البحث األول:
�أثر االختالف بني ال�شخ�صية الطبيعية
وال�شخ�صية االعتبارية يف الأحكام الفقهية مل�ستجدات
امل�صرفية اال�سالمية ونحوها
«درا�سة فقهية مقارنة بالقانون»
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الحمدلله رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رحمة للعاملني وعىل آله الطيّبني وصحبه
الغر امليامني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد...
فإن املستجدات وبخاصة يف عامل االقتصاد ال تنتهي ،فعاملنا اليوم يعج بالنوازل ،وتتجدد فيه الحوادث
التي ال تنقيض ،لذلك تقع عىل الفقهاء مسؤولية كبرية من حيث بيان أحكام هذه املستجدات مع
أدلتها وعللها وتوضيحها حتى يكون الناس عىل بينة من األمر.
ومن هذه املستجدات  :الشخصية االعتبارية (أو املعنوية) التي ظهرت يف العصور األخرية  ،ولكن
تطبيقاتها تتجدد يف مسائل كثرية منها ما ورد يف خطاب التكليف من أمانة املؤمتر حيث طلب مني
أن يكون مخطط البحث من مبحثني وعىل النحو اآليت :
املبحث األول :أثر االختالف بني الشخصية الطبيعية و الشخصية االعتبارية يف املسائل التالية:
 -1التنضيض الحكمي للودائع االستثامرية.
 -2نظام املخصصات.
 -3لزوم عقد املضاربة.
 -4تأقيت عقد املضاربة.
 -5انفساخ املضاربة باملوت.
 -6القبض الحكمي يف تعامل املرصف مع العمالء (يف موضوعات الرصف/الحواالت املرصفية/
الشيكات املرصفية).
 -7نقل عبء اإلثبات إىل املضاربني والوكالء باالستثامر (تحميل املرصف اإلسالمي تبعة هالك أو
خسارة الودائع االستثامرية).
 -8قلب الدين.
 -9االقرتاض بفائدة.
املبحث الثاين :هل ترسي أحكام الرضورة والحاجة الشديدة عىل الشخص االعتباري ؟
فلو أرشفت رشكة مالية أو صناعية عىل االفالس ما مل تقرتض بالربا أو تقلب دينها للممولني – إعادة
جدولة “ أنظرين أزدك “ – فهل يباح لها ذلك كإباحة أكل امليتة ورشب الخمر للمضطر؟ ويالحظ أن
كثريا ً من الرشكات املالية االسالمية أعادت جدولة ديونها للغري  ،أو ديونها عىل الغري  ،يف ظل األزمة
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املالية  ،وبعض املؤسسات الدائنة تفعل ذلك بحجة أنها لو أنظرت ميدنها فإن دائنيها ال ينظرونها.
ويف ضوء هذه القضية املطلوب مناقشة ما ييل:
أ -هل يصح قياس إفالس رشكة أو مؤسسة عىل هالك الشخص الطبيعي إلباحة التمول أو الجدولة
بالربا ؟
ب -إن ترابط املديونيات بوصفها عقبة أمام إنظار املعرسين هي مشكلة حقيقية ال ميكن حلها إالّ
عىل مستوى بلد بأكمله ومن قبل السلطات النقدية والتنفيذية التي تستطيع أن تفرض (اإلنظار)
عىل الجميع  ،كام تستطيع اللجوء لخيارات أخرى.
ج -هناك أحياناً مآالت اجتامعية خطرية إلفالس املؤسسات املالية الكبرية ال نظري لها يف حالة
الشخص الطبيعي ،هي خطر انتشار الذعر املايل وتداعياته عىل مؤسسات أخرى وعىل االقتصاد
برمته فهي (أرضار خارجية) تصيب غري املؤسسة املفلسة ،وقد دفعت كثريا ً من الحكومات إىل
إتخاذ تدابري استثنائية ،وهذا أمر قد يعترب مربرا ً كالرضورة أو الحاجة العامة ،إذا غلب عىل ظن
خرباء مستقلني احتامل وقوعه ،والخرباء يف هذا هم عادة السلطات النقدية يف البلد املعني.
د -هب أن إدارة مؤسسة متعرثة أكدت لهيئتها الرشعية بأن إفالسها جدير بأن يعد رضورة تربر
قلب ديونها وإعادة جدولتها  ،فهل يحسن بالهيئة أن تأذن ؟ ثم ماذا ستكتب يف تقريرها السنوي
عن مدى موافقة أعامل املؤسسة ألحكام الرشيعة اإلسالمية؟
ولكن بحث هذه املسائل الجزئية يحتاج إىل التأصيل الفقهي للشخصية االعتبارية حتى تكون االجابات
متسقة مع التأصيل ،والفروع متناسقة مع التعليل ،واملسائل الجزئية متناغمة مع مقاصد الرشيعة والقواعد
الكلية ،ولذلك أضيف مبحثاً آخر أجعله املبحث األول للتأصيل ليكون مخطط البحث من ثالثة مباحث،
تحقق الغرض املنشود بإذن الله تعاىل.
والله أسأل أن يوفقنا جميعاً فيام نصبو إليه ،وأن يكتب لنا التوفيق يف شؤوننا كلها ،والعصمة من
الخطأ والخطيئة يف عقيدتنا ،واإلخالص يف أقوالنا وأفعالنا ،والقبول بفضله وم ّنه لبضاعتنا املزجاة،
والعفو عن تقصرينا ،واملغفرة لزالتنا ،إنه حسبنا وموالنا ،فنعم املوىل ونعم املوفق والنصري.
كتبه الفقري إىل ربه
عيل محيى الدين القره داغي
الدوحة  /غرة ذي القعدة 1434ه
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املبحث األول:
التأصيل الفقهي للشخصية االعتبارية
ويتضمن:
•التعريف بالشخصية االعتبارية.
•عنارص الشخصية االعتبارية.
•وتأصيل الشخصية االعتبارية يف القانون  ،والفقه االسالمي.
التعريف بالشخصية االعتبارية (أو املعنوية):
لقد ذكرت تعريفات كثرية  1ال تخلو من مالحظات ولذلك أختار التعريف االيت ،وهو:
أن الشخصية االعتبارية هي جهة مقدرة لها أهلية مستقلة متنحها السلطة املختصة ملجموعة من
أشخاص أو أموال تتوافر فيها الرشوط املطلوبة.
فقولنا (جهة) :جنس شامل لكل الجهات ما عدا اإلنسان.
وقولنا (مقدرة) :يوضح حقيقة الشخصية االعتبارية بأنها ليست حقيقية وطبيعية – كام هو الحال
يف اإلنسان – وإمنا قدرها القانون واعتربها ملا اقتضته الرضورة او الحاجة.
وقولنا (لها أهلية متنحها السلطة املختصة) :استكامل لحقيقة هذه الشخصية بأن السلطة هي
التي متنحها األهلية التي لها صالحيات الشخص الطبيعي يف حدود األغراض التي أنشئت ألجلها،
وذلك عند اجتامع أشخاص أو أموال عىل أهداف معينة من إدارة األموال أو األشخاص او نحوهام،
وحينئذ تكون لهذه الجهة ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن الرشكاء.
فهذا التعريف يف نظري جامع مانع بعيد عن الدور والتكرار .
وقد نصت املادة ( )53من القانون املدين املرصي عىل أنه 1 :ـ يتمتع الشخص االعتباري بجميع
الحقوق إال ما كان منها مالزماً لصفة اإلنسان الطبيعية  ،وذلك يف الحدود التي قررها القانون .
 . 1يراجع  :الدكتور ال�سنهوري  :الو�سيط ط .دار احياء الرتاث العربي ( )288/5ود .علي ح�سن يون�س  :ال�شركات التجارية �ص  79والدكتور فوزي حممد
�سامي ط.دار الثقافة باالدرن ( )51/3ود .حممد ال�سيد الد�سوقي  :ال�شخ�صية االعتبارية بني الفقه اال�سالمي والقانون  ،ط .قطر �ص  327وما
بعدها
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2ـ فيكون له ( :أ) ذمة مالية مستقلة (ب) أهلية يف الحدود التي يعينها سند إنشائه ،أو التي
يقررها القانون (ج) حق التقايض (د) موطن مستقل  ،ويعترب موطنه املكان الذي يوجد فيه مركز
إدارته ،والرشكات التي مركزها الرئييس يف الخارج  ،ولها نشاط يف مرص يعترب مركز إدارتها ،بالنسبة
إىل القانون الداخيل ،املكان الذي توجد فيه اإلدارة املحلية.
3ـ ويكون له نائب يعرب عن إرادته).
فالرشكة إذن تعترب شخصاً مستقالً عن الرشكاء ،وكذلك الجمعيات  ،واملؤسسات تعترب شخصيات
مستقلة عن أعضائها.
وعىل ضوء ذلك أصبح هناك شخصية معنوية يعرتف بها القانون إىل جانب الشخصية الطبيعية
لإلنسان.2
وقد اختلف القانونيون يف طبيعة الشخصية االعتبارية  :هل هي حقيقة واقعة أم افرتاض ومجاز؟
وال يسع املجال للخوض فيها  ،ولكن الذي ال خالف فيه هو أنه حقيقة قانونية فرضتها رضورات
الحياة االقتصادية واالجتامعية 3وذلك بسبب وجود حقوق خاصة بهذه الرشكات واملؤسسات ،
وهذا يقتيض وجود شخصية تكون محالً لهذه الحقوق  ،إذ ال ميكن تصور حق دون أن يرتبط
بشخص ما.
عنارص الشخصية االعتبارية :
والشخصية املعنوية تحتاج إىل عنرصين هام :
1ـ عنرص موضوعي ،وهو وجود جامعة من األشخاص ،أو مجموعة من األموال ترصد لتحقيق غرض
محدد .
2ـ عنرص شكيل ،وهو اعرتاف الدولة لتلك املجموعة بالشخصية املعنوية إما اعرتافاً عاماً عندما
تكتسب بقوة القانون  ،أو خاصاً بكل رشكة أو مؤسسة .
وقد نصت املادة ( )506من التقنني املدين املرصي عىل ما يأيت1( :ـ تعترب الرشكة مبجرد تكوينها
شخصاً اعتبارياً ،ولكن ال يحتج بهذه الشخصية عىل الغري إال بعد استيفاء اجراءات النرش التي
يقررها القانون.
 . 2د .عبداملنعم البدراوي  :املدخل للعلوم القانوينة ط .دار النه�ضة العربية  /بريوت � 1966ص  ، 192والدكتور فوزي حممد �سامي  ،املرجع ال�سابق
()51/3
 . 3يراجع ملزيد من التف�صيل  :د .عبداملنعم ال�صدة � :أ�صول القانون ط .دار النه�ضة الربية ببريوت � 1978ص  ، 474والدكتور علي القره داغي  :مبد�أ
الر�ضا يف العقود ط .دار الب�شائر اال�سالمية ببريوت ()358-349/1
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2ـ ومع ذلك للغري إذا مل تقم الرشكة بإجراءات النرشاملقررة أن يتمسك بشخصيتها).
ويوجد مثل هذا النص يف معظم القوانني العربية األخرى ،مثل املادة ( )474من القانون املدين
السوري  ،واملادة ( )627من القانون املدين العراقي  ،وكذلك الحال يف القوانني الخليجية 4مثل
املادة ( )514من القانون املدين القطري  ،ونصت املادة الثامنة من القانون التجاري العراقي عىل
أنه ( :فيام عدا رشكة املحاصة  ،ال تكون للرشكة شخصية اعتبارية إال بعد شهرها وفقاً ألحكام هذا
القانون  ،ويكون مديرو الرشكة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب األحوال مسؤولني بالتضامن عن
األرضار التي تصيب الغري من جراء عدم شهر الرشكة).
بدء الشخصية املعنوية :
تبدأ الشخصية املعنوية للرشكات املدنية والتجارية (عدا رشكة املحاصة التي ليست لها شخصية
معنوية) بعد اإلجراءات القانونية التي يتطلبها القانون من موافقة الدولة ،وشهر الرشكة وإجراءات
التسجيل ونحوها . 5
وتظل هذه الشخصية قامئة ما دامت الرشكة قامئة ،ولذلك تنتهي بانقضاء الرشكة ،أو بحلها سواء
أكان لسبب خاص  ،أو لسبب عام. 6
ويرتتب عىل االعرتاف للرشكة بالشخصية املعنوية نتائج مهمه منها :
(أ) ذمة الرشكة :
حيث تصبح لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الرشكاء ،ويرتتب عىل ذلك آثار كبرية ،منها:
 -1أن ذمة الرشكة هي الضامن العام لدائني الرشكة دون دائني الرشكاء كام أن ذمم الرشكاء هي
الضامن العام لدائنيهم الشخصيني إالّ يف رشكة التضامن فإن ذممهم فيها ضامنة لديون الرشكة
جميعها .
 -2أن حصة الرشيك تنقل إىل ذمة الرشكة مبجرد أن يقدم الرشيك حصته يف رأس مال الرشكة .
 -3أنه ال يجوز التمسك باملقاصة بني ديون الرشكة وديون الرشكاء كام أن إفالس الرشكة أو الرشكاء
ال يستلزم منه إفالس اآلخر. 7

