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The Partner's Disposal of the Company's Money
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املستخلص
هتدف هذه الدداسة إىل إيضاح أحكام تصرفات الشريك مبال الشركة يف عقون
التربعات ببيان عدى جواز ذلك التصرف ،وعرض احلاالت اليت يصح فيها ذلك التصرف
واحلاالت اليت ال يصح فيها ،عع عرض ألقوال الفقهاء يف عباحث هذه الدداسة وأنلتهم
وصوال إىل اخلامتة ،حيث أونع فيها الباحث أهم النتائج اليت توصل إليها عن خالل هذه
الدداسة وعنها:
 -1جواز تربع الشريك عن عال الشركة إذا كان ملصلحة تعون على الشركة كاهلدااي
اإلعاليية.
 -2عدم جواز إعادة ممتلكات الشركة لالستعمال إال يف األشياء اليسرية ،كاستخدام
اهلاتف يف غري املكاملات الدولية ،وعواقف سيادات الشركة شريطة أال يؤني ذلك
إىل اإلضراد مبوظفي الشركة أو عمالئها.
 -3جواز إ يداع ممتلكات الشركة عند احلاجة بشرط أن ال يؤني ذلك إىل تعطيل تلك
األعوال عن األعمال التجادية.
 -4جيوز للشريك نون إذن شريكه أن يعفي املدين عن بعض الدين الذي عليه للشركة
شريطة حتقيق عصلحة عاعة للشركة ،كرتغيب العمالء يف التعاعل عع الشركة.
الكلمات املفتاحية :التصرف – التربع – الشريك – الشركة -
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Abstract
This study aims to clarify the rulings of the partner's disposal of the
company's funds in donation contracts by showing the extent of
permissibility of such action ،and to show the cases in which it is valid and
the cases where it is not valid ،with a presentation of the sayings of the
jurists in throughout this study and their evidences until the conclusion ،
where the researcher mentioned the most important findings of this study ،
which included:
1- The permissibility of the donation made by a partner from the
company's money if it is for the benefit of the company such as
advertising gifts.
2- It is not permissible to lend the company's property for use except
regarding small things such as using the phone in non-international
calls and the company's parking space ،provided that this does not
affect the employees of the company or its customers.
3. The company's property may be deposited when necessary ،provided
that such funds do not disrupt the business.
4. A partner may ،without the permission of his partner ،relieve the
debtor of some of the debt he owes to the company ،provided that it
is in the general interest of the company ،such as the desire of
customers to deal with the company.
Keywords:
Action - donation - partner - company.
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املقدمة:
احلمد هلل دب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث دمحة للعاملني ،سيدان حممد
وعلى آله وصحبه وعن اهتدى هبديه وساد على هنجه واسنت بسنته إىل يوم الدين وبعد:
فإن الشركات تضطلع بدود ابدز وحمودي يف املنظوعة االقتصانية العاملية فضال عن
املنظوعة االقتصانية اإلقليمية أو احمللية ،حيث أصبحت جل البضائع والسلع واخلدعات تقدم
عن خالل هذه الشركات إيتاجا وتوزيعا وتسويقا ،وذلك يف خمتلف امليانين واحلقول
االقتصانية ويف شىت القطاعات اإليتاجية الصناعية والتجادية والزداعية التعدينية ،ابإلضافة إىل
قطاع اخلدعات يف خمتلف جماالته وحقوله ،كشركات الكهرابء واملياه واالتصال ،إىل غري ذلك
عن اجملاالت واحلقول املختلفة.
وقعد قواعدها وبني أقساعها
وقد عرف الفقه اإلسالعي الشركات فوضع أحكاعها ّ
وأيواعها ،وستحاول هذه الدداسة تسليط األضواء الكاشفة على إحدى املسائل اليت تناوهلا
الفقهاء وبينوا أحكاعها وهي :تصرف الشريك مبال الشركة يف عقون اهلبات والتربعات ،عع
اإلشادة إىل بعض التطبيقات املعاصرة هلذه املسألة ابلقدد الذي يسمح به املقام.
أهمية الدراسة:
تكمن أمهية هذه الدداسة يف مجلة أعود أمهها:
 -1حاجة املكتبة اإلسالعية ملؤلف عستقل جيع شتات هذا املوضوع ويسلط األضواء
على أحكاعه الشرعية.
 -2تشعب هذا املوضوع وادتباطه مبال الشركة وامللكية املشرتكة واملنظوعة اإلعاليية
للشركات.
 -3وجون تطبيقات ععاصرة عنبثقة عن هذه الدداسة ،كاهلدااي اإلعاليية.
أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدداسة إىل حتقيق مجلة عن األهداف أبرزها:
 -1إيضاح املفاهيم األساسية هلذه الدداسة.
 -2بيان حكم تربع الشريك عن عال الشركة ابهلبة وحنوها.
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 -3بيان حكم إعادة الشريك بعض ممتلكات الشركة لغريه.
 -4بيان حكم إيداع الشريك بعض ممتلكات الشركة عند غريه.
 -5بيان حكم إبراء الشريك عديين الشركة عن نيوهنا ،أو احلط عنها.

مشكلة الدراسة:
تكمن عشكلة هذه الدداسة يف اإلجابة عن التساؤالت احملودية التالية:
 -1عاحكم تربع الشريك لغريه عن عال الشركة؟
 -2عا حكم إعادة الشريك غريه بعض أعوال الشركة؟
 -3عا حكم إيداع الشريك بعض أعوال الشركة عند غريه؟
 -4عا حكم إبراء الشريك عديين الشركة عن نيوهنا أو احلط عنها؟
منهجية البحث:
ستزاوج هذه الدداسة إن شاء هللا تعاىل بني كل عن:
 -1املنهج االستقرائي املتمثل يف مجع املانة العلمية حول حمتوى هذه الدداسة عن
عظاهنا ،وتصنيف هذه املانة وتبويبها.
 -2املنهج التحليلي عن خالل عرض املانة العلمية وععااجلتها وحتليلها عن خالل عرض
اآلداء الفقهية ودصد أنلتها وعآخذها.
الدراسات السابقة:
مل تنفرن تصرفات الشريك يف عقون التربعات واهلبات بـمؤلف عستقل أو نداسة أو
حبث ،وإمنا كان احلديث عن هذا املوضوع عن خالل كتب ونداسات خصصت ملوضوع
الشركات يف الفقه اإلسالعي عموعا ،حيث كان احلديث يف تصرفات الشريك جمرن إشادات
يف تلك املؤلفات ،ابإلضافة إىل بعض الدداسات اليت تناولت جايبا واحدا عن عقون اهلبات
والتربعات ،وعن هذه الدداسات:
 -1تصرفات الشريك ابهلبة واإلقراض عن عال الشركة وتطبيقه على يظام الشركات
السعوني ،الدكتود خالد بن عبد الرمحن املهنا ،حيث تناول الباحث عبحث اهلبة
فقط عن التربعات نون العادية والونيعة واحلط عن الدين واإلبراء عنه ،كما تناول يف
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نداسته القرض ،حيث مل يره الباحث عن التربعات أليه وإن كان تربعا ابتداء فهو
ععاوضة ايتهاء.
 -2احكام تصرفات الشريك يف شركة العقد يف الفقه اإلسالعي ،عوسى حاعد حممد أبو
صعيليك ،ناد املنظوعة 2009 ،وقد اقتصر حديث الباحث على اهلبة ومل يتطرق
إىل الونيعة والعادية.
 -3الشركات يف الشريعة اإلسالعية والقايون الوضعي ،الدكتود عبد العزيز عزت اخلياط
– عنشودات وزادة األوقاف األدنيية.
 -4الشركات يف الفقه اإلسالعي (حبوث عقادية ) ،علي اخلفيف – ععهد الدداسات
العربية العاملية.
 -5الشركات يف الفقه اإلسالعي ،دشان حسن خليل  -ناد الرشيد.
 -6شركات األشخاص بني الشريعة والقايون ،حممد ابراهيم املوسى -ناد العاصمة،
الرايض.
 -7تصرفات األعني يف العقون املالية ،الدكتود عبد العزيز بن حممد احلجيالن ،احلكمة.
خطة الدراسة:
تشتمل هذه الدداسة ابإلضافة إىل املقدعة على أدبعة عباحث وخامتة:
املبحث التمهيدي :عفاهيم الدداسة.
املبحث األول :تصرف الشريك ابلتربع عن عال الشركة.
املبحث الثاين :تصرف الشريك يف اإلعادة والونيعة.
املبحث الثالث :تصرف الشريك ابإلبراء عن الدين أو احلط عنه.
اخلامتة وفيها أهم النتائج.
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املبحث التمهيدي :مفاهيم الدراسة
ال بد وقبل الولوج يف أحكام تصرفات الشريك مبال الشركة ،وأثر تلك التصرفات يف
عقون اهلبات والتربعات عن بيان عوجز ملفاهيم الدداسة ،وذلك عرب املطالب التالية:
املطلب األول :عفهوم التصرفات
املطلب الثاين :عفهوم الشركات.
املطلب الثالث :عفهوم اهلبات والتربعات.
املطلب األول :مفهوم التصرفات

أ – التصرف يف اللغة:
ف) ،جيدها تدود
(صَر َ
إن املتصفح ملعاجم اللغة حبثاً عن اإلطالقات اللغوية ملانة َ
حول اإلطالقات التالية:
()1
 -1الرجوع :سواء أكان ذلك الرجوع عانايً أو ععنوايً  ،فيقال دجع القوم إىل نايدهم،
أو دجعوا إىل أحواهلم ،وعن ذلك قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
()2

