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  .الَشِركة وكسرها الَشْركة وسكون الراءبكسر الشين وسكون الراء وفتح الشين  كةالِشرْ 
  .، سواء بعقد أم بغير عقداالختالطمطلق  :لغةال في وهي

  .، ال على جهة التعيينثبوت الحق في شيء الثنين فأكثر على جهة الشيوعهي  :شرعوفي ال
  :دليل مشروعّيتها

  :مشروعيتهاالشركة مشروعة وجائزة، ودّل على 
  .}فهم شركاء يف الثلث{ :قوله تعالىومنه، : القرآن .١
 :ومنها: السنةو  .٢
 بن زيد كان شريك النبي  خبر السائب بعد المبعث ذلكقبل المبعث وافتخر ب.  
 أبي هريرة وخبر  عن النبي اهللا  يقول: "قال  أنا ثالـث الشـريكين مـا لـم يخـن أحـدهما صـاحبه

   ."فإذا خانه خرجت من بينهما
ــة نــزل البركــة فــي يُ مــدهما بالمعونــة فــي أموالهمــا و يمعهمــا بــالحفظ واإلعانــة ف اهللا والمعنــى أن :وجــه الدالل

 .، فيكون النزاع والخصامالبركة واإلعانة عنهما عما فإذا وقعت بينهما الخيانة رفتجارته
  .على جوازهاوانعقد االجماع  .٣

  .وتحصيل الربح الختيار بقصد التصرفحدث باي عقد :، وهيالشركة بالمعنى الخاص ناومقصود
  .بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل ؛ليست عقدا مستقالُ فهي عليه و 

  :أنواع الشركة
  :هي أربعة لشركة أنواعل

كالخيــــاطين والنجــــارين ؛ كشــــركة الحمــــالين وســــائر المحترفــــة )شــــركة األعمــــال( شــــركة األبــــدان األولالنــــوع 
  .والداللين

ســاويا مت ليكــون بينهمــا كســبهما بحرفتيهمــاكثــر ال مــال لهــم علــى أن يقومــوا بأعمــال وهــي أن يشــترك اثنــان أو أ
  .كخياط ونجار ؛أو اختالفها، ومتفاوتا مع اتفاق الصنعة كنجار ونجار

  :لما يلي وهذه الشركة باطلة
 لعدم المال فيها.  
 إذ ال يدري أن صاحبه يكسب أم ال ولما فيها من الغرر.  
 متميـزة ز ببدنـه ومنافعـه فيخـتص بفوائـده كمـا لـو اشـتركا فـي ماشـيتهما وهـي وألن كل واحد منهمـا متميـ

 .ويكون الدر والنسل بينهما
 وقياسا على اإلحتطاب واالصطياد.  



 
 

 

، ليكــون بينهمــا كســبهمافــي أمــوالهم عامــة وأبــدانهم؛  اثنــان فــأكثر ن يشــتركبــأ شــركة المفاوضــة :الثــانيالنــوع و 
  .وكل منهم وكيل وكفيل عن اآلخر

 عنـه إن لـم تكـن شـركة المفاوضـة ولهـذا قـال الشـافعي  ؛الشتمالها على أنـواع مـن الغـرر؛ باطلة أيضاوهي 
  .إلى كثرة الغرر والجهاالت فيها ةشار ، وهذا إباطلة فال باطل أعرفه في الدنيا

بنـاء  كأن قاال تفاوضنا أو اشتركنا شـركة عنـان جـاز ؛شركة العنان نعم إن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة** 
  .على صحة العقود بالكنايات

  :ولها ثالث صور شركة الوجوه :والثالث
لهمـا  المشـترىويكـون ا أي يشـتريا فـي الذمـة النـاس ليبتـاع كـل منهمـا بمؤجـل عنـد أن يشترك الوجيهان .١

  .بينهما الربحإذا باعا كان ف
  .لربح بينهماالوجيه في الذمة ويبيع الخامل ويكون ا أو أن يتفق وجيه وخامل على أن يشتري .٢
  .وهو في يده والربح بينهما أو على أن يعمل الوجيه والمال للخامل .٣