 . 4املراجع القانونية ال�سابقة
 . 5املراجع القانونية ال�سابقة
 . 6ال�شركات التجارية للدكتور �أبو زيد ر�ضوان �ص  110وقوانني ال�شركات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي للدكتور �سعيد يحيى �ص 66
 . 7وقد �صدرت بذلك ن�صو�ص قانونية مدنية وجتارية  ،يراجع  :الدكتور فوزي حممد �سامي  :املرجع ال�سابق ()58/3
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( ب ) االسم  ،والعنوان التجاري :
حيث ال ب ّد أن يكون للرشكة اسم حسب قواعد وضوابط حددتها القوانني  ،وبالنسبة للرشكات
التجارية ال ب ّد أن يكون لها عنوان تجاري .
( ج ) املوطن والجنسية :
حيث تتحقق للرشكة أهلية قانونية من حيث الحقوق وااللتزامات يف الحدود التي يعينها سند
إنشائها ،أو التي يقررها القانون  ،ولكن مسؤوليتها كقاعدة عامة هي مسؤولية مدنية إذ ال ميكن
معاقبتها جنائياً إذا ارتكبت ما يوجب ذلك .
( د ) أهلية الرشكة :
تتمتع الرشكة عند اكتسابها الشخصية املعنوية بأهلية األداء الكاملة للترصف يف الحدود التي
حددها سند انشائها  ،وهو عقد الرشكة ونظامها األسايس  ،فلها حق التملك والتقايض ،والترصفات
القانونية باسمها  ،وكذلك ترتتب عليها املسؤولية املدنية الناتجة عن العقد  ،أو عن تقصري أحد
موظفيها  ،أو القامئني عىل إدارتها إذا كان التقصري يخص الرشكة  ،كام تسأل عن األرضار التي تسببها
منتجاتها  ،أو أدواتها ،وكذلك ميكن مساءلة الرشكة جزائياً  ،ولكن ال تطبق عليها العقوبات البدنية. 8
(هـ) ممثل الشخصية املعنوية للرشكة ال بد أن يكون شخصاً طبيعياً يدير أعاملها وشؤونها وهو
املدير  ،أو مجلس االدارة. 9
والشخصية املعنوية كانت مثار خالف بني املعارصين املهتمني بالفقه اإلسالمي ولكنه استقر األمر
بينهم اآلن عىل االعرتاف بها عىل أنها إجراء قائم عىل الرتايض وعىل أن الفقه اإلسالمي وإن مل يكن
يعرف هذا املصطلح لكنه عالج آثاره بشكل يكاد يقر بنوع من استقاللية الذمة لبعض املؤسسات
والجهات كالوقف وبيت املال  ،كام أن الرشكات تقوم عىل الوكالة من الطرفني  ،وأن املالني مبثابة
مال واحد.10

