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 أركان اإلجارة

متلك منفعة العني املؤجرة دون  اإلجارة هي عقد معاوضة على منفعة ملدة حمددة،  و تؤدي اىل
 رقبتها، و ملدة حمددة فقط ، و هلا عدة أركان:

  :أن كل ما جاز أن يكون ثمنا في  وهي العوض الذي يدفعه املستأجر، والقاعدة:األجرة
ولذلك شرطوا شروط الثمن ذاهتا من كونه طاهرا البيع جائز أن يكون عوضا في اإلجارة. 

شرعا مقدورا على تسليمه معلوما وهنا اجاز مالك أن يستأجر أجريا بطعام أو كسوة،  منتفعا به
مح   خئمج  خئمث  خئٱُّٱٹٱٹملا ثبت االستئجار بالنفقة والكسوة بالنسبة للظئر وهي املوضع 

 ٣٢٢البقرة:َّ  خئخئ
ل على أوجب هلن النفقة والكسوة على الرضاع، ومل يفرق بني املطلقة وغريها، بل يف اآلية قرينة تد

أن املراد املطلقة، ألن الزوجة جتب نفقتها بالزوجية وإن مل ترضع، فإذا ثبت ذلك يف الظئر بت يف 
 غريها وبالقياس عليها.

  :ويشرتط فيها:المنفعة 
 :أي هلا قيمة حبيث يؤثر استغالهلا يف الذات املؤجرة فال تؤجر العطور   أن تكون مقصودة

 كاملسك والرياحني والفواكه لشمها وردها.
 :فال جيوز تأجري سيارة ضائعة أو عقار  أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها حسا وشرعا

ة أو ليصنع مغصوب لتعذر التسليم حسا، وال جيوز استئجار صانع ليصنع آنية من ذهب أو فض
متثاال أو صورة حيوان جمسم، وحنو ذلك من كل منفعة حمرمة كتأجري معلم ليعلم الغناء وآالت 

 اللهو، ألنه يرتتب على استيفاء املنفعة أمر حمظور.
  :فيحرتز بذلك من إجارة األشجار أن تكون المنفعة غير متضمنة استيفاء ذات قصدا

فال يصح ألن اإلجارة بيع املنافع ويتثىن من ذلك ما  لثمرها أو الغنم لنتاجها ولبنها وصوفها
 يتضمن استيفاء ذات تبعا كالشجرة والبئر يكونان يف الدار.
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 :كالعبادات اليت ال تقبل النيابة كالصالة والصيام فال تصح   أال تكون المنفعة من القربات
ا ما مل يكن كذلك  اإلجارة عليها ألهنا مطلوبة من ذات املكلف ومنظور فيها إىل مصلحته، أم

كرد العواري والودائع واملغصوبات وقضاء الديون وغري ذلك مما كانت مصلحته إيصال احلقوق 
إىل أهلها فتجوز اإلجارة فيه، واختلف أهل العلم يف اإلجارة على احلج فمنعه مالك ألنه قربة 

 واملالية عارضة.
 :ع بسكناه، ال جيوز له أن فمن حبس عليه شيء لينتف أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر

يؤجر ألنه ملك االنتفاع به ومل ميلك منفعته، حىت حيق له تأجريها، فال جيوز تأجري الطريق وال 
موضع اجللوس يف املساجد واملدارس واألسواق وال مواضع النسك، وال حمالت اإلقامة يف دور 

 خاصة. الوقف واألحباس، ألنه ملن حاز شيئا منها إال حق االنتفاع لنفسه

 أحكامها:

  اإلجارة قد تكون معينة كاستئجاره على إصالح هذه السيارة، وقد تكون يف الذمة مبعىن أن
الغرض إجناز العمل على الصفة املتفق عليها كقولك لشخص: على بناء حائط يف ذمتك إن 

 شئت عملته بنفسك أو غريك ممن تعينه.

ومثرة التفرقة أن اإلجارة املعينة تنفسخ بتعذر استيفاء منفعة العني هبا الن رغبة             
املستأجر متوجهة إىل ذاهتا بينما ال تنفسخ اإلجارة على الوصف بل ميكن تعويض العني أو اجياد 

فات بدل هلا فيها املواصفات نفسها ألن رغبة املتعاقد متجهة إىل أي ذات تتوفر فيها الص
 .املطلوبة ال إىل ذات بعينها

  :وعقد اإلجارة مىت مت مستوفيا ألركانه لزم الطرفني فهو من العقود االزمة  لزوم عقد اإلجارة
 كالبيع ليس ألحدمها فسخه ما مل يوحد سبب يقتضي جواز الفسخ.

  :عة وملخصه أنه يتعني تأجيل األجرة إذا كان كل من األجرة واملنف متى يجب تعجيل األجرة
معينني، ألن تعيني املنفعة املؤجلة، ال يصلح معه تعجيل األجرة، فقد يتعذر تسليم املنفعة املعينة 

 فيرتدد الثمن بني السلفية والثمنية.
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وإذا كان كل من األجرة واملنفعة مضمونني يف الذمة تعني تعجيلها، أو تعجيل أحدمها ألن وغريه 
 ال يقوم مقامه.

وإن كانت األجرة مضمونة واملنفعة معينة، فال جيوز تقدمي األجرة، ألن املنفعة قد تتعذر فيرتدد 
 الثمن بني السلفية والثمنية.

 ما يجوز في اإلجارة:

 .جعل اخلدمة أجرة على تعلم الصنعة 
  بيع الشيء املؤجر: جيوز للمالك أن يبيع الشيء املؤجر إذ ليس يف ذلك إبطال حلق املستأجر

هو منتفع به إىل هناية مدة اإلجارة، وإذا مل يعلم املشرتي أن العقار الذي اشرتاه مؤجرا فذلك ف
 عيب له أن يرد به البيع.

  بيان مدة اإلجارة: البد يف عقد اإلجارة من بيان املدة، سواء بالزمن كالشهر والسنة، أو
 فسدت. بالعمل كأؤجرك أن تنسخ يل هذا الكتاب، فإن مل حتدد مدة اإلجارة

 الضمان في األجرة:

 من بيده العني املؤجرة أمني ال ضمان عليه إذا ادعى الضياع أو التلف هذا هو األصل.   

وإذا اهتم األجري بالتفريط أو التعدي حلف ما فرطت، أو لقد ضاع وال شيء عليه، وهذا كله ما 
 مل يثبت تفريطه أو هتاونه فإن فرط ضمن لتعديه.

على احلارس لبيت أو سوق أو مزرعة لو شرط عليه الضمان ألنه أمني إال وكذلك  ال ضمان    
أن يتعدى بأن تقع منه خيانة واختالس أو يفرط بأن ترك احلراسة يف وقتها االزم ونام اختيارا يف 

 وقت ال ينام فيه احلراس.

الناس أما الصناع وأصحاب اخلرف كالنساجني واحلدادين وكل من نصب نفسه للصنعة لعامة     
فقد أوجب العلماء الضمان على خالف األصل ملا غابوا عليه أي ملا صنعوه بغري حضور صاحبه 
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محاية للناس حىت ال يتسلط الصناع على أمواهلم فيخفوهنا ويدعون ضياعها إذا رأوا أهنم غري 
 ضامنني.

لطبيب يعاجل وكذلك البيطار يعاجل احليوان فيموت واخلاتن خينت الصيب فيموت من اخلتان أو ا 
املريض بدواء أو جراحة فيموت من الدواء أو من اجلراحة أو يقلع ضرسا فيموت من الكي كل 

 هؤالء ال ضمان عليهم فيما نتج عن فعلهم، وذلك بشرطني:

 .أن يكون فاعل ذلك من أهل املهنة املؤهل هلا 
 .أن يتناول العمل على وجهه الصحيح دون خطأ أو تفريط 

 إذا كان غري مؤهل له، أو تناوله على غري وجهه، أو أخطأ يف الدواء فعليه الضمان. أما

 فسخ اإلجارة:

 تنفسخ اإلجارة بعدة أشياء:

  هالك الذات املؤجرة إذا كانت معينة: فإذا استأجر بيتا معينا فاهندم أو تعذر االنتفاع به
 ى أخذ بدله وال يفسخ العقد.بسبب غاصب عدا عليه، تنفسخ اإلجارة وال جيرب املستأجر عل

  تعذر التنفيذ مع تعذر التيان بالبدل: وذلك مثل من استأجر على ترويض حيوان فيموت
لتعذر التنفيذ، وكذلك ما ال يقدر فيه على االتيان بالبدل إذا حصل مانع من تنفيذ العمل، 

اجلواهر للصانع ليصنع  فسخت اإلجارة، كمن له زرع استأجر على حصده فاحرتق، أو اعطى
 فيها شيء فهلكت.