فيهـا الـذي يرجـع إليـه عنـد انفسـاخ العقـد ثـم مـا يشـتريه أحـدهما فـي التصـوير  لعدم المال المشترك ؛باطلةهي و 
  .ك باليداألول والثاني ملكه له ربحه وعليه خسرانه وفي التصوير الثالث قراض فاسد الستبداد المال

ل أحدهما اآلخر أن يشتري عينا وقصد المشتري الشراء لهما فإنهما يصيران شريكين في العـين نعم إن وكّ ** 
سـم المأذون فيها ولو حصل شيء في النوعين األولين من اكتساب المشتركين له منفـردين أو مجتمعـين فإنـه يق

  .على أجرة المثل ال بحسب الشرط
اثنــان أو أكثــر بــأموال لهمــا فــي التجــارة علــى أن  تركباإلجمــاع وهــي أن يشــ يحةصــح وشــركة العنــان: والرابــع

  .يكون الربح بينهما
   :بب التسميةـس

  :الشيء إذا ظهر وعليه فسميت بذلكالعنان من عّن 
  أظهر األنواع أو ألنه ظهر لكل من الشريكين مال اآلخر أو من عنان الدابة وهو المشهورألنها.  
 قـــدر المـــالين كاســـتواء طرفـــي صـــرف والفســـخ واســـتحقاق الـــربح بتكين فـــي واليـــة الوٕامـــا الســـتواء الشـــري

  .العنان
 تصرف كما شاء كمنع العنان الدابةأو لمنع كل منهما اآلخر ال.  
  طلـق التصـرف فـي ســائر أموالـه كمنـع اآلخــذ مأو لمنـع الشـريك نفسـه مــن التصـرف فـي المشـترك وهــو

  .شاء ويده األخرى مطلقة يستعملها كيف شاء لعنان الدابة إحدى يديه من استعمالها كيف
  .وأركانها ثالثة صيغة وعاقدان ومال وزاد بعضهم رابعا وهو العمل :ان الشركةــأرك

لمــن يتصــرف مــن كــل  وهــي لفــظ يــدل علــى اإلذن مــن كـل منهمــا لآلخــر فــي التصــرف ،الصــيغة :الــركن األول
الشـريكين التصـرف فيـه إال بـإذن صـاحبه وال يعـرف ألحـد  ألن المـال المشـترك ال يجـوز ؛منهما أو من أحدهما

  .اإلذن إال بصيغة تدل عليه



 
 

 

  .ويكفي في ذلك كل معنى يدل على ذلك مما تعامله التجار فيما بينهم من ألفاظ
وال يتصــرف كــل منهمــا إال فــي  ،فــي األصــحكــل منهمــا علــى اشــتركنا لــم يكــف فــي اإلذن المــذكور  فلــو اقتصــر

ال يلـزم مـن حصـل لهمـا مـن الشـركة فـي المـال؛ كشـركة األمـالك، فـ عّمـا هذا إخبارالحتمال أن يكون ؛ نصيبه
  .حصولها جواز التصرف

  .، وداللته على الشركةيكفي لفهم المقصود منه عرفا :والثاني
  :العاقدان: الركن الثاني

عليـه التصـرف  ن يكون كل منهما عـاقال بالغـا غيـر محجـور، بأفي المالويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل 
  .في ماله بالملك وفي مال اآلخر باإلذن فكل منهما موكل ووكيل ألن كال منهما يتصرف ؛في ماله

  :، ويشترط فيهالمال: الركن الثالث
جــوازه إن  أصــحهماالخــالص فباإلجمــاع وأمــا المغشــوش ففيــه وجهــان  أمــا النقــدًا، مثليــأن يكــون المــال  .١

 ألنـه إذا اخـتلط ؛فعلـى األظهـرلمثليـات كـالبر والشـعير والحديـد مـن ا وأما غير النقـدين، استمر رواجه
  .بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين

ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير فتصح الشركة فيـه فمـا أطلقـه األكثـرون هنـا مـن منـع الشـركة فيـه مبنـي علـى 
  .أنه متقوم