 . 8املرجع ال�سابق ()59/3
 . 9يراجع :ال�شركات التجارية للدكتور �أبو زيد ر�ضوان �ص  110وقوانني ال�شركات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي للدكتور �سعيد يحيى �ص  66وما
بعدها  ،والو�سيط لل�سنهوري ()0000 ، 288/5
 .10يراجع لتف�صيل ذلك  :مبد�أ الر�ضا يف العقود للدكتور القره داغي ()358-349/1
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األشخاص االعتبارية تشمل ما يأيت :
 -1الدولة  ،واملؤسسات العامة والوزارات ،وغريها من املنشآت واإلداريات التي مينحها القانون
الشخصية االعتبارية.
 -2املحافظات والبلديات التي ميحنها القانون شخصية اعتبارية بالرشوط التي يحددها.
 -3الهيئات والطوائف الدينية التي تعرتف بها الدولة لشخصيتها االعتبارية .
 -4األوقاف  ،وهذه الشخصية االعتبارية مل يصل إليها القانون إالّ يف القرون األخرية يف حني سبقه
فقهنا اإلسالمي الوضعي يف االعرتاف بالشخصية االعتبارية للوقف  ،حيث نظر الفقه اإلسالمي
إىل من يدير الوقف نظرة خاصة ف ّرق فيها بني شخصيته الطبيعية  ،وشخصيته االعتبارية كناظر
للوقف ،أو مدير له ،وترتب عىل ذلك أن الوقف ينظر إليه كمؤسسة مستقلة عن أشخاصها
الواقفني والناظرين  ،لها ذمة مالية تـرتتب عليها الحقوق وااللتـزامات فقد قرر جامعة من الفقهاء
منهم الشافعية 11والحنابلة 12جواز انتقال امللك إىل جهة الوقف مثل الجهات العامة كالفقراء
والعلامء  ،واملدارس واملساجد  ،كام ذكر فقهاء الحنفية والشافعية 13أنه يجوز للقيّم عىل الوقف
أن يستدين عىل الوقف للمصلحة بإذن القايض  ،ثم يسرتده من غلته ،فهذا دليل عىل أن الوقف
له نوع من الذمة املالية التي يستدان عليها  ،ثم يسرتد منها حني إدراك الغلة  ،قال ابن نجيم :
(أجر القيّم  ،ثم عزل  ،ونصب قيّم آخر ،فقيل :أخذ األجر للمعزول  ،واألصح أنه للمنصوب ،ألن
املعزول أجره للوقف ال لنفسه) 14فهذا يدل عىل أن الوقف من حيث هو يقبل اإلجارة  ،حيث
اعتربت اإلجارة له  ،وهناك نصوص كثرية تدل عىل إثبات معظم آثار الشخصية االعتبارية يف
القانون الحديث للوقف.15
 -1الرشكات التجارية  ،وكذلك الرشكات املدنية سوى رشكة املحاصة (عىل تفصيل).
 -2الجمعيات واملؤسسات املنشأة وفقاً ألحكام القانون .
هذه هي أهم أنواع الشخصية االعتبارية حسب معظم القوانني العربية والغربية ،وحتى القوانني
امللتزمة مثل قانون املعامالت املدينة السوداين لسنة  1984امللتزم بتطبيق الرشيعة ذكر هذه
األنواع يف الفصل الرابع  ،وكذلك نظام الرشكات السعودي. 16
 . 11الرو�ضة للنووي ( ) 342/5
 . 12املغني البن قدامة ( ) 601/5
 . 13فتاوى قا�ضيخان بهام�ش الفتاوى الهندية (  ، ) 298/3والدرر املختار مع حا�شية ابن عابدين (  ، ) 439/4والأ�شباه والنظائر البن جنيم (�ص،)194
وحتفة املحتاج (  ) 289/6ويراجع بحثنا  :ا�ستثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة  ،قدم �إىل جممع الفقه الإ�سالمي يف دورته الثالثة ع�شرة
بالكويت 2002م
 . 14البحر الرائق ( ) 259/5
 . 15يراجع  :مبد�أ الر�ضا يف العقود  ،درا�سة مقارنة  ،ط  .دار الب�شائر الإ�سالمية بريوت ) 000353/1 ( 1985
 . 16يراجع  :د� .صالح املرزوقي البقمي  ،ط .جامعة �أم القرى 1406هـ �ص 193
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التأصيل الفقهي ملسائل البحث :
هذا الذي سبق يكاد يكون متفقاً عليه بني القوانني العربية والغربية يف الوقت الحارض  ،يف حني
مل تكن الشخصية االعتبارية محل اتفاق للرشكات املدنية أو التجارية عند ظهورها مثالً  ،حيث
كان الخالف كبريا ً بني فقهاء القانون الفرنيس  ،ولذلك مل يتطرق القانون املرصي القديم إليها حتى
حسمها القضاء يف عدة أحكام فقىض بها يف عام 1891م 1894 ، 1892 ،م 1898 ،م  ، 17وقد اعرتف
بها القانون املرصي الجديد يف مادته  506حيث نصت رصاحة عىل أن ( :تعترب الرشكة مبجرد تكوينها
شخصاً اعتبارياً).
وقد اتفقت القوانني واألنظمة يف دول مجلس التعاون الخليجي عىل االعرتاف بالشخصية املعنوية
لجميع الرشكات املعرتف بها قانوناً ما عدا رشكة املحاصة. 18
ونحن هنا نذكر أهم األحكام التي يتطلب البحث مع التأصيل الفقهي لها .
ثبوت الشخصية االعتبارية يف الفقه االسالمي :
أ -الشخصية االعتبارية يف الفقه اإلسالمي بصورة عامة :
لو تدبرنا يف النصوص الرشعية وأقوال الفقهاء القدامى لتوصلنا إىل أن هذه الفكرة موجودة وإن
مل تُس ّم بهذا االسم  ،يف األمثلة اآلتية :
 -1األمة أو األمة اإلسالمية :
إن النصوص القرآنية تتحدث عن أمرين مهمني هام  :األفراد  ،واألمة  ،فوضع عىل كل واحد
منهام مسؤولية وحقوقاً وحينام تتحدث عنها باعتبارها األمة تخاطبها كياناً مستقالً  ،حيث يصفها
اس تَأْ ُم ُرو َن بِالْ َم ْع ُر ِ
بالخريية إذا توافرت فيها الرشوط املطلوبة (كُ ْنتُ ْم َخيرْ َ أُ َّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
وف
َوتَ ْن َه ْو َن َعنِ الْ ُم ْن َك ِر َوتُ ْؤ ِم ُنو َن بِاللَّ ِه)  19فهذه الخريية ملجموع األمة  ،وشخصيتها االعتبارية  ،ثم
إن الرسول الكريم صىل الله عليه وسلم أثبت لألمة يف مجموعها ذمة غري ذمة األفراد يف قوله
صىل الله عليه وسلم( :املؤمنون تَتَكَافَأُ دماؤهم ،ويسعى بذمتهم أدناهم  ،وهم ي ٌد عىل من
سواهم)  20ويف بعض الروايات الصحيحة أيضاً بلفظ (املسلمون تتكافأ  21 )...فهذا الحديث دل
بوضوح عىل إثبات الذمة لألمة من حيث كونها أمة  ،وأن هذه الذمة لها يستطيع أحدهم أن
مينحها يف أمان شخص وبالتايل تلتزم األمة كلها بهذا األمان  ،فال يجوز ألي فرد أن يكرس هذا
الضامن  ،والعهد واألمان. 22
 . 17الدكتور ال�سنهوري  :الو�سيط يف �شرح القانون املدين ط.دار احياء الرتاث العربي ( )291/5حيث ذكر م�صادر هذه الأحكام الق�ضائية
 . 18د� .سعيد يحيى  :قوانني ال�شركات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي  ،ط .املكتب العربي احلديث /اال�سكندرية � 1992ص 65
� . 19سورة �آل عمران  /الآية 110
 . 20احلديث رواه �أحمد يف م�سنده ( )198/2وقال �أحمد �شاكر ( �إ�سناده �صحيح ) وقال الألباين يف الإرواء  ( :للحديث �شواهد كثرية) ورواه الن�سائي،
وق��ال الألباين يف �صحيح الن�سائي  :احلديث �صحيح) احلديث  4790ورواه ابن حبان  ،قال الألباين يف �صحيح امل��وارد  ،احلديث ( 1419ح�سن
�صحيح  ،ورواه �أبو داود احلديث 2751
 . 21رواه �أحمد يف م�سنده ( )187/11وقال حمققه �أحمد �شاكر ( �إ�سناده �صحيح ) وقال الألباين يف الإرواء (� ( )765/7صحيح ) ورواه �أبو داود  ،وقال
الألباين يف �صحيح �أبي داود احلديث  ( 2751حديث ح�سن �صحيح ) وقال ابن القيم يف زاد املعاد ( )81/5حديث ثابت .
 . 22ا�ستدل الدكتور رزق اهلل الأنطاكي والدكتور نهاد ال�سباعي يف كتابهما ( الو�سيط يف احلقوق التجارية واملدنية ( )240/1بهذا احلديث على
ال�شخ�صية االعتبارية وقاال � :إنها م�ستمدة منه .
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وقد أكد الرسول صىل الله عليه وسلم عىل أن األمة يف مجموعها كجسد واحد فقالَ ( :مث َُل املؤمنني
بالس َه ِر
يف تَ َوا ِّدهم وترا ُحمهم وتعاطُفهم ُ
مثل الجسد ،إِذا اشتىك منه عضو ت َ َدا َعى له سائ ُر الجسد َّ
وال ُح ِّمى)  23حيث يفهم منه بوضوح أن األمة كجسد ،وأن األفراد هم املكونات له  ،فهذا الجسد هو
الجسد املعنوي الذي له مكونات معنوية من الذمة والرأس والعقل واألعضاء .
 -2بيت املال :
إن بيت املال يف ظل الدولة اإلسالمية قد اكتسب من الحقوق والخصائص ما ميكن عتبارها شخصية
اعتبارية  ،حيث رصح الفقهاء بأن أموال الدولة تدخل يف بيت املال ،وتكتب باسمه وأن له حقـوقاً
وعلــيه واجبــات ،وأن الــذي يـمثل بيـت املال هـو الخليفـة (رئيس الدولة) أو من يفوضه مثل
وزير بيت املال (وزير املالية) وأن أموال بيت املال ال تدخل يف ذمة الخليفة  ،يقول املاوردي ( :وأما
القسم الرابع فيام يختص ببيت املال من دخل وخ ْرج فهو أن كل مال استحقه املسلمون ومل يتعني
مالكه منهم فهو من حقوق بيت املال  ،فإذا قبض صار بالقبض مضافاً إىل حقوق بيت املال سواء
أدخل يف حرزه  ،أم مل يدخل  ،ألن بيت املال عبارة عن الجهة  ،ال عن املكان  ،وكل ما وجب رصفه
24
يف مصالح املسلمني فهو حق عىل بيت املال  )...ثم أفاض يف حقوق بيت املال ما لَ ُه وما عليه.
فهذا النص (وغريه من نصوص الفقهاء)  25واضح يف أن بيت املال  :شخصية اعتبارية مستقلة عن
الخليفة والوزراء واألمة  ،حيث ذكر أن بيت املال جهة ال مكان وال شخص ،وإن له حقوقاً وإن
وعليه التزامات وديوناً.
 -3الوقف :
إن النصوص الفقهية واضحة يف الداللة عىل أن للوقف شخصية اعتبارية (وإن مل يذكر هذا االسم)
حيث رصحت بجواز الوقف عىل الجهات الخريية كالفقراء ،واملساجد ،واملستشفيات ،وقرر جامعة
من الفقهاء (مثل الشافعية والحنابلة) جواز انتقال امللك إليها ،حيث يدل بوضوح عىل جواز انتقال
امللك إىل غري اإلنسان ،كام أجازوا أن يستدين الناظر لصالح الوقف إذا وجدت مصلحة ،وأذن به
القايض ،وحينئذ ال تكون ذمة الناظر مشغولة بهذا الدين  ،بل ذمة الوقف  ،وال يسع املجال هنا
لذكر الكثري من النصوص الفقهية.26
وهناك جهات أخرى أثبت الفقهاء لها ما ميكن عــّده شخصية اعتبارية مثل املسجد ،والدولة 27ال
يسع املجال لذكرها هنا .
 . 23الأحكام ال�سلطانية ط .التوفيقية بالقاهرة �ص242
 . 25الأحكام ال�سلطانية ط .التوفيقية بالقاهرة �ص ، 242ويراجع  :اخلراج لأبي يو�سف ط .ال�سلفية �ص 22
 . 26يراجع  :فتاوى قا�ضيخان ( )293/3وحا�شية ابن عابدين ( )439/4والأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص  194ورو�ضة الطالبني ( )319/5واملغني ()610/5
 27يراجع  :امل�صادر الفقهية والقانونية ال�سابقة
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ب -الشخصية االعتبارية للرشكات يف الفقه االسالمي :
ومع أن الفقه االسالمي قد وصل يف باب الرشكات إىل بديل عن الشخصية االعتبارية من خالل
فكرة الوكالة  ،وجعل الرشيك الواحد اثنني (عن نفسه وعن رشيكه) 28لكنه أيضاً نجد فيه يف باب
الرشكات بصورة عامة  ،ويف باب املضاربة بصورة خاصة تأصيالً فقهياً رائعاً رائدا ً لفكرة الشخصية
االعتبارية من خالل النقاط املوجزة اآلتية :
 -1من املسائل الدالة عىل استقالل ذمة صاحب املال يف املضاربة عن ماله الذي دفعه للمضارب
ما ذكره جامعة من الفقهاء (منهم الحنفية)  ،أن املضارب إذا اشرتى حصة شائعة من عقار مبال
املضاربة  ،وكان رب املال رشيكاً ،أو جارا ً ـ عند الحنفية ـ ملن اشرتى منه  ،استحــق رب املــال
الشفــعة  ،قــال الكاســاين (ت587هـ) يف تعليل ذلـك( :ألن املشرتى وإن كان له يف الحقيقة ،
لكنه يف الحكم كأنه ليس له بدليل أنه ال ميلك انتزاعه من يد املضارب  ،ولهذا جاز رشاؤه من
املضارب) ويقول الكاساين أيضاً( :ولو أن أجنبياً اشرتى دارا ً إىل جانب دار املضاربة فإن كان يف يد
املضارب وفاء بالثمن فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة ، ....وليس لرب املال أن يأخذها لنفسه ،
ألن الشفعة وجبت للمضاربة  ،وملك الترصف يف املضاربة للمضارب. 29)..
ولننظر أيضاً إىل أنه فرق بني ذمة املضارب من حيث هو فليس رشيكاً وال جارا ً ،وبني ذمة رب املال
يف املسألتني  ،وذمة املضاربة فأعطى الشفعة للمضاربة بالنص عىل هذه الكلمة حيث قالوا (:ألن
الشفعة وجبت للمضاربة). 30
 -2ومام يؤكد هذه االستقاللية لذمة املضاربة ما ذكروه من ( :أن املضارب إذا اشرتى جارية فليس لرب
املال أن يطأها  ،سواء كان فيه ربح  ،أم مل يكن  ،أما إذا كان فيه ربح فال شك فيه  ،ألن للمضارب فيه
ملكاً  ،وال يجوز وطء الجارية املشرتكة  ،وإن مل يكن فيها ربح فللمضارب فيها حق يشبه امللك  ،بدليل
أن رب املال ال ميلك منعه من الترصف  ،ولو مات كان للمضارب أن يبيعها . 31)....
واملثال واضح يف الداللة عىل أن هذا املال اململوك يف الحقيقة وإن كان كله ـ يف حالة عدم وجود
ربح لرب املال  ،لكنه حدث له يشء جديد وهو كونه مال املضاربة .
 -3وقد أوضح الفقهاء أن املضارب يختلف عن الوكيل فيام ذكرناه سابقاً  ،حيث إن الوكيل سفري
ومعرب عن املوكل  ،وأنه يسند جميع الترصفات إليه  ،حتى ولو مل يسندها الوكيل يف الظاهر إليه ،
فإنها تسند إليه ربحاً وخسارة  ،وملكية كاملة  ،وأن املوكل له الحق يف منعه من الترصفات  ،وله
الحق يف التدخل املبارش....
 . 28يراجع ل�شرح هذا البديل والفكرة  :د .علي القره داغي  :مبد�أ الر�ضا يف العقود  ،درا�سة مقارنة ط .دار الب�شائر اال�سالمية 1406هـ 1985/م الطبعة
الأوىل ()357-355/1
 . 29بدائع ال�صنائع للكا�ساين ط .دار احياء الرتاث العربي  ،وم�ؤ�س�سة الت�أريخ العربي  /بريوت 1421هـ ()141/5
 . 30امل�صدر ال�سابق ()142/5