ﲘ ﲙ ﲚﱢ

املسلمني(.)3

واملران :دجعوا إىل عا كايوا فيه عن يفاق وآتعر على

( )1الفريوزاابني :جمد الدين أبو طاهر ،القاعوس احمليط .حتقيق عكتب حتقيق الرتاث يف عؤسسة الرسالة (
ط ،8بريوت :عؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،720/1 ،)2005 ،ااجلوهري أبو يصر
إمساعيل ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق أمحد عبد الغفود عطاد (ط :4بريوت ،ناد
العلم للماليني ،1385/4 )1987 ،ابن فادس :أمحد بن زكراي ،ععجم عقاييس اللغة ( ،ناد
الفكر ،بريوت لبنان ).342/3 ،
( )2سودة التوبة.127 ،
( )3ابن كثري :أبو الفداء إمساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم( ،ناد طيبة للنشر والتوزيع)،240/4 ،
الطربي :حممد بن جرير بن يزيد ،جاعع البيان يف أتويل القرآن( ،عؤسسة الرسالة) .582/14
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()1

حوله ،وعنه قوله تعاىل :ﱣﭐ ﳆ
 -2التحويل فيقال :صرف املاء إىل عكان كذا أي ّ
ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﱢ( )2أي عتحوال(.)3

 -3االحتيال

()4

يقال :فالن يتصرف ابألعر أي حيتال له ،وعن ذلك قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲤ

ﲥﲦﲧﲨﱢ( )5أي ال تقددون على حيلة حتتالون هبا(.)6

ب -التصرف اصطالحا:
مل يقدم الفقهاء القداعى تعريفا للتصرف ،وإمنا كايوا يتحدثون عنه لدى بيان بعض األحكام
سواء يف املعاعالت أو يف األحوال الشخصية أو يف القضاء ،بيد أن العلماء احملدثني قدعوا لنا
جمموعة عن التعريفات للتصرف ،عستقاة عن عبادات الفقهاء وعن الدداسات القايويية.
عن التعريفات املتداولة يف األنبيات الفقهية احلديثة للتصرف:
()7
( -1كل عا يصدد عن الشخص إبدانته ،ويرتب الشادع عليه يتائج حقوقية ) .
 ( -2كل عمل ينشئ االلتزام وينتج أثرا شرعيا )(.)8
 ( -3هو عا يصدد عن الشخص املميز إبدانته قوال أو فعال ويرتب عليه الشادع يتيجة عا)(.)9
وعن خالل النظر يف التعريفات املتقدعة وغريها مما هو يف ععناها( ،)1يظهر أن هذه
الرزاق ،اتج العروس( ،ناد اهلداية)  ،11/24الفراهيدي :أبو عبد
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
( )1عرتضىّ ،
الرمحن اخلليل بن أمحد ،العني( ،ناد وعكتبة اهلالل) .109/7
( )2سودة الكهف.53 ،
( )3النيسابودي ،بو احلسن علي بن أمحد بن حممد ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ،ناد القلم ،الداد
الشاعية).665 ،
( )4اتج العروس ،11/24 ،القاعوس احمليط.827/1 ،
( )5سودة الفرقان.19 ،
( )6جاعع البيان يف أتويل القرآن.361/19 ،
( )7الزدقا :عصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام ( ،ناد القلم ،نعشق ،سوداي) .379/1
( )8حممصاين :صبحي ،النظرية العاعة للموجبات والعقون يف الشريعة اإلسالعية( ،ناد العلم للمالين،
بريوت ،لبنان) .33/1
( )9فراج :أمحد ،امللكية ويظرية العقد يف الشريعة اإلسالعية( ،عؤسسة الثقافة ااجلاععية ) ص .141
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التعريفات وإن اختلفت ألفاظا إال أهنا عتقادبة عن حيث املعىن ،وختتلف عن بعضها يف أعرين:
 -1إضافة بعض القيون اليت تشري إىل صحة التصرف أو يفاذه ،كاإلدانة والتمييز.
 -2اإلشادة إىل آاثد التصرف كعبادة يتائج حقوقية أو كلمة التزام أو أحكاعا شرعية،
وقد ختتلف هذه التعريفات يف ذكر هذه القيون أو بعضها وإغفال كلها أو بعضها.
املطلب الثاني :مفهوم الشركات
أ – يف اللغة:
(شَرَك) حول عدة ععان أبرزها:
تدود اإلطالقات اللغوية ملانة َ
 -1االستقاعة( :)2وعن ذلك َشرَك الطريق ِ
وشراك النعل ،مسي بذلك الستقاعته.
َ
 -2املخالطة( :)3فيقال تشادك القوم أي ختالطوا يف أعواهلم وأعماهلم ،وهلذا مسي الشريك يف
املاشية خليطا ،كما يف قوله تعاىل :ﱣﭐﲟﲠﲡﲢﱢ( )4أي الشركاء( ،)5وعنه قوله
صلى هللا عليه وسلم ( :وعا كان عن خليطني فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية )(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

( )1اهلامشي :سلطان بن ابراهيم ،أحكام تصرفات الوكيل يف عقون املعاوضات ( ،ناد البحوث للدداسات
اإلسالعية وإحياء الرتاث ،نيب ،اإلعادات العربية املتحدة ) ص  33وعا بعدها ،الددعان :عبد هللا بن
عبد العزيز ،التصرف اإليفراني ( ،عكتبة التوبة ،الرايض ،اململكة العربية السعونية ) ،ص  ،78املدخل
الفقهي العام ،379/1 ،البعلي :عبد احلميد حممون ،ضوابط العقون يف الفقه اإلسالعي ،ص .24
( )2الزخمشري :أبو القاسم حممون بن عمرو ،أساس البالغة :( ،ناد الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان) ،505/1العني.293/5 ،
( )3العني ،293/5 ،أساس البالغة .505/1 ،أبو العباس :أمحد بن حممد ،املصباح املنري يف غريب
الشرح الكبري( ،املكتبة العلمية ،بريوت ،لبنان ) .311/1
( )4سودة ص.24 ،
( )5ااجلصاص :أمحد بن علي أبو بكر الرازي ،أحكام القرآن( ،ناد إحياء الرتاث العريب ) .255/5
( )6دواه خبادي يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،ابب عا كان عن خليطني ،فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية،
حديث (.117/2 ،)1451
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 -3املقامسة( :)1فيقال :تشادك القوم يف األعر أو يف العمل ،أي تقامسوه ،وعن ذلك قوله
تعاىل :ﱣﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆﳇ ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﱢ(.)2

ب – يف االصطالح:
عرفت الشركة يف اصطالح الفقهاء تعريفات خمتلفة ،فيما يلي أبرزها:
 ( -1عقد بني املتشادكني يف األصل والربح ) (.)3
ودغم الدود الذي يوجد يف هذا التعريف ابشتماله على كلمة ( املتشادكني ) فإيه غري
جاعع أيضا ،أليه خيتص بشركة العقد ويغفل شركة امللك.
()4
( -2ثبوت احلق يف شيء الثنني فأكثر على جهة الشيوع) .
وال خيفى أن هذا التعريف غري جاعع أيضا أليه إمنا يتناول شركة امللك نون شركة العقد.
( -3اختصاص عا فوق الواحد عن الناس بشيء واعتيازهم بذلك الشيء أو العقد
املسبب هلذا االختصاص)(.)5
وهذا التعريف هو التعريف املختاد ،وذلك اجلمعه بني النوعني الرئيسني للشركة ،ومها
شركة امللك وشركة العقد.
املطلب الثالث :مفهوم اهلبات والتربعات
سيعاجل الباحث يف هذا املطلب عفهوم اهلبات والتربعات ،ابعتباد أن التربع هو أعم عن
اهلبة؛ لدخول العادية والونيعة واحلط عن الدين واإلبراء عنه يف عفهوم التربع نون عفهوم اهلبة.

