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 الشركة -15

 هي اجتماع في استحقاق، أو تصرف بين اثنين فأكثر كأن الشركة :

يشترك اثنان في استحقاق مالي كاإلرث والعطية، أو تصرف كالبيع 

 والشراء.

 :حكمة مشروعية الشركة 

يحتاج اإلنسان إلى تنمية أمواله، وقد ال يستطيع اإلنسان القيام بذلك إما 

 س المال.لعدم قدرته، أو لعدم وجود رأ

ولحاجة األمة إلى المشاريع التي ال يستطيعها اإلنسان بمفرده كالمشاريع 

 الصناعية، والتجارية، والعمرانية، والزراعية ونحوها.

لهذا أباح هللا الشركة لتمكين الناس من سد حاجتهم، وتنمية أموالهم، 

خاصة في المشاريع الكبرى التي يتعذر على اإلنسان أن يقوم بها 

 ده.بمفر

والشركة سبب لحصول البركة، ونماء المال، إذا قامت على الصدق، 

 واألمانة، والسماحة، والتراضي، والكسب الحالل.

 :حكم الشركة 

الشركة عقد جائز، أباحها هللا تيسيراً على العباد في تحصيل األرزاق، 

وتصح مع المسلم وغيره، فتجوز مشاركة الكافر بشرط أال ينفرد الكافر 

ف من دون المسلم، فيتعامل بما حرم هللا كالربا والغش، والتجارة بالتصر

 فيما حرم هللا من خمر وخنزير، وصور وأصنام ونحو ذلك.

 .[24]ص:   (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) قال هللا تعالى: -1
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) وقال هللا تعالى: -2

 .[12نساء:]ال (  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ْنـهُ  ع ِن السَّائِبو   -3 ِضي  هللاُ ع  ِ  ر  اهِ ال فِـيُكْنت  ش ِريِكي  :ملسو هيلع هللا ىلصق ال  ِللنَّبي  ِة ِلـيَّ ج 

ال  تُ  نِـيش ِريٍك ال  تُد اِري ْيـر  ف ُكْنت  خ   اِريـو   .(1) أخرجه أبو داود وابن ماجه .نِـيم 

 :أنواع الشركة 

 تنقسم الشركة إلى قسمين:

 :األول: شركة أمالك

وهي أن يشترك اثنان فأكثر في استحقاق مالي كاالشتراك في تملك 

 عقار، أو مصنع، أو سيارة ونحو ذلك. 

 وهذا القسم نوعان:

ً من  شركة اختيار: -1 وهي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئا

 عقار أو منقول، فيكون مشتركاً بينهما شركة ملك.

شخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث وهي التي تثبت ل شركة جبر: -2

 اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.

 وحكم هذه الشركة بنوعيها:

أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، فال يجوز له 

التصرف فيه بغير إذنه، فإن تصرف نفذ في نصيبه فقط، إال أن يجيزه 

 صاحبه فينفذ في الكل.

 ثاني: شركة عقود:ال

                                                 

 .وهذا لفظه (2287برقم )بن ماجه ا( وأخرجه 4836أبو داود برقم )أخرجه  صحيح/( 1)
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وهي اجتماع في التصرف كاالجتماع في البيع والشراء والتأجير ونحو 

 ذلك.

 وهذا القسم هو المراد هنا.

وفي شركة العقود ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين بحكم الملك في 

 نصيبه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.

 وتنقسم شركة العقود إلى خمسة أقسام:

. وشركة الوجوه .. وشركة الِعنان .. وشركة األبدان شركة المضاربة .

 .. وشركة المفاوضة.

 شركة المضاربة: -1

هي أن يدفع أحد الشريكين ماالً لآلخر فيتَّجر به بجزء معلوم مشاع من 

ربحه كالربع، أو الثلث ونحوهما، والباقي لصاحب المال، وإن خسر 

امل شيء، وإن تلف المال بعد التصرف ُجبر من الربح، وليس على الع

 المال بغير تعد وال تفريط لم يضمنه العامل المضارب.

والمضارب أمين في قبض المال .. ووكيل في التصرف .. وأجير في 

 العمل.. وشريك في الربح.

 :حكمة مشروعية المضاربة 

أباح هللا عز وجل المضاربة تيسيراً على الناس في كسب الرزق، فقد 

 يملك القدرة على تنميته، ويملك غيره القدرة يملك اإلنسان المال، وال

 على االستثمار، ولكنه ال يملك المال.

من أجل هذا أباح اإلسالم هذه المعاملة، ليستفيد كل واحد منهما، فرب 
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المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويحصل لهما 

 الربح معاً، هذا بماله، وهذا بجهده.

 :حكم المضاربة 

 لمضاربة عقد جائز، وتسمى قراضاً ومعاملة.ا

لخديجة رضي هللا عنها بمالها، وسافر به إلى  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ضارب رسول هللا 

 الشام قبل أن يبعث، وربح فيه.