 . 31بدائع ال�صنائع للكا�ساين ط .دار احياء الرتاث العربي  ،وم�ؤ�س�سة الت�أريخ العربي  /بريوت 1421هـ ( )141/5واملثال و�إن كان قد انتهى مفعوله ،
حيث انتهت هذه الفرتة بف�ضل اهلل  ،ولكن يدل على املق�صود
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أما املضارب فهو ال يعرب عن رب املال  ،وليس سفريا ً له  ،وإمنا يسعى لتحقيق مصلحة املضاربة
وليس لرب املال منعه من الترصفات  ،وال التدخل يف كيفية إدارته للامل  ،بل لو اشرتط أن يعمل
معه رب املال فسد العقد عند الجمهور ما عدا رواية عن الحنابلة .32
ومن جانب آخر فإن حقوق العقد جميعها ترجع إىل املضارب يف املضاربة ، 33وترجع إىل املوكل يف
الوكالة (عىل تفصيل يف بعضها).
 -4ومن املسائل املهمة الدالة عىل أن املضاربة لها ذمة مستقلة عن ذمة املضارب  ،ورب املال ما
ذهب إليه جمهور الفقهاء (الحنفية ـ ما عدا زفر  ،واملالكية  ،وأحمد يف رواية) 34إىل جواز رشاء
رب املال من املضارب  ،وأجاز الحنفية رشاء املضارب من رب املال أيضاً وإن مل يكن يف املضاربة
ربح يف الحالتني ، 35غري أن املالكية أجازوا رشاء رب املال من العامل شيئاً من مال املضاربة ،
لصحة القصد  ،بأن ال يتوصل إىل أخذ يشء من الربح قبل املفاصلة بأن يشرتي منه كام يشرتي
من الناس ، 36والحنابلة أجازوا للمضارب بأن يشرتي من مال املضاربة قبل ظهور الربح عىل
الصحيح يف املذهب. 37
ويقول الكاساين ( :ويجوز رشاء رب املال من املضارب  ،ورشاء املضارب من رب املال ـ أي من مال
املضاربة ـ وان مل يكن يف املضاربة ربح يف قول أصحابنا الثالثة  ،وقال زفر  :ال يجوز الرشاء بينهام .
ووجه قول زفر  :أن هذا بيع ماله مباله  ،ورشاء ماله مباله  ،إذ املاالن جميعاً لرب املال  ،وهذا ال
يجوز كالوكيل مع املوكل .
ولنا  :أن لرب املال يف مال املضاربة ملك رقبة  ،ال ملك ترصف  ،وملكه يف حق الترصف كملك
األجنبي  ،وللمضارب فيه ملك الترصف  ،ال الرقبة فكان يف حق ملك الرقبة كملك األجنبي  ،حتى ال
ميلك رب املال منعه من الترصف  ،فكان مال املضاربة يف حق كل واحد منهام كام األجنبي  ،لذلك
جاز الرشاء بينهام ). 38
فهذا النص أيضاً واضح يف أن ملكية مال املضاربة لها خصوصية  ،وأن ذمة رب املال مفصولة عن
ذمة املضاربة  ،كام أن ذمة املضارب مفصولة عن مال املضاربة  ،فامل املضاربة كامل األجنبي
بالنسبة لهام .
 -5ونص الفقهاء أيضاً عىل أنه تجوز املرابحة بني رب املال واملضارب مبال املضاربة بأن يشرتي
املضاربة مرابحة حتى ولو مل يكن فيه ربح  ،لكن برشط أن يبيعه رب املال عىل أقل الثمنني إالّ إذا
. 32
. 33
. 34
. 35
. 36
. 37
. 38
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بني األمر عىل وجهه فيبيعه كيف شاء  ،والسبب يف هذا التقييد أن هناك تهمة  ،وقد ذكروا لذلك
مجموعة من األمثلة.39
 -6وقد تكرر لدى الفقهاء كثريا ً استعامل مال املضاربة ،وأعطوا له خصوصية ،فباإلضافة إىل ما ذكر
سابقاً  ،فإن الفقهاء يستعملون  :النفقة من مال املضاربة  ،أي أنها تؤخذ من هذا املال كله  :رأس
املال والربح املحقق  ،وكذلك يقولون  :إن الخسارة عىل مال املضاربة ـ رأس املال والربح ـ وأن
املضارب إذا رصف شيئاً فإنه يكون من مال املضاربة  ،قال الكاساين  ( :وأما ما فيه النفقة  ،فالنفقة
يف مال املضاربة  ،وله أن ينفق من مال نفسه ماله أن ينفق من مال املضاربة عىل نفسه  ،ويكون
ديناً يف املضاربة حتى كان له أن يرجع فيها ). 40
فاستعامل الفقهاء (مال املضاربة) باالضافة ،يف مقابل مال املضارب نفسه ،ومال رب املال نفسه
يعطي خصوصية لهذا املال  ،وقد رأينا هذه الخصوصية يف كثري من املسائل.
 -7أن الفقهاء ذكروا ما يدل عىل أن مسؤولية رب املال مسؤولية محدودة ال تتجاوز إىل بقية
أمواله  ،وهذه الصفة ـ اي املسؤولية املحدودة ـ من أهم الصفات واملميزات للشخصية االعتبارية
(املعنوية) كام يقول القانونيون. 41
وهذه امليزة نص عليها الفقهاء بالنسبة للمضاربة يف مجال االستدانة عىل مال املضاربة ،أو الرشاء
بأكرث من مال املضاربة  ،أو ما يرتتب عىل ترصفات املضارب حيث ال تلحق برب املال إالّ إذا أذن له
إذناً خاصاً رصيحاً  ،وحينئذ يكون خارجاً عن موضوعنا ،كام أن يد املضارب أيضاً يد أمانة ال يضمن
إالّ يف حاالت التعدي أو التقصري  ،او مخالفة الرشوط .
ونرى تعليالً جميالً  ،بل تحليالً اقتصادياً لإلمام الكاساين ( :و أما القسم الذي ليس للمضارب أن
يعمله إالّ بالتنصيص عليه يف املضاربة املطلقة فليس له أن يستدين عىل مال املضاربة  ،ولو استدان
مل يجر عىل رب املال ويكون ديناً عىل املضارب يف ماله  ،ألن االستدانة إثبات يف رأس املال من غري
رضا رب املال  ،بل فيه اثبات ضامن عىل رب املال من غري رضاه  ،ألن مثن املشرتى برأس املال يف
باب املضاربة مضمون عىل رب املال  ،بدليل أن املضارب لو اشرتى برأس املال  ،ثم هلك املشرتى
قبل التسليم يرجع إىل رب املال مبثله  ،فلو جوزنا االستدانة عىل املضاربة أللزمناه زيادة ضامن
مل يرض به  ،وهذا ال يجوز ) 42ثم قال  ( :وكام ال يجوز للمضارب االستدانة عىل مال املضاربة ال
يجوز له االستدانة عىل اصالح مال املضاربة  ،حتى لو اشرتى املضارب بجميع مال املضاربة ثياباً ثم
استأجر عىل حملها  ،أو نقلها كان متربعاً يف ذلك كله. 43) .....
 . 39بدائع ال�صنائع () 143/5
 . 40بدائع ال�صنائع () 149/5
 . 41املراجع القانونية ال�سابقة يف بداية البحث
 . 42بدائع ال�صنائع ( )125/5وقال يف ( 0 : )127/5ي�ستوى فيه ما �إذا قال رب املال  :اعمل بر�أيك � ،أو مل يقل  ،لأن قوله  :اعمل بر�أيك  ،تفوي�ض �إليه
فيما هو من امل�ضاربة واال�ستدانة مل تدخل يف عقد امل�ضاربة  ،فال ميلكها امل�ضارب � ّإال ب�إذن رب املال بها ً
ن�صا )
 . 43بدائع ال�صنائع () 127/5
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فهذا النص دقيق وواضح يف أن مسؤولية رب املال محدودة برأس املال  ،ولذلك إذا وافق رب املال
عىل االستدانة  ،فإن الدين يضم إىل رأس املال ويكون الضامن بقدره بعد الزيادة .
 -8ومن جانب آخر فإن الفقهاء قد نصوا عىل أن حقوق العقد يف الرشاء والبيع ترجع إىل املضارب ال
رب املال  ،ألن املضارب هو العاقد فهو يطالب بتسليم املبيع  ،ويطالب بتسليم الثمن  ،ويقبض
إىل ّ
44
املبيع والثمن  ،ويرد بالعيب  ،ويرد عليه  ،ويُ ِ
خاص ُم  ،ملا قلنا .
خاصم  ،ويُ َ
 -9نص الفقهاء عىل أنه ال يجوز للمضارب أن يشرتى بأكرث من رأس املال بنا ًء عىل أن ذلك استدانة
 ،ثم إنهم اختلفوا هل يصبح هذا العقد صحيحاً ويحسب آثاره عىل املضارب  ،أم أنه يصبح عقدا ً
فاسدا ً  ،أم أنه إن كان بعني مال املضاربة فهو فاسد...؟ خالف ال يسع الخوض فيه. 45
 -10إن أهم دليل رشعي يدل ـ يف نظري ـ عىل الشخصية املعنوية (االعتبارية)للرشكاء هو الدليل
الدال عىل مبدأ الخلطة 46يف زكاة األنعام الثابت يف أحاديث صحيحة  ،حيث روى أنس عن أيب بكر
ريض الله عنهام أنه كتب له التي فرض رسول الله صىل الله عليه وسلم ( :وال يجمع بني متفرق  ،وال
يفرق بني مجتمع  ،مخافة الصدقة  ،وما كان من خليطني فإنهام يرتاجعان بالسوية  47) ....وقد روى
الحديث اإلمام البخاري يف كتاب الزكاة من صحيحه  ،ثم أعاده يف كتاب الرشكة مام يدل عىل عدم
خصوصية حكمه بالزكاة  ،بل يطبق أيضاً يف باب الزكاة  ،قال ابن بطال :فقه الباب أن الرشيكني
إذا خلط رأس مالهام فالربح بينهام  ،فمن أنفق من مال الرشكة أكرث مام أنفق صاحبه تراجعا عند
القسمة بقدر ذلك  ،ألنه عليه الصالة والسالم أمر الخليطني يف الغنم بالرتاجع بينهام وهام رشيكان،
فدل ذلك عىل أن كل رشيكني يف معناهام  ، 48وهذا القياس هنا يكون بطريق أوىل  ،ألن الخليطني
يف الصدقات ليسا رشيكني رشاكة مالية  ،وإمنا رشاكتهام يف الخلطة والجوار  ،وقد اتفق الفقهاء عىل
حكم الحديث  ،ولكن اختلفوا يف معنى الخليط  ،فقال جمهور الفقهاء  :إن املراد به هو خلطة
الجوار بأن يكون مال كل واحد من الخليطني متعيناً ومتميزا ً  ،فهذا له عرشون  ،أو أربعون  ،وهذا
الثاين له مثله  ،أو أكرث أو أقل  ،وليست خلطة رشاكة مثل أن ميوت الشخص ويرتك املاشية  ،فيشرتك
فيها بالشيوع الورثة  ،أو أن يشرتي اثنان أو أكرث قطيعاً من املوايش  ،يف حني ذهب أبو حنيفة إىل
أن املراد بالخلطة هنا هو خلطة الشيوع واالشرتاك. 49
وأيا ما كان فإن هذا الحديث يدل عىل أن حكامً خاصاً يظهر ويثبت بسبب خلطة الشيوع
واالشرتاك  ،وبسبب خلطة الجوار عند جامهري فقهاء األمصار .
 .44بدائع ال�صنائع () 125/5
 .45يراجع  :املقنع  ،وال�شرح الكبري  ،واالن�صاف  ،بتحقيق الدكتور عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي ط .هجر بال�سعودية ( )90/14بدائع ال�صنائع
( )125/5وامل�صادر ال�سابقة
 .46يراجع ملزيد من التف�صيل  :بدائع ال�صنائع ط .زكريا علي يو�سف بالقاهرة ( )869/2وال�شرح الكبري مع الد�سوقي ( )439/1والأم ( )13/2ورو�ضة
الطالبني  ،واملغني البن قدامة ( )608/2واملو�سوعة الفقهية الكويتية ( )224/9وال�شيخ يو�سف القر�ضاوي  :فقه الزكاة ط .هبة بالقاهرة الطبعة 22
عام 1422هـ ()242-238/1
 .47رواه البخاري يف �صحيحه ـ مع الفتح ـ ( ) 315 -314/3والرتمذي يف جماعه ـ معتحفة الأحوذي ـ ( 353/3ـ )354
� .48صحيح البخاري  ،كتاب ال�شركة ـ مع فتح الباري ـ ()130/5
 .49امل�صادر الفقهية ال�سابقة
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وهذا الحكم الجديد هو أنه لو أن شخصني ميلك كل واحد منهام عرشين شاة فال تجب عليهام
الزكاة  ،ولكن لو خلطا بينهام بحيث اشرتكا يف الدلو والحوض واملراح والراعي والفحول املختلطة
ونحوها وجبت عليهام شاة واحدة عند الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث  ،ويتحمل كل واحد
منهام نصيبه بقدر شياهه  ،فلو دفعها أحدهام يف مثالنا يراجع عىل اآلخر بالنصف  ،وعند مالك
تؤثر الخلطة إذا بلغ نصيب كل واحد النصاب  ،مثل أن يكون لكل واحد منهام مائة شاة  ،وشاة ،
فيخلطان بينهام فيجب عليهام ثالث شياه  ،أو يكون لكل واحد من خمسة أشخاص أربعون شاة ،
حيث تجب فيها خمس شياه  ،ولكن لو خلط بينها لوجبت فيها شاتان فقط  ،وهكذا.
فهذا الحديث ـ يف نظري ـ هو األصل يف اعتبار الشخصية االعتبارية والتقديرية لجهة معنوية
مقدرة غري الرشكاء  ،فلو نظرنا إىل ذمة الرشيك وحدها مل تجب الزكاة عليه يف املثال األول  ،ووجبت
عليه الزكاة بشاة واحدة يف املثال الثالث واألخري  ،يف حني أن الخلطة ـ وهي الرشكة يف أدىن صورها
عند الجمهور  ،أو يف أعىل درجاتها عند أيب حنيفة ـ جاءت بحكم جديد  ،وهو أنه تجب عىل ماليك
أربعني شاة زكاة  ،وتغريت نسبة الواجب يف املثال الثاين لغري صالحهام حيث وجبت عليهام ثالث
شياه بدل شاتني  ،ويف املثال الثالث تغري الحكم لصالحهم  ،حيث وجبت عليهم شاتان فقط بدل
خمس شياه لو مل يكن هناك خلطة .
إذن للخلطة تأثري كبري يف تقليل العدد ،أو تكثريه ـ أو بعبارة أخرى  :تقليل الواجب أو تكثريه عند
جامهري الفقهاء وان كانت الخلطة  :خلطة جوار  ،فلها تأثري يف تكميل النصاب كام يف املثال األول ،
حيث كان لكل واحد منهام عرشون شاة  ،فلم تجب عليهام زكاة لو مل تكن هناك خلطة  ،وعندما
تحققت الخلطة فقد وجبت عليهام الزكاة عند الشافعية والحنابلة  ،وهذا يعني أن الخلطة أدت
إىل ايجاب واجب مل يكن واجباً لو مل تكن هناك خلطة  ،وهناك آثار أخرى. 50
ثم إن الشافعية عىل األظهر 51عمموا أحكام الخلطة لتشمل باإلضافة إىل األنعام السامئة  ،جميع
األموال الزكوية من الزروع والثامر  ،وعروض التجارة  ،والذهب والفضة  ،وعىل هذا رواية عن
أحمد اختارها اآلجرى  ،وصححها ابن عقيل  ،ووجهها القايض بأن املؤونة تخف فامللقح واحد،
والحرث واحد  ،والجرين واحد  ،وكذا الدكان واحد  ،وامليزان واملخزن  ،والبائع 52وهو اختيار اإلمام
البخاري ، 53حيث استدلوا بالحديث الصحيح ( :وال يجمع بني متفرق  ،وال يفرق بني مجتمع،
مخافة الصدقة  ،وما كان من خليطني فإنهام يرتاجعان بالسوية  54) ....فهو حديث عام  ،ليس
هناك دليل عىل تخصيصه  ،وأن وروده يف حالة األنعام ال يخصصه  ،ألن العربة بعموم اللفظ ال
بخصوص السبب  ،يف حني ذهب املالكية  ،وأحمد يف رواية  ،والشافعية يف قول مرجوح إىل أنه
خاص بالسوائم ،ومستدلني مبا رؤى عن النبي صىل الله عليه وسلم ( :الخليطان ما اجتمعا عىل
 .50امل�صادر الفقهية ال�سابقة  ،ويراجع  :املو�سوعة الفقهية الكويتية ()227/19
 .51الو�سيط  ،حتقيق د .علي حميى الدين القره داغي ط.وزارة الأوقاف القطرية ()1011/2
 .52املغني البن قدامة ()619/2
� .53صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ ()130/5
 .54رواه البخاري يف �صحيحه ـ مع الفتح ـ ( ) 315 -314/3والرتمذي يف جامعه ـ مع حتفة الأحوذي ـ ( 353/3ـ )354

