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 ة الوجوه واألبدانشرك

 يعين الشركات إما أن تكون يف األر�ح، وإما أن تكون يف األعيان، "األعيان يف وإما": قوله رمحه هللا
 .فاألر�ح يف شركة املضاربة

إما مناء متصل، أو مناء منفصل، النماء : والنماء نوعان، وما ينتج عنها: يأ "ومنائها":  هللا رمحهولهق
ًإليه مثال غنما ليقوم عليها فتسمن، املتصل أن يدفع  ًالنماء هنا مناء متصل، إذا دفع إليه شجرا ليقوم فً

 . يشمل النماء املتصل والنماء املنفصلكالمه رمحه هللا عليه وجيين مثرته، النماء هنا منفصل، ف
 .الشركة يف األعيان أقسام: أي "أقسام وهي": قوله رمحه هللا
هي أن يشرتك اثنان على أن يشرتL يف ذمتيهما جباهيهما، فما رحبا و "الوجوه ةشرك منها": قوله رمحه هللا

ن واجتر فيها، ما تكسبه ْيLَّ عمر اجتر، اذهب وخذ بضائع �لد: Wيت زيد إىل عمر ويقولكأن  .فبينهما
هل مثة مال : اآلنهنا فسأفعل ذلك، وما أكسبه فلك نصفه ويل نصفه، أ` فلك نصفه ويل نصفه، و

 ال، االشرتاك اآلن يف الذمم، ولذلك مسيت شركة الوجوه؛ ألن :ٍشرتكا فيه بذله كل واحد منهما؟ اجلوابا
ٍ، ال يعمل مبال من أحد فيهوجاهته عند الناس ومعرفة الناس به وثقتهم وكال العاملني يعمل بوجهه 

 . الناس rماةالطرفني، هذه شركه الوجوه، ومسيت بذلك ألpما اكتسبا املال جباهيهما وثق
الشركة اليت تكون يف األبدان، وهي شركة يف العمل؛ sن يشرتك اثنان :  أي"واألبدان": قوله رمحه هللا

ٍكل واحد منا ما كسبه :  ومربمج، فيقول هؤالءفيما يكتسبانه sبداpما، فيشرتك حداد وسباك، ومؤلف

بنية شركة األبدان؛ ألpا شركة متسمى ًفله الربع والبقية للمشرتكني؛ يكون أر�عا بينهم، هنا هذه الشركة 
 .، ولذلك مسيت شركة األبدانةعلى عمل، وليست على جاه وثق

 شركة العنان واملفاوضىة

ِومها شركة العنان وشركة املفاوضة، وشركة العنان أن ، املؤلفإليهما بقي نوعان من الشركة مل يتطرق 
 .يشرتك اثنان مباليهما ليعمال فيه ببدنيهما، والربح هلما

ٍ ألن هذا النوع من الشركة العمل فيه من كل واحد منهما �ألصالة يف ماله، و�لنيابة ؛ومل يذكرمها املؤلف

ؤلف ذكر التصرف عن الغري، وضرب له أمثلة ثالثة من يف مال غريه، ولذلك مل يذكره املؤلف؛ ألن امل
 .أنواع الشركات ينطبق عليها أpا تصرف عن الغري، وهي شركة املضاربة وشركة الوجوه وشركة األبدان

أما شركة العنان فإpا خملوطة، فيها عمل عن النفس يف ماله، وعمل عن الغري يف مال غريه؛ ألن العنان 
ٍل ماال، فيعمل كل واحد منهما يف ماله �ألصالة، ويف مال غريه �لنيابةكل طرف من الشركاء يبذ ً. 
لم يذكرها ألpا تتضمن شركة العنان؛ إذ إن شركة املفاوضة أن يفوض كل فًوأما شركة املفاوضة أيضا 

ة كل تصرف مايل وبدين يف أنواع الشركة، فشركة املفاوضة هي الشركة األم اجلامعيف ٍواحد منهما صاحبه 
ُلكل أنواع الشركات، ومنها شركة العنان، فلم تصح أن تكون مثاال ملا ذكره رمحه هللا يف قوله رمحه هللا ُ ً :

 ."بغريه أو بنفسه إما واملتصرف"
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 املضاربة والوجوه واألبدان؟: ملاذا اقتصر املؤلف على هذه األنواع الثالثة من الشركة: إذن لو قيل
 .العمل فيهما يكون من العامل �لنيابة وليس �ألصالةاقتصر عليها ألن أنه : فاجلواب
 