 وقد كان معموالً بها في الجاهلية، ولما جاء اإلسالم أقرها.

 :شروط المضاربة 

 يشترط لصحة المضاربة ما يلي:

 مال والمضارب أهالً للتصرف. أن يكون كلٌّ من رب ال -1

 أن يكون رأس المال معلوم المقدار. -2

 أن يكون رأس المال عيناً حاضرة ال ديناً. -3

 أن يسلم رأس المال إلى العامل المضارب.  -4

 أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار. -5

 أن يكون الربح جزءاً مشاعاً من المال كالربع أو النصف مثالً. -6

 فسخ المضاربة: حكم 

 تنفسخ المضاربة بما يلي:

ً من شروط الصحة، فإن اتجر المضارب  -1 إذا فقدت المضاربة شرطا

بالمال، فالربح للمالك، وللمضارب أجرة مثله، وما كان من خسارة فهي 

 على المالك. 
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موت العامل أو رب المال أو جنونه، فإن تصرف العامل المضارب بعد  -2

وبغير إذن الورثة، فهو غاصب، وعليه الضمان،  علمه بموت المالك،

 وإن ربح المال فالربح بينهما.

ً يتنافى مع  -3 أن يتعدى المضارب أو يقصر في حفظ المال، أو يفعل شيئا

 العقد.

 الحجر على أحدهما لسفه أو إفالس. -4

 :أركان المضاربة 

 أركان المضاربة أربعة:

وهي اإليجاب -الصيغة  ، المال،-وهو العامل-رب المال، المضارب 

 .-والقبول حسب العرف

 :حكم اختالف المالك والمضارب 

إذا اختلف المالك والمضارب في التصرفات، ولم تكن بينة فيُقبل قول من  -1

 يدعي العموم؛ ألنه الذي يتفق مع عقد المضاربة.

إن اختلفا في تلف المال، ولم تكن بينة، فادعاه المضارب، وأنكره رب  -2

 فالقول قول المضارب؛ ألنه أمين. المال،

إن اختلفا في رد المال، فادعاه المضارب، وأنكره رب المال، ولم تكن  -3

بينة، فالقول قول رب المال؛ ألن األصل عدم الرد، وألن المضارب 

 قبض المال لنفع نفسه كالمستعير. 

نه إن اختلفا في قدر رأس المال، ولم تكن بينة، فيقبل قول المضارب؛ أل -4

 القابض.
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إن اختلفا في مقدار الربح، ولم تكن بيبنة، فيقبل قول المضارب؛ ألنه  -5

ق المضارب مع  أمين، وإن اختلفا في أصل الربح، ولم تكن بينة ُصد ِ

 يمينه؛ ألن األصل عدم الربح.

إن اختلفا في صفة رأس المال هل هو مضاربة، أو وديعة، أو بضاعة،  -6

ول رب المال؛ ألن الشيء المدفوع ملكه، وهو ولم تكن بينة، فالقول ق

 أعلم بصفة خروجه منه.

ْنـُهـما ع ِن اْبِن ع ب اٍس  ِضي  هللاُ ع  : ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أ ن  الن  ر  ل ْو يُْعط ى الن اُس »ق ال 

ا اُهـمْ بِد ْعو  أ ْمو  اٍل و  اء  ِرج  ُهـمْ ، ال د ع ى ن اٌس ِدم  ل ِكن  لـ  مِ ، و  ىين  ع  اليـ   لـ 

ْيـهِ ُمد ع ى ع  ال  .(1)متفق عليه .«لـ 

 شركة الوجوه: -2

وهي أن يشترك وجيهان عند الناس، من غير أن يكون لهما رأس مال، 

من وجاهٍة عند الناس،  النسيئة، ويبيعا بالنقد، بمالهماعلى أن يشتريا ب

ق هللا من ربح فهو بينهما، وما حصل من خسارة فهو عليهما. ز   وما ر 

ه، وكفيل عنه في البيع والشراء وكل واحد منهما وكيل صاحب

 والتصرف.

وسميت بشركة الوجوه؛ ألنه ال يباع بالنسيئة إال لوجيه من الناس، 

 وتسمى شركة الذمم، وهي مباحة.

 ان:ن  شركة الع   -3

هي أن يشترك اثنان فأكثر ببدنيهما وماليهما المعلوم، ولو متفاوتاً، ليعمال 

                                                 

 .واللفظ له(, 1711)(, ومسلم برقم 2514أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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كون له من الربح أكثر من اآلخر فيه ببدنيهما، أو يعمل فيه أحدهما، وي

 حسب االتفاق بينهما.