( )1أساس البالغة ،505/1 ،اتج العروس.223/27 ،
( )2سودة الزعر.29 ،
( )3احلصفكي :حممد بن علي ،الدد املختاد شرح تنوير األبصاد ( ،ناد إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
لبنان.362/1 )1998 ،
( )4الشربيين :حممد بن أمحد ،عغين احملتاج ( ،ناد الفكر ،بريوت ،لبنان.221/3 ،)1997 ،
( )5حيدد :علي ،ندد احلكام شرح شرح جملة األحكام( ،ناد الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ).6/3 ،
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أ -اهلبة يف اللغة:
تدود اهلبة يف اللغة حول مجلة ععان أبرزها:
()1
الوهاب ،قال هللا تعاىل:
هللا
اسم
وعنه
)
أعطيته
،
فالن
وهبت
)
:
فيقال
:
 -1العطية
ّ
ﱣﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱢ ( )2أي:
كثري العطااي(.)3
 -2الشفاعة( :)4فيقال :هب يل فالان أو وهبتك فالان أي شفعتك فيه.
 -3الكثرة( :)5فيقال وان ِ
عوهب أي كثري العشب.
ب -اهلبة يف االصطالح:
عرفت اهلبة بتعريفات عتعدنة ،عتقادبة يف املعىن وإن كايت خمتلفة يف األلفاظ وعن
هذه التعريفات:
ِ
يك الْ َع ْ ِ
ني بَِال ِع َوض( )6وقد يص التعريف على كلمة (العني) إلخراج الدين ،فإيه
 -1متَْل ُ
إسقاط وإلخراج العادية؛ ألن التمليك فيها هو متليك عنفعة وليس متليك عني ،كما
يص التعريف على عبادة (بال عوض) إلخراج البيع واإلجادة ،فإن التمليك فيها عني
( )1العني ، ،97/4 ،أبو عنصود :حممد بن أمحد بن األزهري ،هتذيب اللغة( ،ناد إحياء الرتاث العريب)،
.244/6
( )2سودة آل عمران.8 ،
( )3تفسري القرآن العظيم ، .7/2 ،السيوطي :عبد الرمحن بن أيب بكر ،الدد املنثود( ،ناد الفكر)،
.154/2
( )4أبو احلسن :علي بن إمساعيل بن سيده ،احملكم واحمليط األعظم( ،ناد الكتب العلمية)،439/4 ،
لسان العرب.70/2 ،
( )5املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،673/2 ،السبكي ،اتج الدين ،تكملة اجملموع ( ،ناد الفكر
) ،366/4 ،ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ،ناد
الكتاب اإلسالعي).284/7 ،
( )6الزيلعي :عثمان بن علي بن حمجن ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ ِ
بِ ( ،املطبعة
الشلْ ّ
الكربى األعريية).91/5 ،
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وعنفعة يكون بعوض(.)1
 -2متليك تطوع يف حياة( ،)2وقد خرج بلفظ (التطوع ) البيع وعا يف ععناه؛ ألن
التمليك فيها ال يكون تطوعا ،أليه بعوض ،وخرج بعبادة ( يف احلياة ) الوصية؛ ألن
التمليك فيها عضاف ملا بعد املوت.
ِ
يك ُعتَ َم َّول بِغَ ِْري ِع َوض( ،)3وقد جاء هذا التعريف عاعا ،لكنه غري عايع؛ ألن
 -3متَْل ُ
التمول يكون للعني وللمنفعة وللحق ،بينما اهلبة متليك عني.
ّ

ج -التربع يف اللغة:
ع حول مجلة إطالقات عنها:
تدود املانة اللغوية ملانة بـََر َ
 -1التفوق واملهادة( :)4فيقال :فالن ابدع يف كذا ،أي عاهر به وعتفوق فيه ،وبرع يف
العلوم أي :أتقنها وتفوق فيها،
 -2املرأة فائقة ااجلمال( :)5فيقال :اعرأة بَروع أي :فائقة ااجلمال ،وقد يكون امسا العرأة
بعينها كربوع بنت واشق.
()6
 -3العطاء عن غري سؤال وال عن  ،فيقال :تربع مباله أو ببعضه أي أعطاه عن غري
سؤال وال متنن على الناس ،وهذا اإلطالق األخري هو املتسق عع عوضوع البحث.
د -التربع يف االصطالح:
مل يقدم الفقهاء القداعى تعريفا للتربع بشكل عام ،وإمنا كايوا يعرفون بعض أيواعه كما
( )1املوىل – خسرو :حممد بن فراعرز بن علي ،ندد احلكام شرح غرد األحكام( ،ناد إحياء الكتب
العربية.225/2 ،) ،
( )2األيصادي :زكراي بن حممد بن أمحد ،فتح الوهاب بشرح عنهج الطالب( ،ناد الفكر للطباعة
والنشر) ،311/1 ،الشربيين :مشس الدين ،حممد بن أمحد ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ( ،ناد
الفكر).365/2 ،
( )3اخلرشي :حممد بن عبد هللا ،شرح خمتصر خليل للخرشي( ،ناد الفكر للطباعة).101/7 ،
( )4اتج العروس ،317/20 ،املصباح املنري.44/1 ،
( )5الصحاح ،599/2 ،اتج العروس.317/20 ،
( )6العني.135/2 ،
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عرفوا التربع بتعريفات عنها:
عر يف اهلبة ،غري أن بعض الفقهاء املعاصرين قد ّ
 -1بذل املكلف عاال أو عنفعة لغريه يف احلال أو املآل بال عوض بقصد الرب واملعروف
غالبا(.)1
 -2العطاء بغري عقابل ،التمليك بغري عوض وال وجوب( ،)2وقد قـُيِّد التعريف بعبادة
(بال وجوب ) إلخراج عا فيه عطاء واجب بال عقابل ،كالنفقات الواجبة والزكاة.
والتعريفان السابقان يتناوالن التربع عن حيث هو ال ابعتباده عقدا ،وأعا هبذا
االعتباد فقد عرفت عقون التربعات أبهنا تقوم على أساس املنحة أو املعوية عن أحد
الطرفني لآلخر ،كاهلبة واإلعادة(.)3
هـ -األلفاظ ذات الصلة:
مثة ألفاظ ذات صلة للهبة جيمعها عع اهلبة كوهنا عن التربعات ،وعن هذه األلفاظ:
 -1اهلدية :وهي متليك بال عوض لكن يلحظ فيها إكرام عن توجهت إليه اهلدية،
فيكون عن عقصدها التونن والتقرب إليه( ،)4كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم:
(هتانوا حتابوا)(.)5
 -2الصدقة :وهي متليك بال عوض أيضا ،لكن ختتلف عن اهلدية أبن املقصون عنها
التقرب إىل هللا تعاىل(.)6

( )1املوسوعة الفقهية الكويتية.65/10 ،
( )2القلعجي :حممد دواس ،ععجم لغة الفقهاء.120 ،
( )3املدخل الفقهي العام.640/1 ،
( )4تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ ِ
بِ ،161/3 ،شرح خمتصر خليل للخرشي.102/7 ،
الشْل ّ
( )5أخرجه البيهقي ،السنن الكربى للبيهقي ،كتاب اهلبات ،ابب التحريض على اهلبة واهلدية صلة بني
الناس ،حديث (.280/6 )11946
ِ
( )6تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ّ ِ
بِ ،161/3 ،شرح خمتصر خليل للخرشي.102/7 ،
الشْل ّ
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املبحث األول :تصرف الشريك بالتربع من مال الشركة
إذا أدان أحد الشركاء أن يتربع عن عال الشركة ابهلبة أو الوصية أو الصدقة أو الوقف
أو حنو ذلك عن التصرفات اليت يلحظ فيها النفع احملض للمتربع ،فهل للشريك ذلك أم ال؟
اختلف الفقهاء يف هذه املسألة ،وسبب اختالفهم يرجع إىل عا يلي:
 -1االختالف يف تغليب أي عن ااجلايبني يف تصرفات الشريك املتربع ،هل يغلب
جايب املعاوضة ابعتباد أن غرض الشركة هو املعاوضة؟ أم يغلب جايب اإلحسان
يف القليل عن التربع؟
 -2االختالف يف وجه املصلحة ،فهل عصلحة الشركة يف التربع أم يف عدعه؟
وفيما يلي عذاهب الفقهاء يف املسألة:
()3
أ -ذهب احلنفية( )1والشافعية( )2واحلنابلة إىل أيه ال جيوز للشريك أن يتربع عن عال
الشركة إال إبذن سائر الشركاء ، :وال بد أن يكون هذا اإلذن صرحياً وخاصاً أبن
يفوضه الشريك أو الشركاء ابلتربع ،وال يكفي فيه اإلذن الضمين ،كأن يقول له
الشريك :اعمل يف هذا املال برأيك ،أو فوضتك ابلعمل يف هذا املال ،أو اصنع
يف هذا املال عا تراه عناسبا؛ ألن هذا اإلذن إمنا حيمل على األعمال التجادية
ابعتباد ذلك غرض الشركة وعوضوعها.
فإن خالف الشريك وتربع عن عال الشركة أو تصدق أو وهب أو أوصى أو أوقف
فإن تلك التصرفات تنفذ يف حصته ويصيبه هو ،وال تنفذ يف حصة شريكه.
( )1املبسوط للسرخسي ،180/11 ،البحر الرائق ،192/5 ،ابن اهلمام :كمال الدين حممد بن عبد
الواحد ،فتح القدير( ،ناد الفكر ،بريوت ،لبنان )  ،185/6الكاساين :عالء الدين أبو بكر بن
عسعون ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ( ،ناد الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ) ،72/6 ،حيدد:
علي ،ندد احلكام يف شرح جملة األحكام ( ،ناد ااجليل.24/3 ،)1991 ،
( )2الروايين :أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل ،حبر املذهب للروايين( ،ناد الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ) ،12/6 ،اهليتمي :أمحد بن حممد بن علي ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج( ،املكتبة التجادية
الكربى ،عصر ، ،289-288/5 )1983 ،هناية احملتاج.9/5 ،
( )3كشاف القناع ،500/3 ،شرح املنتهى ،211/2 ،عطالب أويل النهى ،505/3 ،املغين.18/5 ،
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وقد استثىن احلنفية عن ذلك عا اعتان الناس على التساعح فيه كالتربع ببعض اخلبز أو
اللحم أو الفاكهة نون عامل يعتد فيه ذلك كالثياب وسائر األعتعة فضال عن النقون ،حيث
أجاز احلنفية ذلك التربع استحساان اجلراين العرف به وتساعح الناس فيه ،عع أن القياس
عنعه ،ألن إذن الشركاء ابلتصرف حيمل على التجادات وهذا ليس عنها(.)1
وقد استدل مجهود الفقهاء على عذهبهم هذا جبملة أنلة فيما يلي أبرزها:
 -1إن اهلبة تربع ،فينايف عقصون الشركة ،وهو االسرتابح عن خالل األعمال التجادية
املختلفة والتربع ليس عنها(.)2
 -2إن الشريك ال ميلك التربع إال عن علكه هو و ليس عن علك شريكه ،فال ميلك
ذلك إال إبذن الشريك ،فإذا خالف كان كالفضويل يف تصرفه(.)3
 -3إن التربع ابهلبة هو إتالف للمال وإهداد له ،بينما عقصون الشركة االستنماء(.)4
 -4إن كون الشريك وكيال عن شريكه اآلخر يف أعمال الشركة ال مينحه احلق يف التربع
اإلّتاد(.)5
عنها؛ ألن الوكالة تنصرف إىل عوضوع الشركة وهو ّ
()6
 -5إن يف التربع مبال الشركة ضردا يلحق الشريك فوجب عنعه  ،وفق قاعدة ( ال ضرد
وال ضراد ) (.)7
ب -ذهب املالكية( )8إىل التفرقة بني التربعات اليت يقصد عنها االستئالف للتجادة وبني
( )1الدد املختاد ،319-318/4 ،اجلنة علماء :الفتاوى اهلندية( ،ناد الفكر ،بريوت ،لبنان).312/2 ،
( )2الدد املختاد ،319-318/4 ،كشاف القناع ،500/3 :املغين.16/5 ،
( )3كشاف القناع.500 ./3 :
( )4هناية احملتاج.9/5 ،
( )5هناية احملتاج.9/5 ،
( )6حتفة احملتاج.289-288/5 ،
( )7السبكي :اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،األشباه والنظائر للسبكي ( ،ناد الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ).41/1 ،
الزدقاين على خمتصر خليل( ،ناد الكتب العلمية،
( )8الزدقاين :عبد الباقي بن يوسف بن أمحد ،شرح ُّ
بريوت ،لبنان) ،80/6 ،املواق :أبو عبد هللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم ،التاج واإلكليل
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اليت ال يقصد عنها ذلك ،واملران ابالستئالف( )1للتجادة عندهم ترغيب املتربع له،
وحثه على التعاعل عع الشركة واالّتاد ععها ،فإذا كان القصد عن التربع االستئالف،
فقد أجاز املالكية التربع ولو ابلكثري .وأعا إذا مل يكن القصد عن التربع االستئالف
يف التجادة ،فال جييز املالكية التربع إال ابلنزد اليسري ككسرة خبز أو شربة عاء أو
حنوها ،فإذا خالف الشريك فتربع ابلكثري ال على وجه االستئالف فإن تربعه هذا ال
ينفذ يف حصة شريكه أو شركائه وإمنا ينفذ يف حصة يفسه؛ أليه تربع حمض فينفذ يف
عاله نون عال الشركاء.
وقد استدل املالكية على عذهبهم يف جواز التربع لالستيالف مبا يلي(:)2
 -1إن التربع لالستيالف هو ملصلحة الشركة؛ ألن فيه ترغيبا يف التعاعل عع الشركة
االّتاد عع الشركة ،ويف ذلك عصلحة ظاهرة لكل الشركاء.
فيكثر ّ
 -2إن التربع بقصد االستيالف ال ينايف املقصون عن الشركة وهو االّتاد؛ ألن ذلك
التربع يساعد على حتقيق ذلك املقصد وال يناقضه.

