها اال بها .الجوانب االقتصادية اال
ان اختالف المذاهب الفقهية في صور واقسام عقود الشركات تتيح لنا اعادة النظر في اقسام الشركات على الساحة االن , واستساغة   .4

ر أئمة وحكام المسلمين وفق دراسات وادلة  بعضها لتحقيق مصالح اعم من القول بافضلية تركها , وذلك مستند الى العلماء والباحثين وباقرا
 المستشارين من اهل التخصص . 

 ضرورة ابرام عقود المشاركات وتهيأة الضروف المالئمة لذلك بين افراد المسلمين فال حصر لآلثار االقتصادية المترتبة على ذلك .  .5
عاليم اإلسالم , ليتطلعوا على شرف هذه التشريعات ضرورة ابرام عقود عمل مع شركات غير المسلمين في بالد المسلمين وإخضاعها لت .6

 التي تدعو االنسان الى بذرته السليمة غير المشوشة في المقاصد االقتصادية . 
ي هذا  واخيرًا اسال هللا العلي القدير ان يصلح بالد المسلمين , وان يعينهم على معرفة شرعه في اسواقهم ومعامالتهم , وان ينفعنا بما سطر ف

 المتواضع , واستغفر هللا لي ولسائر المسلمين , وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العلمينالبحث 
 :املصادر واملراجع قائمة 

 القرآن العظيم -
علىىى غىىزو المعطلىىة والجهميىىة: البىىن  ىىيم الجوزيىىة، الناشىىر المكتبىىة السىىلفية، لصىىاحبها محمىىد عبىىد المحسىىن  االسىىالميةجتمىىاع الجيىىوش إ .1

  المدينة المنورة. -الكتبي 
ى( عليهىا تعليقىات: 683، مجىد الىدين أبىو الفضىل الحنفىي )االختيار لتعليل المختار : لعبىد هللا بىن محمىود بىن مىودود الموصىلي البلىدحي .2 هى

 -القىاهرة )وصىورتها دار الكتىب العلميىة  -الشيخ محمود أبىو د يقىة )مىن علمىاء الحنفيىة ومىدرس بكليىة أصىول الىدين سىابقا( , مطبعىة الحلبىي 
 م.  1937 -هى  1356بيروت، وغيرها( 

ْذَهِب َأبىىِ  .3 اِئُر َعلىَى مىىَ َباُه َوالنَّظىىَ اِن : لىىزين الىدين بىىن إبىراهيم بىىن محمىىد، المعىروف بىىابن نجىىيم المصىري )اأْلَشىْ َة النُّْعمىىَ هىىى ( ,وضىىع 970ْي َحِنْيفىَ
 م. 1999 -هى  1419لبنان , الطبعة: األولى،  –حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات , دار الكتب العلمية، بيروت 

هىىى( : دار العلىىم للماليىىين الطبعىىة: 1396بىن فىىارس، الزركلىىي الدمشىىقي )المتىوفى: األعىالم : لخيىىر الىىدين بىىن محمىود بىىن محمىىد بىىن علىىي  .4
 م . 2002أيار / مايو  -الخامسة عشر 

هىىى( , تحقيىىق : 628اإلقنىىاع فىىي مسىىائل اإلجمىىاع : لعلىىي بىىن محمىىد بىىن عبىىد الملىىك الكتىىامي الحميىىري الفاسىىي، أبىىو الحسىىن ابىىن القطىىان ) .5
 م . 2004 -هى  1424ة للطباعة والنشر الطبعة: األولى، حسن فوزي الصعيدي , الفاروق الحديث

األم : للشافعي أبي عبد هللا محمد بن إدريىس بىن العبىاس بىن عثمىان بىن شىافع بىن عبىد المطلىب بىن عبىد منىاف المطلبىي القرشىي المكىي  .6
 . 199هى/1410بيروت , سنة:  –هى( , دار المعرفة 204)
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ى)أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتد  .7 ى( , تحقيىق 978اولة بين الفقهاء : لقاسم بن عبد هللا بن أمير علىي القونىوي الرومىي الحنفىي تىىىى هى
 هى.1424-م2004: يحيى حسن مراد ,دار الكتب العلمية الطبعة: 

ى. مطبعىة السىعادة هى  774البداية والنهاية في  التاريخ: للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيىر القرشىي، المتىوفى سىنة  .8
 هى. 1358بمصر عام 

هى( , دار الكتب العلمية , الطبعة: 587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ) .9
 م.1986 -هى 1406الثانية، 

ى)تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم : لشمس الدين أبو عبد هللا محم .10 ى( , تحقيىق 748د بن أحمد بن عثمان بن َقاْيمىاز الىذهبي تىىىىى هى
 م . 2003:الدكتور بشار عّواد معروف , دار الغرب اإلسالمي الطبعة: األولى، 