ً من كل ٍ منهما، ويكون الربح  ويشترط أن يكون رأس المال معلوما

 والخسارة على قدر مال كل واحد منهما حسب االشتراط والتراضي.

وهذا النوع من الشركات هو السائد بين الناس؛ ألن شركة الِعنان ال 

 ال، وال في التصرف، وهي مباحة.يشترط فيها التساوي في الم

 شركة األبدان: -4

هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، سواء كان االشتراك 

ف والمهن كالحدادة، والنجارة ونحوهما.  في الِحر 

ق هللا فهو بينهما  ز  أو كان في المباح كاالحتطاب واالحتشاش، وما ر 

 حسب االتفاق والتراضي.

 األعمال، وشركة الصنايع، وشركة التقبل.وتسمى شركة 

 وهي جائزة؛ ألن المقصود منها التعاون في تحصيل الربح والرزق.

 والشركة تكون بالمال أو بالعمل كما في المضاربة، وهي هنا بالعمل.

 شركة المفاوضة: -5

هي أن يفوض كل واحد من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي 

 لشراء والتأجير ونحو ذلك.وبدني في الشركة بالبيع وا

فكل شريك في المفاوضة مطلق التصرف في رأس المال في البيع 

والشراء، واألخذ والعطاء، والضمان والتوكيل، والقرض والتبرع ونحو 

 ذلك مما تحتاج إليه التجارة من تصرف، وتسمى الشركة المختلطة.
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قد من ويُلزم كل شريك بما يعمله شريكه، وتكون فيما تم عليه الع

 أموالهم.

والربح بينهما حسب الشرط، والخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من 

 الشركة.

وهذه الشركة جائزة، وهي تجمع بين الشركات األربع السابقة، وكلها 

جائزة؛ لما فيها من التعاون في كسب الرزق، وقضاء حوائج الناس، 

 وتحقق العدل والمصلحة.

 :فوائد الشركات الحالل 

 ة الحالل منافع تعود على الشريكين معاً:للشرك

أن شركة المضاربة والعنان والوجوه واألبدان خير وسيلة لتنمية  -1

 األموال، ونفع األمة، وبسط الرزق، وتحقيق العدل. 

فالِعنان مال وعمل من الطرفين.. والمضاربة مال من أحدهما، وعمل 

ما يأخذان بجاههما من من اآلخر.. واألبدان عمل منهما معاً.. والوجوه ب

 الناس. 

بمثل هذه الشركات الحالل، والمعامالت المشروعة، يُستغنى عن الكسب  -2

 الحرام كالربا الذي هو ظلم وأكل ألموال الناس بالباطل. 

 بقيام مثل هذه الشركات تتسع دائرة االكتساب في حدود المباح. -3

مشتركاً مع غيره، حسب فقد أباح اإلسالم لإلنسان االكتساب منفرداً، أو 

 ما ورد في الشرع.

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) قال هللا تعالى: -1
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 .[29]النساء:(   ڇ ڇ ڍ

مل:(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) وقال هللا تعالى: -2  .[20]المزَّ

 :فقه إباحة الشركات 

ً على الناس في معامالتهم، وتنويعاً  أباح الشرع أنواع الشركات توسيعا

ً لألموال الراكدة، وتنمية ألموال  لطرق الكسب الحالل، وتحريكا

العاجزين عن العمل، وتهيئة الفرصة للعاطلين عن العمل، وتحقيق 

 مصالح الفرد واألمة، وسد أبواب الكسب المحرم.

 :مبطالت عقد الشركات 

 تبطل عقود الشركات بما يلي:

كين .. موت أحد الشريكين .. جنون أحد فسخ الشركة من أحد الشري

الشريكين .. فقد أحد الشريكين وغ يبته مدة طويلة؛ ألن ذلك بمنزلة 

 الموت.

 :أركان الشركة 

 أركان الشركة أربعة:

وهي -، والصيغة -وهو المال أو العمل-الشريكان، والمعقود عليه 

 .-اإليجاب والقبول بحسب العرف

 :شروط الشركات الحالل 

 التي أباحها الشرع يشترط فيها ما يلي: الشركات

 أن يكون رأس المال معلوماً من كل شريك. -1

ً قسمة مشاعة بين الشركاء حسب أموالهم إما  -2 أن يكون الربح مقسوما
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أو أقل أو أكثر، أو ألحدهما الربع أو الثلث،  %30، %20بالنسبة 

 ولآلخر الباقي ونحو ذلك.

ور واألشياء المباحة شرعاً، فال يجوز أن يكون عمل الشركة في األم -3

للمسلم المشاركة في شركة تزاول أعماالً محرمة كتصنيع الدخان، أو 

المخدرات، أو الخمور، أو تتاجر فيها، أو دور القمار، أو شركات 

األغاني، وإنتاج األفالم الخبيثة، أو المصارف الربوية ونحو ذلك مما 

 حرمه هللا ورسوله.

