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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ق المضاربة والشركاتسو شرعية لالضوابط الأهم 
 الدكتور عمر الدريسي عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب                    

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على من بعث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلى آله وصحابته 
 أمجعني وبعد:

َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإَّلا ِإن اُهْم لََيْأُكُلوَن الطاَعاَم َوََيْشُ  َن ِف و انطالقا من قول اهلل عز وجل ﴿َوَما أَْرَسْلَنا قَ ب ْ
ندرك أن اإلسالم قد اعتىن باجلانب اَّلقتصادي عناية فائقة، حيث رد على بعض العرب  1﴾ اْْلَْسَواقِ 

اْلسواق قصد التجارة َّل ينبغي أن يكون من مهام اْلنبياء والرسل، الذين كانوا يظنون أن املشي ِف 
اَم َوََيِْشي ﴿َوقَاُلوا َماِل َهَذا الراُسوِل يَْأُكُل الطاعَ وقد حكى القرآن الكرمي ذلك عنهم ِف قوله سبحانه:  

النظرة إىل السوق بأهنا َّل تتناىف مع اهليبة،  فصحح 2ِف اْْلَْسَواِق َلْوََّل أُْنزَِل إِلَْيِه َمَلٌك فَ َيُكوَن َمَعُه َنِذيرًا﴾
 .وَّل تتعارض مع الرسالة والنبوة، والشرف والرفعة والعزة واملكانة

فاْلسواق املالية املنظمة املتطورة عنوان احلضارة والتقدم، وبقدر تطورها يكون تطور احلياة التجارية، 
مي صلى اهلل ت املتقدمة، ولذلك أوىل الرسول الكر والصناعية، واَّلقتصادية اليت َّل تستغين عنها اجملتمعا

 عليه وسلم عنايته بالسوق كي تكون إسالمية قائمة على اْلمانة والثقة والعفة والتقوى.

لذلك فإن العناية بأمر هذه اْلسواق هي من متام إقامة الواجب ِف حفظ املال، وتنميته باعتبار ذلك 
ه هذا من التعاون لسد احلاجات العامة، وأداء ما ِف املال من أحد مقاصد الشريعة، وباعتبار ما يستتبع

 حقوق دينية أو دنيوية.

ة ِف أهنا ِف حاجة ماسة إىل بيان الضوابط الشرعيغري أن الناظر ِف اْلسواق املالية املوجودة اآلن يدرك 
 غار.   صجمموعة كبرية من املعامالت اليت يتعامل هبا التجار الكبار أو املتوسطون بل حىت ال
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لذلك أصبح لزاما على كل من فقهاء الشريعة وفقهاء القانون التدخل بأحباثهم العلمية ودراساهتم 
امليدانية ِف اْلسواق املالية وترشيدها وضبطها بضوابط الشريعة اإلسالمية قصد الوصول إىل صورة 

س والقواعد على اْلس متكاملة لسوق مالية إسالمية تتوفر فيها الشروط والضوابط الشرعية، وتقوم
  .الشرعية

ومن املعامالت املالية اليت تزخر هبا اْلسواق املالية املضاربة والشركات، لذا أحببت أن أضع بني يدي 
 ن اآلتيني:  وذلك ضمن اوحمورين املتتصريالضوابط الشرعية هلذين املعاملتني أهم القارئ الكرمي مجلة من

 لسوق المضاربة.: الضوابط الشرعية ألولا محورال

 أوال: تعريف المضاربة 
املضاربة ِف الفقه اإلسالمي هي دفع املال إىل من يتجر فيه جبزء من رحبه، أو نقول هي اتفاق بني 
طرفني يبذل أحدمها فيه ماله ويبذل اآلخر جهده ونشاطه ِف اَّلجتار والعمل هبذا املال على أن 

 3النصف أو الثلث أو الربع" يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشرتطان من
 للمضاربة ثانيا: الضوابط الشرعية

تكون املضاربة جائزة من الناحية الشرعية إَّل إذا كانت خالية من املقامرة والغرر، وأن تكون نية  َّل
 الطرفني حسنة، وفيما يلي بعض الضوابط اليت جيب توافرها ِف املضاربة:

املضاربة َّلبد أن يكون الربح جزءا معلوما  حتديد نسبة الربح للمضارب، فلصحة سوق  -1
 كالربع أو الثلث من الربح، وَّل يصح أن يشرتط له دراهم معدودة.

 أن يكون الربح مشاعا ِف املال، أي َّل يكون حمددا جبزء منه لئال يقع الظلم على أحدمها. -2
 إَّلضمان رأس املال على صاحب املال َّل على املضارب ْلن يده يد أمانة، فال يضمن  -3

إذا ثبت تفريطه أو تعديه، أو خالف شرط عقد املضاربة، كأن يبيع باْلجل وقد اشرتط 
  4عليه رب املال أن يبيع نقدا فقط.