ْلِبيِّ , عثمىىان بىىن علىىي بىىن محجىىن البىىارعي، فخىىر الىىدين الزيلعىىي الحنفىىي ) .11 ىى( مىىع  743تبيىىين الحقىىائق شىىرح كنىىز الىىدقائق وحاشىىية الشىىِّ هى
ْلِبيُّ )الحاش ى( , المطبعىة الكبىرى األميريىة  1021ية: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يىونس بىن إسىماعيل بىن يىونس الشىِّ بىوالق،  -هى

 هى . 1313القاهرة الطبعة: األولى، 
َرام : ألبىي عبىد الىرحمن عبىد هللا بىن عبىد الىرحمن بىن صىالح بىن حمىد بىن محمى  .12 د بىن حمىد بىن إبىراهيم البسىام توِضيُح األحَكاِم ِمن ُبلُوغ المىَ

 م . 2003 -هى  1423هى( , مكَتبة األسدي، مّكة المكّرمة الطبعة: الخاِمَسة، 1423التميمي )
الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة : لحسىان السىنة االمىام العالمىة االديىب جمىال الىدين ابىي زكريىا يحيىى بىن يوسىف االنصىاري الصرصىري  .13

  2003تحقيق : جاسم الفهيد الدوسري , دار ابن حزم للطباعة والنشر , الطبعة االولى سنة  هىى ( , 656الحنبلي تىى) 
هى( تعريب: فهمي الحسيني , دار الجيىل ,الطبعىة: األولىى، 1353درر الحكام في شرح مجلة األحكام : لعلي حيدر خواجه أمين أفندي ) .14

 م .1991 -هى 1411
حمن بن أحمد البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي، تصحيح محمىد حامىد فقىي، مطبعىة السىنة ذيل طبقات الحنابلة : ألبي فرج عبد الر  .15

 هى .1372المحمدية، سنة 
هى( بعناية: وزارة التحقيقات الحكميىة واألمىور الثقافيىة للحكومىة  726ذيل مرآة الزمان : لقطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني ) .16

 م  1992 -هى  1413ي، القاهرة الطبعة: الثانية، الهندية دار الكتاب اإلسالم
-هىىى( دار الفكىىر1252رد المحتىىار علىىى الىىدر المختىىار : ابىىن عابىىدين، محمىىد أمىىين بىىن عمىىر بىىن عبىىد العزيىىز عابىىدين الدمشىىقي الحنفىىي ) .17

 م.1992 -هى 1412بيروت الطبعة الثانية، 
هى( , تحقيىق : عبىد الىرزاق المهىدي , 597من بن علي بن محمد الجوزي )زاد المسير في علم التفسير : لجمال الدين أبو الفرج عبد الرح .18

 هى . 1422 -بيروت , الطبعة: األولى  –دار الكتاب العربي 
ِجْستاني ) .19 هى( , تحقيىق : شىَعيب 275سنن أبي داود : ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

 م . 2009 -هى  1430كاِمل قره بللي , دار الرسالة العالمية , الطبعة األولى،  مَحمَّد -األرنؤوط 
ى( , 385سنن الدار قطني : ألبي الحسن علي بن عمر بىن أحمىد بىن مهىدي بىن مسىعود بىن النعمىان بىن دينىار البغىدادي الىدار قطنىي ) .20 هى

 –للطيىف حىرز هللا، أحمىد برهىوم مؤسسىة الرسىالة، بيىروت حققه وضبط نصه وعلق عليىه: شىعيب األرنىاؤوط، حسىن عبىد المىنعم شىلبي، عبىد ا
 م. 2004 -هى  1424لبنان الطبعة: األولى، 

هى , حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المىنعم شىلبي 303السنن الكبرى : ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ) .21
 م . 2001 -هى  1421ت الطبعة األولى، بيرو  –, بإشراف : شعيب األرناؤوط , مؤسسة الرسالة 

سىىير اعىىالم النىىبالء : لممىىام شىىمس الىىدين محمىىد بىىن أحمىىد بىىن عثمىىان الىىذهبي، تحقيىىق جماعىىة مىىن المحققىىين، إشىىراف شىىعيب األرنىىؤوط،  .22
 هى : 1403مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 

ىى( ,دار العبيكىىان الطبعىىة: األولىىى، 772شىىرح الزركشىىي : لشىىمس الىىدين محمىىد بىىن عبىىد هللا الزركشىىي المصىىري الحنبلىىي ) .23 ىى  1413هى  -هى
 م . 1993
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ى( , دار ابىن الجىوزي الطبعىة: األولىى، 1421الشرح الممتع على زاد المستقنع :لمحمد بن صالح بن محمد العثيمىين )المتىوفى:  .24  1422هى
 هىى . 1428 -

اليزيىدي عىن السىكري عىن ابىن حبيىب عنىه( , تحقيىق: محمىد إبىراهيم شرح نقائض جرير والفرزدق : البي عبيدة معمر بن المثنىى )بروايىة  .25
 م .1998وليد محمود خالص , المجمع الثقافي، أبو ظبي، اإلمارات الطبعة: الثانية،  -حور 