 الشخص في التجارة: حكم استخدام اسم 

إذا اتفقت إحدى الشركات مع شخص تستخدم اسمه ووجاهته، وال تطالبه 

بمال وال عمل، وتعطيه مقابل ذلك مبلغاً معيناً من المال، أو نسبة معينة 

 من الربح مثالً.

فهذا العمل غير جائز، والعقد غير صحيح؛ لما فيه من الكذب، والخداع، 

 ات السابقة غنية عنه.والغرر، والضرر، وفي الشرك

 :حكم مشاركة الكفار 

تجوز مشاركة المسلم أو الكافر في كل عمل مباح شرعاً، وتجوز 

 مشاركة الكافر في تجارة أو عمل وإن كان يرابي في غيره.

ضي  هللاُ  ر  ر  ُسول  ا اع نُهـم   ع ِن اْبِن ُعم  ْيب ر  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ ر  هُ أْعط ى خ  ود ، اليـ 

ىع   لُو لـ  ُعوه ا، و  أْن ي ْعم  ي ْزر  ُهـمْ ه ا و  ج  مِ  لـ  ر  ا خ   .(1)متفق عليه .اْنـه  ش ْطُر م 

                                                 

 (.1551ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2331أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 الشركات المعاصرة

 :أقسام الشركات المعاصرة 

 تنقسم الشركات المعاصرة إلى قسمين:

 شركات أشخاص.. وشركات أموال.

 شركات األشخاص: -1

وهي الشركات التي تقوم على شخصية الشركاء، بصرف النظر عن 

 الذي يقدمه كل شريك. المال

 وهي ثالثة أنواع:

 شركة التضامن: -1

وهي التي يعقدها اثنان فأكثر بقصد التجارة ويكون الشركاء فيها 

 متضامنون في جميع أعمال الشركة على حد سواء.

 وهي جائزة؛ ألنها تشبه شركة المفاوضة.

 شركة التوصية البسيطة: -2

نون، وبعضهم موصون، وهي التي تُعقد بين شركاء بعضهم متضام

فجميعهم يقدمون المال، لكن المتضامنين يقومون بأعمال إدارة الشركة، 

 والموصون ليس لهم عالقة بأعمال الشركة.

 وهي جائزة؛ ألنها تشبه شركة الِعنان والمضاربة.

 شركة المحاصة: -3

هي عقد يلتزم فيه شخصان فأكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع 
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صة من المال أو العمل، ويقتسمان الربح، ويتحمالن مالي، بتقديم ح

الخسارة على حسب ماليهما كالمشاركة في مزاد، أو صفقة وقتية، 

 تُصف ى األرباح في الحال وتنتهي.

 وهذه جائزة شرعاً؛ ألنها نوع من أنواع شركة العنان.

 شركات األموال: -2

قطع النظر وهي الشركات التي تعتمد في تكوينها على عنصر المال، ب

 عن شخصية الشريك.

 وهي ثالثة أنواع:

 شركة المساهمة: -1

 وهي أهم أنواع شركات األموال في هذا العصر.

: هي التي يُقسم فيها رأس المال إلى أجزاء صغيرة والشركة المساهمة

متساوية، يطلق على كل منها سهم، يكون قابالً للتداول، غير قابل 

 لتجارية والزراعية ونحوها.للتجزئة كالشركات الصناعية وا

راء عند المساهمين، وتوزع األرباح  ويعتبر مدير الشركة وعمالها أُج 

 على األسهم حسب رأس المال.

وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ ألنها شركة ِعنان، لقيامها على أساس 

 التراضي، ومجلس اإلدارة وكيل عن الشركاء في التصرف.

 شركة التوصية باألسهم: -2

لتي تضم نوعين من الشركاء: متضامنين، ومساهمين، وهي ا

والمساهمون كالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة، ويختلف 
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المساهم عن الموصي في أن األول يملك أسهماً قابلة للتداول على عكس 

 الثاني.

وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ ألنها نوع من شركات العنان، وعمل 

 ألحكام شركة المضاربة.المتضامنين فيها خاضع 

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة: -3

وهي شركة تجارية كباقي شركات األموال، تجمع بين شركات األموال 

واألشخاص، ففيها من شركات األموال أن مسؤولية الشريك محدودة 

 بمقدار حصته، ومن يديرها كاألجير.

 وفيها من شركات األشخاص أن الشريك يكون صاحب حصة في

الشركة وليس مساهماً، وال تكون حصص الشركاء قابلة للتداول 

كاألسهم، وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ ألنها تعتبر من شركة الِعنان، 

 وفيها بعض خصائص المضاربة.

 :أنواع شركات األموال 

 الشركات التي طرحت أسهمها في األسواق ثالثة أنواع:

 شركات حالل.. وشركات محرمة.. وشركات مختلطة.