201

202

أثر االختالف بني الشخصية الطبيعية والشخصية االعتبارية يف األحكام الفقهية ملستجدات املرصفية االسالمية ونحوها

الحوض والراعى والفحل) 55ولكن هذا الحديث قال فيه أبو حاتم الرازي( :هذا حديث باطل)
إذن ال ينهض حجة.

56

والخالصة أن لهذه الخلطة أثرا ً يف وجوب الزكاة  ،وقدرها  ،وأخذها  ،ويف التقليل والتكثري  ،ألنها
أدت كام يقول العزايل ـ ( :تنزيل املالني منزلة مال واحد ملالك واحد) 57وهذا املالك الواحد اعتباري
وحكمي هو غري املالكني  ،وهذا هو معنى الشخصية االعتبارية أو املعنوية  ،أو الحكمية.
خصائص وأحكام الشخصية االعتبارية:
 -1كون املسؤولية محددة  ،وهذه امليزة ليست لها عالقة مبارشة مبوضوع البحث  ،لذلك ال نخوض
فيها.
 -2إثبات الذمة املالية للشخصية االعتبارية وما يرتتب عليها من أحكام وآثار  ،حيث نتحدث عن
الذمة املالية يف الرشكات باملقدار الذي يتعلق مبوضوع البحث .
التعريف بالذمة املالية:
الذمة لغة :هي العقد واألمان. 58
ويف اصطالح الفقهاء  :هي محل خالف  ،حيث أثبتها جمهورهم  ،وجعلوها مناط األهلية  ،وعرفوها
بأنها  :وصف يصري به اإلنسان أهالً ملا له وما عليه  ،فقد قال الع ّز بن عبدالسالم ( :الذمة هي تقدير
أمر باإلنسان يصلح لاللتزام واإللزام من غري تحقق له ) 59وهي خاصة باالنسان 60لقوله تعاىل َ ( :وإِ ْذ
61
أَ َخ َذ َربُّ َك ِم ْن بَ ِني آ َد َم ِم ْن ظُ ُهو ِر ِه ْم ُذ ِّريَّتَ ُه ْم َوأَشْ َه َد ُه ْم َعلىَ أَنْف ُِس ِه ْم أَل َْس ُت ِب َربِّ ُك ْم قَالُوا بَلىَ ) .....
قالوا  :فهذه اآلية الكرمية إخبار عن عهد جرى بني الله وبني بني آدم  ،واإلشهاد عليهم دليل عىل
أنهم يؤاخذون مبوجب إقرارهم من أداء حقوق الله تعاىل عليهم  ،فال ب ّد إذن من وصف يكونون
به أهالً للوجوب وهو الذمة باملعنى اللغوي والرشعي  ،وهو وصف خاص لهم دون غريهم .
وقد أنكر بعض األصوليني 62إثبات الذمة قائلني بأنها أمر ال معنى له وال حاجة إليه يف الرشع  ،وانه
من مخرتعات الفقهاء  ،وأن اإلنسان تلزمه األحكام وتجب عليه  ،أو له بوصفه إنساناً دون حاجة
 . 55رواه الدارقطني يف �سننه ( )104/2ط.دار املحا�سن
 . 56علل احلديث ط .ال�سلفية ()219/1
 . 57الو�سيط للغزايل ( )1011/2بتحقيقنا ط .وزارة الأوقاف القطرية
 . 58القامو�س املحيط  ،ول�سان العرب  ،واملعجم الو�سيط مادة « ذمم «
 . 59قواعد الأحكام ()114/2
 . 60يراجع  :التو�ضيح ( )324-323/2وامل�ست�صفى (  )84/1وفتح الغفار ب�شرح املنار ( ، )80/3قال ابن جنيم فيه  ( :وف�سرها فخر اال�سالم بالنف�س والرقبة التي
لها عهد  ،واملراد �أنها العهد  ،فقولهم يف ذمته �أي يف نف�سه باعتبار عهدها من �إطالق احلال و�إرادة املحل) ويراجع  :ك�شف الأ�سرار ( )328/4و�أ�صول الر�ضى،
حتقيق �أبي الوفاء الأفغاين ط .داراملعرفة بريوت ( )333/2ومر�آة الأ�صول ملال خ�سرو ط .دار الطباعة العامة 1357هـ ( )434/2واملغني يف �أ�صول الفقه للخبازي،
حتقيق د .حممد مظهر �سقا ط .جامعة �أم القرى �ص  362والواقع �أن بع�ضهم عرفوا الذمة بانها و�صف  ،وق�سم عرفوها بانها نف�س لها عهد  ،وامل�ؤدى واحد
� . 61سورة الأعراف  /الآية172
 . 62انظر التلويح عى التو�ضيح (  )324-323/2وفتح الغفار ب�شرح املنار ( ، )80/3وامل�صادر الفقهية ال�سابقة
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إىل تقدير وصف يصري به أهالً لذلك  ،فاالنسان أهل لإللزام وااللتزام دون حاجة إىل هذا التقدير
فعىل هذا تتوجه الخطابات التكليفية باعتبار ذاته دون الحاجة إىل تقدير وصف .
هذا هو املشهور بني جمهور الفقهاء واألصوليني يف تعريف الذمة ،وبيان العالقة بينها وبني األهلية ،
واعتبارها مناطاً ومبنى ألهلية الوجوب ،63غري أن اإلمام القرايف قد اتخذ لنفسه مسلكاً فجعل الذمة
خاصة مبن هو أهل للتكـليف ، 64وفرسها بقوله( :الذمة معنى رشعي منها البلوغ  ،ومنها الرشد،
فمن بلغ سفيهاً ال ذمة له  ،فمن اجتمعت له هذه الرشوط رتب الرشع عليها تقدير معنى فيه
يقبل إلزامه أجر اإلجارات ،وأمثان املعامالت ونحو ذلك من الترصفات  ،ويقبل التزامه  ،إذا التزم
شيئاً اختيارياً من قبل نفسه لزمه  ،وإذا فقد رشطاً من هذه الرشوط مل يقدر الرشع هذا املعنى
القابل لاللزام  ،وااللتزام وهذا املعنى املقدر هو الذي تقدر فيه األجناس املسلم فيها مستقرة حتى
يصح مقابلتها باألعواض املقبوضة ناجزا ً يف مثنها  ،وفيه تقدر أمثان البياعات بثمن إىل آجال بعيدة
أو قريبة  ،وصدقات األنكحة  ،والديون يف الحواالت والحقوق يف الضامنات ، 65ثم إن القرايف قد رد
عىل من قال بأن الذمة هي أهلية الترصف  ،واملعاملة ردا ً مفصالً وفرس أهلية الترصف بأنها ( :قبول
يقدره صاحب الرشع يف املحل  ،وسبب هذا القبول املقدر التمييز) 66فعىل ضوء هذا أن القرايف
جعل التكليف رشطاً للذمة وادعى يف ذلك عدم خالف فيه  ،غري أن هذا االدعاء غري مسلم  ،بل
إن جمهور األصوليني والفقهاء جعلوا الذمة مناطاً ألهلية الوجوب فتتحقق مع حياة اإلنسان يقول
صدر الرشيعة  ( :فقبل الوالدة له ذمة من وجه يصلح ليجب له الحق  ،ال ليجب عليه  ،فإذا ولد
68
تصري ذمته مطلقة  67) ...ويقول ابن نجيم  ( :واآلدمي يولد وله ذمة مطلقة صحيحة للوجوب)
69
ويقول الغزايل  ( :وأما أهلية ثبوت األحكام يف الذمة فتستفاد من االنسانية ...ورشطها الحياة) ...
وكذلك قال غريهم. 70
وهذا االصطالح الخاص يف معنى الذمة عند القرايف يعود يف نظري إىل أنه نظر إليها باعتبارها ذمة
مالية كام يقال يف ذمة فالن دين أي انشغلت ذمته به بدليل أنه فرق بني الترصفات وقال يف بعضها
72
أنها ال تثبت يف الذمة كالنكاح ، 71ويف بعضها اآلخر أنه تثبت فيها أمثان البياعات ومهور األنكحة...
كام أنه قد فرسها بالوصف املقدر يف املحل القابل لاللزام وااللتزام  ،فعىل هذا فالخالف لفظي ،
ألن الجمهور مل يشرتطوا يف الذمة هذا املعنى  ،وال تحقق التكليف  ،ولو فرسوها بهذا املعنى  ،أو
فرسها القرايف مبا فرس به الجمهور ملا وقع خالف بينهم ولهذا انتقده ابن شاط املاليك  ،ومل يرض
بتعريفه. 73
 . 63امل�صادر الفقهية ال�سابقة جميعها  ،وراجع على �سبيل املثال  :التلويح عى التو�ضيح (  )323/2وفتح الغفار ب�شرح املنار ()81/3
 . 64وقد تبعه يف ذلك ال�شيخ حممد علي املالكي يف اخت�صاره للفروق  :تهذيب الفروق املطبوع بهام�ش الفروق ()237/3
 . 65الفروق ط .دار املعرفة  /بريوت ()232-230/3
 . 66امل�صدر ال�سابق ()232/3
 . 67التو�ضيح مع �شرحه التلويح ( )325/2
 . 68فتح الغفار ( )81/3
 . 69امل�ست�صفى ()84/1
 . 70امل�صادر واملراجع ال�سابقة
 . 71الفروق ()323/3
 . 72الفروق ()231/3
 . 73قال ابن �شاط يف ادرار ال�شروق على �أنوار الفروق  ،املطبوع مع الفروق �ص  ( : 226وما قاله ـ �أي القرايف ـ من �أن ال�صبي ال ذمة له فيه نظر  ،ف�إن كانت
ً
ً
ً
قابال للزوم احلقوق دون التزامها فال�صبي له ذمة
�شرعا فال�صبي ال ذمة له  ،وان كانت الذمة كونه
قابال للزوم احلقوق والتزامها
الذمة كون االن�سان
للزوم االرو�ش وقيم املتلفات ) �أي �أن الق�ضية تعود �إىل التعريف واال�صطالح فقط
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الذمة يف اصطالح القانونيني  :يقول األستاذ السنهوري  :إن الذمة ـ عىل النحو الذي صاغ به النظرية
الفقيهان  :أوبرى  ،ورو ـ هي مجموع الحقوق املوجودة  ،أو التي قد توجد  ،وااللتزامات املوجودة،
أو التي قد توجد لشخص معني ويستخلص من ذلك معنيان :
أوالً ـ أن الذمة مجموع من املال .
ثانياً  :أن الذمة هي الشخصية القانونية  ،فام دام يدخل فيها الحقوق وااللتزامات التي قد توجد  ،فهي
إذن  :القابلية لكسب الحق  ،أوترتيب التزام  ،وهذه هي الشخصية القانونية .74
ويرتتب عىل إثباتها ما يأيت :
أ -يكون للدائنني حق ضامن عام عىل مجموع أموال املدين املوجودة والتي ستوجد.
ب -ينتقل حق الدائنني بعد موت املدين إىل تركته كمجموع من املال.
ج -تقوم نظرية الحلول العيني عىل فكرة املجموع .75 ..
ويتبني من هذا العرض أن الذمة يف القانون تختلف عن الذمة يف الفقه اإلسالمي:
 -1شمولية الذمة يف الفقه اإلسالمي لكل الحقوق وااللتزامات املالية وغريها أن يف حني أنها يف
القانون خاصة باألموال والحقوق املالية .
 -2وعىل هذا رأي الجمهور  ،ولكن عىل ضوء ما قاله القرايف وغريه من املالكية يف الذمة  :أن القانون
يتفق معهم يف تعريف الذمة .
 -3ويف نطاق املال تبدأ الذمة املالية يف الفقه اإلسالمي بالشخص ثم تنتهي باملال  ،وأما يف القانون
فبالعكس .
 -4يذكر األستاذ السنهوري  :أن الفرق الجوهري بني الفقهني  :هو أن الفقه االسالمي ينظر إىل الذمة
كشخصية قانونية ال كمجموع من املال. 76
وقد كان االعرتاف بالذمة املالية لإلنسان ليس أمرا ً هيناً يف األفكار القانونية القدمية  ،فكانت
تستصعبه جدا ً  ،إذ أن ذلك يعني فصل جسم اإلنسان عن التزاماته وحقوقه  ،والفكر القديم
ال يتصور هذا الفصل بل كان ينفذ آثار التزاماته عىل جسمه إما بالتعذيب أو باالسرتقاق
فقد كان القانون الروماين يرفض االعرتاف بالذمة لإلنسان باعتباره إنساناً وإمنا يعرتف بها
 . 74الدكتور ال�سنهوري:م�صادر احلق  ،طبع ون�شر معهد البحوث والدرا�سات العربية التابعة جلامعة الدول العربية )24-22/1( 1967
 . 75املرجع ال�سابق  ،والدكتور علي ح�سن يون�س  :ال�شركت التجارية �ص49
 . 76املراجع ال�سابقة
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للمواطن الروماين فقط حيث يشرتط لتحقيقها ثالثة رشوط أولها  :أن يكون حرا ً  ،وثانيها:
أن يكون من املواطنني الرومان األصليني  ،وأما غريهم حتى وإن كانوا تحت حكمهم فليس
لهم ذمة األداء وال الوجوب  ،وثالثها  :أن يكون مستقالً ـ أي غري خاضع لسلطة رب األرسة
ـ فاالبن مثالً يظل خاضعاً لرب األرسة فهو وماله له وال تكون له أي أهلية وال ذمة إىل أن
تزول هذه السلطة بأحد األسباب التي يقررها القانون الروماين منها موت رب األرسة  ،هذا
بالنسبة للذكور  ،وأما االناث فال يكتسنب الشخصية القانونية املتكاملة  ،بل ه ّن خاضعات
حتامً للوصاية الدامئة (نظم جايوس . 77 )145 ، 1 :
وهكذا فلم تظهر نظرية الذمة املالية املتكاملة 78ـ عىل حد تعبري بعض 79ـ إالّ عىل يدي الفقيهني
الفرنسيني :أوبري  ،ورو 80حيث انترشت أفكارهام حول الصياغة األوىل لهذه النظرية يف أواخر القرن
التاسع عرش  ،والقرن العرشين  ،وشاعت فيام بعد بالنظرية التقليدية للذمة. 81
اثبات الذمة للشخصية االعتبارية ( املعنوية ):
وقد تبني لنا من خالل العرض السابق أن فكرة الذمة فكرة فقهية حكمية اعتبارية سبقت القوانني
الوضعية  ،توصل إليها الفقهاء لتسهيل األمر وليست أصالً منصوصاً عليه يف الرشيعة  ، ،وإمنا األصل
الرشعي هو أن االنسان هو مناط األهلية  ،سواء سمينا محل الحقوق وااللتزامات بالذمة  ،أو بيشء
آخر  ،وما دام األمر كذلك فال مانع من اثبات الذمة املالية للرشكات  ،بل إننا رأينا يف العرض السابق
أن فقهاءنا ذكروا من مسائل يف باب الرشكات بصورة عامة  ،ويف باب املضاربة بصورة خاصة  ،ما
يظهر منها بوضوح االعرتاف بذمة مالية مستقلة ملال املضاربة  ،مستقلة عن ذمة املضارب  ،وعن
ذمة رب املال ـ كام سبق ـ .
وحتى لو اعتربنا أن الذمة ـ من حيث هي ـ ثابتة بالرشع وأدلته  ،فإن تفاصيلها اجتهادية ليست
إالّ تنظيامً فقهياً يراد منها تنظيم املسائل  ،وضبط األحكام  ،يقول أستاذنا الشيخ عيل الخفيف :
(وجملة القول يف ذلك أن نظرية الذمة وما فرع عليها من األحكام ليس إالّ تنظيامً ترشيعياً يراد
منه ضبط األحكام  ،واتساقها  ،ويصح أن يتغري  ،ويتطور ملقتضيات املعامالت  ،وتطورها إذا ما
� . 77أنظر تف�صيل ذلك يف  :د� .شفيق �شحاتة  ،نظرية االلتزام يف القانون الروماين �ص  ، 287-282ود� .صويف �أبو طالب  ،الوجيز يف القانون الروماين �ص
 246-212هذا والأ�سرة يف القانون الروماين تقوم على دعامتني  :ارتباط �أفرادها برابطة الدم واخل�ضوع ل�سلكة رب الأ�سرة  ،وهو يتمته بالأهلية دون
غريه من �أفراد الأ�سرة فهو املمثل الوحيد لها
 . 78يراجع يف مو�ضوع الذمة  :د .ال�سنهوري  :الو�سيط ( )224/8د.ا�سماعيل غامن  ،درا�سة نقدية لنظرية الذمة املالية يف القانون الفرن�سي وامل�صري ،ر�سالة
باري�س  1951ط.القاهرة �سنة  1957ود.عبدالرحمن حجازي  ،نظرية احلق �ص 146ود.ح�سام الدين الأهواين  :مقدمة القانون املدين  ،نظرية احلق
ط.دار النه�ضة العربية � 1972ص 249ود.من�صور م�صطفى من�صور  ،املدخل للعلوم القانونية  ،نظرية احلق �ص 146ود .ا�سماعيل غامن  ،حما�ضرات يف
النظرية العامة للحق �ص  135وهناك عدة ر�سائل علمية يف باري�س بخ�صو�ص الذمة منها  :ر�سالة � Jalluسنة  ، 1902ور�سالة � Plastaraسنة 1903
ور�سالة � Rimplerسنة  1910ور�سائل �أخرى �أ�شار �إليها الدكتور ال�سنهوري  ،املرجع ال�سابق ( )224/8وراجع  :د .حم�سن �شفيق  ،الو�سيط يف القانون
التجاري  ،الطبعة  )186/3( 3و�أ�ستاذنا الدكتور حممد علي عمران مع دح�سني النوري  :مبادئ العلوم القانونية ط.مكتبة عني �شم�س �ص285-281
ود.عبداملنعم ال�صده  ،مبادئ القانون �ص  215ود.حممد علي عمران  ،الوجيز يف �آثار االلتزام ط�.شركة �سعيد ر�أفت �سنة � 1984ص 286-261ود.عبداملنعم
ال�صده  ،مبادئ القانون ط.دار النه�ضة العربية ببريوت عام � 1977ص 215
 . 79د .ح�سام الدين الأهواين  ،املرجع ال�سابق �ص 250
 . 80انظر كتابيهما امل�شار �إليهما يف د .ح�سام الدين الأهواين  ،امل�صدر ال�سابق �ص 251-250
 . 81د .ال�سنهوري  :الو�سيط ( )224/8ود .الأهواين  ،املرجع ال�سابق �ص 250
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اقتضت املصلحة ذلك  ،وليس فيام جاء به الكتاب  ،وال فيام أثر من السنة ما مينع من أن تفرض
الذمة لغري االنسان  ،وتفرس تفسريا ً يتسع ألن تثبت للرشكات واملؤسسات  ،واألموال العامة عىل أن
يكون ما يثبت لهذه الجهات من الذمة دون ما يثبت لإلنسان عىل درجة من الكامل تجعله أهالً
ألن يكلف مبا هو عبادة  ،وألن تشغل مبا هو واجب ديني  ،وما يثبت لغريه دون ذلك فال يتسع
لغري االلتزامات املالية من ناحيتها السلبية واإليجابية).82
ثم أرجع الفرق بني القانون الوضعي  ،والفقه اإلسالمي يف إثبات الذمة إىل التعامل والعرف ،
واالستجابة للتطور االقتصادي واملعامالت الشائعة. 83
وهذا التوجيه الذي ذكره الشيخ عيل الخفيف يف غاية من الوجاهة  ،إذ أنه ليس بالرضورة أن
تكون الذمة عىل مرتبة واحدة  ،حيث أن مرتبتها يف اإلنسان تكون أعىل تسع التكاليف الرشعية
وااللتزامات املالية .
بل إن الذمة حتى يف االنسان ليست عىل منزلة واحدة  ،فذمة البالغ الرشيد غري ذمة البالغ السفيه
املحجور عليه  ،وغري ذمة الطفل الصغري  ،وغري ذمة الصبي املميز  ،وذمة الصحيح غري ذمة املريض
مرض املوت  ،حيث مراتب األهلية أربع بالتدرج. 84
وباإلضافة إىل ما سبق فإن فقهاءنا أثبتوا الذمة املالية لبيت املال  ،حيث قالوا  :إن بيت املال
وارث من ال وارث له  ،وأن عليه التزامات وله حقوقاً  ،وأن الوقف يخرج من ملكية الواقف ـ عند
جمهورهم ـ ال إىل ملكية املوقوف عليه  ،وإمنا له ملكيته الخاصة  ،ووجود مستقل عن الناظر أيضاً،
وقالوا أيضاً إن املسجد يوقف عليه  ،وأسندوا إليه املالكية  ،جاء يف أسنى املطالب  ( :ولو كان
للمسجد شقص من أرض مشرتكة مملوكة له  85).....حيث تثبت له الشفعة ومثله ورد يف كتب
أخرى. 86
ولكل ما ذكرناه نرى أن االعرتاف بالذمة املالية للشخصية االعتبارية أمر مرشوع تتسق مع أصل
فكرة ( الذمة ) التي تقوم عىل الفرض والتقدير لتنظيم وضبط األحكام واتساقها  ،وال سيام أن
النتائج واآلثار املرتتبة عليها ترجع يف حقيقتها ومآالتها إىل اإلنسان .
ولكن يثور التساؤل حول مرتبة هذه الذمة  ،أو األهلية حتى داخل االلتزامات املالية للشخصية
االعتبارية هل هي تصل إىل مرتبة أهلية األداء الكاملة ؟
إن القوانني الوضعية التي اعرتفت بها أعطت لها األهلية الكاملة  ،وأنها تتمتع بجميع الحقوق
 . 82ال�شيخ علي اخلفيف  :ال�شركات ط .دار ان�شر للجامعات امل�صرية بالقاهرة � 1962ص 26
 . 83املرجع ال�سابق نف�سه
 . 84يراجع ملزيد من التف�صيل � :أ.د .علي حميى الدين القره داغي  :مبد�أ الر�ضا يف العقود ( )407 – 362/1ط .دار الب�شائر اال�سالمية بريوت 1406هـ
� . 85أ�سنى املطالب على رو�ض الطالب للقا�ضي زكريا الأن�صاري ()265/2
 . 86منح اجلليل لل�شيخ علي�ش املالكي ( )584/3ويراجع  :الدكتور عبدالعزيز اخلياط  :ال�شركات يف ال�شريعة اال�سالمية والقانون الو�ضعي ط .م�ؤ�س�سة
الر�سالةى 1403هـ ()221-214/1
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إالّ ما كان منها مالزماً لصفة اإلنسان الطبيعية  ،وذلك ضمن األهداف والحدود التي رسمها لها
القانون ،فقد نصت املادة ( )53من القانون املدين املرصي عىل :
 -1الشخص االعتباري يتمتع بجميع الحقوق إالّ ما كان منها مالزماً لصفة اإلنسان الطبيعية  ،وذلك
يف الحدود التي قررها القانون .
 -2فيكون له :
أ ـ ذمة مالية مستقلة
ب ـ أهلية يف الحدود التي يعينها سند إنشائه  ،أو التي يقرها القانون .
ج ـ حق التقايض
د ـ موطن مستقل ..
 -3ويكون له نائب يعرب عنه إرادته.
وهذه املادة متفق عليها بني جميع القوانني العربية والخليجية ، 87حيث نجد نظريتها يف قانون
الرشكات التجارية القطري املادة ( ، )1ويف نظام الرشكات التجارية السعودي املادة ( ، )13وقانون
الرشكات التجارية الكويتي املادة ( )2وقانون الرشكات التجارية البحريني املادة ( ، )77وقانون
الرشكات االمارايت املادة ( ، )12وقانون الرشكات التجارية العامين املادة (. )3
وبناء عىل ذلك فإن األموال التي قدمها املساهمون وما نتج عنها هي ملك للرشكة ذاتها  ،أي
لشخصيتها االعتبارية  ،وليست ملكاً مبارشا ً للمساهمني  ،ويرتتب عىل ذلك أن ذمة الرشكة مستقلة
عن ذمم الرشكاء فال مقاصة بني ديونها وديونهم ـ إالّ يف رشكة التضامن عىل تفصيل ـ يقول األستاذ
السنهوري  0 :فلها ـ أي الرشكة ـ أهلية الوجوب  ،وأهلية األداء  ،فتستطيع أن تتملك بعوض  ،أو
بغري عوض  ،وأن تترصف يف أموالها طبقاً للنظم املقررة يف عقد تأسيسها  ، ...وال فرق يف ذلك بني
املعاوضات والتربعات . 88) ....
هذا بالنسبة للقوانني وأهلها فال يختلفون يف االعرتاف للرشكات ـ ما عدا رشكة املحاصة ـ بأهلية
أداء كاملة  ،ولكن ميثلها مجلس االدارة  ،أو املدير حسب نوعية الرشكة  ،غري أن الخالف دائر بني
الفقهاء املعارصين الذين تناولوا املوضوع  ،حيث ذهب أكرثهم إىل ما ذهب إليه القانونيون يف
إثبات األهلية الكاملة للشخصية االعتبارية. 89
 . 87يراجع  :د� .سعيد يحيى  :قوانني ال�شركات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي  ،ط .املكتب العربي احلديث  /اال�سكندرية �ص 65
 . 88ال�سنهوري  :الو�سيط ()294/5
 . 89ال�شيخ علي اخلفيف  :املرجع ال�سابق نف�سه  ،والدكتور اخلياط ك املرجع ال�سابق ( )221/1والدكتور �صالح املرزوقي البقمي  :املرجع ال�سابق �ص 224
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رأي العالمة الشيخ الصديق الرضير :
ذهب الشيخ الصديق الرضير إىل إثبات أهلية الوجوب فقط للشخصية االعتبارية فقال ( :نخلص
من هذا إىل أن الشخصية االعتبارية « رشكات املساهمة « ال تثبت لها أهلية األداء  ،وتثبت لها
أهلية الوجوب بالقدر الذي يناسبها ). 90
ونحن لسنا مع الشيخ الجليل يف هذا الرأي ملا يأيت :
 -1أن القانونني حينام أثبتوا الشخصية االعتبارية للرشكات أعطوا لها كل الحقوق إالّ ما كان منها
مالزماً لصفة االنسان الطبيعية يف الحدود التي قررها القانون  ،ولذلك أصبحت للرشكة ذمة مستقلة
عن ذمم الرشكاء ......إلخ  ،فإذا قلنا  :ان أهليتها هي أهلية الوجوب فإن ذلك يعني أنها  :ال تثبت
لها إال الحقوق االيجابية  ،وال تقدر عىل تنفيذ االلتزامات ألنها ليست لها أهلية األداء التي هي
مناط صحة الترصفات كام يقول الفقهاء أيضاً . 91
 -2إذا مل تثبت للشخصية االعتبارية أهلية األداء إذن فكيف يكون لنائبها الحق يف إنشاء العقود
وااللتزامات والتربعات باسمها  ،فصحة ترصفات النائب فرع لصحة ترصفات املنيب  ،إالّ يف حاالت
الرضورة الخاصة بوالية الوالدين عىل أموال القرص وهي والية رشعية تثبت بالرشع  ،وحتى يف
هذه الحالة فإنهام ال يستطيعان الترصف يف أموالهم مبا يرضهام  ،مثل التربعات  ،يف حني أن نائب
الشخصية املعنوية له الحق يف كل الترصفات الناتجة من أهلية األداء الكاملة يف حدود ما رسمه
القانون .
لذلك لو قبل برأي الشيخ الرضير لفقدت الشخصية املعنوية ( االعتبارية ) فائدتها وتوصيفها الذي
من خالله توصل القانون إىل تنظيم أمور الرشكة بالشكل املطلوب .