 م. 2009لألستاذ : علي الخفيف , القاهرة , دار الفكر سنة   -بحوث مقارنة  –الشركات في الفقه االسالمي  .26
 م .  1981السالمي دراسة مقارنة :للدكتور رشاد حسن خليل,دار الرشيد للنشر والتوزيع,الطبعة الثالثة الشركات في الفقه ا .27
هىىى( عبىىد الكىىريم بىىن محمىىد الرافعىىي  505فىىتح العزيىىز بشىىرح الىىوجيز الشىىرح الكبيىىر لكتىىاب الىىوجيز فىىي الفقىىه الشىىافعي ألبىىي حامىىد الغزالىىي ) .28

 ( . 8 /11هى( ,دار الفكر: )ج623القزويني )
 دمشق الطبعة: الرَّابعة. –سوريَّة  -الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه : أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي،  دار الفكر  .29
ى( مؤسسىة 1429فقه النوازل : لبكر بن عبىد هللا أبىو زيىد بىن محمىد بىن عبىد هللا بىن بكىر بىن عثمىان بىن يحيىى بىن غيهىب بىن محمىد ):  .30 هى

 م 1996هى ،  1416 -ى الرسالة الطبعة : األول
ى( : دار الكتىب العلميىة، بيىروت 1360الفقه على المذاهب األربعة , عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيىري ) .31 لبنىا , الطبعىة: الثانيىة،  –هى

 م . 2003 -هى  1424
ى( , تحقيىق : 764الىدين )فوات الوفيات : لمحمد بن شاكر بن أحمىد بىن عبىد الىرحمن بىن شىاكر بىن هىارون بىن شىاكر الملقىب بصىالح  .32 هى

 .1974بيروت الطبعة: األولى سنة   –إحسان عباس , دار صادر 
 .  1995القاموس الفريد في المال واالقتصاد إنجليزي عربي : لعبد هللا محمد فريد , القاهرة سنة  .33
ى) .34 ى( ,ضىبطه وصىححه816كتاب التعريفات : لعلي بن محمد بن علىي الىزين الشىريف الجرجىاني تىىىىىى جماعىة مىن العلمىاء بإشىراف الناشىر  هى

 م . 1983-هى 1403لبنان الطبعة: األولى –,دار الكتب العلمية بيروت 
ى( , دار الكتىب 1051كشاف القنىاع عىن مىتن اإلقنىاع : لمنصىور بىن يىونس بىن صىالح الىدين ابىن حسىن بىن إدريىس البهىوتى الحنبلىى ) .35 هى

 العلمية.
هى( , دار الكتىاب اإلسىالمي : ) 730زيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين البخاري الحنفي)كشف األسرار شرح أصول البزدوي : لعبد الع .36
ى( دار الكتىىب العلميىة الطبعىة: األولىى 771( , واألشىباه والنظىائر : لتىاج الىىدين عبىد الوهىاب بىن تقىىي الىدين السىبكي ) 360 /4ج ى1411هى  -هىى

 م .1991
دات : ألبىىي محمىىد علىىي بىىن أحمىىد بىىن سىىعيد بىىن حىىزم األندلسىىي القرطبىىي الظىىاهري مراتىىب اإلجمىىاع فىىي العبىىادات والمعىىامالت واالعتقىىا .37

 بيروت . –هى( , دار الكتب العلمية 456)
ى( , تحقيىق : شىعيب األرنىاؤوط 241مسند اإلمام أحمد بن حنبل : ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هىالل بىن أسىد الشىيباني ) .38 هى
 م . 2001 -هى  1421عبد هللا بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة الطبعة: األولى، عادل مرشد، وآخرون , إشراف: د  -

 -المطلىىع علىىى دقىىائق زاد المسىىتقنع »المعىىامالت الماليىىة« :لعبىىد الكىىريم بىىن محمىىد الالحىىم , دار كنىىوز إشىىبيليا للنشىىر والتوزيىىع، الريىىاض  .39
 م . 2008 -هى  1429المملكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 

ْبَياِن , مكتبىىىة الملىىىك فهىىىد الوطنيىىىة، الريىىىاض .40 اِن بىىىن محمىىىد الىىىدُّ َرة : ألبىىىي عمىىىر ُدْبيىىىَ اَلة َوُمَعاصىىىَ ُة َأصىىىَ اَماَلُت الَماِليىىىَّ المملكىىىة العربيىىىة  - الُمعىىىَ
 هى . 1432السعودية الطبعة: الثانية، 

 م . 1981بع المعجم االقتصادي االسالمي : للدكتور احمد الشرباصي , دار الجيل , سنة الط .41
 . 2008معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء : لنزيه حماد , دار البشير , الطبعة االولى  .42
هىىى( ,عبىىد السىىالم محمىىد هىىارون ,دار الفكىىر , 395معجىىم مقىىاييس اللغىىة : ألحمىىد بىىن فىىارس بىىن زكريىىاء القزوينىىي الىىرازي، أبىىو الحسىىين تىىىىىى) .43