ــا  ألنهــا أعيــان متميــزة ؛مكــن الخلــط فــي المتقومــاتإذ ال ي ؛ كعــروض التجــارة، فــال تصــح الشــركة؛مالمتقــوِّ  أم
  .، فال يمكن أن يعّوض عنه من مال اآلخرمال أحدهما أو ينقص وحينئذ قد يتلف

وال بد من كون الخلط قبل العقد فإن وقـع بعـده فـي المجلـس لـم  ،يزانيشترط خلط المالين بحيث ال يتم .٢
، وال بـّد مـن إعـادة اك حـال العقـد بعـد ذلـكإذ ال اشـتر  أو بعد مفارقته لـم يكـف جزمـا على األصحيكف 

  .التعاقد بعد الخلط لتصّح الشركة

ال يكفـــي الخلـــط مـــع إمكـــان التمييـــز بنحـــو اخـــتالف جـــنس كـــدراهم ودنـــانير أو صـــفة كصـــحاح وعليـــه 
وحنطة جديدة وحنطة عتيقة أو بيضاء وسوداء أو بيضاء وحمراء إلمكـان التمييـز وٕان كـان فيـه عسـر ومكسرة 

  .ينئذ وتلف نصيب أحدهما تلف عليه فقط وتعذرت الشركة في الباقيفإن خلطا ح

ـــدا إنمـــا يكـــوناشـــتراط الخلـــط و  ـــا مشـــتركا ،إذا أخرجـــا مـــالين وعق ـــإن ملك ـــه الشـــركة أو ال  ف ممـــا تصـــح في
المقصــود  ألن المعنــى ؛آلخــر فــي التجــارة فيــه تمــت الشــركةل وشــراء وغيرهمــا وأذن كــل منهمــا إرثبــكــالعروض 

  .ط حاصلبالخل

 من المتقوم كالثياب أي طريقة تصحيح الشركة في حال كون رأس المال عروضا لحيلة في الشركةوا
ســواء أتجــانس العوضــان أم اختلفــا أو يبيــع كــل  منهمــا بعــض عرضــه بــبعض عــرض اآلخــر أن يبيــع كــل واحــد

  .فيهفي التصرف ويأذن له  لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاصا واحد منهما بعض عرضه



 
 

 

بينهمــا وهنــاك وٕان وجــد  ألن مــا مــن جــزء هنــا إال وهــو مشــترك ؛وهــذا أبلــغ فــي االشــتراك أي مــن خلــط المــالين
عـن مـال اآلخـر وحينئـذ فيملكانـه بالتسـوية إن بيـع نصـف بنصـف وٕان بيـع بثلثـين  تميِّـزالخلط فمال كل واحد م

  .يضاأو ربع بثالثة أرباع ألجل تفاوتهما في القيمة ملكاه على هذه النسبة أ

أي تساويهما في القدر وغيره بـل تثبـت الشـركة مـع تفاوتهمـا ساوي قدر المالين توال يشترط في الشركة 
  .على قدر المالين لخسرانإذ الربح واألنه ال محذور فيه  ؛على نسبة المالين

من  إذا أمكن معرفتهمن المالين أهو النصف أم غيره عند العقد  بقدر كلأنه ال يشترط العلم  صحواأل
  .بخالف ما ال يمكن معرفته ألن الحق ال يعدوهما وقد تراضيا ؛بعد بمراجعة حساب أو وكيل

  .يشترط وٕاال يؤدي إلى جهل كل منهما بما أذن فيه وبما أذن له فيه والثاني
أنــه إذا كــان بــين اثنــين مــال مشــترك كــل منهمــا جاهــل بقــدر حصــته فــأذن كــل منهمــا ومأخــذ الخــالف 
ويكــون الــثمن بينهمــا كــالمثمن ولــو جهــال القــدر  فــي األصــحي نصــيبه منــه يصــح اإلذن لآلخــر فــي التصــرف فــ

  .وضع اآلخر بإزائها مثلها صح جزماوعلما النسبة بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان و 
  :آثار عقد الشركة

  :إذا صحت الشركة بشروطها السابقة، ترتب عليها التالي
ـ فتطلــق يــد كــل مــن  كالوكيــل ؛ذا وجــد اإلذن مــن الطــرفين بــال ضــررإيتســلط كــل منهمــا علــى التصــرف ** 