املناقشة والرتجيح:
وبعد هذا االستعراض للمذاهب وأنلتها فإيه ال يسع للباحث إال أن يسجل
املالحظات التالية:
 -1إن القول أبن التربع ينايف عقصون الشركة والغرض عن أتسيسها وهو االسرتابح عن
خالل األعمال التجادية ،صحيح لو أن التربع كان تربعا حمضا أو كثريا ،لكن عندعا
يكون للتربع أهداف كاستئالف املتربع هلم ،فإن هذا التربع ال ينايف عقصون الشركة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

ملختصر خليل( ،ناد الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان) ،79/7 ،الدسوقي :حممد بن أمحد بن عرفة،
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري( ،ناد الفكر ،بريوت ،لبنان ) ،348/3 ،الددنير :أمحد،
الشرح الكبري على خمتصر خليل ،352/3 ،شرح اخلرشي خمتصر خليل.43/6 ،
( )1حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ، ،348/3شرح خمتصر خليل.43/6 ،
الزدقاين على خمتصر خليل ،80/6 ،حاشية الدسوقي
( )2شرح اخلرشي على خمتصر خليل ،43/6 ،شرح ُّ
على الشرح الكبري.348/3 ،
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بل هو يعزز ذلك املقصون عن خالل توسع األعمال التجادية للشركة وإقبال الناس
املتربع هلم على التعاعل ععها.
 -2إن القول أبن الشريك ال ميلك التربع إال عن علكه وإال كان فضوليا ،ال يبدو
عتجها ،ألن كل شريك ميلك التصرف أبعوال الشركة أصالة عن يفسه ووكالة عن
شريكه ،فال يعد فضوليا إذا تصرف مبوجب هذه الوكالة الضمنية املستفانة عن عقد
الشركة ،وابإلضافة إىل ذلك فإن الشركة تعد شخصا اعتباداي فكأن الشركة ذاهتا قد
تصرفت وتربعت مبوجب كوهنا شخصية اعتبادية.
 -3إن القول أبن التربع هو إهداد للمال وإتالف له مما ينايف عقصون الشركة ال يبدو
عتجها عندعا ال يكون التربع تربعا حمضا ،كما هو الغالب يف التربعات اليت تصدد
عن الشركات ،إذ الغالب فيها أهنا تقصد لتحقيق عنافع وجلب عصاحل للشركة،
كاملنافع التسويقية والرتوجيية اليت تستجلبها الشركة عن خالل عثل هذه التربعات
كالعروض التسويقية واهلدااي اإلعاليية.
 -4إن القول أبن وكالة الشريك عن شريكه ال متنحه حق التربع اليصرافها إىل املقصون
األساسي عن الشركة ال يبدو عتجها أيضا لعدم عنافاة التربع ،الستجالب عنافع
تسويقية للشركة وهو املقصون األساسي عن أتسيسها وإيشائها ،بل إن ذلك التربع
يصب يف حتقيق ذلك املقصد وتعزيزه.
 -5إن القول بلحوق الضرد للشركة عن خالل ذلك التربع صحيح لو كان التربع تربعا حمضا
أو كثريا ،وأعا عندعا يهدف التربع إىل حتقيق عصاحل ّتادية فإن ذلك التربع ال يعد
ضردا ،بل يصري يفعا يعزز عكاسب الشركة ويزيد عن شرحية العمالء املتوقعني هلا.
 -6إن التربع عن عال الشركة لتحقيق عنافع هلا ليس تربعا إال ابلظاهر فقط ،وإال فإيه
أقرب إىل املعاوضة عنه إىل التربع ملا يستجلبه عن عنافع وعكاسب ّتادية للشركة،
فهو وإن أخذ صودة التربع و شكله إال أيه ععاوضة حقيقة وحكما ،أو هو تربع
حاال ععاوضة عآال.
 -7إن العرف قد جرى لدى غالب التجاد مبثل هذه التربعات اليت يقصد عنها حتقيق
عكاسب عانية وععنوية تعون على املتربع ،وجراين العرف مبثل هذه التصرفات جيعلها
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كاملشرتطة يف عقد أتسيس الشركة بناء على قاعدة ( املعروف عرفا كاملشروط شرطا )(.)1
 -8إن القول مبنع التربع دمبا يستند؛ ألن تربع الشريك هو عضنة حماابة املتربع له وهذه
املضنة عنتفية إىل أ ن املتربع إمنا يتربع عن عال الشركة الذي له فيه يصيب ،والشريك
املتربع ال ميكن أن حيايب على حساب يفسه؛ أليه ال يتربع عن عال الشريك فقط
وإمنا يتربع عن عال الشريك وعن عاله وهذا ينفي شبهة احملاابة.
 -9هذا كله إذا كان القصد عن التربع حتقيق عكاسب وعنافع ّتادية تعون على الشركة وأعا
إذا كان تربعا حمضا اجلهات خريية أو ملؤسسات النفع العام أو غري ذلك عن عا اعتانت
الشركات أن توجه تربعاهتا إليه ،فإن الباحث يرى جواز ذلك مبوافقة الشركاء الصرحية أو
الضمنية ويف هذا اإلطاد فإن الشركات وخاصة إذا كايت شركات عسامهة عاعة تنص
يف لوائحها أو يف عقون أتسيسها على ختصيص يسبة ععينة عن األدابح للتربع للجهات
اخلريية أو جهات النفع العام ،فقبول الشريك الدخول يف هذه الشركة عع علمه لوجون
تلك النسبة يعترب عوافقة عنه على التربع ،كما أن شراء أسهم تلك الشركة عع علم
الشريك بوجون يسبة التربع هذه تعترب عوافقة ضمنية عليها أيضا ،وتقوم بعض
الشركات واملؤسسات ابقتطاع هذه النسبة عن األدابح وحتويلها إىل صندوق خاص
حتول عنه التربعات إىل ااجلهات املستهدفة ،وهذا توجه جيد وحسن ينبغي نعمه
ّ
وتشجيعه ،كما ينبغي على الشركات واملؤسسات عموعا أن تستشعر عسؤوليتها ّتاه
اجملتمع وأن تساهم يف التنمية اجملتمعية للمجتمع الذي يوفر هلا احلاضنة اجملتمعية اليت
متكنها عن حتقيق أهدافها االقتصانية.
وعن ااجلدير ذكره يف هذا املقام أن مثة تربعات الزاعية تلزم هبا الشركات عموعا ،كالتربع
ألغراض البحث العلمي أو التربع لدعم التعليم العايل أو غري ذلك عن التربعات اإللزاعية اليت
تنص عليها بعض القوايني كقوايني نعم البحث العلمي ،أو قوايني التعليم العايل أو بعض
القوايني الصحية ،وهذه التربعات ال يشرتط فيها عوافقة الشركاء؛ ألهنا علزعة للشركات
ِ
ب أَِيب حنِيـ َفةَ النـُّعم ِ
ان( ،ناد
( )1ابن جنيم :زين الدين بن إبراهيم بن حممدْ ،األَ ْشبَاهُ َوالنَّظَائُر َعلَى َع ْذ َه ِ ْ َ ْ
َْ
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان )84/1 ،
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واملؤسسات ،بل حىت ال جيوز التوافق بني الشركاء على إسقاطها أو التهرب عنها ملخالفة
ذلك النظام العام الذي يعترب أي اتفاق خمالف ألحكاعه ابطال.
وعن التطبيقات املعاصرة اليت تتخرج على عذهب املالكية جبواز التربع بقصد
االستئالف عا يعرف ابهلدااي اإلعاليية ،حيث ترجع الشركات يف الغالب إىل استغالل حب
التملك ابهلبة أو اهلدية لدى ااجلمهود املستهدف عن تلك اهلدااي اإلعاليية ،وهم املستهلكون
للسلع اليت تنتجها ،أو اخلدعات اليت تقدعها وذلك عن خالل تقدمي هدااي يقصد هبا الرتويج
لتلك السلع واخلدعات ،وهي قسمان:
 -1اهلدية الرتوجيية :وهي اهلدية اليت يقصد عن خالهلا الرتويج لسلعة أو خدعة ععينة،
عن خالل تشجيع املستهلكني على شراء السلعة أو طلب اخلدعة( ،)1وعن أعثلتها
أن تعلن بعض الشركات عن تقدمي هدية ملن يشرتي سلعة ععينة أو كمية عن هذه
السلعة ،كأن تعلن شركة للمنظفات عثال عن تقدمي كمية إضافية عن عنظفاهتا ملن
يشرتي عبوة عن تلك املنظفات ،أو تعلن إحدى الشركات عن تقدمي بضعة عن
األقراص املدجمة ( )CDملن يشرتي حاسواب حمموال عن تلك الشركة.
 -2اهلدااي التذكادية :وهي هدااي يقصد عنها يف الغالب تذكري املهدى إليه ابلشركة
املهدية ،وسلعها أو خدعاهتا ،وهلذا فإن هذا النوع عن اهلدااي مما يكثر عالزعته
للمهدى إليه واستعماله له كي يتذكر الشركة املهدية ويتعاعل ععها ،كاملفكرات و
األقالم وبعض الساعات اإللكرتويية دخيصة الثمن أو سالسل املفاتيح(.)2