 الشركات الحالل: -1

هي الشركات التي أصل نشاطها مباح، وال تبيع أو تشتري المحرمات، 

وال تتعامل بالربا كالشركات الزراعية، والصناعية، والتجارية ونحوها 

من الشركات المجازة شرعاً، فهذه تجوز المساهمة فيها، وبيع وشراء 

 ، واالستثمار فيها.أسهمها
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 الشركات المحرمة: -2

وهي الشركات التي أصل نشاطها محرم، كالبنوك الربوية، والشركات 

التي تبيع الخمور والدخان أو تصنعها، أو التي تبيع وتشتري السلع 

المحرمة كاألفالم والصور ونحوها، فهذه الشركات ال تجوز المساهمة 

 ا، وال االستثمار فيها.فيها، وال البيع والشراء في أسهمه

 الشركات المختلطة: -3

وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح، لكنها قد تمارس بعض األنشطة 

 المحرمة.

كاالقتراض من البنوك بالربا، أو إقراض البنوك بالربا ونحو ذلك، فهذه 

الشركات فيها حالل وحرام، فيجب اجتنابها؛ سالمة للكسب، وتشجيعاً 

 ، وهجراً للشركات المحرمة لتعود إلى الكسب الحالل.للشركات الحالل

(   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي) قال هللا تعالى: -1

 .[2]المائدة:

اِن ْبِن ب ِشيٍر و   -2 ْنـهُ ع ِن الن ْعم  ِضي  هللاُ ع  ُسول  ار  : س ِمْعُت ر  ي قُوُل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ق ال 

اُن بِإِْصب ع   ى الن ْعم  أ ْهو  ى  إ ْيـهِ )و  ْيـهِ أُذُ  لـ  ال ل  الإن  » :(نـ  ي  ح  إن  بـ  ام  ـح  الٌن و  ر 

ي   يْ ٌن و  بـ  ُهـم  بـ  مُ اٌت ال  ي عْ بِـه  ا ُمْشت  نـ  ِن ات ق ى الش  لـ  اِت بُـه  ُهن  ك ثِيٌر ِمن  الن اِس، ف م 

أ  ِلِدي ق ع   نِـهِ اْست ْبر  ْن و  م  ِعْرِضِه، و  ق ع  بُـه  الش   فِـيو  امِ ال فِـياِت و  ر  ، ح 

اِعي  رْ ك الر  ْول  يـ  رْ ى، يُوِشُك أ ْن الِحـم  ع ى ح  ِلكٍ فِـيت ع  يـ  إن  ِلُكل  م   ِه، أ ال  و 

ى ا إِن  ِحـم  ـح   ٬ِحـمًى، أ ال  و  إِن  م  س ِد ُمْضغ ةً، إذ ا ال فِـياِرُمهُ، أ ال  و  ج 

ح  ص   ح  ْت ص  لـ  إذ ا ف س د ْت ف س د  ال لـ  س دُ ُكل هُ و  س دُ ُكل هُ،الج  ِهي   ج  ال  و 
 .«بُ لق  الأ 
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 .(1)متفق عليه

 :حكم شراء الشركات المحرمة 

ال يجوز للمسلم شراء األشياء المحرمة من شركات وغيرها؛ لما في ذلك 

 من تعدي حدود هللا، وتجاوز الحالل إلى الحرام.

أما شراء الشركات المحرمة بغرض تحويلها إلى شركات إسالمية 

ربا، والعقود المحرمة واألشياء المحرمة مباحة، بتنقيتها من شوائب ال

لتكون الشركة أداة استثمارية مشروعة، فهذا جائز إذا أمكن التحويل في 

وقت قصير؛ ألن هذا من التعاون على البر والتقوى، لما فيه من تحويل 

 الحرام إلى حالل، ولما فيه من جلب المصالح، ودفع المفاسد.

 (  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي يەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )  قال هللا تعالى:

 .[2]المائدة:

 :أنواع األوراق التي يتعامل بها الناس 

 األوراق التي يتعامل بها الناس اليوم ثالثة أنواع:

 األوراق النقدية.. األوراق التجارية.. األوراق المالية.

 األوراق النقدية: -1

ً للتبادل في السلع ك الريال، هي كل مال ُوضع بين الناس ليكون وسيطا

 والدرهم، والدينار، والجنيه، والدوالر وغيرها من العمالت النقدية.

 األوراق التجارية: -2

ً شخصياً  وهي صكوك ثابتة قابلة للتداول بين الناس، وهي تمثل حقا

                                                 

 .واللفظ له(, 1599ومسلم برقم ) (,52أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 موضوعه: دفع مبلغ معين من النقود بموجبها لحاملها.