  موت األجري: تنفسخ كذلك مبوت الشخص املؤجر على العمل أو بتعذر تنفيذه للعمل، أما
موت التجار فال تنفسخ به االجارة بل يقوم وارثه مقامه يف استفتاء املنفعة املعقود عليها، فإذا 

فإن اإلجارة ال تنفسخ وتلزمه األجرة  أجر شخص سيارة ومات أو تعذر استعماله هلا لسبب ما، 
كاملة، وتلزم وارثه إن مات وللوارث أو من يعينه املستأجر أن يستغلها إىل هناية املدة املتفق 

 عليها.
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  ،غصب العني املؤجرة: وإذا غصبت العني املستأجرة كالدار واألرض، أو غصبت منتفعتها
ن فيه تأخري حقه، فله اخليار، إن شاء وكان الغاصب ال تأخذه األحكام فللمستأجر الفسخ، أل

أبقى اإلجارة، وإن شاء فسخها، فإن أبقاها من غري فسخ صار ذلك املستأجر مع الغاصب إذا 
زرع األرض أو سكن الدار مبنزله املالك، فتكون األجرة له، وأما إذا كان الغاصب تناله األحكام 

 فال تنفسخ اإلجارة.

 اإلجارة المنتهية بالتمليك:

هي متليك منفعة بعض األعيان كالدور واملعدات مدة معينة من الزمن بأجرة معلومة تزيد  ريفها:تع
عادة عن أجرة املثل، على أن ميلك املأجر العني للمستأجر، بناء على وعد سابق بتمليكها، يف 

يتم هناية املدة أو أثنائها، بعد سداد مجيع مستحقات األجرة أو أقساطها، وذلك بعقد جديد أي 
 متليكها بعقد مستقل وهو إما هبة وإما بيع بثمن حقيقي أو رمزي.

ويلجأ البائع يف العادة إىل هذا األسلوب بدال من أسلوب البيع بالتقسيط رغبة منه يف    
االحتفاظ بامللكية خالل هذه الفرتة حىت إذا أفلس املشرتي مل تدخل هذه السلعة يف أموال 

 لدائنني.التفليسة أو الضمان العام ل

ومل جيزم اجملمع الفقهي ببطالن هذه الصورة كما مل جيزم بصحتها، بل رأى أن األوىل أن يكتفى 
 عنها ببدائل أخرى، فقد جاء يف قراره ما يلى: 

 ) األوىل االكتفاء عن صور االجار املنتهى بالتمليك بدائل أخرى، منها البديالن التاليان:

 ضمانات الكافيةالبيع باألقساط مع احلصول على ال .1
عقد إجارة مع إعطاء املالك اخليار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء مجيع األقساط اجلارية  .2

 خالل املدة يف واحد من األمور التالية:
 مد مدة اإلجار 
 .إهناء عقد اإلجارة ورد العني املأجورة إىل صاحبها 
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 .شراء العني املأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة 
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 القرض:

 القطع، ومسي املال املدفوع للمقرتض قرضا ألنه قطعه من مال املقرضلغة: 

 عرفه ابن عرفة بقوله: دفع املتمول يف عوض غري خمالف له ال عاجال.اصطالحا: 

املقرتض، مث خيري يف رده بعينه أو رد  فاملقرض هو من يدفع ماال آلخر على وجه القربة لينتفه به
 مثله.

 مشروعيته:

٣٨٣البقرة:  خم َّ خئخئخئخئخئخئخئٱُّٱ خل مل ىل يل ٹٱٹيدل على مشروعية القرض    
فإن األمر بالكتابة دليال على املشروعية، ويف الصحيح من حديث أىب رافع: أن رسول اهلل 

من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره،  استسلف
فرجع إليه أبو رافع فقال: مل أجد فيها إال خيارا رباعيا، فقال اعطه اياه إن خيار الناس أحسنهم 

 قضاء.

واألصل يف القرض أنه مندوب إليه وقد يكون واجبا كما يف املسغبة واجملاعات واحلاجة   
شديدة، وقد يكون مكروها كاالقرتاض من مال فيه شبهة، أو إقراض املال ملن خيشى أن يصرفه ال

يف حرام وقد يكون حراما كاالقرتاض من املال احلرام، أو اال  واألصل يف القرض أنه مندوب إليه 
ن وقد يكون واجبا كما يف املسغبة واجملاعات واحلاجة الشديدة، وقد يكون مكروها كاالقرتاض م

مال فيه شبهة، أو إقراض املال ملن خيشى أن يصرفه يف حرام وقد يكون حراما كاالقرتاض من 
 املال احلرام، أو االقرتاض بفائدة أو إقراض من يصرف القرض يف حمرم.

 

 ما يجوز فيه القرض من األموال:
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د فال جيوز القرض يف كل مال يصح بيعه، عدا الدور واألرضني واألشجار، ألن موقعها مقصو 
يقوم غريها مقامها، فيجوز قرض النقود والطعام واحليوان والعروض مثل: الثياب و األوان وغري 

 ذلك.

 والقرض خولفت فيه ثالث قواعد:  

 قاعدة الربا إن كان يف الربويات. .1
 قاعدة املزابنة: وهي بيع املعلوم باجملهول من جنسه، إن كان يف احليوان وحنوه من غري املثليات. .2
 قاعدة بيع ما ليس عندك يف املثليات. .3

 واستثىن القرض من هذه القواعد الثالثة اليت تقضى املنع ملصلحة العباد.

 القرض يلزم بمجرد العقد:

القرض من العقود االزمة مبجرد التلفظ بالعقد ويصري القرض بذلك ملكا للمقرتض، يقضى له به 
عدة يف عقود التربعات كاهلبة والصدقة فإهنا ال عند التنازع ولو مل يقبضه، وذلك على خالف القا

تتم إال بالقبض واحليازة فلو تعاقد اثنان على قرض مث مات املقرض قبل أن يسلم املال للمقرتض 
 ال يبطل العقد، بل من حق املقرتض أن يطالب به ويقضى له به.

 األجل في القرض: 

البدل قبل حلول األجل املعني، واستدلوا  جيوز اشرتاط األجل يف القرض، وال يلزم املقرتض رد  
 على ذلك بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: املؤمنون على شروطهم.

  اشرتاط الزيادة للمقرض: يشرتط أن تتمحض املنفعة يف القرض لآلخذ لذلك ال خالف بني
كانت الزيادة بطلب من   الفقهاء يف اشرتاط الزيادة يف بدل القرض مفسد لعقد القرض، سوآءا

شخص أم من مصرف، سوآءا كانت الزيادة يف القدر، بأن يرد املقرتض أكثر مما أخذ من جنسه 
أو بأن يزيده هدية من مال آخر أو كانت بالصفة مما يرد املقرتض أجود مما أخذ، وذلك كأن 

ن نفسه مؤونة يسلف رديئا ويشرتط القضاء باجليد، أو يدفع ببلد ويستلم ببلد آخر ليخفف ع
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احلمل أو خطر الطريق، فإن وقع انتفاع للمقرتض من غري شرط جاز ألنه من املعروف وحسن 
 القضاء.
  اشرتاط اجلعل على االقرتاض باجلاه: اختلف املالكية فمن اقرتض لغريه جباهه، هل جيوز له أن

لكراهية بإطالق؟ ومن يشرتط عليه مثنا جلاهه أم ال؟ فمن القائل بالتحرمي مطلقا؟ ومن القائل با
مفصل بني أن يكون ذو اجلاه حيتاج إىل النفقة وتعب وسفر، فأخذ مثل أجره، فذلك جائز، وإال 

 حرم. وقال التاسوىل: وهذا هو احلق.
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 الرهن:

الثبوت والدوام، فيقال هذه نعمة راهنة، أي ثابة دائمة، وهو مبعىن االستقرار  تعريف الرهن: لغة:  
ٱُّٱ يت ٹٱٹواحلبس، فكل ما احتبس به شيء فرهينة ومرهتنة. كما أن اإلنسان رهنب عمله ومنه 

٣٢الطور: َّ خئخئخئخئخئخئخئخئخئخئخئخئخئخئخئخئخئخئخئخئ  
عرفه خليل فقال: الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررا، ولو اشرتط يف العقد وثيقة  اصطالحا:

 حبق.

 معىن التعريف أن الرهن جعل ما ال وثيقة يف دين ليستويف منه عند تعذر وفائه. وخالصة

 مشروعية الرهن: 

 دلت النصوص على مشروعية الرهن:

٣٨٢البقرة: َّ خئخئخئخئخئخئخئخئمل ىل يل  خلٱُّٱٹٱٹمن القرآن:  
الرهن بالسفر يف اآلية خرج خمرج الغالب ألن السفر هو احلالة اليت يغلب معها وجود  وتقييد

 الكاتب لوثيقة الدين.

ومن السنة: مارواه أنس قال: لقد الرهن درعه بشعري ويف الصحيح عن عائشة أن النيب صلى اهلل 
يف رواية: تويف عليه وسلم اشرتى من يهودي طعاما إىل أجل معلوم وارهتن منه درعا من جديد، 

 الرسول صلى اهلل عليه وسلم ودرعه مرهونة.