( )1الصحن :حممد فريد ،عبانئ التسويق( ،الداد ااجلاععية ،االسكنددية ).62-61 ،
( )2املصري :أمحد حممد ،اإلعالن( ،عؤسسة شباب ااجلاععة ،االسكنددية ).95 ،
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املبحث الثاني :تصرف الشريك يف اإلعارة والوديعة
إذا أدان أحد الشركاء أن يعري بعض عوجونات الشركة لشخص آخر أو شركة أخرى
كإعادة بعض املركبات لالستعمال أو حنو ذلك ،وإذا أدان أحد الشركاء أن يونع بعض أعوال
الشركة لدى شخص أو شركة كإيداع بعض البضائع فهل له ذلك نون عوافقة سائر الشركاء؟
وعا ذا عليه لو أيه فعل ذلك نون عوافقتهم أو استئذاهنم؟  ،هذا عا سيعمد الباحث إىل
ععااجلته عن خالل املطلبني التاليني:
املطلب األول تصرف الشريك ابإلعادة.
املطلب الثاين تصرف الشريك ابإليداع.
املطلب األول :تصرف الشريك باإلعارة
لقد وقع اخلالف بني الفقهاء يف جواز تصرف الشريك ابإلعادة نون عوافقة سائر
الشركاء بني جميز وعايع أو جميز ابلقليل نون الكثري ،ويرجع سبب اختالف الفقهاء يف هذه
املسألة إىل االختالف فيما ميلكه الشريك ابلتفويض املطلق املستفان عن عقد الشركة ،هل
يتناول هذا التفويض األعمال التجادية فقط كالبيع واإلجادة وحنومها؟ أم يتناول عا يلحق
ابألعمال التجادية أو عا جرى به العرف عن غريها كاإلعادة؟ وفيما يلي عذاهب الفقهاء
ابملسألة:
أ -ذهب احلنفية( )1إىل أن للشريك أن يعري عن عال الشركة ولو مل حيصل على عوافقة
صرحية لذلك عن سائر الشركاء ،وهذا هو عذهب املالكية( )2أيضا ،لكنهم قيدوه
ابلقليل أو عا جرت به العانة كإعادة الدابة للركوب وحنو ذلك.
( )1السرخسي :حممد بن أمحد بن أيب سهل ،املبسوط( ،ناد املعرفة ،بريوت ،لبنان ) ،180/11 ،تبيني
احلقائق ،320/3 ،البحر الرائق ،191/5 ،الدد املختاد.317/4 ،
( )2الددنير :أمحد بن حممد ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ( ،ناد الفكر ،بريوت ،لبنان )،
 ،352/3اخلرشي :حممد بن عبدهللا ،شرح خمتصر خليل للخرشي( ،ناد الفكر للطباعة ،لبنان،
بريوت) . 43/6 ،عليش :حممد بن أمحد بن حممد ،عنح ااجلليل شرح خمتصر خليل( ،ناد الفكر،
بريوت ،لبنان ).261/6 ،
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وقد استدل أصحاب هذا القول على عذهبهم مبا يلي:
 -1تصرف أحد الشريكني مبال الشركة هو كتصرفهما ععا ابعتباد ذلك التصرف أثرا
للتفويض(.)1
 -2االستحسان :فالقياس يستلزم عنع ذلك التصرف ولكن االستحسان جوازه ووجه
االستحسان جراين العرف بذلك ،فقد جرت عانة التجاد بفعل ذلك نون عوافقة
الشركاء(.)2
ب -ويرى الشافعية( )3واحلنابلة( )4أيه ليس للشريك أن يعري عن عال الشركة نون عوافقة
سائر الشركاء فإن فعل وتلف املال ضمن الشريك املعري لسائر الشركاء ودجع على
املستعري إن كان التلف بتعد أو تفريط ،والشافعية وإن مل يصرحوا ابلضمان إال أن
الضمان الزم عذهبهم ،ألن القول ببطالن التصرف يرتب ضمان املال املعاد إذا تلف
وألن إعادة الشريك يف هذه احلالة تكون تعداي والتعدي عوجب للتفريط.
وقد استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز اإلعادة مبا يلي:
 -1إن التفويض الناشئ عن عقد الشركة ،ينصرف إىل األعمال التجادية احملضة واإلعادة
ليست عنها(.)5
( )1املبسوط.193/11 ، ،
( )2املبسوط ،180/11 ،ندد احلكام يف شرح جملة األحكام ،400 /3 ،تبيني احلقائق،320/3 ،
البحر الرائق ،191/5 ،الدد املختاد.317/4 ،
( )3الشرباعلسي :أبو الضياء يود الدين بن علي ،حاشية الشرباعلسي على هناية احملتاج( ،ناد الفكر،
لبنان ،بريوت ) ،479/3 ،الشرواين :عبد احلميد ،حاشية الشرواين على حتفة احملتاج( ،املكتبة
التجادية الكربى ،عصر ) ،324/4 ،الد َِّعريي :كمال الدين ،حممد بن عوسى ،النجم الوهاج يف
شرح املنهاج( ،ناد املنهاج ،جدة ،اململكة العربية السعونية ).15/5 ،
( )4ابن قداعة املقدسي :عوفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد ،الكايف يف فقه اإلعام أمحد( ،ناد
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان).260/2 ،
( )5الالحم :عبد الكرمي بن حممد ،املطلع على نقائق زان املستقنع «املعاعالت املالية»( ،ناد كنوز إشبيليا
للنشر والتوزيع ،الرايض ،اململكة العربية السعونية).548/3 ،
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 -2إن يف اإلعادة ضردا يلحق عال الشركة ،فلم جيز للشريك فعله نون عوافقة سائر
الشركاء(.)1