 م. 1979 -هى 1399
: ألبي محمد موفىق الىدين عبىد هللا بىن أحمىد بىن محمىد بىن قدامىة الجمىاعيلي المقدسىي ثىم الدمشىقي الحنبلىي، الشىهير بىابن قدامىة المغني  .44

 هى( الناشر: مكتبة القاهرة.620المقدسي ) 
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ىى( .977مغنىىي المحتىىاج إلىىى معرفىىة معىىاني ألفىىاظ المنهىىاج : لشىىمس الىىدين، محمىىد بىىن أحمىىد الخطيىىب الشىىربيني الشىىافعي ) .45 دار الكتىىب  هى
 م .1994 -هى 1415العلمية الطبعة األولى، 

ىىى( , دار الفكىىىر 1299مىىىنح الجليىىىل شىىىرح مختصىىىر خليىىىل : لمحمىىىد بىىىن أحمىىىد بىىىن محمىىىد علىىىيش، أبىىىو عبىىىد هللا المىىىالكي ) .46 بيىىىروت ,  –هى
 م .1989هى/1409

 - 1404مصر الطبعىة األولىى: )مىن  -الكويت , مطابع دار الصفوة  –الموسوعة الفقهية الكويتية , وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية   .47
 هى( . 1427

 .   .aaoifi/-com/abouthttp://aaoifiموقع هيئة المحاسبة والمرابحة االسالمية البحرينية على الرابط :  .48
 اهلوامش

 
 .102ال عمران  سورة (1)
  71 – 70سورة األحزاب :  (2)
 . 1النساء : سورة  (3)
 .56سورة الذريات  (4)
 .5سورة البينة  (5)
 فرسخين من بغداد.الى قرية تقع على نحو نسبة  (6)
 نسبة الى قرية بينها وبين بغداد سبعة فراسخ.- (7)
هىىى( بعنايىة: وزارة التحقيقىىات الحكميىىة واألمىىور الثقافيىىة  726) ينظىر: ذيىىل مىىرآة الزمىىان : لقطىب الىىدين أبىىو الفىىتح موسىىى بىن محمىىد اليىىونيني (8)

 .1/257م ج 1992 -هى  1413للحكومة الهندية دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة الطبعة: الثانية، 
ى. مطبعىة السىعادة  774البداية والنهاية في  التاريخ: للحافظ عمىاد الىدين أبىي الفىداء إسىماعيل بىن عمىر بىن كثيىر القرشىي، المتىوفى سىنة  (9) هى

 .26\10هى.  1358بمصر عام 
 .1/257ذيل مرآة الزمان : ج (10)
سىىير اعىىالم النىىبالء : لممىىام شىىمس الىىدين محمىىد بىىن أحمىىد بىىن عثمىىان الىىذهبي، تحقيىىق جماعىىة مىىن المحققىىين، إشىىراف شىىعيب األرنىىؤوط،  (11)

 .21/159هى : ج1403مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 
على غزو المعطلة والجهمية: البن  يم الجوزية، الناشر المكتبة السلفية، لصاحبها محمد عبد المحسن الكتبىي  االسالميةاجتماع الجيوش  (12)

 .125 ص المدينة المنورة. -
ي، مطبعة السنة ذيل طبقات الحنابلة : ألبي فرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي، تصحيح محمد حامد فق- (13)

 .  2/263هى : ج1372المحمدية، سنة 
 المصدر نفسه .- (14)
ى( , تحقيىق : 764فوات الوفيات : لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بىن هىارون بىن شىاكر الملقىب بصىالح الىدين )- (15) هى

 .4/299: ج1974بيروت الطبعة: األولى سنة   –إحسان عباس , دار صادر 
 صدر نفسة .الم (16)
 .4/299جالمصدر السابق :  (17)
 .4/315: جفوات الوفيات  (18)
 .27\10البداية والنهاية ج( 19)
 . 211 /13المصدر السابق : ج ( 20)
 .32سورة : طه االية  (21)

http://aaoifi.com/about-aaoifi/
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هىىى( ,عبىىد السىىالم محمىىد هىىارون ,دار الفكىىر , 395القزوينىىي الىىرازي، أبىىو الحسىىين تىىىىىى) معجىىم مقىىاييس اللغىىة : ألحمىىد بىىن فىىارس بىىن زكريىىاء (22)

 .  3/265م : 1979 -هى 1399
ى) (23) ه( لىه صىحبة ووفىادة، وهىو مىن بنىي عىامر بىن صعصىعة، وقىد عىاش مائىة وعشىرين سىنة، ومىات  70هو الشاعر المشهور أبو ليلى. تىىىى

 بأصبهان .
هىىى( , 748يىىات المشىىاهير َواألعىىالم : لشىىمس الىىدين أبىىو عبىىد هللا محمىىد بىىن أحمىىد بىىن عثمىىان بىىن َقاْيمىىاز الىىذهبي تىىىىىىى)ينظىر : تىىاريخ اإلسىىالم َوَوف