 

 

 حكم الرهن:

من ىن  خئخئخلٱُّٱٹٱٹالرهن جائز يف السفر واحلضر سوآءا كان مشروطا أو متربعا به وليس واجبا 
٣٨٢البقرة: َّ خئخئخئخئخئخئخئخئين   
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 صفة العقد:

الرهن ينعقد ويلزم بالقول فال حيتاج يف انعقاده إىل قبض، لكن القبض شرط إلمتامه، فال يتم  
التوثق بالرهن إال مع القبض واحليازة، فإن امتنع الراهن عن تسليم الرهن اجرب عليه وال جيوز له 

 بض.الرجوع عنه وال يبطل الرهن بتأخر القبض إال إذا حصل املانع للراهن قبل أن يتم الق

 أركان الرهن:

 هي أربعة: العاقد، الشيء املرهون، املرهون به)الدين(، الصيغة.

العاقد: هو الراهن وهو مالك الرهن فهو املدين، واملرهتن وهو الدائن فهو آخذ الرهن احملتفظ  .1
به مقابل دينه، ويشرتط يف عاقد الرهن ما يشرتط يف البائع من كمال األهلية، بأن يكون مميزا غري 

كره وغري حمجور عليه لسفه أو لصغر، ويشرتط فيه عدم املرض فال جيوز للمريض أن يرهن يف م
دين قدمي سابق عن مرضه ألنه يتهم بتهريب ماله عن الورثة، ومن أحاط الدين مباله جاز له أن 

 يرهن شيئا من أمالكه ما مل يعلن تفليسه.
جاز له رهنه، ويرجع املعري عليه بقيمة  وال تشرتط ملكية الراهن للرهن، فلو استعار شيئا، أو

 املرهون,
 املعقود عليه: ويراد به كل من املرهون واملرهون به.  .2

فاملرهون هو: ما يدفعه املدين للدائن وميكن أن يستوىف من مثنه أو من مثنه أو منافعه الدين 
 املرهون به.
هو: احلق الذي يعقد الرهن بسببه أي هو الدين الذي يكون على املدين للدائن  واملرهون به

 والذي من أجله دفع له املرهون يتوثق به.
 شروط المرهون:

يشرتط يف املرهون أن يكون مما يصح بيعه من كل طاهر منتفع به شرعا مقدور على تسليمه 
، وال رهن ماال ينتفع به كاملريض معلوم غري منهي عنه فال يصح رهن النجس كاخلمر وامليتة

 الذهب والفضة للنهي عنهما.
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  رهن املبيع يف مثنه: جيوز رهن املبيع يف مثنه إذا كان مما ال يتغري كالعقار والسيارة وحنومها، أما
إذا كان املبيع مما يسرع إليه التغري كاحليوان والطعام فال جيوز رهنه للغرر، إذ ال يدري احلال اليت 

 يها عند أجل الدين لالستيفاء منه واملعني ال يقوم غريه مقامه إذا تغري أو هلك.يكون عل
  رهن الدين: يصح رهن الدين ممن هو عليه، كما لو كان لك مائة مليون دين على خالد، مث

 استلفت منه سيارة أو اثاثا فرهن خالد املبلغ الذي عنده يف السيارة أو األثاث الذي استلفته منه.
  شاع: جيوز رهن اجلزء املشاع من العقار أو املنقول، واملشاع هو غري املقسوم فريهن رهن امل

نصف األرض أو ربعها لعموم تعاىل: فرهن مقبوضة. وألنه يصح بيعه ووقفه وهبته وإذا رهن املدن 
جزءا مشاعا يف عقار هو ما ميلكه والباقي ألجنيب فاحلوز يقع على جزئه فقط خبالف ما لو كان 

ر كله له فرهن نصفه مشاعا حيز العقار كله، حبجة أن يد الراهن قد جتول يف الرهن باالنتفاع العقا
 الشخصي أو بالكراء مما يبطل الرهن مادام العقار مل يقسم. ووافقهم الشافعية واحلنابلة.

   رهن املعار: جيوز رهن العارية لقول مالك: من استعار سلعة لريهنها جاز ذلك، وبعد
 يرجع املعري على املستعري بقيمة املرهون. االستيفاء

   رهن ما فيه غرر: جيوز رهن ما ال حيل بيعه يف وقت االرهتان بسبب غرر خفيف كالزرع
والثمر مل يبد صالحه ألنه شيء يف اجلملة يتوثق به وال يباع عنده يف أداء الدين إال إذا بدا 

 صالحه وإن حل أجل الدين.
 ان:الدين المرهون به: وله شرط .3

أن يكون دينا يف الذمة مبعىن أن تنشأ عالقة مداينة بني طرفني فالطرف امللتزم املدين يف ذمته  .أ 
 ما يلتزم به للطرف اآلخر، فال رهن بعني مشار إليها لألن الذمة ال تقبل املعينات.

أن يكون ال زما كثمن املبيع أو آيال إىل اللزوم كأخذ رهن على أجرة جعل إذ اجلعالة ال   .ب 
 تزم إال بالشروع يف العمل.تل

 وهذا الدين بشرطيه سواء كان عن بيع أو قرض أو إجارة,

 –وجيوز أخذ الرهن على املهر يف الزواج، ويف دين اجلناية اليت ال قوة فيها وتقرر فيها األرش    
 أو الضمان وجيوز الرهن عن الدية يف القتل اخلطأ. -التعويض
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 05عقد الرهن قبل أن يتقرر الدين كأن يقول الراهن رهنتك هذه السيارة على أن تقرضين  وجيوز
 مليون غدا، ألنه ليس من شرط صحة الرهن أن يكون الدين ثابتا قبل الرهن.

 أحكام الرهن:

  :دون سائر الغرماء عن موت الراهن أو  قبض الرهن شرط الختصاصه بهحيازة الرهن
 إفالسه، فلو تأخر القبض إىل املوت أو اإلفالس للراهن بطل الرهن.

وال بد من احلوز الفعلي وال يكفي عند حدوث املانع إقرار الراهن، ألن إقرار املقر عن نفسه إمنا 
يسقط حق باقي يقبل فيما ال يسقط حق غريه والراهن يتهم إمنا أقر للمرهتن بقبض الرهن ل

 الغرماء.

  غلق الرهن:جاء يف احلديث: ال يغلق الرهن من صاحبه ومعناه أال يفك الرهن من املرهتن فإما
أن يوىف الراهن الدين يف األجل، وإال أخذ الدائن الرهن برمته يف الدين فهذا شرط باطل ال يصح 

 ومن أكل أموال الناس.
 دين ومل يفى الراهن بالدين، فللمرهتن احلق يف أن بيع الرهن عند حلول األجل: إذا حل أجل ال

 يستوىف دينه فيما يلى:
إن كان ميكن االستفاء من عينه كالنقود، فإن فضل شيء رده للراهن وإن نقص كان الراهن  .أ 

ملزما بتسديد الباقى وإذا هلك الرهن وهو يف ضمان املرهتن بأن كان مما ميكن إخفائه ويعاب 
 علم كان الرهن يف الدين ويترباءان. وهو معىن احلديث الراهن مبا فيه.عليه وجهلت قيمته فلم ت

وإذا مل يكن االستفاء مىن الرهن ممكن إال بيعه مثل السيارة والعقار فليس للمرهتن بيعه يف  .ب 
نفسه بل عن طريق القضاء او بإذن له الراهن، وللقاضى أن يبيع الرهن إذا غاب الراهب أو مات 

 لدين ألن مان مات حلت ديونه.ولو قبل حلول أجل ا
  نفقة الرهن: نفقة املرهون على الراهن إذا احتاج إىل نفقة سواءا كان عقارا أو حيوانا، ولو أنفق

املرهتن بإذن الراهن أو بغري إذنه فإنه يرجع على الراهن مبا أنفق ألنه قام عنه بواجب ويكون ما 
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قيام الغرماء ويف حالة غياب الراهن فإن أنفق دين يف ذمة الراهن، فال ختصم من الرهن عند 
 املرهتن يرجع األمر إىل القاضي ليحكم له بأخذ النفقة من الراهن.

 االنتفاع بالرهن:

بالنسبة للمرهتن فال جيوز له االنتفاع من الرهن بشيء سواء كان الرهن عقارا، أو حيوانا أو غريه 
ن املالك ودليله قوله صلى اهلل عليه وسلم: ال فلو استغل العقار كان عليه أجرته يدفعها للراهن أل

 يغلق الرهن.
 ووجه الداللة : 

أن ضمان الرهن من صاحبه فيكون غنمه ومنافعه له وال شيئ للمرهتن من هذا وتقدمي اخلرب على 
 املبتدأ يف نص احلديث أفاد احلصر.