املناقشة والرتجيح:
وبعد هذا االستعراض للمذاهب وأنلتها ال يسع الباحث إال أن يسجل املالحظات
التالية:
 -1إن اإلعادة هي متليك للمنافع بغري عوض ،فال ميكن إحلاقها ابإلجادة اليت هي متليك
للمنافع بعوض ،واليت هي عن صميم أعمال الشريك وتصرفاته مبوجب التفويض
الضمين الذي يتضمنه عقد أتسيس الشركة.
 -2إن اعتمان اجمليزين على جراين العرف لدى التجاد ال يبدو عتجها ،ألن العرف قد
جرى بذلك لدى التجاد غري الشركاء ،فهم إن تصرفوا ابإلعادة أو حىت ابلتربع واهلبة
فإن تصرفهم إمنا يكون أبعواهلم الشخصية ،وليس أبعوال الشركة ،فال بد أن مييز يف
عرف التجاد الذي حيتج جبراييه بني التجاد الفرانى الذين ال شركاء هلم وبني التجاد
الشركاء عع غريهم ،ومل يقدم لنا جميزو اإلعادة نليال على أن العرف قد جرى لدى
الصنفني كليهما.
 -3إن إ حلاق اإلعادة ابألعمال التجادية ال يبدو عتجها ألن اإلعادة ليست ّتادة ،إذ إن
املعاوضة عن أهم عقوعات التجادة ،واإلعادة ال ععاوضة فيها.
 -4إن اإلعادة تنطوي على خماطرة مبال الشركة ألن استعمال املستعري للعني املعادة قد
يؤني إىل تلفها أو تعيبها ،وهذا التلف والتعيّب دمبا ال يكون انشئا عن تعدي
املستعري أو تفريطه حىت يرجع عليه املعري ابألدش عند التعيّب أو ضمان القيمة عند
التلف ،وحىت لو كان انشئا عن تقصري عن املستعري أو تعد عنه فإن إثبات ذلك
يستلزم وقتا وجهدا وعتابعات قضائية الشركة يف غىن عنها.
وبناء على عا تقدم فإن الباحث يرى عدم جواز اإلعادة إال يف التوافه اليت تساعح
الناس فيها غالبا ،كاستعمال هاتف الشركة يف عكاملات غري نولية ،أو متكني الشريك بعض
األشخاص عن إ يقاف سياداهتم يف عواقف الشركة عامل يؤن ذلك إىل إضراد ابلشركة ،عن
خالل حجز املواقف وعنع عوظفي الشركة أو عمالئها عن إيقاف سياداهتم يف تلك املواقف.
( )1حتفة احملتاج ،289/5 ،النجم الوهاج.15/5 ،
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املطلب الثاني :تصرف الشريك باإليداع
إذا أدان أحد الشركاء أن يونع بعض عال الشركة عند آخر سواء أكان هذا اآلخر
شخصا حقيقيا أم اعتباداي كشركة أخرى ،فهل جيوز له ذلك ابلتفويض املطلق ونون إذن
صريح عن سائر الشركاء؟ أم ال بد عن إذن صريح عن سائر الشركاء؟ هذا عوضع خالف بني
الفقهاء وسبب اختالفهم يف ذلك يرجع إىل االختالف يف حتديد املصلحة ،هل هي يف
اإليداع أم يف عدعه؟ وهل يدخل اإليداع ابلتفويض املطلق لكويه عن عستلزعات األعمال
التجادية أم ال؟ وفيما يلي عذاهب الفقهاء:
أ -ذهب احلنفية( )1إىل أن الشريك ميلك إيداع بعض عال الشركة نون إذن صريح
وخاص عن سائر الشركاء ،وهذا هو ظاهر عذهب الشافعية أيضا حيث يصوا على
أن كل واحد عن الشركاء عسلط ابلتصرف عن صاحبه إذا كان هذا التصرف ال
ينطوي على ضرد مبال الشركة( ،)2ومبا أن عثل هذا التصرف ال يضر مبال الشركة
فإن عقتضى عذهب الشافعية ااجلواز كما سبق.
وقد استدلوا على عذهبهم هذا مبا يلي:
()3
 -1ألن اإليداع هو حفظ للمال بال أجل فهو ال يرتب التزاعا على أعوال الشركة .
 -2ألن االيداع هو عن عانة التجاد وجرى به عرفهم(.)4
 -3أليه عن ضرودات التجادة ،وقد حيتاج إليه التجاد ألحوال تعرتضهم وتقع هلم غالباً(.)5
 -4وألن اإل يداع نون املضادبة فإذا جاز تصرف املضادب ابعتباده أعينا فيجوز اإليداع
عن ابب أوىل(.)6
( )1املوصلي :عبد هللا بن حممون ،االختياد لتعليل املختاد( ،عطبعة احللب ،القاهرة ،عصر ) ،20/3 ،بدائع
الصنائع ، ،69-68/6 ،ندد احلكام ،400/3 ،املبسوط ،175/11 ،فتح القدير.183/6 ،
( )2حتفة احملتاج ،289/5 ،هناية احملتاج ،9/5 ،النجم الوهاج.15/5 ،
( )3ندد احلكام ،400/3 ،بداع الصنائع ،69-68/6 ،املبسوط.175/11 ،
( )4بداع الصنائع ،69-68/6 ،فتح القدير.183/6 ،
( )5بداع الصنائع.69-68/6 ،
( )6االختياد لتعليل املختاد ،20/3 ،املبسوط.175/11 ،
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ب -ذهب املالكية( )1واحلنابلة يف أصح الروايتني عن اإلعام( )2إىل أن للشريك أن يونع
عن عال الشركة لعذد يقتضي ذلك أو حاجة تستدعيه ،فإذا خالف الشريك وأونع
عن غري عذد أو حاجة فإيه يضمن عا هلك عن املال يتيجة اإليداع.
وقد استدلوا على ذلك مبا يلي:
 -1ألن اإليداع عن عانة التجاد ،فدخل يف التفويض املطلق(.)3
 -2وألن احلاجة قد تدعو إليه( ،)4كنزول الشريك يف حمل خموف(.)5
ج -ذهب احلنابلة يف الرواية املرجوحة عن األعام أمحد إىل عدم جواز قيام الشريك
إبيداع بعض عال الشركة(.)6
وقد استدل احلنابلة هلذه الرواية املرجوحة مبا يلي(:)7
 -1أيه ليس عن أعمال الشركة ،فال ميلكه الشريك.
 -2ألن يف اإليداع غردا وتعريض املال للهالك.

املناقشة والرتجيح:
وبعد هذا االستعراض للمذاهب وأنلتها ،فإيه ميكن للباحث أن يسجل املالحظات
التالية:
( )1الشرح الكبري للشيخ الددنير ،352/3 ،شرح اخلرشي على خمتصر خليل.43/6 ،
( )2كشاف القناع ،501/3 ،البهوتى :عنصود بن يويس بن صالح الدين ،نقائق أويل النهى لشرح
املنتهى املعروف بشرح عنتهى اإلدانات ( ،عامل الكتب) ،504/3 ،الرحيباىن :عصطفى بن سعد،
عطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى( ، ،املكتب اإلسالعي).504/3 ،
( )3نقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح عنتهى اإلدانات ،211/2 ،كشاف القناع،501/3 ،
عطالب أويل النهى.504/3 ،
( )4املغين.17/5 ،
( )5شرح اخلرشي على خمتصر خليل.43/6 ،
( )6املرناوي :عالء الدين أبو احلسن ،اإليصاف يف ععرفة الراجح عن اخلالف( ،ناد إحياء الرتاث
العريب) ،415/5 ،املغين.18-17/5 ،
( )7املغين.18-17/5 ،
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 -1إن القول مبنع اإليداع بناء على أيه ليس عن أعمال الشركة بعيد ،ألن اإليداع هو
عن أعمال الشركة وقد حيتاج إليه وخصوصا يف أايعنا هذه ،حيث ال حتتفظ
الشركات ابألعوال النقدية يف عقراهتا أو فروعها ،وإمنا حتتفظ بتلك األعوال يف
املصادف.
 -2إن القول أبن اإليداع فيه غرد بعيد أيضا ،ألن املونع غالبا عا يتحرى اإليداع عند
عن ال خيشى على عاله عنده.
 -3إن عن املفرتض أن الشريك حريص على عال الشركة ألن له فيه يصيبا ،فهو ال
ميكن أن يفرط ابملال أو يعرضه للمخاطر ،بل هو سيحافظ عليه حمافظته على عال
يفسه.
 -4إن أنلة القول األول تنقسم إىل قسمني:
 أنلة اعتمدت على أن لإليداع حاجة وهذه األنلة هي ملصلحة القول الثاين الذي
قيد اإليداع ابلعذد واحلاجة.
 أنلة مل تعتمد على تسويغ اإليداع ابحلاجة كالقياس على املضادبة واحلفظ أبجر
وغري ذلك عن األنلة وهي استدالالت صحيحة يف ااجلملة إال أيه ميكن القول
أبهنا تدل للقول الثاين أيضا؛ ألن الشريك ال ميكن أن يونع عال الشركة عن غري
حاجة لإليداع؛ ملا يف ذلك عن تعريض املال للمخاطرة فإذا كان وجون املال بيده
أحفظ له عن إيداعه عند غريه ،فال يعقل أن يونعه عند اآلخرين ،كما أن
الشريك ال ميكن أن يونع املال عن غري حاجة؛ ملا يف ذلك عن حبس للمال
وتعطيل له عن التجادة.
 -5إن يد الشريك على عال شريكه هي يد أعاية فالشريك أعني على عال شريكه كما
هو أعني على عاله ،وععلوم أن يد األعاية ال يضمن صاحبها إال إذا كان عتعداي أو
عفرطا ،وال تعدي ابإليداع وال تفريط ألن الشريك املونع إمنا يتحرى عصلحة الشركة
يف اإليداع.
وبناء على عا تقدم فإيه يرتجح للباحث جواز اإليداع حلاجة أو عذد يستدعيان
ذلك ففي ذلك تسهيل للتجادة واطالق ليد الشريك فيما ال ضرد فيه على الشركة،
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كما أن الواقع العملي يؤيد ذلك حيث ال حتتفظ الشركات ابألعوال النقدية يف
عقادها وإمنا يف املصادف وأعا األعوال غري النقدية كالبضائع وحنوها ،فإن ايدعها
لدى اآلخرين مل يعد قائما يف أايعنا هذه ألن إيداعها يستلزم كلفا كثرية يف احلراسة
واحلفظ والتربيد عند احلاجة وهذه الكلف ال يتربع أحد بتحملها يف الغالب ،وإذا
قاعت إحدى الشركات بتمكني شركة أخرى بوضع بضائعها يف عستونعاهتا فإن
الشركة املونع عندها تتقاضى عوضا يظري ذلك وعندها خيرج هذا العمل عن كويه
ونيعة إىل كويه إجادة فيكون عن األعمال اليت ال خالف يف اعتالك الشريك هلا
لدخوهلا يف األعمال التجادية.