 . 726 /2م :  2003تحقيق :الدكتور بشار عّواد معروف , دار الغرب اإلسالمي الطبعة: األولى، 
)برواية اليزيىدي عىن السىكري عىن ابىن حبيىب عنىه( , تحقيىق: محمىد ينظر : شرح نقائض جرير والفرزدق : البي عبيدة معمر بن المثنى  (24)

 . 1094 /3م : 1998وليد محمود خالص , المجمع الثقافي، أبو ظبي، اإلمارات الطبعة: الثانية،  -إبراهيم حور 
ى( عليهىا تعليقىات: 683االختيار لتعليىل المختىار : لعبىد هللا بىن محمىود بىن مىودود الموصىلي البلىدحي، مجىد الىدين أبىو الفضىل الحنفىي ) (25) هى

 -القىاهرة )وصىورتها دار الكتىب العلميىة  -الشيخ محمود أبىو د يقىة )مىن علمىاء الحنفيىة ومىدرس بكليىة أصىول الىدين سىابقا( , مطبعىة الحلبىي 
 ( . 3/11م: )ج 1937 -هى  1356ها( بيروت، وغير 

 سياتي التعريف بها جميعا في موضعه ان شاء هللا ( 26)
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقّي: فقيه الديار الشىامية وإمىام الحنفيىة فىي عصىره. مولىده ووفاتىه فىي دمشىق ايضىا  هو (27)

ى( : دار العلىم 1396د بن محمد بن علي بن فىارس، الزركلىي الدمشىقي )المتىوفى: هى( ينظر : األعالم : لخير الدين بن محمو 1252 سنة ) هى
 (.42 /6م : ) ج 2002أيار / مايو  -للماليين الطبعة: الخامسة عشر 

ى( دار 1252رد المحتار علىى الىدر المختىار : ابىن عابىدين، محمىد أمىين بىن عمىر بىن عبىد العزيىز عابىدين الدمشىقي الحنفىي )ينظر :  - 28 هى
 (.299 /4م : ) ج1992 -هى 1412بيروت الطبعة الثانية، -فكرال

ى( , دار الفكىر 1299منح الجليل شرح مختصر خليل : لمحمد بن أحمد بن محمد علىيش، أبىو عبىد هللا المىالكي )ينظر :  - 29 بيىروت ,  –هى
 (.248 /6م : ) ج1989هى/1409

هىىى( . دار الكتىىب 977لىىدين، محمىىد بىىن أحمىىد الخطيىىب الشىىربيني الشىىافعي )مغنىىي المحتىىاج إلىىى معرفىىة معىىاني ألفىىاظ المنهىىاج : لشىىمس ا - 30
 (.221 /3م : ) ج1994 -هى 1415العلمية الطبعة األولى، 

المقدسىي ثىم الدمشىقي الحنبلىي، الشىهير بىابن قدامىة  المغني : ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بىن محمىد بىن قدامىة الجمىاعيلي - 31
 (.5/3هى( الناشر: مكتبة القاهرة: )ج620المقدسي ) 

هى( ,ضبطه وصىححه جماعىة مىن العلمىاء بإشىراف 816كتاب التعريفات : لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني تىىىىىى) ينظر :  -32
( , و أنيس الفقهاء فىي تعريفىات األلفىاظ المتداولىة بىين  126م:) 1983-هى 1403لطبعة: األولى لبنان ا–الناشر ,دار الكتب العلمية بيروت 

ىى) ىى( , تحقيىىق : يحيىىى حسىىن مىىراد ,دار الكتىىب العلميىىة الطبعىىة: 978الفقهىىاء : لقاسىىم بىىن عبىىد هللا بىىن أميىىر علىىي القونىىوي الرومىىي الحنفىىي تىىىى هى
م : )  1981و المعجىىم االقتصىىادي االسىىالمي : للىىدكتور احمىىد الشرباصىىي , دار الجيىىل , سىىنة الطبىىع  (. 69,  68هىىى :) 1424-م2004
(  260: )  2008( وما بعدها.و معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء : لنزيه حماد , دار البشير , الطبعة االولى  238

 وما بعدها .
 ( وما بعدها .  55: )  1995مال واالقتصاد إنجليزي عربي : لعبد هللا محمد فريد , القاهرة سنة ينظر : القاموس الفريد في ال  - 33

 . 12سورة النساء اآلية : ( 34)

 .24سورة ص اآلية : ( 35)
ى( , تحقيىق : عبى 597زاد المسير في علم التفسير : لجمىال الىدين أبىو الفىرج عبىد الىرحمن بىن علىي بىن محمىد الجىوزي )ينظر : ( 36) د الىرزاق هى

 ( . 3/568هى : ) ج 1422 -بيروت , الطبعة: األولى  –المهدي , دار الكتاب العربي 
ِجْستاني ) (37) ى( , تحقيىق : شىَعيب 275سنن أبي داود : ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ هى