 .90بحثه عن زكاة ال�شخ�صية االعتبارية  ،املن�شور يف موقع امل�شكاة اال�سالمية .
 .91مبد�أ الر�ضا يف العقود ( )000271/1ط .دار الب�شائر اال�سالمية بريوت 1406هـ
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املبحث الثاين
أثر االختالف بني الشخصية الطبيعية والشخصية االعتبارية
أوالً  -متهيد يف الفروق الجوهرية بني الشخصيتني
ثانياً  -ثم الولوج يف املسائل املطلوبة :
 -1التنضيض الحكمي للودائع االستثامرية .
 -2نظام املخصصات .
 -3لزوم عقد املضاربة .
 -4تأقيت عقد املضاربة .
 -5انفساخ املضاربة باملوت.
 -6القبض الحكمي يف تعامل املرصف مع العمالء ( يف موضوعات الرصف  /الحواالت املرصفية /
الشيكات املرصفية ) .
 -7نقل عبء االثبات إىل املضاربني والوكالء باالستثامر ( تحميل املرصف االسالمي تبعة هالك أو
خسارة الودائع االستثامرية) .
 -8قلب الدين .
 -9االقرتاض بفائدة .
أوالً  -متهيد يف الفروق الجوهرية بني الشخصيتني :
ذكرنا يف املبحث األول أن كالً من الرشيعة والقوانني الوضعية قد اعرتف بالشخصية االعتبارية  ،وأن
لها ذمة مالية مستقلة  ،ومنفصلة عن ذمم الرشكاء إىل آخر ما ذكرناه .
والذي يهمنا يف هذا التمهيد هو بيان الفروق الجوهرية بني الشخصيتني  ،وأوجه التشابه بينهام
أيضاً بإيجاز لنستفيد من الفروق والتشابه يف استنباط األحكام أو ترجيحها ..
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أ  -أوجه التشابه :
تتفق الشخصيتان فيام يأيت :
 - 1أن لكل واحدة منهام األهلية التي تحقق لها أغراضها  ،حسب توافر الرشوط املطلوبة .
 - 2أن لكل واحدة منهام ذمة مالية مستقلة منفصلة  ،فلها حقوقها وأموالها  ،وعليها التزاماتها
وديونها ...إلخ.
 - 3أن لكل واحدة منهام اسامً  ،وجنسية  ،ووطناً  ،وبداية  ،ونهاية .
 - 4أن لكل واحدة منهام حق تقايض اآلخرين لحقوقها  ،كام أن لآلخرين حق تقاضيهام ألداء حقوقهم .
ب  -الفروق بينهام :
أوالً  :أن الشخصية االعتبارية أخص من الشخصية الطبيعية لإلنسان من حيث :
 - 1إنها ال تشمل الجوانب الخاصة باإلنسان مثل أهلية الزواج والطالق  ،والحقوق األرسية من
النفقة ونحوها .
 - 2وإن اإلدراك والتمييز ( العقل ) غري متوافر يف الشخصية االعتبارية  ،يف حني يعد العقل من
خصائص اإلنسان  ،ويرتتب عىل ذلك أن الشخصية االعتبارية يجب أن يكون لها ممثل يعرب عن
إرادتها  ،ويدير شؤونها  ،ويكون الناطق باسمها مثل مجلس اإلدارة  ،أو املدير .
 - 3وإن الشخصية االعتبارية محددة مبا قرره القانون يف حني أن الشخصية الطبيعية ليست محددة
مبا قرره القانون .
وذلك ما عبرَّ ت عنه املادة (  ) 53من القانون املدين املرصي( :يتمتع الشخص االعتباري بجميع
الحقوق إال ما كان مالزماً ولصيقاً لإلنسان  ،وذلك يف الحدود التي يقررها القانون).
ثانياً  :أن الشخص االعتباري تقديري معنوي له وجود قانوين فقط وليس له وجود مادي محسوس،
عىل عكس الشخص الطبيعي .
ثالثاً  :أن الشخص الطبيعي ( إذا كان عاقالً ) فهو مكلف بالتكاليف الرشعية كلها من العبادات ،
وأما الشخص االعتباري فليس مكلفاً بها .
رابعاً  :أن الشخص الطبيعي تثبت له أهلية الوجوب الناقصة وهو جنني يف بطن أمه ثم أهلية
الوجوب الكاملة مبجرد الوالدة  ،ثم أهلية األداء الناقصة عند التمييز  ،وأهلية األداء الكاملة عند
الرشد والبلوغ .فهذه األطوار غري موجودة يف الشخص االعتباري  ،حيث تثبت له األهلية مرة واحدة
عن طريق اعرتاف القانون بها .
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خامساً  :أن الشخص الطبيعي ال ينحرص نشاطه يف أهداف محددة  ،بل يستطيع أن ميارس كافة
األنشطة  ،فهو حر يف نشاطاته إال ما كان محرماً حسب أحكام الرشيعة  ،أو مخالفاً للنظام العام
حسب القوانني  .وأما الشخص االعتباري فليس حرا ً يف ذلك  ،بل هو مقيد بالغرض  ،أو األغراض
التي أنشئ ألجلها .
سادساً  :الشخص الطبيعي مستقل بنفسه لتحقيق مصالح فردية خاصة به  ،وأما الشخص االعتباري
فهو يسعى إىل تحقيق مصالح جامعية تعود إىل مجموعة من األشخاص أو األموال. 92
سابعاً  :إن نهاية الشخص الطبيعي مبوته  ،وأما نهاية الشخص االعتباري بانتهاء مدته التي حددها
القانون .
ثامناً  :أن مسؤولية الشخص االعتباري محددة  ،يف حني أن مسؤولية الشخص الطبيعي غري محددة .
تاسعاً  :أن الزكاة تجب عىل الشخص الطبيعي إذا توافرت الرشوط املطلوبة لوجوب الزكاة  ،وال
تجب عىل الشخص االعتباري ( الرشكات ) من حيث هو عند جامهري املعارصين إالّ إذا فوضه
املساهمون أو صدر بذلك قانون أو نحو ذلك 93وذلك ألن ملكية الشخص االعتباري ليست ملكية
حقيقية كاملة .
عارشا ً  :أن الشخص االعتباري الثابت للوقف أو الدولة  ،أو بيت املال أو املساجد  ،أو الجهات
الخريية ال تجب عليه الزكاة  ،يف حني أن الزكاة تجب عىل الشخص الطبيعي يف جميع أمواله إذا
توافرت فيها الرشوط املطلوبة  ،يف حني أن الزكاة تجب يف الوقف املعني أو ما يسمى بالوقف
األهيل. 94
حادي عرش  :ال تقطع اليد يف رسقة أموال الشخص االعتباري العام مثل أموال الدولة  ،وإن كان
السارق يعاقب بعقوبات أخرى  ،يف حني أن اليد تقطع يف األموال الخاصة لألفراد والرشكات
اململوكة لألفراد .
ثاين عرش :أن مدة التقادم أمام القضاء لسامع الدعوى يف شأن الشخص الطبيعي  15سنة  ،ويف
حق الشخص االعتباري  9سنوات (املادة  388 ، 474 ، 187 ، 187 ، 180 ، 172من القانون
املدين املرصي).
الخالصة  :أن هناك فروقاً جوهرية بني الشخص الطبيعي  ،والشخص االعتباري تظهر آثارها يف
األحكام الفقهية اآلتية  ،ويف غريها مام مل يسع املجال لذكرها هنا .
 92د .عبد املنعم فرج ال�صدة � :أ�صول القانون �ص  ، 482ود .عبد احلي حجازي  :نظرية احلق �ص  ، 508و�أ�ستاذنا م�صطفى الزرقا  :الفقه الإ�سالمي يف ثوبه
اجلديد �ص  ، 284وال�شيخ خالد بن عبد العزيز اجلريد  :بحثه املن�شور يف جملة العدل العدد  29حمرم  1427هـ �ص  80بعنوان  :ال�شخ�صية االعتبارية .
 93يراجع للمزيد من التف�صيل  :احلقيبة االقت�صادية للدكتور علي حميى الدين القره داغي ( )318-260/11ط .دار الب�شائر اال�سالمية  /بريوت
 94املرجع ال�سابق

211

212

أثر االختالف بني الشخصية الطبيعية والشخصية االعتبارية يف األحكام الفقهية ملستجدات املرصفية االسالمية ونحوها