- 104 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

املبحث الثالث :تصرف الشريك باإلبراء من الدين أو احلط منه:
إذا قام الشريك إببراء( )1املدين عن نين الشركة أو حط عنه( ،)2فهل له ذلك؟ وهل
ينفذ يف يصيبه نون يصيب شريكه أم ينفذ يف يصيبيهما ععا؟ اختلف الفقهاء يف ذلك
ويرجع اختالفهم إىل االختالف يف وجه املصلحة أيكون ابحلط واإلبراء أم بعدعهما؟ وهل
يلحق احلط واإلبراء ابهلبة املطلقة فيجري فيه اخلالف فيها؟ أم ال يلحق هبا؟
اتفق الفقهاء على أيه ال جيوز ألحد الشريكني إبراء الشريك عن الدين أو احلط عنه
على جهة التربع عن غري عصلحة ظاهرة ترجع إىل الشركة .فإذا خالف ذلك فأبرأ أو حط
عن غري عصلحة تعون إىل الشركة يفذ يف يصيبه نون يصيب شريكه(.)3
وقد استدل الفقهاء على عدم جواز اإلبراء أو احلط مبا يلي:
 -1ألن احلط عن غري عيب يف املبيع يعترب تربعا واإليسان إمنا ميلك ذلك يف عاله نون
عال غريه(.)4
 -2ألن الشريك إمنا فوض العمل لشريكه يف التجادة وهذا ليس عنها(.)5
كما اتفقوا أيضا على أن للشريك أن حيطّ أو يضع عن نين الشركة لعيب يف املبيع
( )1يقصد ابإلبراء اسقاط الدين أو الغائه ابلكلية حبيث ال يعون املدين عطالبا ابلوفاء ابلدين ايظر،
ععجم لغة الفقهاء ،38 ،القويوي :قاسم بن عبد هللا ،أييس الفقهاء.95 ،
( )2يقصد ابحلط :اإلعفاء عن سدان بعض الدين ال كله كأن يكون املدين عطالبا بعشرة آالف فيسقط
الدائن عنها ألفا ليصبح عطالبا بتسعة آالف ايظر ععجم لغة الفقهاء ،181 ،الفقه اإلسالعي وأنلته،
.4369/6
( )3البحر الرائق ،193/5 ،بدائع الصنائع ،71/6 ،املبسوط ، ،211/11 ،احلطاب :أبو عبد هللا حممد
بن حممد الرعيين ،عواهب ااجلليل يف شرح خمتصر خليل( ،ناد الفكر ،بريوت ،لبنان )،126/5 ،
القرايف :أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إنديس ،الذخرية ( ،ناد الغرب اإلسالعي ،بريوت ،لبنان)،
 ،59/8هناية احملتاج ،8/5 ،النجم الوهاج ،15/5 ،البهوتى :عنصود بن يويس بن صالح ،كشاف
القناع عن عنت اإلقناع( ،ناد الكتب العلمية) ،500/3شرح عنتهى االدانات ،211/2 ،عطالب
اويل النهى ،502/3 ،املغين ،18/5 ،اإليصاف يف ععرفة الراجح عن اخلالف.421/5 ،
( )4بدائع الصنائع.71/6 ،
( )5املغين ،18/5 ،كشاف القناع.502/3 ،
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الذي كان الدين بسببه( ،)1وقد استدل الفقهاء على جواز احلط للعيب مبا يلي:
 -1إن املشرتي ميلك دن املبيع ابلعيب ،فكان الصلح أو احلط أيفع للشركة عن الرن(.)2
 -2وألن احلط عن الدين ألجل العيب هو عانة التجاد فوجب عراعاهتا( )3بناء على
قاعدة ( العانة حمكمة ) (.)4
 -3وألن للشركة حظا وعصلحة ابحلط؛ ألجل العيب فجاز احلط لذلك(.)5
ولكنهم اختلفوا يف احلط عن الدين إذا مل يكن لعيب يف املبيع الذي كان الدين بسببه
وفيما يلي عذاهبهم يف ذلك:
أ– ذهب كل عن احلنفية( )6والشافعية( )7واحلنابلة( ،)8إىل أيه ال جيوز احلط إذا مل يكن
ألجل ظهود عيب يف املبيع ،قد استدل الفقهاء على ذلك بنفس األنلة اليت سبق
إيرانها يف حكم التربع احملض ،فال عسوغ إلعانهتا.
ب -وذهب املالكية( )9إىل أيه جيوز للشريك احلط عن نين الشركة إذا كان ذلك احلط
بقصد استئالف أصحاب املدينني ،كي يتعاعلوا عع الشركة.
( )1البحر الرائق ،193/5 ،بدائع الصنائع ،71/6 ،الذخرية ،59/8 ،حتفة احملتاج ،288/5 ،احملتاج،
 ،8/5النجم الوهاج ،15/5 ،كشاف القناع عن عنت اإلقناع ، ،500/3 ،شرح عنتهى االدانات،
 ،211/2عطالب اويل النهى ،502/3 ،املغين.18/5 ،
( )2بدائع الصنائع.71/6 ،
( )3كشاف القناع.500/3 ،
( )4السيوطي :عبد الرمحن بن أيب بكر ،األشباه والنظائر للسيوطي( ،ناد الكتب العلمية)ْ ،7/1 ،األَ ْشبَ ُاه
ِ
ب أَِيب حنِيـ َفةَ النـُّعم ِ
ان.79/1 ،
َوالنَّظَائُر َعلَى َع ْذ َه ِ ْ َ ْ
َْ
( )5شرح عنتهى االدانات.211/2 ،
( )6البحر الرائق ،193/5 ،بدائع الصنائع.71/6 ،
( )7هناية احملتاج ،8/5 ،النجم الوهاج ،15/5 ،البكري :عثمان بن حممد شطا الدعياطي ،إعاية الطالبني
على حل ألفاظ فتح املعني( ،ناد الفكر للطباعة والنشر والتوديع).125/3 ،
( )8كشاف القناع عن عنت اإلقناع ،500/3 ،شرح عنتهى االدانات ،211/2 ،عطالب اويل النهى،
 ،502/3املغين.18/5 ،
( )9الذخرية.59/8 ،
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وقد استدل املالكية على جواز احلط إن كان لالستئالف أبن ذلك عن عصلحة
الشركة وقياسا على الوكيل املفوض(.)1
والذي يرتجح لدى الباحث عذهب املالكية يف جواز احلط عن الدين إذا كان ملصلحة
تعون على الشركة كاستئالف املدين ملا سبق بيايه يف املبحث األول ،حيث دجح الباحث
هناك جواز اهلبة إذا كايت ملصلحة فيقاس احلط عليها جباعع أن كال عنهما تربع.