 (  وغيره.3383( رقم )265 /5م : ) ج 2009 -هى  1430ة العالمية , الطبعة األولى، مَحمَّد كاِمل قره بللي , دار الرسال -األرنؤوط 
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ى( , 385سنن الدار قطني : ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بىن مهىدي بىن مسىعود بىن النعمىان بىن دينىار البغىدادي الىدار قطنىي ) ( 38) هى

 –، عبىد اللطيىف حىرز هللا، أحمىد برهىوم مؤسسىة الرسىالة، بيىروت حققه وضبط نصه وعلق عليىه: شىعيب األرنىاؤوط، حسىن عبىد المىنعم شىلبي
 ( .2934( رقم )442 /3م : ) ج 2004 -هى  1424لبنان الطبعة: األولى، 

 ( . 3/ 5( ينظر : المغني ) ج39) 
ىى( , دار الكتىىاب 730: لعبىىد العزيىىز بىىن أحمىىد بىىن محمىىد، عىىالء الىىدين البخىىاري الحنفىىي) كشىىف األسىىرار شىىرح أصىىول البىىزدوي ( ينطىىر : 40) هى

هى( دار الكتب العلمية الطبعىة: األولىى 771( , واألشباه والنظائر : لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ) 360 /4اإلسالمي : ) ج
 (  253 /1م : ) ج1991 -هى1411

هى( , دار الكتب العلمية 587صنائع في ترتيب الشرائع : لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )وبدائع ال(  ينظر :  41)
 ( . 68/ 6: ) جم 1986 -هى 1406, الطبعة: الثانية، 

, دار الجيىل ,الطبعىة: هى( تعريىب: فهمىي الحسىيني 1353ينظر : درر الحكام في شرح مجلة األحكام : لعلي حيدر خواجه أمين أفندي ) (42)
 (  3/9م: ) ج1991 -هى 1411األولى، 

 . 180:  1985ينظر القاموس الفريد  في المال واالقتصاد : لعبد هللا محمد فريد , القاهرة  - 43
ى( عبىد الكىىريم بىن م 505فىتح العزيىز بشىرح الىىوجيز الشىرح الكبيىر لكتىىاب الىوجيز فىي الفقىىه الشىافعي ألبىي حامىد الغزالىىي ) - 44 حمىد الرافعىىي هى

 (. 63 /6( . وبدائع الصنائع : ) ج8 /11هى( ,دار الفكر: )ج623القزويني )
 ( .29سورة البقرة االية ) - 45
 ( . 96سورة المائدة اآلية ) - 46
ى( , تحقيىق : شىعيب األ241مسند اإلمام أحمد بن حنبل : ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ) - 47 رنىاؤوط هى
ىىىى  1421عىىىىادل مرشىىىىد، وآخىىىىرون , إشىىىىراف: د عبىىىىد هللا بىىىىن عبىىىىد المحسىىىىن التركىىىىي مؤسسىىىىة الرسىىىىالة الطبعىىىىة: األولىىىىى،  - م : )  2001 -هى
ِجْستاني  23081( رقم ) 38/174ج ( .وسنن أبي داود : ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
(  344 /5م : ) ج 2009 -هى  1430مَحمَّد كاِمل قره بللي , دار الرسالة العالمية الطبعة: األولى،  -شَعيب األرناؤوط  هى( تحقيق :275)

 ( . 3477رقم )
 . 6م :  2009لألستاذ : علي الخفيف , القاهرة , دار الفكر سنة   -بحوث مقارنة  –الشركات في الفقه االسالمي  (48)
ى( , دار ابىن الجىوزي الطبعىة: األولىى، 1421زاد المستقنع :لمحمد بن صالح بىن محمىد العثيمىين )المتىوفى: الشرح الممتع على  (49)  1422هى

مصىر: )مىن  -الكويىت , مطىابع دار الصىفوة  –( , الموسوعة الفقهية الكويتية , وزارة األوقاف والشىئون اإلسىالمية 9/398هىى : )ج 1428 -
 ( . 26/20) ج    هى( الطبعة األولى:   1427 - 1404

 -المطلىىع علىىى دقىىائق زاد المسىىتقنع »المعىىامالت الماليىىة« :لعبىىد الكىىريم بىىن محمىىد الالحىىم , دار كنىىوز إشىىبيليا للنشىىر والتوزيىىع، الريىىاض ( 50)
 (.3/539م : ) ج 2008 -هى  1429المملكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 

ة بىىىن مصىىىطفى  3/540المعىىىامالت الماليىىىة: ) جينظىىىر : المطلىىىع علىىىى دقىىىائق زاد المسىىىتقنع » (51) ُه : أ. د. َوْهبىىىَ ُه اإلسىىىالميُّ وأدلَّتىىىُ ( , والِفقىىىْ
, الشىركات فىي  8( . الشركات في الفقه االسالمي : لعلي الخفيىف : 5/3877دمشق الطبعة: الرَّابعة : )ج –سوريَّة  -الزَُّحْيِلّي،  دار الفكر 