 خلو هذه املضاربة من الغرر واجلهالة. -4
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أن تكون هناك عالقة واضحة وحقيقية بني أسعار اْلسهم السوقية والقيم اَّلقتصادية  -5
 احلقيقية.

بة ممارسات غري أخالقية أو ممارسات حمرمة كنشر اإلشاعات وتلفيق أَّل تشوب هذه املضار  -6
 التهم.

أَّل تكون البيوع حمل املضاربة بيوعا منهيا عنها ِف الشرع وِف القانون، كالبيع قبل القبض  -7
 وبيع ما َّل َيلك، وبيع اخلنزير وغريه من أنواع البيوع الفاسدة.

  5الفاعلة واحلقيقية.أن تكون املضاربة مبنية على املشاركة  -8
وجود أهلية التصرف ِف كل من رب املال واملضارب، فمن كان حمجورا عليه لصغر أو لسفه  -1

 أو جلنون َّل تصح مباشرته لعقد املضاربة.
 َّل يأخذ املضارب نصيبه من الربح إَّل بالقسمة -13

سمة قللعامل نوع ملك على حصته من الربح مبجرد ظهورها، لكنه ملك موقوف على نتيجة ال
ى هذا فال سبيل للمضارب إىل أخذ نصيبه من الربح إَّل بالقسمة، وَّل قسمة إَّل بإذن لالنهائية، وع

 رب املال أو حضوره.
والعلة ِف ذلك أنه قد حتدث وضيعة فيكون هذا الربح جابرا هلا؛ ْلن الربح وقاية لرأس املال، وأن 

 ه أو حضوره.رب املال شريكه فلم يكن له مقامسة نفسه بغري إذن شريك
 الضوابط الشرعية لسوق الشركات الثاني:  حورالم

 أوال: تعريف الشركة
بكسر الشني وسكون الراء بوزن نعمة، وبفتح الشني وسكون الراء بوزن رمحة، وبفتح  الشركة لغة

 الشني وكسر الراء بوزن كلمة، ويقال شرك بوزن علم. ومعناها لغة اَّلختالط واَّلمتزاج.
 هي اَّلجتماع ِف استحقاق أو تصرف. واصطالحا

 ثانيا: أقسام الشركة
 تنقسم الشركة قسمني كبريين مها: شركة أمالك وشركة عقود

وهي اشرتاك بني اثنني فأكثر ِف عني من اْلعيان بسبب من أسباب امللك  شركة أمالك  -1
 كالشراء أو اهلبة أو املرياث.
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 بح.وهي عقد بني متشاركني ِف اْلصل والر شركة عقود:  -2
 وتنقسم شركة العقود إىل أربعة أقسام وهي:

شركة العنان: وهي اشرتاك اثنني أو أكثر بأمواهلم ليعملوا فيها بأنفسهم ويقتسموا الربح فيما  -أ
 بينهم.

شركة اْلبدان: وهي اشرتاك اثنني أو أكثر فيما يكسبون بأبداهنم. كاشرتاك اْلطباء ِف  -ب
 .واحد، وهي جائزة عند اجلمهور، ومنعها الشافعيمستوصف، واشرتاك اخلياطني ِف مشروع 

شركة وجوه: وهي اشرتاك شتصني أو أكثر ِف ربح ما يشرتونه ِف ذممهم جباههم، فليس  -ت
ْلحد منهم رأس مال ولكن لكل منهم قبول عند الناس فيشرتون دينا وما حتصل من ربح  

 كية والشافعية.واحلنابلة، باطلة عند املال نفيةكان بينهم، وهي جائزة عند احل
شركة املفاوضة: وهي كل شركة يتساوى فيها الشركاء ِف املال والتصرف والدين من ابتداء  -ث

 الشركة إىل انتهائها، وهي جائزة عند اجلمهور ممنوعة عند الشافعي. 
 

 ثالثا: الضوابط الشرعية للشركة
 .أهلية التصرف ِف املشرتكني أو من ينوب عنهم 
  فيه: فإن كان جمهوَّل أو جزافا مل يصح؛ ْلنه يرجع إليه عند املفاصلة، وَّلمعلومية املال املشرتك 

 َيك ن ذلك مع جهالته.
 .حضور املال: وذلك عند الشراء؛ ْلنه هو الذي تتم به الشركة 
  جيوز للشريكني تفويض العمل إىل أحدمها واشرتاط ذلك عليه من البداية؛ ْلن احلق ِف التصرف

 ثابت لكليهما.
 لربح معلوم القدر.أن يكون ا 
  أن يكون الربح جزءا شائعا ِف اجلملة، فإن عينا قدرا فسدت الشركة جلواز أَّل تربح الشركة إَّل

 هذا القدر املعني.
 