 ن: املرهون قد يكون من ضمان املرهتن وقد يكون من ضمان الراه ضمان الرهن:
 يكون من ضمان املرهتن بثالثة شروط:الحالة األولى: 

 .أن يكون املرهون حموزا عند املرهتن، وإال بأن كان عند شخص آخر كان هالكه على الراهن 
 .أن يكون املرهون مما يعاب عليه، أي مما ميكن إخفاؤه وإنكاره مثل احللي والثياب 
 تشهد للمرهتن بينة أنه تلف بغري تقصري منه أو تفريط يف حفظه وصيانته، فإذا شهدت  أال

 البينة بذلك فال ضمان عليه، ألن الضمان هنا ضمان هتمة ينتفي بإقامة البينة.
 يكون من ضمان الراهن:الحالة الثانية: 

 ن ألنه مل يقبضه.إذا وضعه يف حيازة أجنيب أمني، إذ ال ضمان على األمني وال يضمنه املرهت 
  .إذا كان املرهون مما ال يعاب عليه وأتى املرهتن ببينة على هالكه من غري تعد وال تفريط 

 ووجه التفرقة يف الضمان بني ما يعاب عليه وما ال يعاب عليه أن التهمة تلحق األول دون الثاين.
 مبطالت الرهن: إن عقد الرهن يبطل ويفسد بواحد من األمور اآلتية:

 ا اقرتن الرهن بشرط مناقض للعقد مثل: اشرتاط أال يقبض املرهتن املرهون أو أال يبيعه عند إذ
 حلول اآلجال.
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  إذا كان الرهن مرتتبا على عقد فاسد كالقرض الربوي والتزم فيه املدين برهن ظانا أنه يلزمه
 الوفاء به فإن الرهن يكون فاسدا ويسرتده الراهن.

 جديد أن يكون الرهن رهنا عن دين قدمي فهو باطل بالنسبة  اشرتاط من أخذ رهنا عن دين
إليه ألنه يعترب سلفا جر نفعا حيث أن املسلف انتفع بالتوثق لدينه القدمي الذي كان من غري 

 رهن.
 .ويبطل الرهن مبوت الراهن أو فلسه إذا مل يكن قد حازه املرهتن 
  يعريه إياه أو يضعه وديعة عنده أو يأذن إذن املرهتن للراهن يف التصرف واالنتفاع بالرهن كان

له يف سكناه أو تأجريه أو يأذن له يف بيعه ويسلمه إليه، يف هذه األحوال يبطل الرهن ويصري 
 الدين بال رهن.

 واالختالف بينهما يف األمور التالية: اختالف الراهن والمرتهن:

 يف أصل العقد: فالقول ملدعي نفي الرهن ألنه متمسك باألصل. .1
الختالف يف قدر الدين: صدق من شهد الرهن له بيمينه فإذا قال الراهن الدين مائة وقال ا .2

 املرهتن: الدين مائتان والرهن يساوي مائة فالقول للراهن ويعد الرهن كالشاهد له.
يف دفع الدين: إذا وجد الرهن عند الراهن وادعى دفع الدين ومل يصدقه املرهتن بل ادعى سرقته  .3

ه فالقول للراهن بيمينه إن طال زمن حوزه للرهن، وإن قام املرهتن يطالبه به على أو ضياعه من
 الفور فالقول له بيمينه أنه مل يقبض دينه.

الدائن على عقار خمصص، لوفاء دينه حقا عينا  هو عقد يكسب بهالرهن الرسمي أو التأميني: 
يكون له مبقتضاه، وأن يتقدم على الدائنني العاديني والدائنني التاليني له يف املرتبة يف استيفاء 

 حقه، من مثن ذلك العقار يف أي يد يكون.
بيع وهذا النوع من الرهون املستجدة، وهو جائز شرعا ألنه حيقق مصلحة املرهتن باملطالبة ب  

املرهون وعن مل يكن موجودا بيد املرهتن، وألن الفقهاء الذين اشرتطوا قبض املرهتن للشيء املرهون 
أجازوا إعارة املرهون للراهن، وانتفاعه به، فإن هلك املرهون عند الراهن يهلك على ملكه وحيق 

 للمرهتن أن يبيعه لتسديد دينه عند حلول ا
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 :الشركات وأحكامها
 تعريفها:

هي بكسر الشني وفتحها مع سكون الراء فيهما اخللط واملزج، أو هي توزيع شيء بني اثنني  لغة:
 فأكثر على جهة الشيوع.

هي عقد بني اثنني فأكثر يتم مبقتضاه اختالط ماليها أو جهديهما لتحصيل الربح، اصطالحا: 
 ا.حبيث يأذن كل واحد منهما لصاحبه أن يتصرف جبهده أو يف مال الشركة لصاحلهم

 حكمها:
 الشركة يف املوال واألعمال جائزة.

روى أبو داود وابن ماجه أن السائب املخزومي كان شريك النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل  .أ 
 البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي ال تداري وال متاري.

ويف الصحيح عن سلمان بن أيب مسلم قال: سألت أبا املنهال عن الصرف يدا بيد   .ب 
فقال: اشرتيت أنا وشريك يل شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا الرباء بن عازب، فسألناه فقال: فعلت 
أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النيب صلى اهلل عليه السالم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد 

 ان نسيئة فذروه.فخذوه وما ك
اإلمجاع: الشركة ثابتة حبكم اإلمجاع، فقد نص غري واحد على وقوع اإلمجاع على مشروعية  .ج 

 الشركة يف اجلملة.

 

 

 أنواع الشركات:

   شركة أمالك: وهي اشرتاك بني اثنني فأكثر يف عني من األعيان، بسبب من أسباب امللك
 كالشراء أو اهلبة أو املرياث.
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  بالعقد وعرفت: بأهنا عقد بني اثنني أو أكثر على االشرتاك يف املال ورحبه شركة عقود: تنشأ
 أو على االشرتاك يف رحبه دون االشرتاك يف رأس املال.

وتسمى يف احلالة األوىل بشركة األموال، ويف احلالة الثانية تسمى مضاربة أو قراضا، وقد تكون 
األعمال أو شركة األبدان أو شركة الشركة عقدا على االشرتاك يف أجر عمل وتسمى شركة 

الصنائع وقد تكون عقدا على االشرتاك فيما يشرتى ويباع، دون أن يكون هناك رأس مال هلم 
يتاجرون فيه وهذه تسمى شركة الوجوه. وعلى هذا احنصرت أنواع الشركة يف شركة األموال، 

 األعمال، الوجوه، املضاربة.

موعة أشخاص حبيث يقدم كل واحد منهم حصة من هي اليت تنعقد بني جم شركة األموال: .1
املال لتكوين رأس مال الشركة اليت يريدون تأسيسها. لذلك قالوا هي: عقد مالكي مالني فأكثر 

 على التجر فيهما مع أنفسهما.
تنقسم شركة األموال إىل قسمني: شركة عنان وشركة مفاوضة، وذلك  أقسام شركة األموال:
  التصرف من عدمه.بالنظر إىل االستقالل يف

 شركة العنان:
 العنان من عن يعن إذا ظهر أمامك، وذلك لظهور مال كل من الشريكني لصاحبه.لغة: 

العرتاض سرييه على صفحيت عنق الدابة،  وقيل العنان سري اللجام الذي متسك به الدابة مسي به
يقال بينهما شركة عنان إذا اشرتكا على السواء، ألن الشريكان مستويان يف والية الفسخ 

 والتصرف واستحقاق الربح كاستواء طريف العنان.
وقيل مسيت عنانا لنها مشتقة من املعانة وهي املعارضة ألن كل واحد منهما مينع اآلخر من 

 يشاء كما مينع العنان الدابة.التصرف حيث 
 اسم العنان مستحدث غري معروف يف أصل املذهب وإن عرف مضموهنا. اصطالحا:

وقد عرفها القاضي عبد الوهاب بالنص التايل: هي أن خيرج كل واحد منهما رأس مال مثل: ما 
الطة خيرج صاحبه أو أكثر أو أقل وخيلطاه أو يكون يف حكم املختلط، وإن مل تكن عينه خم
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لآلخر...و يكون العمل عليهما حبسب رؤوس أمواهلما والربح بينهما على مثل ذلك، وال جيوز 
 أن يشرتط العمل أو الربح خبالف رؤوس األموال.

 وبني غريه ما يتعلق حبرية التصرف فقال: وإن شرطا نفي االستبداد فعنان.
ا بدون عذرصاحبه بل يكون أال يستقل احدمها بالتصرف بالبيع والشراء وغريمه ومعنى ذلك:

 تصرفه مرتبط بإذن شريكه وموافقته، فعنصرا العنان عند املالكية:
 .عدم االستقالل يف التصرف للشريك 
  توزيع الربح على حسب نسبة املال دون اعتبار نسبة العمل بني الشركاء، وخالفهم يف هذا

النسبة اليت يتفق عليها الشركاء فيما احلنفية واحلنابلة الذين جييزون أن تكون قسمة األرباح حبسب 
 بينهم.

أمجع الفقهاء على مشروعيتها، كما أن الناس قد تعاملوا بذلك يف كل عصر من غري أن  حكمها:
 ينكر أحد.