( )1الذخرية.59/8 ،
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اخلامتة
لقد توصلت هذه الدداسة إىل مجلة عن النتائج فيما يلي أبرزها:
 -1جواز تربع الشريك عن عال الشركة وبدون إذن سائر الشركاء -ولو ابلكثري عن املال
 إذا كان ذلك التربع حيقق عصلحة للشركة ويعون عليها ابلنفع ،أليه وإن كانتربعا يف احلال فإيه ععاوضة يف املآل ،ملا يستتبع ذلك التربع عن تشجيع للمتربع
هلم ،كي يتعاعلوا عع الشركة املتربعة.
 -2إن اهلدااي اإلعاليية اليت تقدعها الشركات عموعا جائزة بناء على ترجيح القول
جبواز التربع إذا كان حيقق عصلحة للشركة ويعون عليها ابلنفع.
 -3عدم جواز اإلعادة إال يف التوافه اليت تساعح الناس فيها غالبا ،كاستعمال هاتف
الشركة يف عكاملات غري نولية أو متكني الشريك بعض األشخاص عن إيقاف
سياداهتم يف عواقف الشركة عامل يؤن ذلك إىل إضراد ابلشركة.
 -4جواز اإليداع حلاجة أو عذد يستدعيان ذلك ،ففي ذلك تسهيل للتجادة وإطالق
ليد الشريك فيما ال ضرد فيه على الشركة ،علما أبن اخلالف الفقهي يف جواز
اإليداع ال يتناول املبالغ النقدية اليت تونع يف البنوك ،ألن ذلك اإليداع ال بد عنه،
كما أن هذه املعاعلة وإن كايت تسمى إيداعا إال أهنا ال أتخذ أحكام الونيعة
الفقهية ،بل ختتلف عنها يف عدة أعود ليس أقلها ضمان املصرف للمبالغ املونعة،
وإن كان عن غري تَعد أو تقصري ،فالونيعة املصرفية هي ععاعلة جديدة أفرزهتا
األعراف املصرفية هلا أحكاعها اخلاصة.
 -5جواز تصرف الشريك ابحلط عن نيون الشركة إذا كان هذا احلط يستجلب عصلحة
للشركة أو عنفعة هلا.
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املصادر واملراجع
األسدي :بدد الدين حممد بن أيب بكر ،بداية احملتاج يف شرح املنهاج ( ،ناد املنهاج للنشر
والتوزيع ،جدة ،اململكة العربية السعونية).
األزهري :حممد بن أمحد بن األزهري ،هتذيب اللغة( ،ناد إحياء الرتاث العريب).
األيصادي :زكراي بن حممد بن أمحد ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب( ،ناد الفكر).
خبادي :حممد بن إمساعيل ،صحيح خباري( ،ناد طوق النجاة ).
البعلي :عبد احلميد حممون ،ضوابط العقود يف الفقه اإلسالمي.
البكري :عثمان بن حممد شطا الدعياطي ،إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني( ،ناد
الفكر للطباعة والنشر والتوديع).
هبرام :هبرام بن عبد هللا بن عبد العزيز ،الشامل يف فقه اإلمام مالك ،عركز جنيبويه
للمخطوطات وخدعة الرتاث.
البهوتى :عنصود بن يويس ،دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى
اإلرادات( ،عامل الكتب).
كشاف القناع عن منت اإلقناع( ،ناد الكتب العلمية).
التوجيري :حممد ،موسوعة الفقه اإلسالمي( ،بيت األفكاد الدولية).،
ااجلصاص :أمحد بن علي أبو بكر الرازي ،أحكام القرآن( ،ناد إحياء الرتاث العريب).
ااجلوهري :أبو يصر إمساعيل بن محان ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية :( ،ناد .العلم
للماليني ،بريوت ،لبنان)
احلصكفي :حممد بن علي ،الدر املختار شرح تنوير األبصار ( ،ناد إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،لبنان.)1998 ،
احلطاب :أبو عبد هللا حممد بن حممد الرعيين ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل( ،ناد
الفكر ،بريوت ،لبنان ).
حيدد :علي ،درر احلكام شرح شرح جملة األحكام( ،ناد الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان).
اخلرشي :حممد بن عبد هللا ،شرح خمتصر خليل للخرشي( ،ناد الفكر للطباعة).
اخلفيف :علي ،الشركات يف الفقه االسالمي دراسة مقارنة ( ،ناد الفكر العريب ).
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اخلميّس :عبد هللا بن عبد الواحد ،التصرفات املوقوفة يف الفقه اإلسالعي ( ،جاععة اإلعام
حممد بن سعون اإلسالعية ،الرايض ،اململكة العربية السعونية ،ط .)1
أبو ناون :سليمان بن االشعث ،سنن أبو داود( ،املكتبة العصرية ،صيدا ،لبنان ).
الددعان :عبد هللا بن عبد العزيز ،التصرف اإلنفرادي ( ،عكتبة التوبة ،الرايض ،اململكة
العربية السعونية.)1993 ،
الد َِّعريي :كمال الدين ،حممد بن عوسى ،النجم الوهاج يف شرح املنهاج( ،ناد املنهاج،
جدة ،اململكة العربية السعونية ).
الرحيباىن :عصطفى بن سعد ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى( ، ،املكتب
اإلسالعي).
الرعلي :مشس الدين حممد بن أيب العباس ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج( ،ناد الفكر،
بريوت ،لبنان).
الروايين :أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل ،حبر املذهب للروايين( ،ناد الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ).
الزحيلي :وهبة ،العقود املسماة ( ،ناد الفكر ).
الفقه االسالمي وادلته( ،ناد الفكر).
الزدقا :عصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام ( ،ناد القلم ،نعشق ،سوداي ط .)1998 ،1
الزرقاين على خمتصر خليل( ،ناد الكتب
الزدقاين :عبد الباقي بن يوسف بن أمحد ،شرح ُّ
العلمية ،بريوت ،لبنان).
الزخمشري :أبو القاسم حممون بن عمرو ،أساس البالغة :( ،ناد الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان).
زيدان :عبد الكرمي ،املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية( ،عؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان،
ط.)1998 ،15
ْب،
الزيلعي :عثمان بن علي بن حمجن ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال ِّّ
شلِّ ِّّ
(املطبعة الكربى األعريية).
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السبكي :اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،األشباه والنظائر للسبكي ( ،ناد الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ).
تكملة اجملموع ( ،ناد الفكر ).
السرخسي :حممد بن أمحد بن أيب سهل ،املبسوط( ،ناد املعرفة).
ابن سيده :علي بن إمساعيل ،احملكم واحمليط األعظم( ،ناد الكتب العلمية).
السيوطي :عبد الرمحن بن أيب بكر ،األشباه والنظائر للسيوطي( ،ناد الكتب العلمية).
الدر املنثور( ،ناد الفكر).
الشرباعلسي :أبو الضياء يود الدين بن علي ،حاشية الشرباملسي على هناية احملتاج( ،ناد
الفكر ،لبنان ،بريوت ).
الشربيين :مشس الدين ،حممد بن أمحد ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ( ،ناد الفكر).
مغين احملتاج ( ،ناد الفكر ،بريوت ،لبنان.)1997 ،
الشرواين :عبد احلميد ،حاشية الشرواين على حتفة احملتاج( ،املكتبة التجادية الكربى،
عصر).
الصحن :حممد فريد ،مبادئ التسويق ( ،الداد ااجلاععية ،اإلسكنددية ).
الطربي :حممد بن جرير بن يزيد ،جامع البيان يف أتويل القرآن( ،عؤسسة الرسالة).
ابن عابدين :حممد أعني بن عمر بن عبد العزيز ،رد احملتار على الدر املختار( ،ناد الفكر).
العدوي :علي بن أمحد بن عكرم الصعيدي ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب
الرابين( ،ناد الفكر).
ابن عرفة ،حممد بن امحد ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري( ،ناد الفكر ،بريوت،
لبنان).
عليش :حممد بن أمحد بن حممد ،منح اجلليل شرح خمتصر خليل( ،ناد الفكر ،بريوت،
لبنان).
ابن فادس :أمحد بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة ( ،ناد الفكر ،بريوت لبنان ).
فراج :أمحد ،امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية( ،عؤسسة الثقافة ااجلاععية).
الفراهيدي :أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ،العني( ،دار ومكتبة اهلالل).
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الفريوزآابنى :جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط( ،ؤسسة الرسالة
للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان).
الفيوعي :أمحد بن حممد ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري( ،املكتبة العلمية ،بريوت،
لبنان ).
ابن قداعة املقدسي :عوفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد،
(ناد الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان).
ااملغين( ،عكتبة القاهرة).
القرايف :أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إنديس ،الذخرية ( ،ناد الغرب اإلسالعي،
بريوت ،لبنان).
القلعجي :حممد دواس ،ععجم لغة الفقهاء(ناد النفائس للطباعة والنشر والتوزيع).
القويوي :قاسم بن عبد هللا ،أييس الفقهاء( ،ناد الكتب العلمية).
الكاساين :عالء الدين أبو بكر بن عسعون ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ( ،ناد
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ).
ابن كثري :أبو الفداء إمساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم(0 ،ناد طيبة للنشر والتوزيع).
الالحم :عبد الكرمي بن حممد ،املطلع على دقائق زاد املستقنع «املعامالت املالية»( ،ناد
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ،الرايض ،اململكة العربية السعونية).
حممصاين :صبحي ،النظرية العامة للموجبات والعقود يف الشريعة اإلسالمية ( ،ناد العلم
للمالين ،بريوت ،لبنان ،ط.)1973 ،2
املرناوي :عالء الدين أبو احلسن ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف( ،ناد إحياء
الرتاث العريب).
الرزاق ،اتج العروس( ،ناد اهلداية).
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
عرتضىّ ،
املصري :أمحد حممد ،األعالن( ،عؤسسة شباب ااجلاععة ،اإلسكنددية ).
املواق :أبو عبد هللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم ،التاج واإلكليل ملختصر خليل( ،ناد
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان).
املوصلي :عبد هللا بن حممون ،االختيار لتعليل املختار( ،عطبعة احللب ،القاهرة ،عصر ).
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املوىل – خسرو :حممد بن فراعرز بن علي ،درر احلكام شرح غرر األحكام( ،ناد إحياء
الكتب العربية).
ابن جنيم :زين الدين بن إبراهيم بن حممدْ ،األَ ْشبَاهُ َوالنَّظَائُِّر َعلَى َم ْذ َه ِّ
َيب َحنِّْيـ َفةَ
ب أِّ ْ
ُّعم ِّ
ان( ،ناد الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان).
النـ ْ َ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ،ناد الكتاب اإلسالعي).
النيسابودي ،ابو احلسن علي بن أمحد بن حممد ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ،ناد
القلم ،الداد الشاعية).
اهلامشي :سلطان بن ابراهيم ،أحكام تصرفات الوكيل يف عقون املعاوضات ( ،ناد البحوث
للدداسات اإلسالعية وإحياء الرتاث ،نيب ،اإلعادات العربية املتحدة.)2002 ،
ابن اهلمام :كمال الدين حممد بن عبد الواحد ،فتح القدير( ،ناد الفكر ،بريوت ،لبنان).
اهليتمي :أمحد بن حممد بن علي ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج( ،املكتبة التجادية الكربى،
عصر).
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