  .الشركاء في مال الشركة؛ ألنه كل منهم أصيل عن نفسه، ووكيل عن غيره
  :وعليه
  .تماماً  كالوكيل ؛وال يبيع وال يشتري بغبن فاحش ،وال بغير نقد البلد، للغرر ؛فال يبيع نسيئة*  
أو  ىفـي نفسـه فتنفسـخ الشـركة فـي المشـتر نصيب شـريكه ويصـح  في فلو خالف في ذلك لم يصح تصرفه** 

في المبيع ويصير مشتركا بين البائع أو المشتري والشريك فإن اشترى بالغبن في الذمة اختص الشراء به فيزن 
  .الثمن من ماله

لمـــا فـــي الســـفر مـــن الخطـــر فـــإن ســـافر ضـــمن فـــإن بـــاع صـــح البيـــع وٕان كـــان  ؛المـــال المشـــتركوال يســـافر ب* 
  .امناض
  .متبرعا ألنه لم يرض بغير يده فإن فعل ضمن يدفعه لمن يعمل فيهوال * 

توكيـل وتوكـل فـإن أذن لـه فـي شـيء ممـا مـر ذكـره  نهـا فـي الحقيقـةأل ؛من شـريكه هذا كله إن فعله بغير إذن
  .جاز
  .ن التنصيص عليه كنظيره في القراضفي السفر ركوب البحر بل ال بد م بمجرد اإلذن وليس له* 

  :حكم العقد من حيث الجواز واللزوم
  .كالوكالة؛ فسخه متى شاء من الشريكينلكل فيجوز  ؛جائز من الطرفينعقٌد قد الشركة ع
  
  



 
 

 

  :انتهاء عقد الشركة
 :قـال فـإن لـم يفسـخا وال أحـدهما ولكـن، بفسـخ كـل منهمـا عـن التصـرف جميعـا كل مـن الشـركاء ينعزل .١

فيتصـرف فـي  ولـم ينعـزل العـازل، انعزل المخاطبيبي صأو ال تتصرف في ن ،عزلتك: أحدهما لآلخر
  .أحد بخالف المخاطب فإن أراد المخاطب عزله فليعزله ألن العازل لم يمنعه ؛نصيب المعزول

كالوكالـــة وال ينتقـــل الحكـــم فـــي الثالثـــة عـــن  ؛بمـــوت أحـــدهما وبجنونـــه وبإغمائـــه الشـــركة أيضـــاً  وتنتهـــي .٢
اق تخيـر بـين القسـمة واسـتئناف الشـركة ولـو بلفـظ التقريـر إن فـإذا أفـ ألنه ال يولي عليـه ؛المغمى عليه

  .كان المال عرضا
  .إغماء ال يسقط به فرض الصالة فال فسخ به ألنه خفيفمنه ستثنى يُ و 

وعلــى ولــي الــوارث غيــر الرشــيد فــي األولــى والمجنــون فــي الثانيــة اســتئنافها لهمــا ولــو بلفــظ التقريــر عنــد ** 
  .نتفت الغبطة فعليه القسمةالغبطة فيها بخالف ما إذا ا

 ،أما إذا كـان الـوارث رشـيدا فيتخيـر بـين القسـمة واسـتئناف الشـركة إن لـم يكـن علـى الميـت ديـن وال وصـية** 
ن أو وصـية لغيـر اسـتئنافها إال بعـد قضـاء دْيـ فليس له وال لـولي غيـر الرشـيد بأن كان عليه دْين أو وصّية وٕاال

والشــركة فــي المرهــون باطلــة فــإن كانــت الوصــية لمعــين فهــو كأحــد  لمرهونألن المــال حينئــذ كــا ؛معــين كــالفقراء
  .الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيدا أو غير رشيد

  .الحجر بالسفه والفلس في كل تصرف ال ينفذ منها كنظيره في الوكالة وءوتنفسخ أيضا بطر  .٣
لــم  مشــرطا ذلــك أســواء يمــة الق باعتبــار لــربح والخســران علــى قــدر المــالاأن يكــون فــي الشــركة  ُيشــترط و *** 
  :وذلك لما يلي؛ فيهتفاوتا  مفي العمل أ الشريكان ىتساو  ، وسواءيشترطا