 الشيكات.. والكمبياالت.وهي نوعان: 

طلب به صاحبه من البنك أن يدفع مبلغاً من المال : أمر مكتوب يفالشيك

 لفرد أو شركة أو جهة ونحو ذلك.

: صك محرر يتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه والكمبيالة

 بدفع مبلغ مسمى لحامل الصك في وقت محدد، ويسمى السند اإلذني.

 األوراق المالية: وهي نوعان: -3

 األسهم: -1

ول، تمثل الحصص التي يملكها اإلنسان في وهي صكوك قابلة للتدا

 الشركة، ويتكون رأس المال من هذه األسهم، سواء كانت نقدية أو عينية.

 السندات: -2 

وهي صكوك قابلة للتداول، تمثل قرضاً، تصدرها الحكومات والشركات 

ً للشركة، وال يعد شريكاً  عندما تستدين من الناس، ويعتبر حامله دائنا

 رمة؛ لما فيها من الربا.فيها، وهي مح

وهذه األوراق الثالث كثيرة الشيوع واالستعمال في عصرنا الحاضر، 

وهي من فقه النوازل المستجدة، فال بد من كشف أحوالها، وبيان 

أحكامها، ليكون المسلم على بينة منها؛ لئال يقع في الحرام أو المشتبه 

 وهو ال يعلم.

 البورصة( األسواق المالية(: 

منظمة للتعامل في األوراق المالية من أسهم وسندات  هي سوق
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الحكومات والشركات، القابلة للتداول في البورصة، وفق ضوابط 

 محددة.

وتعقد في مكان معين.. في أوقات دورية.. للتعامل بيعاً وشراًء بمختلف 

 األوراق المالية.

 :أنواع البورصات 

 بورصة األوراق المالية: -1

، أو بسعر البورصة. وهي التي تباع فيها  األسهم والسندات بسعر بات 

 بورصة البضاعة الحاضرة: -2

وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عي ِنة من البضاعة كالسيارات، 

والسجاد، واآلالت ونحو ذلك، ثم يُدفع غالب الثمن عند العقد، والباقي 

 عند التسليم.

على سعر بات أو  أو يجري البيع فيها على سلع حاضرة بثمن مؤجل

 معلق، خالل فترة معينة.

 بورصة العقود: -3

وهي التي يتم فيها البيع لسلع غائبة بسعر بات مقرر، أو بسعر معلق 

 على سعر البورصة، وهي بيع مقدور التسليم في المستقبل ال في الحال.

 :مكان بيع األوراق المالية 

ي تباع وتشترى فيه بورصة األوراق المالية ليست هي المكان الوحيد الذ

األسهم والسندات، فقد تمت اآلن مزاولة هذه التجارة من خالل شبكات 

 الحاسب اآللي، على المستوى اإلقليمي والعالمي.
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 :الفرق بين األسهم والسندات 

 السهم نصيب من رأس مال الشركة، والسند دين على الشركة. -1

السند دائن على  حامل السهم شريك في الشركة التي أصدرته، وحامل -2

 الشركة التي أصدرته.

حامل السهم يحصل على ربح بحسب نسبة أرباح الشركة، ويخسر  -3

بحسب خسارتها، وحامل السند يحصل على ربح ثابت في الموعد 

 المحدد، سواء ربحت الشركة أو خسرت.

 :أوجه التشابه بين األسهم والسندات 

 يقبل التجزئة.. ويمثل حقاً كل من السهم والسند يصدر بقيم متساوية.. وال

بموجب الصك.. ويمكن تداوله في السوق.. وكل منهما يدر  دخالً على 

صاحبه.. ويصدران عن طريق االكتتاب العام.. ولكل ٍ منهما قيمة 

 اسمية.. وسعر في السوق اليومي.

 :أنواع بيع األوراق المالية 

 العمليات التي تتم في سوق األوراق المالية نوعان:

 عمليات العاجلة الفورية.. والعمليات اآلجلة.ال

 العمليات الفورية: -1

يتم فيها بيع السهم وقبض قيمته فوراً، وهو كالبيع المعروف لغير السهم 

من السلع، يجوز بيعه وشراؤه في العمليات العادية والفورية كعروض 

التجارة؛ ألن األصل جواز بيع الشريك حصته لشريكه أو آلخر، وهو 

 ل في بيع األسهم.حاص
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 العمليات اآلجلة: -2

يتم فيها عقد الصفقة اآلن، ولكن الدفع والتسليم يتمان فيما بعد في وقت 

 معلوم.

فهذا البيع ال يجوز؛ ألنه من بيع الدين بالدين، ألن البائع لألسهم ال 

 يسلمها للمشتري، والمشتري ال يدفع له الثمن، فقد تأجل الثمن والمثمن.

 ً ال يريدون البيع والشراء حقيقة، بل المراد المضاربة على  وهم غالبا

ارتفاع األسعار وانخفاضها فقط، وذلك من الميسر الذي حرمه هللا عز 

 وجل.