ثانياً  -أثر االختالف بني الشخصية االعتبارية والشخصية الطبيعية يف املسائل اآلتية
 - 1التنضيض الحكمي للودائع االستثامرية :
أوال ً  :التمهيد :
نض من
نض الثمن إذا نقد  ،ومبعنى اإلظهار فيقال  :خذ صدقة مام َّ
 - 1التنضيض لغة من َّ :
95
أموالهم ،أي ما ظهر وحصل  ،ويطلق عىل الدراهم والدنانري النض  ،والناض  ،وله معان أخرى .
والتنضيض يف االصطالح  :هو تحويل العروض إىل النقود من خالل بيعها بالنقود  ،وبلغة أهل
العرص  :التنضيض هو التسييل لألصول من السلع واملنافع والعروض ونحوهام . 96
فالتنضيض  :هو تحويل السلع واملنافع ونحوهام  -مام هو تحت ترصف املضارب  ،أوالرشيك  -إىل نقود .
وهذا ال يتحقق عىل سبيل الحقيقة إال بالبيع ونحوه من الترصفات التي ينشأ منها التسييل  ،بحيث
إذا تحولت العروض واملنافع والحقوق إىل نقود أو ما يف حكمها تحقق التنضيض الحقيقي .
وأما إذا مل يتحقق ذلك يف كله  ،أو بعضه  ،ولكن توصلنا إليه من خالل تقدير القيمة النقدية
لألعيان واملنافع والحقوق وفقاً ملقاييس محددة ومعايري منضبطة فهذا يسمى التنضيض الحكمي .
وحتى ال نخوض يف تفاصيل التنضيض نكتفي هنا مبا ذكره املعيار الرشعي رقم ( )40الخاص بتوزيع
الربح يف الحسابات االستثامرية عىل أساس املضاربة حيث ينص البند ( )1/3عىل أنه :
(  1/3يشرتط لتحقق األرباح القابلة للتوزيع ما يأيت:
 1/1/3سالمة رأس املال  :ال يتحقق الربح يف حسابات االستثامر إال بعد وقاية رأس املال .وما يوزع قبل
التأكد من ذلك فليس ربحاً مستحقاً ،وإمنا هو مبلغ تحت الحساب .وينظر البند  ،3/5ويعترب الربح
املفوض باستثامره بعد انتهاء فرتة االستثامر جزءا ً من رأس املال يف الفرتة التالية.
 2/1/3التنضيض الحقيقي أو الحكمي ال يتحقق الربح يف حسابات االستثامر إال بعد القيام مبا ييل :
 1 /2/1/3تنضيض ( تسييل ) موجودات املضاربة ،سواء كان حقيقياً بتحويل جميع املوجودات إىل
نقود ،وتحصيل جميع الديون ،أم حكمياً بالتقويم للموجودات غري النقدية من قبل أهل الخربة،
وتقويم الدين من حيث إمكان التحصيل وتكوين مخصصات للديون املشكوك يف تحصيلها ،أما
النقود فتثبت مببالغها .
 . 95يراجع  :ل�سان العرب  ،والقامو�س املحيط  ،وخمتار ال�صحاح  ،واملعجم الو�سيط مادة « ن�ض�ض .
 . 96د .ح�سني �شحاته بحثه عن  :الأحكام الفقهية  ،والأ�س�س املحا�سبية للتن�ضي�ض احلكمي �ص  21و كتابه �أ�صول املحا�سبة املالية  ،ط .جامعة الأزهر
 1996م � ،ص  23وما بعدها ود� .شوقي �إ�سماعيل �شحاته  :املبادئ الإ�سالمية يف نظريات التقومي يف املحا�سبة  ،ط  ، 95وهيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات � ،سل�سلة الدرا�سات والبحوث فقرة  ، 97 ، 96ود .حممود ال�شني  :التن�ضي�ض احلكمي املقدم �إىل رابطة العامل الإ�سالمي � ،ص . 75
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 2/2/1/3تغطية املرصوفات اآلتية :
أ -املرصوفات الخاصة بتوظيف أرصدة حسابات االستثامر بتحميل كل عملية تكاليفها املبارشة
الالزمة لتنفيذها.
ب -ما يخص عمليات توظيف أرصدة حسابات االستثامر من املرصوفات املشرتكة ،دون ما يتعلق
بالنشاط الخاص باملؤسسة .
وال تتحمل حسابات االستثامر مرصوفات األعامل التي يجب عىل املضارب القيام بها .وهي
مرصوفات إدارات االستثامر وأجهزة اعتامد قراراتها ،ومرصوفات إداريت املتابعة واملحاسبة ،ويجوز
وضع سقف للمرصوفات بحيث يتحمل املضارب ما زاد عنه .
 3/2/1/3اقتطاع املخصصات واالحتياطيات املتعلقة باالستثامر من إيرادات االستثامر ،للوصول إىل الربح
القابل للتوزيع مثل مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها واحتياطي معدل األرباح وهام يقتطعان
من الربح اإلجاميل ،أما احتياطي مخاطر االستثامر فيقتطع بعد استبعاد نصيب املضارب) . 97
كام نصت البنود اآلتية عىل بعض أحكام التنضيض وهي :
 3/5يجوز توزيع مبالغ تحت الحساب ،قبل التنضيض الحقيقي أو الحكمي ،عىل أن تتم التسوية
الحقاً مع االلتزام بإضافة النقص أو اسرتداد الزيادة عن املقدار املستحق فعال بعد التنضيض
الحقيقي أو الحكمي.
 4/5ينص يف عقود الحسابات االستثامرية املشرتكة القامئة عىل أساس املضاربة التي يقع فيها
التخارج عىل مبدأ املبارأة الذي يقتيض إبراء املتخارج ألصحاب الحسابات االستثامرية (املودعني)
عند التخارج من أي ربح مل يوزع أو مل يظهر وإبراءهم له من أي خسارة مل تظهر بعد ،وعام
يتبقى من احتياطيات مخاطر االستثامر ومعدل األرباح ومخصصات الديون الناتجة عنه لباقي
املستثمرين ،كام ينص عىل التربع مبا يبقى لصالح وجوه الخري عند تصفية الوعاء االستثامري.
 5/5عىل املؤسسات أن تقوم بتنضيض املضاربة وتوزيع الربح املتحقق بني املضارب وأصحاب
حسابات االستثامر حسب رشوط عقد املضاربة.
 6/5إذا تنازل املساهمون بصفتهم مضارباً عن حصة من أرباحهم لصالح أصحاب الحسابات
االستثامرية بعد التنضيض وإجراء حساب الربح والخسارة فإن عىل املؤسسة أن تفصح عن ذلك.98
 . 97يراجع  :املعيار ال�شرعي رقم ( : )40املعايري ال�شرعية  ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �ص 550
 . 98يراجع  :املعيار ال�شرعي رقم ( : )40املعايري ال�شرعية  ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �ص 553
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 -2الودائع االستثامرية :
عرفها البند ( )1/2من املعيار الرشعي رقم ( )40بأنها  ( :املبالغ التي تتلقاها املؤسسة من املستثمرين
عىل أساس املضاربة املشرتكة ويفوض أصحابها املؤسسة باستثامرها عىل أساس املضاربة ،وتنقسم
حسابات االستثامر إىل حسابات االستثامر التي تدار عىل أساس املضاربة املطلقة التي يفوض فيها
املضارب باستثامر املال فيام يراه ،وحسابات االستثامر التي تدار عىل أساس املضاربة املقيدة التي
يقيد فيها املضارب بنوع أو كيفية مخصوصة من االستثامر يعينها رب املال ،و العالقة بني أصحاب
هذه الحسابات وبني املؤسسة عالقة املضارب برب املال ،وهي حالة وحدة املضارب وتعدد أرباب
املال.
 1/1/2حسابات االستثامر املطلقة  :هي املبالغ التي تتلقاها املؤسسة من املستثمرين ويفوض
أصحابها املؤسسة باستثامرها عىل أساس املضاربة املطلقة دون الربط مبرشوع أو برنامج
استثامري معني ،ويشرتك أصحاب الحسابات واملؤسسة يف األرباح إن وجدت حسب النسب
التي تحدد لكل منهام إما يف عقد املضاربة أو يف طلب فتح الحساب املوافق عليه من املؤسسة
ويتحمل أصحاب الحسابات جميع الخسارة بنسبة حصصهم يف رأس املال إال ما نتج عن التعدي
أو التقصري أو مخالفة الرشوط فتتحملها املؤسسة .
 2/1/2حسابات االستثامر املقيدة  :هي املبالغ التي يفوض أصحابها املؤسسة باستثامرها عىل أساس
املضاربة املقيدة مبرشوع محدد ،أو برنامج استثامري معني (ميكن أن تدار حسابات االستثامر
املقيدة عىل أساس الوكالة باالستثامر ) وتشرتك املؤسسة وصاحب هذا الحساب يف األرباح ـ إن
وجدت ـ حسب النسبة التي تحدد لكل منهام يف عقد املضاربة أو طلب فتح الحساب املوافق
عليه من املؤسسة ،ويتحمل صاحب كل حساب الخسارة بنسبة حصته يف رأس املال التي تخص
حسابه إال ما نتج عن التعدي أو التقصري أو مخالفة الرشوط فتتحملها املؤسسة) . 99
ثانياً  :حكم التنضيض للودائع االستثامرية يف ظل الشخص االعتباري :
كان التنضيض يف السابق يقوم به الشخص الطبيعي ( املحاسب ) للشخص الطبيعي ( املضارب أو
الرشيك ) واليوم يقوم به الشخص االعتباري املتمثل برشكات التدقيق الخارجي للشخص االعتباري
املتمثل باملؤسسات املالية اإلسالمية .
وما دمنا قد اعرتفنا بالشخصية االعتبارية فال فرق بينها وبني الشخص االعتباري يف الحالتني  ،وإمنا
يأيت االختالف يف حالة تعارض املصالح وهو عام لجميع الحاالت وليس خاصاً بالتنضيض .
ومثال حالة تعارض املصالح يف هذه املسألة أن يكون  -املرصف  -مثالً هو املضارب  ،وهو ميلك
 . 99يراجع  :املعيار ال�شرعي رقم ( : )40املعايري ال�شرعية  ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �ص 548
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مؤسسة للتدقيق الخارجي  ،أو للتقييم  ،فيستعني بها لتحقيق ذلك الهدف  ،أو أن يكون األمر
بالعكس بأن متلك املؤسسة املرصف  .حيث ينظر يف هاتني الحالتني إىل متى يتحقق تعارض
املصالح؟
لإلجابة عن ذلك نقول  :إن هذه املسألة تحتاج إىل تفصيل ذكرناه يف بحثنا املقدم إىل ندوة الربكة 100وال
يسع املجال للخوض فيه هنا  ،وإمنا أكتفي بالفتوى (  ) 4/27التي صدرت عن ندوة الربكة (  ) 27رمضان
 1427هــ = سبتمرب  2006م التي متخضت من هذا البحث ومن بحوث أخرى ومداخالت الحارضين
وهي :
أ  /تقع بني الرشكات ترصفات يختلف حكمها  ،كام سيأيت  ،منها  :اإلقراض واالقرتاض  ،وعمليات
التمويل املؤجلة من مرابحات وإجارات  ...إلخ واالستثامر من رشكة بأسهم رشكة أخرى وإن الصفات
املؤثرة يف صحة أو بطالن تلك العالقات تدور بني استقالل الشخصية االعتبارية  ،انفصال الذمة
املالية ــوامللكية كلياً أو جزئياً  ،السيطرة .
ب  /ال أثر للشخصية االعتبارية املستقلة لرشكتني وال النفصال ذمتهام املالية  ،ألنهام يثبتان
بالقانون أو العرف أو القرارات املنظمة من ماليك الرشكتني وهو أمر خارجي ال عربة به يف الحكم
عىل مرشوعية العالقات البينية وكذلك ال أثر للسيطرة ألنها هي السلطة القوية لبعض ماليك الرشكة
يف اتخاذ القرارات .
ج  /إن الحكم عىل العالقات بني املؤسسات واعتبارها مبثابة طرف واحد أو طرفني هو للملكية
بنسبة الثلث فأكرث  ،ويرتتب عىل ذلك :
 /1تتحقق العينة بالرشاء باألجل من مؤسسة ثم بيع السلعة نفسها إىل مؤسسة أخرى بينهام
ملكية مشرتكة بنسبة الثلث فأكرث .
 /2ال يتحقق االستصناع أو السلم املوازيان يف التعامل بني مؤسستني بينهام ملكية بنسبة الثلث
فأكرث  ،بل يكون من قيام املستصنع نفسه بدور الصانع وهو ممنوع .
 /3تقديم الضامن من رشكة ألخرى يف املشاركة أو املضاربة أو الوكالة باالستثامر ال يجوز إذا كانت
امللكية املشرتكة الثلث فأكرث .
 /4يحتاط يف إقراض النفس بفائدة فال يقبل إال إذا كان بنسب متفقة مع نسب ملكية الرشكاء
يف الرشكة أو كان بني مؤسستني مملوكتني بالكامل ملؤسسة قابضة  ،أو كان بني مؤسسة أم وأخرى
مملوكة لها بالكامل ...
 . 100بحثنا بعنوان  :ال�صفات امل�ؤثرة يف العالقة بني ال�شركات ( ال�شخ�صية االعتبارية  ،الذمة املالية  ،امللكية  ،ال�سيطرة ) املقدم �إىل ندوة الربكة ( ) 27
لالقت�صاد الإ�سالمي واملن�شور يف حولية الربكة  ،العدد  9رم�ضان  1428ه ـ �سبتمرب  2007م � ،ص  161وما بعدها .
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 /5للشخصية االعتبارية ذات املسؤولية املحددة تأثري يف استقالل موجودات الرشكة عن موجودات
الرشكاء  ،يف ضوء قرار املجمع بهذا الشأن بشأن تحديد املسؤولية يف الرشكات املساهمة ( قرار رقم
 ) 7/1 ( 63البند .101 ) 12
وبنا ًء عىل ذلك فإن كان املرصف ميلك أقل من الثلث من أسهم املؤسسة املدققة أو املقومة ( أو
بالعكس ) فإنه حينئذ ال مانع من قيام املؤسسة بالتقييم والتنضيض الحكمي  ،وإال فال يجوز ذلك
وال يصح بنا ًء عىل عدم االستقاللية .
ويف نظري أنه ينبغي مراعاة الجانب اإلداري أيضاً  ،بحيث إذا كانت املؤسسة املقومة تدار من خالل
إدارة املرصف فإن املنع قائم أيضاً درءا ً لتعارض املصالح حتى ولو كانت امللكية أقل من الثلث 0
باإلضافة إىل مسألة أخرى وهي التواطؤ بني رشكتني متواطئتني . 102
ففي هذه الحاالت الثالث ال تعترب الشخصية االعتبارية مستقلة عن الرشكة أو املؤسسة التي
أسستها ومن هنا تأيت مسألة التعارض يف املصالح أو نحوها .
ففي هذه الحاالت ظهر أثر الخالف بني الشخصيتني الشخصية االعتبارية  ،والشخصية الطبيعية ،
كام يظهر ذلك عندما توجد رشكتان مملوكتان لشخص واحد حيث اليوجد بينهام الربا حتى ولو
وجدت يف العقود الظاهرية الربا  ،فإن هذا الربا صوري ال يؤثر  ،كام سيأيت .
فائدة مهمة :
فهذه االختالفات بني الشخصيتني التي يعرتف بها الفقه اإلسالمي تدل بوضوح عىل أن االعرتاف
بشخصية منفصلة مستقلة للرشكات واملؤسسات ليس عىل إطالقه فحينام تكون ملكية الرشكة تصل
إىل الثلث فأكرث فإن الشخصية االعتبارية للرشكة اململوكة بتلك النسبة ليست مستقلة استقالالً
كامالً وال منفصلة انفصاالً تاماً كام رأينا يف فتوى الربكة وما ذكرناه هنا أيضاً .
وربمَّ ا يكون ما ذكرتُه آنفاً هو أحد الفروق الجوهرية بني الفقه اإلسالمي الذي يالحظ ذلك وبني
القانون الذي يعرتف بالشخصية االعتبارية إذا توافرت رشوطها دون فرق بني نوعية امللكية أو
كميتها  ،ولكن القانون أيضاً يالحظ مسألة تعارض املصالح والتواطؤ .