 شركة المفاوضة:

من التفويض يقال فوض األمر إليه تفويضا رده إليه وجعله احلاكم فيه، ومنه قوله تعاىل:  لغة:
. واملفاوضة مفاعلة، وتسمية هذه الشركة باملفاوضة ألن كل واحد من وأفوض أمري إىل اهلل

 الشريكني يفوض أمر التصرف يف مال الشركة لآلخر.

هي أن يطلق كل منهما التصرف لصاحبه يف املال الذي أخرجاه غيبة وحضورا وبيعا  اصطالحا:
احبه إذا كان عائدا على وشراء وضمانا وتوكيال وكفالة وقراضا، فما فعل أحدمها من ذلك لزم ص

شركتهما، وال يكونان شريكني إال فيما يعقدان عليه الشركة متفاضال أم ال إذا كان الربح والعمل 
 على قدر ذلك. 

 يتضح من هذا التعريف:
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  أن رأس مال شركة املفاوضة يتكون من جمموع احلصص املقدمة من الشركاء دون اشرتاط
 مساواة يف تلك احلصص.

 الشركاء األعمال حبسب حصصهم املالية، فإذا كانت حصص الشركاء الربع  جيب أن يقسم
والثلث فنسبة العمل كذلك، وال جيوز أن جيعل صاحب احلصة الكربى مقدار الزيادة مقابال جبهد 

 زائد يقوم به صاحب احلصة الصغرى.
 .الربح يقسم بنسبة احلصص املالية لكل شريك 
 ملصلحة الشركة تلزم بقية الشركاء سواء كانوا حاضرين أثناء التعاقد أم  تصرفات الشريك االزمة

 ال ألن يد كل واحد منهم كيد اجلميع.
  وليس على الشركاء أن يقدموا كافة ما ميلكون من األموال يف حصصهم بل جيوز أن يستبقي

 الشريك ما شاء ويشارك مبا شاء.
  رها احلنفية والشافعية تصويرا مغايرا أدى إىل هذا هو تصور املالكية لشركة املفاوضة، وقد صو

 تعذر حصوهلا عند األوائل، أو استمرارها عند األواخر.

أما احلنفية فريون أنه ال بد من التساوي بني املتفاوضني فيما ميلكان من املال فال جيوز أن ينفرد 
ما جيوز لكل منهما أحدمها مبا ال يصلح أن يكون رأس مال للشركة، كما أهنما جيب أن يتحدا في

من التصرف حبيث ال جيوز لشريك أن يستقل بتصرف ال ميلكه اآلخر، عالوة على وجوب 
 االتفاق يف الدين فال جيوز شركة املسلم مع غري املسلم شركة مفاوضة.

وأما الشافعية فسبب إبطاهلم للمفاوضة أهنم نصوا على أن االشرتاك فيها يكون بني الشركاء ملا    
كسب أو غرم سواء كان الكسب لقطة أو حنوها، وسواء كان الغرم باإلتالف أو   حيصل من

 الغصب وحنومها. وهذه غري املفاوضة اليت صححها املالكية ومن وافقهم.

 

 

 حكم الشركة وشروطها:
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 ليس شرطا لصحة العقد بل إذا صدر عرفا ما يدل  عقد الشركة عقد الزم بالعقد فخلط املالني
على الرضا ال جيوز ألحد الشركاء أن يفصل منه دون موافقته بقية الشركاء، بل جيب عليه 
االستمرار يف تنفيذ التزاماته ما دام غريه مل يقبل استقالته، وال مانع من توقيف الشركة كلها 

 .باالتفاق بني مجيع الفقهاء ولسبب من األسباب
  عقد الشركة عقد ممتد يف الزمن، ال يضرب له أجل حمدد وإمنا يستمر الشركاء يف العمل يف

العمل دون توقف حىت ينض املال مبعىن حتول مبيعات الصفقة األوىل إىل مال، أو إىل أن تنفسخ 
 الشركة أو حيدث هلا من األسباب ما يوجب توقفها.

  اإلجارة والسلف كأن يشارك أحدا على أن ال يضاف إىل عقد الشركة عقد آخر، كالبيع و
 يشرتي منك سلعة ألن اجتماع عقدين يؤدي إىل وجود منفعة خالية من العوض.

 أما القرض التربعات بعد العقد أو إذا خلت من االنتفاع فهي من املعروف اجلائز.

حلكمي،  ضمان األموال: يكون ضمان املال على صاحبه قبل اخللط أما بعد اخللط احلقيقي أو ا
كما لو كان املاالن يف حساب يف املصرف أو يف صندوق واحد فضاع بعضه فضمانه عليهما 
والربح بينهما حسبما اتفقا يف العقد وال يؤثر املال الضائع على حصة صاحبه يف الربح وال تفسخ 

 به الشركة بل تبقى قائمة.

د الشريكني بشراء بضاعة جتارية فلو اشرتك اثنان كل واحد مبئة ألف دج، وقبل اخللط قام أح   
ألف وتعرض مال اآلخر الذي كان قد اعده للمشاركة إىل سرقة فعلى  05بنصف ماله أي 

ألف. ألن الشركة منعقدة على املناصفة، إال  20املسروق منه أن يدفع لآلخر نصف الثمن وهو 
ه اخلاص ويف ملكه إذا اقدم صاحبه على الشراء بعد العلم حبصول السرقة، فالشراء يقع بامس

اخلاص، وذلك أنه كان ينبغي أن يستشري صاحبه إذ قد ال يوجد عنده من املال ما يسدد به 
 .حصته من السلع املشرتاة

 

 تصرفات الشركاء: تنقسم إلى ما يجوز وإلى ما ال يجوز:
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 :ما جيوز للشريك من التصرفات 

د فيها حرية التصرف وتفتقر إىل إذن هذا يف شركة املفاوضة املالية دون شركة العنان اليت يتقي
 الشريك ومراجعته، فللشريك املفاوض:

 .اإلنفاق من مال الشركة على الدعاية واإلعالن 
 .توقيع العقود بيعا وشراء حلساب الشركة 
  إجيار األموال االستعمالية اليت ميكن االستفادة من تأجريها وكذلك االستئجار لغرض النقل

 ذلك. واإليداع والتخزين وغري
 .جيوز له التوكيل يف إجراء هذه العقود واإلبضاع 
  ذا رأى ما يقتضى ذلك وإال ضمن.‘اإليداع عند مصرف وشخص آخر 
  ،أن يضارب ببعض أموال الشركة وأن يشارك أجنبيا، وله أن يقيل من اشرتي سلعة من الشركة

 سواء كان بائعها له هو أو شريكه وله التولية إذا مل تتضمن حماباة.
  إذا تبني وجود عني يف سلعة قام ببيعها أو وجدت مستحقة فردها املشرتي، فإن الشريك يقبل

ذلك ويكون ذلك ملزما لشركائه، وكذلك حيق للشريك الرضا بسلعة اشرتاها هو أو شريكه وتبني 
 بأن هبا عيبا إذا كان يف الرضا هبا مصلحة ولو أىب اآلخر.

  ال يتهم على حماباته، ويلزم شريكه ما أقره، وله أن يدعى وله أن يقر بدين من مال الشركة ملن
 أن بعض من مال الشركة هو وثيقة عنده لفالن إذا شهدت بينة بأصل الوديعة.

  جيوز للشريك أن يبيع بالدين أو يشرتى بالدين، وبالتايل تنشأ عالقة مداينة بني الشركة
 واألجنيب فإن فلس أو مات معدما ضاع الثمن على الشركة.

  جيوز للشريك أن يتربع حلساب شركائه بشيء من العمل وذلك بعد العقد، وكذلك جيوز له
القرض هلم واهلبة جلزء من الربح ولو بعد العقد فورا، وهذا ال مانع منه وال يعارض قاعدة وتناسب 

 الربح والعمل مع رأس املال ألنه يدخل يف قاعدة أخرى: الالحق للعقود ليس كالواقع فيها.

  ال يجوز للشريك من التصرفات:ما 
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  عقد شركة مفاوضة مع أجنيب: بدون إذن شريكه، ألن يف ذلك متليك منه للتصرف يف مال
 الشريك اآلخر بغري إذنه وهذا ال يصح.

  ،أن يكون مضاربا لألجنيب لتأثري ذلك على عمل الشركة بشغل الوقت يف العمل يف املضاربة
 ن التأثري يف شركته فيصح ذلك وينفرد بربح قراضه.أما إذا استأذن شريكه وخال عمله م

إجيار األموال االستعمالية اليت ميكن االستفادة من تأجريها وكذلك االستئجار لغرض النقل  -
 واإليداع والتخزين وغري ذلك .