 . 27م : 1981الثالثة  ةوالتوزيع, الطبعر رشاد حسن خليل,دار الرشيد للنشر الفقه االسالمي دراسة مقارنة :للدكتو 
ْلِبيِّ , عثمىىان بىىن علىىي بىىن محجىىن البىىارعي، فخىىر الىىدين الزيلعىىي الحنفىىي ) (52) ىى( مىىع  743تبيىىين الحقىىائق شىىرح كنىىز الىىدقائق وحاشىىية الشىىِّ هى

ْلِبيُّ )الحاشية: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يىونس بىن إسىماعيل بى  ى( , المطبعىة الكبىرى األميريىة  1021ن يىونس الشىِّ بىوالق،  -هى
 (.3/317هى : ) ج 1313القاهرة الطبعة: األولى، 

لبنىا , الطبعىة:  –هى( : دار الكتب العلمية، بيىروت 1360الفقه على المذاهب األربعة , عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )ينظر :   (53)
 ( . 3/70م : )ج 2003 -هى  1424الثانية، 

 وما بعدها ( . 3/313ينظر : تبيين الحقائق للزيلعي : ) ج (54)
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بدايىىة المجتهىىد ونهايىىة المقتصىىد : ألبىىي الوليىىد محمىىد بىىن أحمىىد بىىن محمىىد بىىن أحمىىد بىىن رشىىد القرطبىىي الشىىهير بىىابن رشىىد الحفيىىد ينظىىر :  (55)
 ( .3/222( و مغني المحتاج : ) ج2/35م : )ج 2004 -هى 1425القاهرة  ,تاريخ النشر:  –هى( : دار الحديث 595)
  aaoifi/-http://aaoifi.com/aboutلمراجعة اخبار الهيئة يرجى مراجعة الرابط :  (56)
 سيأتي الكالم عنها ان شاء هللا تعالى .  (57)
ى( , دار 1051ينظر : كشاف القناع عن متن اإلقناع : لمنصور بن يىونس بىن صىالح الىدين ابىن حسىن بىن إدريىس البهىوتى الحنبلىى ) ( 58) هى

 ( , 9/433( , الشرح الممتع على زاد المستقنع : ) ج3/527الكتب العلمية : ) ج
ب , المحقىىىق: الىىىدكتور محمىىىد سىىىُ  - 59 رح َدِليىىىُل الطَّالىىىِ شِرب بشىىىَ ُل المىىىَ مكتبىىىة الفىىىالح، الكويىىىت الطبعىىىة:  -رحمىىىه هللا  -ليمان عبىىىد هللا األشىىىقر َنيىىىْ

 .( وما بعدها 1/418م : )ج 1983 -هى  1403األولى، 
( , والسىىنن الكبىىرى : ألبىي عبىىد الىىرحمن أحمىىد بىىن شىعيب بىىن علىىي الخراسىىاني، النسىىائي  3388( رقىىم )  269 /5سىنن أبىىي داود  : ) ج (60)
ى  1421بيروت الطبعة األولىى،  –ه: حسن عبد المنعم شلبي بإشراف : شعيب األرناؤوط , مؤسسة الرسالة هى , حققه وخرج أحاديث303)  -هى

 ( وغيرهما . 4654( رقم ) 419 /4م : )ج 2001
رصىري الدرة اليتيمة والمحجة المسىتقيمة : لحسىان السىنة االمىام العالمىة االديىب جمىال الىدين ابىي زكريىا يحيىى بىن يوسىف االنصىاري الص (61)

, وقىم البيىت  163م :  2003هىى ( , تحقيق : جاسم الفهيد الدوسري , دار ابن حزم للطباعة والنشىر , الطبعىة االولىى سىنة  656الحنبلي تىى) 
 ) كتاب الشركة ( . 1005

ىى( ,دار العبيكىىان الطبعىىة: األ772شىىرح الزركشىىي : لشىىمس الىىدين محمىىد بىىن عبىىد هللا الزركشىىي المصىىري الحنبلىىي )( 62) ىى  1413ولىىى، هى  -هى
( وما بعدها , وتوِضيُح األحَكاِم ِمن ُبلُوغ الَمَرام : ألبي عبد الرحمن عبد هللا بن عبد الرحمن بىن صىالح بىن حمىد بىن  4/125م : ) ج 1993

ة، 1423محمىىد بىىن حمىىد بىىن إبىىراهيم البسىىام التميمىىي ) ة المكّرمىىة الطبعىىة: الخاِمسىىَ ىى( , مكَتبىىة األسىىدي، مكىىّ ىى  1423هى  /4م : )ج 2003 -هى
533. ) 

 ( وما بعدها 4/125المصدر السابق : ) جينظر :  (63)
 20سورة المزمل اآلية :  (64)
 4/128ينظر شرح الزركشي : ج ( 65)
 .(533 /4( , وتوِضيُح األحَكاِم ِمن ُبلُوغ الَمَرام : )ج 4/125شرح الزركشي : ) ج  (66)
مراتىىىب اإلجمىىىاع فىىىي العبىىىادات والمعىىىامالت واالعتقىىىادات : ألبىىىي محمىىىد علىىىي بىىىن أحمىىىد بىىىن سىىىعيد بىىىن حىىىزم األندلسىىىي القرطبىىىي ينظىىىر :  (67)