 .[90]المائدة:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)قال هللا تعالى: 

 :حكم التعامل المالي باألسهم 

واألسهم عين يجوز  : يجوز إقراض كل عين يجوز بيعها،القرض -1

ً من أي  إقراضها؛ ألنه يجوز بيعها، فإذا اقترض اإلنسان خمسين سهما

شركة، فعليه أن يرد خمسين سهماً من أسهم هذه الشركة، فيكون قد رد 

 مثل ما أخذ تماماً.

: يجوز رهن األسهم؛ ألنه يجوز بيعها، فكل ما جاز بيعه جاز الرهن -2

 رهنه. 

لة في األسهم، فيحيل من عليه الدين من له الدين : تجوز الحواالحوالة -3

 باألسهم التي له على المحال عليه.

: األسهم بذاتها عروض تجارة، والمضاربة بالنقد أو المضاربة باألسهم -4

العروض جائزة، فيأخذ المضارب األسهم من رب المال، ويبيع ويشتري 

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                                   كتاب المعامالت            

 ةشركـال
577 

رة على مالك بها بقصد الربح، والربح بينهما حسب االتفاق، والخسا

 األسهم وهكذا في باقي المعامالت المالية األخرى.

 :خصائص األسهم 

األسهم صكوك مالية كالعروض قابلة للتداول والمتاجرة، فهي كعروض 

 التجارة تزيد وتنقص حسب العرض والطلب.

وأسهم كل شركة متساوية القيمة، والمساهم ال يشارك الشركة في 

لكية الشركة، فقد يرتفع نشاط الشركة أنشطتها، وملكية السهم غير م

وينزل سعر السهم، ولذلك ِرْبح السهم ال يعود للشركة، بل يعود لمشتري 

 السهم، والسهم يمثل حقاً في الشركة، فمن ملكه فله أرباح من الشركة.

 :حكم بيع وشراء األسهم 

األسهم من حيث األصل جائزة، فهي نوع من الشركات والعروض 

 ألصل فيها الحل إذا توفرت فيها شروط البيع.والبيوع التي ا

وما يجري في سوق األسهم من البيع والشراء، والربح والخسارة بشكل 

سريع، فيه مخاطرة ال مقامرة، والمخاطرة من أجل الكسب جائزة، وهذا 

 جار في جميع السلع، وليس في األدلة الشرعية ما يمنعها.

 :حكم مزاولة البيع والشراء في األسهم 

يجوز لمالك األسهم إذا كانت حالالً أن يبيع ويشتري بها بنفسه، ويجوز  -1

له أن يوكل غيره بنسبة معلومة من الربح كالربع مثالً، ويجوز أن 

يضارب بها مع غيره، بأن تكون األسهم باسم شخص، والبيع والشراء 

بيد اآلخر على نسبة معلومة من الربح كالربع أو النصف، أو بما 
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 عليه.تراضيا 

ال يجوز لإلنسان أن يشتري أسهماً من شركة باسم غيره، سواء كان ذلك  -2

بعوض أو بدون عوض؛ لما في ذلك من الكذب والحيلة، ولما يسببه من 

 النزاع في حال الربح أو الخسارة.

يجوز أخذ المال للمتاجرة فيه بنسبة معينة من الربح كالثلث مثالً، وال  -3

 ً ً لمن أخذ منه المال، كأن يأخذ منه يجوز أن يحدد مبلغا ً معينا مقطوعا

مائة ألف لاير ويقول: أتاجر فيها وأعطيك كل شهر خمسة آالف؛ لما فيه 

 من الغرر، ألنه قد يربح وقد يخسر.

إذا كانت األسهم التي اشتراها محرمة وهو ال يعلم: فإن زادت فله أخذها؛  -4

انتظر حتى يعود إليه رأس  وإن نقصت ألنه ال يعلم، لكن يبيعها فوراً،

 ماله، ثم يخرج منها.

 .[279]البقرة:(   ېٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) قال هللا تعالى:

 :حكم وقف األسهم 

يجوز وقف األسهم؛ ألنها أجزاء مشاعة من موجودات الشركة، مع ما 

 تمثله من القيمة السوقية.

ِض  ْبنِ  ك ْعب نْ ع   اِلٍك ر  ُسول  اُت: ي  ل: قُ ل  قاي  هللاُ ع نهُ م   تِـي، إِنَّ ِمْن ت ْوب  ٬ا ر 

ا ِلع  ِمْن م  د ق ةً إِ  ِلـيأْن أْنخ  ىص  إِ  ٬ا لـ  ىو  ُسو لـ  يْ أْمِسْك ع  »؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص ِلـهِ ر  ك  لـ 

 ، اِلك  هُ ب ْعض  م  ْيب ر  ْهـمِ أْمِسُك س   ن ِـيُت: ف إِ لقُ «. ل ك   ْيـرٌ و  خ  فـ  متفق  .ي الَِّذي بِخ 

 .(1)عليه
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 :حكم الوصية باألسهم 

األسهم من األموال، ويجوز لإلنسان أن يوصي بثلث ماله فأقل، فإن 

كانت قيمة األسهم حين موت الموصي أكثر من ثلث ماله توقف ما زاد 

 على الثلث على إجازة الورثة، فإن أجازوه وإال بطل ما زاد على الثلث.