 جيوز له التوكيل يف إجراء هذه العقود واإلبضاع . -
  يضمن .اإليداع عندمصرف وشخص آخر إذا رأى ما يقتضي ذلك وإال -
أن يضارب ببعض أموال الشركة ، وأن يشارك أجنبيا ، وله أن يقيل من اشرتى  سلعة من  -

 الشركة ، سواء كان بائعها له هو أو شريكه وله التولية إذا مل تتضمن حماباة .
إذا تبني وجود عيب يف سلعة قام ببيعها أو وجدت مستحقة فردها املشرتي ، فإن الشريك  -

لك ملزما لشركائه ، وكذلك حيق للشريك الرضا بسلعة اشرتاها هو أو يقبل ذلك ويكون ذ
 شريكه وتبني أن هبا عيبا إذا كان يف الرضا هبا مصلحة ولو أىب اآلخر .

وله أن يقر بدين من مال الشركة ملن ال يهتم على حماباته ، ويلزم شريكه ما أقره ، وله أن  -
 فالن إذا شهدت بينهة بأصل الوديعة .يدعي أن بعضا من مال الشركة هو وثيقة عنده ل

جيوز للشريك أن يبيع بالدين , أو يشرتي بالدين , وبالتايل تنشأ عالقة مداينة بني الشركة  -
 واألجنيب فإن فلس أو مات معدما ضاع الثمن على الشركة .

جيوز للشريك أن يتربع حلساب شركائه بشيء من العمل وذلك بعد العقد , وكذلك جيوز هلم  -
رض هلم واهلبة جلزء من الربح ولو بعد العقد فورا ، هذا ال مانع منه وال يعارض قاعدة الق

وتناسب الربح والعمل مع رأس املال ألنه يدخل يف قاعدة أخرى : الالحق للعقود ليس  
 كالواقع فيها .

 ما ال يجوز للشريك من تصرفات :
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ك متليك منه للتصرف يف مال عقد شركة مفاوضة مع أجنيب : بدون إذن شريكه ، ألن يف ذل -
 الشريك اآلخر بغري إذنه وهذا ال يصح.

أن يكون مضاربا لألجنيب لتأثري ذلك على عمل الشركة بشغل الوقت يف العمل يف املضاربة  -
 إذا استأذن شريكه وخال عماه من التأثري يف شركته فيصح ذلك وينفرد بربح قراضه .

ال يضرب له أجل حمدد وإمنا يستمر الشركاء يف العمل دون  عقد الشركة عقد ممتد يف الزمن : -
توقف حىت ينص املال مبعىن حتول مبيعات الصفقة األوىل إىل املال ، أو أن تنفسخ الشركة أو 

 حيدث هلا من األسباب ما يوجب توقفها :
ال يضاف إىل عقد الشركة قد آخر : كالبيع واإلجارة والسلف كأن يشارك أحدا على أن  -

 ي منك سلعة ألن اجتماع عقدين يؤدي إىل وجودة منفعة خالية من العوض .يشرت 

 أما القرض التربعات بعد العقد أو إذا خلت من االنتفاع فهي من املعروف اجلائز .

ضمان األموال : يكون ضمان املال على صاحبه قبل اخللط أما اخللط احلقيقي أو اخللط  -
 املصرف أو يف صندوق واحد , فضاع بعضه احلكمي كما لو كان املاالن يف حساب يف

فضمانه عليهما والربح بينهما حسبما اتفقا يف العقد وال يؤثر املال الضائع على حصة صاحبه 
 يف الربح وال تفسخ به الشركة بل تبقلى قائمة .

ة فلو اشرتك اثنان كل واحد مبائة ألف دينار , قبل اخللط قام أحد الشريكني ، بشراء بضاعة جتاري
ألف ( وتعرض مال اآلخر الذي كان قد أعده للمشاركة إىل سرقة فعلى  05بنصف ماله ) أي 

ألف ( ، ألن الشركة منعقدة على املناصفة ، إال  20املسروق منه أن يدفع لآلخر نصف الثمن ) 
إذا أقدم صاحبه على الشراء بعد العلم حبصول السرقة ، فالشراء يقع بامسه اخلاص ويف ملكه 

ص ، وذلك أنه كان ينبغي أن يستشري صاحبه إذ قد ال يوجد عنده من املال ما يسدد به اخلا
 حصته من السلع املشرتاة .

 تصرفات الشركاء :  -
 تنقسم إىل ما جيوز وما ال جيوز :
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 ما يجوز للشريك من التصرفات :
تفتقر إىل إذن هذا يف شركة املفاوضة املالية دون شركة العنان اليت يتقيد فيها حرية التصرف و 

 الشريك ومراجعته ، فللشريك املفاوض .
 اإلنفاق من مال الشركة على الدعاية واإلعالن . -
 توقيع العقود بيعا وشراء حلساب الشركة . -
 االستعارة : .1

وأما االستعارة من الغري ملصلحة الشركة فليس من حق الشريك أن يستعري شيئا بغري إذن شركائه 
إن تعدى حبيث استعار دون إذن فضمان العارية منه وحده ، وبالتايل خيتص هو مبنافعه مقابلة 

 للخراج بالضمان .
 اتجار الشريك بالوديعة :  .2

شريك فرحبه وله وخسارته عليه ألن اخلراج بالضمان ، االجتار مبال الوديعة تعد ، فإذا اجتر به ال
فإذا أذن بقية الشركاء واتفقوا على ذلك فيما بينهم فهم متعدون بذلك ويقع الضمان عليهم 

 مجيعا ويتوزع الربح فيما بينهم يف مقابل الضمان .
 شخصية الشركة االعتبارية : .3

من املالكية يف التعامل مع الشركة : مهما قضى أحدمها الغرمي بريء وإن كان غري  قال ابن شاس
الذي عامله ألن يدمها كيد رجل واحد ...( دل هذا على اعتبار الشركة شخصا اعتباريا قادر على 
اكتساب احلقوق واملطالبة بالواجبات ، فالشركة هلا شخصية معنوية يعين شخصية قضائية تقاضي 

 يف شخص وكيل الشركة وهو مديرها ، فهي ملزمة ألعضائها واملشرتكني فيها مبا التزمت .وتتقاضى 
وال مانع من تنظيم الشركة جبعلها ذات اسم وموطن وعنوان وممثل إداري وغري ذلك ويرتتب على 

 هذا :
 للشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة املالية للشركاء الذين يكونوهنا . .4
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ضمان عام على مجيع أمواهلا ، وليس لدائين الشريك الشخصيني استيفاء يكون لدائين الشركة  .0
حقوقهم من حصته يف رأس مال الشركة أثناء اعتبارها بأن احلصة خرجت من ذمته املالية 

 ودخلت يف ذمة الشركة .
ال جيوز طلب إجراء التقاص بني ديون الشركة ودين على الشريك أو العكس الختالف الذمة  .6

 بينهما .
 

 نقضاء الشركة وانتهاؤها : ا .7
 :تنتهي الشركة بأحد األسباب التالية 

موت أحد الشركاء ، ألن حصته تنتقل بالوراثة للوريث وكذلك الشأن يف املضاربة إذا  .أ 
 مات رب العمل أو مات العامل فيها .

 احلجر على أحد الشركاء لفلس أو لسفهه . .ب 
الشركة قدا جائزا ألي أحد من انسحاب أحد الشركاء من الشركة ، وذلك ملا كانت  .ج 

 الشريكني أن ينفصل من الشركة مىت شاء .
عزل أحد الشركاء من الشركة : قد يرى الشركاء أن أحدهم ال يستحق البقاء معهم  .د 

إلساءة التصرف أو لتقصريه يف حق الشركة وعنذئذ للشركاء ألن يقوموا يقومون بعزل 
 شريكهم ويستمروا يف شركتهم بعقد جديد .

 نون املطلق : وهذا يبطل عقد الشركة .اجل .ه 
 هالك مال الشركة : ألن انعدام احملل فيها ال جيعلها تستطيع القيام بأعماهلا . .و 
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 المضاربة :

: أصل املضاربة من الضرب يف األرض ، هو السفر فيها للتجارة كما  تعريفها :لغة
٣٢املزمل: َّخئخئخئخئخئٹٱٹٱُّٱ  

 ، وهو مشتق من القطع . وأهل احلجاز يسموهنا قراضا

مسي به هذا العقد ألن مالك املال يقطع من ماله جزءا للعامل يتصرف فيه كما يقطع له جزءا من 
 ربح هذا املال .

 : توكيل على جتارة يف النقد مضروب مسلم جبزء من رحبه إن علم قدرها .اصطالحا 

يف املال املسلم من ربه للعامل جبزء من أي أن املضاربة وكالة على االجتار والتصرف بالبيع والشراء 
 الربح يتم االتفاق عليه ، فهي عقد شركة يف الربح بعمل من جانب والربح مبال من جانب آخر .

 مشروعية المضاربة :

 ال خالف بني املسلمني يف جواز عقد املضاربة ، وأهنا كنت قبل اإلسالم فأقرت .

 خبار .ودل على هذا النصوص من الكتاب والسنة واأل

٣٢: املزملَّخئخئخئخئخئخئخئخئخئخئٹٱٹٱُّٱفمن الكتاب   
 وداللة الفعل من باب العام فيشمل الضرب يف األرض جبميع أنواعه ومنه املضاربة .