  .فكان على قدرهما كما لو كان بينهما شجرة فأثمرت أو شاة فنتجتأن ذلك ثمرتهما 
 التفـاوتأو  مـع التفـاوت فـي نسـبة رأس المـالالتسـاوي فـي الـربح والخسـران  ابـأن شـرط :فإن شـرطا خالفـه** 

  .ألنه مخالف لموضوع الشركة ؛فسد العقدوالخسران مع التساوي في المالين في الربح 
 فيرجـع، مـا لـو شـرطا التفـاوت فـي الخسـرانك ؛بطـل الشـرط لألكثر منهما عمالً  ولو شرطا زيادة في الربح** 

  .كالقراض إذا فسد ؛اآلخر في مال بأجرة عمله على اآلخر كل منهما
  .ذلكعند فساد الشركة بغير  أجرة عمله ايجب لكل منهمو * 

  :لألكثر عمالً  عمالً  وشرط األقل وتفاوتا في العمل في المال ى الشريكانلو تساو و ** 
  .ألنه عمل متبرعا ؛على األصحلم يرجع بالزائد 

  .تفاوتا فيه المال أيضا وفي بعضه إن وقع التقاص في الجميع إن تساويا في ولو تساويا في أجرة العمل** 
وشرط زيـادة لمـن عمـل منهمـا أكثـر قـاص صـاحبه بربـع أجـرة عملـه ورجـع عليـه  ال عمالً  ولو تساويا ماالً ** 

  .بما زاد وهو ربعها
ولو شرطت الزيادة لواحد منهما إن زاد عمله فزاد عمل اآلخر لم يستحق شـيئا يرجـع بـه علـى األول وٕان تفاوتـا 

  .منهما لوجود اإلذن صرفاتوتنفذ الت، لتبرعه بما زاد من عملهفي المال 



 
 

 

  .وقد أبطلنا الشركة فرجع إلى األصل ألنه مستفاد منهما ؛والربح بينهما على قدر المالين** 
  :ريكـد الشـة يـصف
  .أي في رد نصيب الشريك فيقبل قوله في الرد يد الشريك يد أمانة كالمودع والوكيل** 

  .ول في طلبهأما لو ادعى رد الكل وأراد طلب نصيبه فال يكون الق
  .اه بال سبب أو بسبب خفي كالسرقةإن ادع و في التلف في الخسران يقبل قولهو ** 
 ثـم بعـد إقامتهـا يصـدق فـي التلـف بـه ببينـة بالسـببكحريـق وجهـل طولـب  التلف بسـبب ظـاهر ىإن ادعف** 

  .عمومه صدق بال يمينبالحريق دون عمومه صدق بيمينه أو بيمينه فإن عرف 
قـال  :أي قـاال بـالعكس أوهـو مشـترك  :وقـال اآلخـر ،هـو لـي :ن الشـريكينمـل فـي يـده المـاولو قال من ** 

  وقد  ألنها تدل على الملك ؛بيمينه صدق صاحب اليد، هو لي :وقال اآلخر ،هو مشترك :المال همن في يد
  .)هو مشترك( ونصفه في الثانية )هو لي( ادعى صاحبها جميع المال في المسألة األولى

ألن  ؛بيمينـه ق المنكـردِّ ار ما في يدي لي وقال اآلخر ال بل هـو مشـترك ُصـاقتسمنا وصال صاحبه ولو ق** 
  .األصل عدم القسمة

ن عكــس مــا قالــه صــدق أوكذبــه اآلخــر بــ ،يته للشــركة أو لنفســشــيئا وقــال اشــتري ولــو اشــترى أحــدهما** 
األول يقــع عنــد ظهــور  لغالــب أنوا ،ألنــه أعــرف بقصــده وســواء ادعــى أنــه صــرح بالشــركة أو نواهــا ؛المشــتري

    .الخسران والثاني عند ظهور الربح
  
  
  
  

 
 إيمان محمد سالمة بركة.إ