قَّ  بِـيع ْن س ْعِد ْبِن أ   : ك ان  ر   اٍص و  ِضي  هللاُ ع نهُ ق ال   نِـيي عُودُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُسوُل ار 

ِة  جَّ ٍع اْشت دَّ الع ام  ح  ج  د اعِ، ِمْن و  عِ، الِمن   بِـيق ْد ب ل غ   ن ِـيُت: إِ ل، ف قُ بِـيو  ج  و 

ال   اٍل، و  أ ن ا ذُو م  رِ و  ا نِـيثُ يـ  دَُّق بِثُلُث ْي م  : ِلـيإِالَّ اْبن ةٌ، أ ف أ ت ص  «. ال  »؟ ق ال 

: «. ال  : »ُت: بِالشَّْطِر؟ ف ق ال  لف قُ  الثُّلُُث ك  »ثُمَّ ق ال  ثِيٌر، إِنَّك  بِـيالثُّلُُث و  ٌر، أ ْو ك 

ث ت ك  أ غْ  ر  إِنَّك   ُهـمْ ِمْن أ ْن ت ذ ر   ْيـرٌ اء ، خ  نِـي  أ ْن ت ذ ر  و  ، و  ع ال ةً ي ت ك فَّفُون  النَّاس 

ْجه  ابِـه  ل ْن تُْنِفق  ن ف ق ةً ت ْبت ِغي  ىا، ح  ه  بِـإِالَّ أُِجْرت   ٬ا و  ا  تَـّ جْ م   فِـي فِـيع ُل تـ 

أ تِك    .(1)متفق عليه .«اْمر 

 :كيفية زكاة األسهم 

إذا تملك اإلنسان أسهماً في شركة حالل للحصول على األرباح السنوية،  -1

ويقصد االستمرار فيها، وال يقصد بتملكها المتاجرة فيها بيعاً وشراًء في 

ة من حيث الحول، والنصاب، سوق المال، فهذا يزكي بحسب مال الشرك

ومقدار الواجب، ففي عروض التجارة ربع العشر من المال، وفي 

 الزراعة العشر أو نصف العشر، وفي المواشي زكاة بهيمة األنعام.

وإن كانت الشركات الزراعية والحيوانية تبيع السلع كعروض تجارة 

 أرباحه.ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر من رأس المال السائل و
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ً وشراًء في  -2 إن كان المساهم اشترى األسهم بقصد المتاجرة فيها بيعا

األسواق المالية كالبضائع، فهذه فيها زكاة عروض التجارة ربع العشر 

من رأس المال واألرباح، والمعتبر في زكاة األسهم هو قيمة السهم 

م بسعرها الحالي.  السوقية؛ ألنها عروض تجارة فتقوَّ

 ت النصاب، وحال عليه الحول، أخرج زكاتها.فإذا بلغ

 :حكم السندات 

: صك قابل للتداول، تصدره الحكومات أو الشركات عندما تستدين السند

من الناس، وتدفع بموجبه فائدة لمن أقرضها، مع بقاء رأس المال كامالً، 

وصاحب السند يأخذ عليه فائدة معينة ثابتة كل سنة مثالً، وهذا هو الربا 

م، بل قد جمع أنواع الربا الثالثة: ربا الفضل.. وربا النسيئة.. وربا المحر

 القرض.

 فهو في أصله قرض جر نفعاً، وهذا هو ربا  القروض.

 وبناًء على ذلك:

تحرم جميع السندات مهما اختلفت مسمياتها، ما دامت سنداً يلتزم 

ئدة ربوية الُمصدر له بموجبه أن يدفع لحامله القيمة اإلسمية كاملة، مع فا

 متفق عليها.

ی ی  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)قال هللا تعالى: 

 .[132-130]آل عمران:  ( جئ جئي ي 

 :حكم التعامل بالسندات 

السندات سلع ربوية محرمة، ال يجوز بيعها .. وال شراؤها .. وال 
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ذلك المضاربة فيها .. وال رهنها .. وال وقفها .. وال الوصية بها؛ و

ً وهو الفائدة، وال زكاة فيها؛  الشتمالها على عقد ربوي محرم جر نفعا

 ألنها كسب خبيث، لكن تجب الزكاة في أصل الدين بدون الفائدة.
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