ومن السنة النبوية الشريفة :مل يصح حديث حمفوظ ، وثبت إقرار النيب للناس وهم يتعاملون 
 باملضاربة فلم ينكرها عليهم ، وهذا أحد أوجه السنة .
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 اآلثار :  .8
منها ما رواه مالك يف موطئه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : ) خرج عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا عمر 

فلما قفال مرا على أيب موسى األشعري وهو أمري البصرة فرحب  ،ابن اخلطاب يف جيش إىل العراق 
ل : بلى هاهنا مال من مث قا ،هبما وسهل مث قال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت 

 ،... فقال عمر : قد جعلته قراضا ،مال اهلل أريد أن أبعث إىل أمري املؤمنني ويكون الربح لكما 
 بنا عمر ابن اخلطاب نصف املال (.وأخذ عبيد اهلل وعبد اهلل ا ،فأخذ عمر رأس املال ونصف رحبه 

 اإلجماع : .9

 اآلثار املستفيضة عنهم . أمجع الصحابة على جواز املضاربة كما دلت على ذلك

 المعقول : .01

إن احلاجة دعت إىل مشروعيتها ، فاإلنسان قد يكون لديه مال لكنه ال يهتدي إىل استثماره ، 
وقد تكون لديه اخلربة الكافية بأمور التجارة وليس له رأس مال يستثمره ، فكان يف تشريع هذا 

 العقد .العقد دفع حاجة الغين والفقري وهذه مصلحة شرع هلا 

وقال فقهاؤنا أن األصل أن املقارضة ممنوعة للغرر ألنه إجارة جمهول إذ ال يدري العامل كم ربح 
 من املال ، وما إن كان يربح أم ال ، إال أن الشارع استثناه للحاجة إليه .

 صفقة عقد المضاربة : 

ملضاربة من العقود اجلائزة ، يعين ال تلزم جمرد العقد أيا من الطرفني ، وحيق لكل طرف فسخه ا
دون توقف على رضا اآلخر ، أما إذا مت الشروع يف العمل يلزم العقد الطرفني ويستمر إىل 

 النضوض .

 أركان المضاربة :

شرعا من التصرف كالصيب : ويشرتط فيها أهلية التوكيل ، بأن يكونا غري ممنوعني  العاقدان .1
 غري املميز واحملجور عليه للسفه .
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 وقد يكون العامل واحدا أو متعددا وحينئذ توزع األرباح على العمال بقدر األعمال . -
: وينعقد بلفظ القراض واملضاربة وكل ما يؤدي معناها ألن املققصود املعىن فجاز  الصيغة .2

 بكل ما دل عليه .
 أشياء :  : وهو ثالثة المعقود عليه .3

 العمل  . أ
 الربح  . ب
 رأس املال . . ت

 شروط رأس المال : -
 أن يكون من النقود : أي سواء كان من الذهب أو من الفضة أو العمالت الورقية . .أ 
 أن يكون مسلما إىل املضارب حىت يتمكن من االستقالل يف التصرف يف املال بالتجارة ، .ب 

 وهذا الشرط يقيد املال بثالثة قيود ، أن ال يكون دينا وال وديعة وال رهنا .
منع مالك املقارضة بالدين سدا للذريعة ، وذلك أنه حيتمل أن يتأخر عن دفع الدين ضمن  .ج 

املدة اليت يدعي أنه يعمل فيها باملال مث يدفع إليه دينه باإلضافة إىل مبلغ آخر يزعم أنه 
 واملسألة متفق عليها بني أهل العلم .قسطه من الربح ، 

كذلك ال جتوز املقارضة بالوديعة بسبب أن يكون الوديع قد استهلكها فتصري بذلك دينا  .د 
 يف ذمته وكذلك باملال املرهون لنفس السبب .

هذا وإذا اجتر املودع بغري إذن صاحب الوديعة فالربح له واخلسارة عليه ، ألن صاحب 
 والرهن كالوديعة يف ذلك .’ العمل هبا فهو يتاجر هبا بغري تعد منه  الوديعة مل يأذن له يف

أن يكون معلوما : وهذا شرط متفق عليه بني املذاهب األربعة إذ لو جهل املال ألدى إىل  .ه 
 املنازعة واالختالف حيث ال يدري قدر الربح .

 تلف مال املضاربة كله أو بعضه قبل العمل أو بعده . .و 

 بة قبل أن يبدأ العمل يتاجر فيه انفسخت املضاربة وهذا لفوات حملها .إذا تلف مال املضار 
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أما إذا تلق بعض املال قبل التصرف فيه ، وعمل املضارب بباقيه فإن الربح احلاصل جيرب الناقص 
مليون فالعامل يعمل من رأس  45مليون فضاع منها  155من رأس املال ، إذا أعطى املضارب 

مليون ، وما زاد بعد ذلك  155سب األموال يف رأس املال حتلى يصري مليون وحيت 65املال ب 
يعد رحبا يقتسمانه حسب االتفاق ، هذا هو رأي املالكية واحلنفية ، وخالفهم الشافعية واحلنابلة 

 فعدوا التالف يف رأس املال وتبقلى املضاربة يف الباقي .

اء فيحسب من الربح ، فيجرب رأس املال ولو تلف بعض املال بعد تصرف العامل فيه بالبيع والشر  -
من الربح اآليت مما مل يتلف وال شيء للعامل إال كما يف رأس املال ، وكذا لو خسر أو غصب أو 
سرق بعد التصرف فيه ، مثال لو كان رأس املال مائة مليونا واشرتى به بضاعة وباعها بتسعني 

ني مليونا ، فإنه جيرب النقص بالربح ومازاد بعد مليونا مث اشرتى به بضاعة أخرى وباعها مبائة وثالث
 جربه وهو ثالمثئة يقسم بينهما على ما شرطاه . 

 الربح وشروطه : -

باملئة ، أو  10يشرتط يف الربح أن يكون معلوما مضبوطا جبزء مشاعر كالنصف أو الثلث       
لعامل على أن يأخذ غري ذلك ، وهذه النسبة حمصورة يف الربح فقط ، فلو اتفق املضارب مع ا

نسبة مقطوعة على رأس املال بعيد عن ربط ذلك بالربح واخلسارة فهذا ال جيوز ألنه إجارة النقود 
 وهي الربا بعينه .

حصة ( أو أنت شريكي ،  ولو كان اجلزء من الربح غري حمدد يف الفرع كأن يقول : ) لك      
فإنه بعد العمل يكون التقسيم على أساس العرف التجاري القائم فإن مل يكن فعلى أساس 

 قرالض املثل .

وال جيوز أن يضاف إىل نسبة الربح مرتب ثابت كل شهر إال أذا كلف العامل بعمل خارج     
 عن عمل القراض كتصليح أو صيانة .

مها بربح شيء معني من السلع أو النقود ، العامل ورب العمل وال جيوز أن خيتص أحد       
سواء ، ملخالفته ملوضوع عقد املضاربة وهو الشركة يف الربح ، فتفسد هبذا الشرط ، حلديث رافع 
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ابن خديج قال : إمنا كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبا على 
ء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ، ومل املاديات وإقبال اجلداول وأشيا

 يكن للناس كراء إال هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فال بأس به .

فالرسول صلى اهلل عليه وسلم وجد عنه ألن هذا العمل وهو املؤاجرة  على املاديات وحنوها       
حصوله فيتعدى ذلك احلكم إىل هذا املوضع هبذا  يؤدي إىل قطع الشركة بينهما يف اخلارج مع

 املعىن .

وجيوز باتفاقهما جعل الربح كله ألحدمها دون اآلخر ، فيكون تربعا من العامل أو إحسانا من  -
 املالك ، واعتربه األحناف قرضا .

وجيوز جعل الربح خالصا لغريمها كاجلهات اخلريية أو املؤسسات اخلريية فيكون املالك متربعا  -
 بربح ماله والعامل متربعا جبهد عمله .

 العمل وشروطه :

العمل هو النشاط التجاري الذي جيب على العامل أن يقوم به لتثمري املال ، وقد نظر الفقهاء    
 إليه من ناحية حرية العامل يف املكان والزمان واملتاجر ، لذلك اشرتطوا لذلك ثالثة شروط :

 أن يكون جتارة . -
 بالتعيني .غري مضيق  -
 غري مضيق بالتقييد . -

كونه جتارة : فال جيوز تكليف العامل بأعمال هلا كلفة وبال خارج نشاط البيع والشراء   .1
كاألعمال احلرفية وأعمال الصيانة الكثرية لآلالت ألن هذا يؤدي إىل فسخ القراض قبل العمل 

 وبعده يعطي العامل أجرة املثل .
رتي اجللود ) املادة األولية ( ويصنعها بآالته اخلاصة ولو انعقد القراض بينهما أن يش .2

أحذية ومالبس وحقائب ويكون الربح بعد التسويق بينهما مناصفة ، وال جيوز الجتماع القراض 
 مع اإلجارة ويكون العامل بعد العمل أجريا ال مقارضة .
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أو مدة معينة  عدم التضييق بالتعيني أو التقييد : أي أن ال حيجر على العامل بعمل معني .3
وهذا إذا كان العمل ينقطع يف الزمان ويوجد تارة وينقطع تارة أخرى ، وإذا وقع القراض على هذا 
النوع فهو قراض فاسد يتحول العامل فيه إىل أجري ويرى مجهور الفقهاء جواز التقييد يف املضاربة 

 لوجه الفائدة فيها وألنه ال دليل على املنع .

