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 الشـركــة - 12

 هي اجتماع في استحقاق أو تصرف بين اثنين أو أكثر. الشركة : 

  :حكمة مشروعية الشركة 

الشركة منن محاسنن االسنالوه وهني سنصو لحصنرك الصركنة وممناإ المناك   ا 

قامننع ى ننص الصننمق وا مامننةه وا مننة بحاجننة  ليلننا يا ننة فنني المشننا    

المشننننا    الصننننناىيةه الكصننننرت التنننني ه  اننننتبيعلا الشنننن   بم ننننر   ك

 والعمراميةه والتجا  ةه والز اىية ومحرها. 

  الشركةحكم: 

  ن ر  ىقم جائز م  الما م وغير ه فتجرز مشا كة الكافر بشرط أّه  الشركة

 هالكننافر بالتصننرف مننن  ول المانن م فيتعامننهللا بمننا ،ننرو ش كالربنناه وال نن 

 ر  لك. وأ ناو ومح هوينز ر هوالتجا ة فيما ،رو ش من يمر

 .[24]ص/  (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)   قاك ش تعالص:

  الشركةأنواع: 

 نوعان:  الشركة

: وهي اشنترا  اثننين فنركثر فني اسنتحقاق منالي كاهشنترا  فني شركة أمالك -1

تم ُّننك ىقننا ه أو تم ُّننك مصننن ه أو تم ُّننك سننيا ات ومحننر  لننكه وه  جننرز 

ل  ا،صهه فإل تصرف م ن  فني مصنيصه فقن   ه  ،مهما أل  تصرف  ه بإ 

 أل  جيز   ا،صه فين   في الكهللا. 

: وهي اهشترا  في التصنرف كنالصي  والشنراإ والتنرجير ومحنر شركة عقود -2

 وهي أقااو:  لكه 

: وهني أل  شنتر  اثننال فنركثر بصنمميلما وماليلمنا المع نرو ولنر شركة العناان -1

 عمهللا فيه أ،مهما و كنرل لنه منن النربث أكثنر  مت اوتاً ليعمال فيه بصمميلماه أو
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من اآلينره و شنترط أل  كنرل  أل المناك مع رمناً منن النقنر  أو العنرو  

المقننم ة بلنناه و كننرل الننربث وال اننا ة ى ننص قننم  منناك كننهللا وا،ننم منلمننا مننن 

 الماك المشتر  ،او اهشتراط والتراضي. 

ر بنهه : وهي أل  َنمف  أ،نم الشنر كين  لنص اآلينشركة المضاربة -2 ر مناهً فَيَتـنـج 

بجزإ مع رو مشاع من  بحه كالنصن  أو الث نو ومحرهمناه وى نص أك  لنك 

صنر  ،صهللا التراضي  ثه والصاقي لآليره و ل يار الماك بعنم التصنرف جر

من الربث وليس ى ص العامهللا شيإه و ل ت   الماك ب ينر تعنم وه ت نر   لنم 

لمناكه ووكينهللا فني  ضمنه العامنهللا المضنا  ه والمضنا   أمنين فني قنص  ا

 التصرفه وأجير في العمهللاه وشر ك في الربث.

 تر  ما  جو فع ه.والتفريط: فعهللا ما ه  جرز من التصرفاته التعدي : 

: أل  شننتر ا فنني  متيلمننا بجاهلمننا  ول أل  كننرل للمننا  أل شااركة الوهااو  -3

اىتمننا اً ى ننص ثقننة التجننا  بلمنناه فمننا  بحننا فصينلمنناه وكننهللا وا،ننم منلمننا  همنناك

وكيهللا  ا،صهه وك يهللا ىنهه والم ك بينلما ى ص منا شنرطا ه وال انا ة ى نص 

 قم  م كيلماه والربث ى ص ما شرطا  ،او اهت اق والتراضي. 

: أل  شننتر  اثنننال فننركثر فيمننا  كتاننصال بربننماملما مننن المصننا  شااركة ادباادان -4

ننرف والملنننك ،اننو  هومننا  زق ش فلننر بينلمننا هاه،تبننا ه وسننائر الح 

 اهت اق والتراضي. 

: وهي أل   ر  كهللا من الشركاإ  لص  ا،صه كهللا تصنرف شركة المفاوضة -5

مننالي وبننممي مننن أمننراع الشننركة بيعنناً وشننراإ فنني ال مننةه وهنني الجمنن  بننين 

 اا ة ى نص قنم  الشركات ا  ب  الاابقةه والربث بينلما ،او الشرطه وال

 م ك كهللا وا،م منلم من الشركة. 

 

 :فوائد الشركة 
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شركة العنال والمضا بة والرجر  وا بمال يير وسني ة لتنمينة المناكه وم ن  

 ا مةه وتحقيق العمك. 

وىمنهللا  هفالعنال ماك وىمهللا من البرفين سنر اًه والمضنا بة مناك منن أ،نمهما

بمننا  رينن ال بجاهلمننا مننن مننن اآليننره وا بننمال ىمننهللا منلمننا معنناًه والرجننر  

 النال.

  بمثننهللا هنن   الشننركات والمعننامالت  راننت نص ىننن الربننا النن ك هننر   ننم وأكننهللا

 مراك النال بالصاطهللاه وتتا   ائرة اهكتاا  في ،مو  المصا ه فقنم أبا،نع 

شنر عة االسننالو لامانال اهكتاننا  من ننر اً أو مشنتركاً منن  غينر  ،اننو مننا 

 و   في الشرع.

 لشخص في التجارة:حكم استخدام اسم ا 

  ا ات قع  ،مت الشركات ا جنصية من  منراطن تانت مو اسنمه ووجاهتنه وه 

تبالصه بماك وه ىمهللا وتعبيه مقابهللا  لك مص  اً معيناً منن المناك أو مانصة منن 

الننربث فلنن ا العمننهللا غيننر جننائزه والعقننم غيننر  ننحيثذ لمننا فيننه مننن الكنن   

 غنية ىنه. وال ماع وال ر  والضر ه وفي الشركات الاابقة
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