 . 92بيروت :  –هى( , دار الكتب العلمية 456الظاهري )
 ) كتاب الشركة (  1007 – 1006, رقم البيت  163الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة : (  68)

اِن : لىزين الىدين بىن إبىىراهيم بىن محمىد، المعىروف بىىابن نجىيم ينظىر : ( 69) َة النُّْعمىىَ ْي َحِنْيفىَ ْذَهِب َأبىِ اِئُر َعلىىَى مىَ َباُه َوالنَّظىَ هىىى ( 970المصىري )اأْلَشىْ
 . 84م :  1999 -هى  1419لبنان , الطبعة: األولى،  –الشيخ زكريا عميرات , دار الكتب العلمية، بيروت  ,وضع حواشيه وخرج أحاديثه:

 . 4/129ينظر شرح الزركشي : ج( 70)
احىىدى الىىروايتين عىىن احمىىد رحمىىه هللا تعىىالى , والمعتمىىد فىىي المىىذهب انىىه ال يضىىمن إال اذا نىىص لىىه رب المىىال علىىى البيىىع حىىاال واال فانىىه  (71)

 ن .يضم
 ) كتاب الشركة ( . 1009, رقم البيت  163الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة : (72)

 . 44/6الكويتية : جينظر : الموسوعة الفقهية  ( 73)
من رأس المال . ينظر فقه النوازل : لبكر بن عبد هللا أبو زيد بىن محمىد بىن عبىد هللا بىن بكىر بىن عثمىان بىن يحيىى بىن  وهو البيع بأنقص( 74)

 . 67 /2م: ج 1996هى ،  1416 -هى( مؤسسة الرسالة الطبعة : األولى 1429غيهب بن محمد ): 
 . 133 /4: ج ينظر شرح الزركشي( 75)
 ) كتاب الشركة ( . 1008, رقم البيت  163ة : الدرة اليتيمة والمحجة المستقيم(76)
 . 135 /4: ج ينظر شرح الزركشي (77)
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 ) كتاب الشركة (  114- 1013 -0121 -1011 – 1010, رقم األبيات :  163الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة :  (78)
 ) كتاب الشركة (  1015, رقم البيت :  163:  الدرة اليتيمة (79)
 . 137, 4/136ينظر شرح الزركشي :ج (80)
 أي بيع الوضيعة. (81)
 .) كتاب الشركة(  1017- 1016, رقم االبيات :  163الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة :   (82)
هى( , تحقيق : 628اإلقناع في مسائل اإلجماع : لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان )ينظر  (83)

ى  1424حسىن فىىوزي الصىعيدي , الفىىاروق الحديثىة للطباعىىة والنشىىر الطبعىة: األولىىى،  ( ,  3572, رقىىم المسىىألة ) 239 /2م : ج 2004 -هى
 .53/ 5المغني: ج

 اي لمن له عليه دين ( 84)
 ( .يشدد ) وفي نسخ أخرى جاءت , اي من السداد والصواب  (85)
 ( .533 /4ينظر : توِضيُح األحَكاِم ِمن ُبلُوغ الَمَرام : )ج ( 86)
 . 4/137ينظر شرح الزركشي : ج (87)
 ( .533 /4ينظر : توِضيُح األحَكاِم ِمن ُبلُوغ الَمَرام : )ج (88)
ْبَياِن , مكتبىة لمعرفة التفاصيل في شروط صحة المفاوضة  مراجعة  (89) اِن بىن محمىد الىدُّ الُمَعاَماَلُت الَماِليَُّة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرة : ألبي عمىر ُدْبيىَ

 . 14/82هى : ج 1432عودية الطبعة: الثانية، المملكة العربية الس -الملك فهد الوطنية، الرياض 
) شدركة المفاوضدة باطدل، وال أعدرف شديئا مدن الددنيا يكدون بداطال إن لدم تكدن شدركة المفاوضدة قال اإلمام اشىافعي رحمىه هللا تعىالى :  (90)

 وهذا القول ألجل تحقق الشروط المذكورة أعاله . باطال ..( 
بن إدريس بن العباس بن عثمىان بىن شىافع بىن عبىد المطلىب بىن عبىد منىاف المطلبىي القرشىي المكىي  ينظر األم : للشافعي أبي عبد هللا محمد

 .  3/236م : ج1990هى/1410بيروت , سنة:  –هى( , دار المعرفة 204)
 . 5/3883لِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه  : جمراجعة  وأدلتهملالستزادة حول أقوال الفريقين   (91)
 كما مر بنا في الكالم عن ) قسم المضاربة ( . (92)
 وما بعدها . 5/3878ينظر الفقه اإلسالمي وأدلته : ج( 93)