 أحكام المضاربة :

 ى حرية العاقدين في تعديل العقد :مد -
ال جيوز قرن القراض بعقد آخر سواء كان بيعا أو سلفا أو إجارة ملنافاة هذه العقود ملقتضى 

 املضاربة .
 ل أمين :مالعا -

املضاربة من عقود األمانة على أساس أن املال بيد العامل أمانة يف يده عليه يد األمانة ، وبالتايل 
 فال جيوز اشرتاط الضمان عليه ، ولو اشرتط بطل الشرط وتقرر قراض املثل .

ولو تطوع به العامل حبر رغبته ففي صحة القراض خالف يف املذهب فاألكثر على املنع وأجازه 
 و املطرف ووافقه ابن عتاب .القاضي أب

 نفقة العامل من  مال القراض : -
للعامل أن ينفق على نفسه من مال املضاربة يف السفر على ما تقتضيه األعراف التجارية ، أما إذا  

 كان مقيما يف بلده فال يستحق النفقة .
 تصرفات المضارب : -

ص ملساعجته أو كراء حمل للعرض له إنشاء بعض العقود األخرى اليت يتطلبها عمله كإجارة أشخا
 واإلبداع .

لكن ليس له صرف املال يف مضاربة جديدة أو شركة بغري إذن املالك ألنه يكون حينئذ وسيطا ال 
 عامال وألن العامل اجلديد ال يكون ضامنا أمام رب العمل.

 االستدانة على المضاربة : -
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اربة ولو أذن له رب العمل ، فإنه فعل ليس للعامل أن يستدين ويضيف ما استدانه إىل مال املض 
العامل ذلك ونوى ما اشرتاه لنفسه كان شريكا هبذه الزيادة واختص برحبها وخسارهتا ، فإن نواها 

 للمضاربة فعلى قولني :
منهم من جعلها للعامل ومنهم من خري املالك بني قبوله ودفع قيمة الزائد ، وبني عدم القبول 

، ووافق املالكية الشافعية واحلنابلة واعترب احلنفية رب العمل مستفيدا من الربح  فيشارك العامل به
 ويعده شريكا له.

 ووجه ما ذهب إليه املالكية أن ربح رب العمل املال من ربح ما ال يضمن .
 المضارب المشترك : -

ة ال مانع من أن يعقد املضارب عدة عقود مضربة يف نفس الوقت مىت كان مستطيعا إلدار 
 مجيع رؤوس األموال .

 الشروط في القراض : -

ضيق فيها املالكية وجعلوها صحيحة كاشرتاط املالك على العامل أن ال تسافر باملال أو 
 اشرتاط تأقيت املضاربة .

 حكم المضاربة الفاسدة : -

وهي اليت ختلف فيها شرط من شروط صحتها أو اشرتط فيها شرط فاسدا يعود جبهالة الربح       
 أو مينع موجب العقد وقد اتفق مجهور الفقهاء عند فساده على األمور اآلتية : ،

 فسخ العقد ورد املال إىل صاحبه ما مل يفت بالعمل . -
 نفاذ تصرف املضارب فيما فات بالعمل قبل معرفة الفساد . -
 كون مجيع الربح لرب العمل واخلسارة عليه . -
 فرط .عدم تضمني العامل ما تلف من املال ما مل ي -
-  
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 المزارعة :

 تعريف المزارعة : (0

 : املزارعة يف اللغة مفاعلة من الزرع . لغة

 َّخئخئخئخئخئخئٹٱٹٱُّٱوهو اإلنبات املضاف إىل العبد مباشرة الفعل ، ال بتخليقه لقوله .   
 ٤٦الواقعة:

هي دفع األرض إىل من يزرعها أو يعمل عليها ببعض ما خيرج منها من مثرة أو  : وفي االصطالح
 زرع .

 حكمها : (2

اجلواز حلديث ابن عمر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم : عامل أهل خيرب بشرط ما 
خيرج من مثر أو زرع ، وروى البخاري عن قيس بن مسلم عن أيب جعفر قال : ما باملدينة أهل 

ت هجرة إال يزرعون على الثلث والربع وزراع علي وسعد بن مالك وعبد اهلل بن مسعود وعمر بي
بن عبد العزيز ، ونقل عن مجاعة كثريين من الصحابة والتابعني أهنم كانوا يزارعون واستدلوا أيضا 

 ال.بالقياس على املضاربة ألن كل منهما عقد على عمل يف املال ، واألجرة يف ذلك بعض مناء امل

 

 

 

 أركان المزارعة وشروطها :  (3

 أركان املزارعة هي :

 الصيغة وصاحب األرض واملزارع ، واألرض . 
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يشرتط يف الصيغة أن تكون بلفظ يدل على املزارعة كأن يقول صاحب األرض للعامل : دفعت 
إليك هذه األرض مزارعة بكذا ، أو شاركتك على مزارعة هذه األرض بكذا ، ويقول العامل: 

 قبلت أو رضيت أو شاركتك ، ويكفي يف القبول الفعل الدال عليه .

ويشرتط يف العاقدين أي صاحب األرض واملزارع أن يكون كل منهما أهال للتصرف يف املال فال 
 يصح عقد املزارعة من اجملنون والعبد الذي مل يؤذن له يف املزارعة ، وكذلك الصيب الذي مل مييز .

كون صاحلة للزرع ، فلو كانت سبخة ال تبين ال يصح العقد عليها ،  ويشرتط يف األرض أن ت
 كاملبيع إذا كان ال ينتفع به ال يصح بيعه .

 شرط المزارعة : (4
 أن تكون األرض معلومة ، فأن كانت جمهولة ال تصح املزارعة ، ألهنا تؤدي إىل املنازعة . -
وذلك بأن يبني ما يزرع يف األرض ألن الزرع خيتلف يف تأثري على  أن يكون الزرع معلوما ، -

 األرض فبعض الزرع يزيد يف األرض وبعضه يضعفها .
أن يكون نصيب كل من العامل وصاحب األرض من اخلرج منها ، فلو اشرتؤط أحدمها يف  -

 .العقد أن يكون من غريه فسد ، ألهنا تعترب يف هذه احلالة مؤاجرة وليست مزارعة 
أن يكون نصيب كل منهما مقدرا مشاعا يف اجلملة ، كالثلث أو الربع فلو شرط ألحدمها  -

مقدرا معلوما ، كعشرة قناطري ال تصح . ألن املزارعة فيها معىن اإلجارة والشركة ، فكوهنا إجارة 
من حيث أهنا متليك املنفعة للعامل بعوض ، وكوهنا شركة من حيث أن اخلارج يكون مشرتكا 

ما ، فال يصح أن يشرتط قدر معلوم ألحدمها الحتمال أن األرض ال خترج زيادة على القدر بينه
 املعلوم .

أن تكون هلا مدة حمدودة تتسع لزراعة األرض وإدراك ما يزرع فيها ، فإن مل حتدد املدة فسدت  -
 املزارعة .
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بذر من عند أحدمها سالمتها من مقابلة األرض أو بعضها مبا مينع كراء األرض به ، فلو كان ال -
مل يصح ملقابلة األرض ’ واألرض من اآلخر ، وكان ما عدامها بينهما ، أو من عند أحدمها 

 بالبذر .
ولو كانت األرض بينهما بكراء أو ملك ، جاز أن يكون البذر من عند أحدمها ، أو من        

كان البذر من عندمها واألرض عندمها إذا كانت مقابلة من العمل واآللة مساوية ، وكذا لو كان لو  
من عند أحدمها ، فإنه جيوز إن ساواه ما يقابله من العمل ، ألن األرض يف هذه احلالة مقابلة 

 بالعمل دون البذر .

هذا مذهب املالكية وخالفهم غريهم ، والظاهر أن املزارعة جتوز مطلقا سواءا كان البذر من        
ال أو منهما . ألن األصل واملعمول عليه يف مشروعية املزارعة العامل أم من العامل أم من رب امل

هو قصة خيرب ، ومل يذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن البذر كان على املسلمني ولو كان شرطا 
لفعله النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه بل أن البخاري  ذكر يف صحيحه : أن عمر عامل 

 ر من عنده فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا .الناس على أنه إن جاء عمر بالبذ

 

 

 

 

 
 

 

 