 . 101الفتوى رقم (  ) 4/27ال�صادرة بعنوان  :ال�صفات امل�ؤثرة يف العالقة بني ال�شركات ( ال�شخ�صية االعتبارية  ،الذمة املالية  ،امللكية  ،ال�سيطرة )  ،قرارات
وتو�صيات  ،ندوات الربكة لالقت�صاد الإ�سالمي من الندوة الأوىل حتى الندوة الثالثني �إعداد د.عبد ال�ستار �أبو غدة �ص  213ـ . 214
 . 102يراجع بحثنا ال�سابق  ،وفتاوى ندوة الربكة �ص . 140
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 -3االقرتاض بفائدة :
ال فرق بني الشخصية الطبيعية  ،والشخصية االعتبارية يف مسائل االقرتاض بفائدة إال يف حالتني
هام :
حالة التواطؤ والتحايل من خالل رشكات مثل (  ) V.P.Sوحالة ما إذا كانت الرشكتان مملوكتني
لشخص واحد  ،وهذا ما صدرت فيه فتوى ندوة الربكة (  ) 9/8حيث تنص عىل :
(  -1إذا اقرتضت رشكة من رشكة أخرى بفائدة لغرض االستفادة من اإلعفاءات الرضيبية أو لغري
ذلك من األغراض املرشوعة بعيدا عن أخذ الربا وإعطائه حقيقة  ,فإن هذا االقرتاض ال يعد ربا إذا
كانت الرشكتان مملوكتني ملالك واحد  ,ألن هذه املعاملة صورية  ,التحاد الذمة املالية للرشكتني ,
وهي من تعامل الشخص مع نفسه .
 -2إذا كانت إحدى الرشكتني مملوكة جزئيا ملالك معني  ,واقرتضت بفائدة من الرشكة األخرى
اململوكة له كليا أو جزئيا  ,فإن الربا يتحقق  ,الختالف الذمة املالية بني املقرض واملقرتض).103
 - 4نظام املخصصات  ..إلخ
وما ذكرته ورقة األمانة من بيان أثر االختالف بني الشخصية االعتبارية  ،والشخصية الطبيعية يف
نظام املخصصات  ،ولزوم عقد املضاربة  ،وانفساخ املضاربة باملوت  ،والقبض الحكمي يف تعامل
املرصف مع العمالء  ،ونقل عبء اإلثبات إىل املضاربني والوكالء .
كل هذه املسائل ينطبق عليها ما ذكرته يف الفقرة األوىل الخاصة بالتنضيض .

 . 103يراجع  :فتاوى ندوة الربكة  ،فتوى رقم (� )9/8ص . 141
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املبحث الثالث  :مدى رسيان أحكام الرضورة والحاجة الشديدة عىل الشخص االعتباري ؟
الذي يظهر لنا من األدلة الدالة عىل االعرتاف بالشخصية االعتبارية أنه ال توجد تفرقة بينها وبني
الشخصية الطبيعية يف مجال الرضورات والحاجيات إذا تحققتا فعالً  ،ألنهام تعامن الفرد والجامعة،
وكام أن الشخصية االعتبارية تؤول يف جوهرها وحقيقتها إىل األشخاص فهي متثل األشخاص مبارشة،
أو متثل أموالهم وممتلكاتهم وحقوقهم  ،وبالتايل فوجود هذه الواسطة لن تغري من الحقيقة شيئاً
فالرضورات والحاجيات واملحسنات تعم الفرد والجامعة واألمة  ،والشخصية االعتبارية .
وقد تطرق بعض فقهائنا العظام إىل أن رضورات الجامعة وحاجيتها فوق رضورات األفراد
وحاجياتهم ، 104حيث تحدث إمام الحرمني رحمه الله عن رضورات األمة  ،أو الدولة فبينّ بأن
رضوريات األمة أو الدولة أكرب من رضوريات الفرد وحاجياته فقال  ( :بل إن الحاجة يف حق الناس
كافة تنزل منزلة الرضورة يف حق الواحد املضطر ) . 105
وبناء عىل ذلك فإن الشخصية االعتبارية ( الرشكة أو املؤسسة ) إذا اضطرت إىل االقرتاض بالفائدة
من البنوك الربوية فريخص لها ذلك بالرشوط اآلتية :
أي متويل إسالمي يدفع الرضورة .
 -1أن ال تجد املؤسسة ّ
 -2أن يرتتب عىل عدم االقرتاض بفائدة إرضار فعيل حقيقي  ،وليس مجرد التوقع.
 -3أن يقدر هذه الرضورة خرباء لهم وزنهم وتجاربهم  ،بحيث يكتبون تقريرا ً معلالً بالحجج
والرباهني بأن املؤسسة تترضر فعالً إذا مل تقم باالقرتاض بفائدة. 106
 -4وأن تقدر هذه الرضورة – أيضاً بقدرها ـ فال يتجاوز إىل غريها .
وبناء عىل ما سبق فإننا نجيب عىل األسئلة التي طرحتها األمانة العامة للمؤمتر  ،والتي جاءت
عىل النحو االيت  :فلو أرشفت رشكة مالية أو صناعية عىل االفالس ما مل تقرتض بالربا أو تقلب دينها
للممولني – إعادة جدولة « أنظرين أزدك « – فهل يباح لها ذلك كإباحة أكل امليتة ورشب الخمر
للمضطر ؟ ويالحظ أن كثريا ً من الرشكات املالية االسالمية أعادت جدولة ديونها للغري  ،أو ديونها
عىل الغري  ،يف ظل األزمة املالية  ،وبعض املؤسسات الدائنة تفعل ذلك بحجة أنها لو أنظرت ميدنها
فإن دائنيها ال ينظرونها .

 . 104يراجع  :بحثنا املقدم �إىل ال��دورة الع�شرين للمجل�س الأوروب��ي لالفتاء والبحوث يف الفرتة  30-26يونوي  2012با�ستنبول  ،بعنوان  :ال�ضروريات
واحلاجيات املنزلة منزلة ال�ضرورة للأقليات امل�سلمة  ،وم�صادره املعتمدة
 . 105الغياثي لإمام احلرمني ط .دار املنهاج  ،حتقيق �أ.د .عبدالعظيم الديب �ص 531
 . 106بحثنا ال�سابق الإ�شارة �إليه
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ويف ضوء هذه القضية املطلوبة للمناقشة ما ييل :
أ -هل يصح قياس إفالس رشكة أو مؤسسة عىل هالك الشخص الطبيعي إلباحة التمول أو الجدولة
بالربا ؟
الجواب :
يف نظري أن إفالس رشكة أو مؤسسة ال يقاس عىل هالك شخص طبيعي – وبالتايل جواز االقرتاض
حي فيه الروح والحياة ...الخ  ،وبالتايل فإن الحفاظ عىل روحه
بالربا -ألن الشخص الطبيعي إنسان ّ
وجسده واجب ورضوري إسالمياً وإنسانياً  ،ولذلك فإن كل ما يؤدي إىل هالكه يجب منعه  ،وإن
الحفاظ عىل روحه ونفسه وبدنه وأعضائه من الرضوريات الرشعية والطبيعية .
وأما الشخص االعتباري فال روح فيه وال إحساس  ،وال أمل وال أذى  ،وأن كل ما يصيبه هو اإلفالس،
فالتصفية  ،وهو يف حقيقته رضر يصيب املساهمني يف الرشكة واملتعاملني معها  ،ولذلك ينبغي
النظر إىل هذه اآلثار واملآالت بالنسبة للمساهمني واملتعاملني .
والخالصة أن اإلفالس ( فالتصفية ) ليس مثل هالك الشخص الطبيعي يف إباحة املحظورات يف علة
جامعة مؤثرة  ،وبالتايل فال يقاس إفالس الشخص االعتباري عىل هالك الشخص الطبيعي (موته
أو فقد أعضائه )..ولكن يُقاس إفالسه عىل إفالس الشخص الطبيعي  ،بل هو أقل منه تأثريا ً  ،إذ
أن إفالس الشخص االعتباري ال يرتتب عليه إفالس املساهمني ألن ذمته املالية مستقلة ومنفصلة
عنهم ،فقد يكونون أغنياء أثرياء  ،والشخص االعتباري الذي أسسوه يفلس  ،بينام الشخص الطبيعي
له ذمة مالية واحدة فإذا أفلس فهذا يعني أن ديونه والتزامته أصبحت مستغرقة لجميع أمواله
وحقوقه  ،وأن ذمته غري قادرة عىل الوفاء  ،وحينئذ يعلن إفالسه .
ومن جانب آخر فإن إفالس الشخص االعتباري اليوم ويف ظل القوانني املرعية قد ال يكون سلبياً بل
قد يكون هروباً من االلتزامات التي تفوق ذمة الشخص االعتباري  ،وذلك ألن مسؤوليته محدودة
( إالّ يف رشكات التضامن ) وبالتايل فإن الدائنني للرشكة ليس لهم حق إالّ يف موجودات الرشكة بعد
تصفيتها  ،وليس لهم أي حق يف أموال املساهمني حيث إنها مبنأى عن املسؤولية. 107
وكل ما ميكن النظر فيه لحالة إفالس الشخص االعتباري هو مدى تأثريه عىل األشخاص املساهمني،
وذلك يختلف حسب الحالتني اآلتيتني :
الحالة األوىل  :إذا كان الشخص االعتباري ذات مسؤولية محدودة  ،ففي هذه الحالة ال يتأثري
إلفالسه عىل املساهمني – كام سبق – إالّ يف حاالت نادرة نذكرها فيام بعد.
 . 107يراجع  :امل�صادر القانونية التي ذكرناها يف املبحث الثاين
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الحالة الثانية  :إذا مل تكن مسؤولية الشخص االعتباري محدودة – كام هو الحال يف رشكات التضامن
– فإن آثار إفالسه تتجاوز أموال الرشكة إىل أموال املساهمني املتضامنني  ،ويف هذه الحالة ينظر
إىل قوة تلك اآلثار  ،فمثالً لو أن الشخص االعتباري أعلن إفالسه  ،وأن ديونه من الكرثة بحيث ال
يتمكن املساهمون املتضامنون من أدائها وبالتايل يرتتب عليه السجن  ،ومل يجدوا أي متويل إسالمي،
وتوافرت بقية رشوط الرضورة  ،ففي هذه الحالة يرخص للرشكة أن تقرتض بفائدة  ،أو تجدول
ديونها بفائدة يف حدود الرضورات التي تقدر بقدرها .
وأما اآلثار التي ترتتب عىل إفالس الشخصايت االعتبارية ذات املسؤولية املحدودة فهي يف الغالب
غري مؤثرة – كام سبق – ولكنها قد تكون مؤثرة كام يف السؤال (ج) .
ب -إن ترابط املديونيات بوصفها عقبة أمام إنظار املعرسين هي مشكلة حقيقية ال ميكن
حلها إالّ عىل مستوى بلد بأكمله ومن قبل السلطات النقدية والتنفيذية التي تستطيع أن
تفرض (اإلنظار) عىل الجميع  ،كام تستطيع اللجوء لخيارات أخرى .
الجواب :
إن الدولة تتحمل املسؤولية يف هذا الشأن وإن كانت الرشكات من القطاع الخاص  ،ولذلك يجب
عليها التحرك لحامية هذه الرشكات من االنهيار او االفالس  ،أو االضعاف من البداية بالرقابة
والترشيعات  ،ويف النهاية بالدعم واملعونات  ،ألن آثار انهيارها ستكون عىل الجميع  ،عىل الدولة،
وحمت الرشكات
واالقتصاد  ،واألفراد  ،وقد رأينا كيف تدخلت الحكومة األمريكية يف شأن الرشكات
ْ
املؤثرة عن اإلفالس مثل رشكة جرنال موترز مع أن النظام الرأساميل يجعل الدولة بعيدة عن التدخل،
حتى إن أمريكا ضخت مئات املليارات من الدوالرات يف هذه الرشكات يف البنوك والبورصات حتى
ال تنهار .
لذلك أرى أن يكون للدولة دور إيجايب يف حامية الرشكات والبنوك التي لها تأثري عىل االقتصاد
واملجتمع.
ويدل عىل ذلك ما رشعه الله تعاىل من تحصيص مرصف مستقل للغارمني ضمن املصارف الثامنية
للزكاة  ،وهم املدينوين الذي ال يقدرون عىل أداء ديونهم  ،وباالضافة إىل ذلك فإن الدولة االسالمية
تقع عىل عاتقها مسؤولية الديون ما دامت قادرة عىل أدائها  ،حيث لن ترتك املدينني املعذورين غري
القادرين دون رعاية وعناية ما دام بيت املال قادرا ً عىل ذلك  ،وفيه من أموال الفيئ ونحوه ،حيث
يقول الرسول الكريم صىل الله عليه وسلم  ( :أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم  ،فمن تويف وعليه دين
يل قضاؤه 108 )...وقد ذكر النووي أن العلامء مختلفون يف هذه املسألة حيث قال( :واختلف أصحابنا
فع ّ
109
يف قضاء دين من مات وعليه دين  ،فقيل  :يجب قضاؤه من بيت املال  ،وقيل  :ال يجب) قال
ً
�ضياعا )
� . 108صحيح م�سلم احلديث  ، 1619واخلديث رقم  ، 867ورواه البخاري بلفظ ( ال
 . 109يراجع � :شرح الإمام النووي على �صحيح م�سلم  ،كتاب الفرائ�ض  ،با  :من ترك ً
ماال فلورثته  ،احلديث 1619
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الخطايب  ( :هذا الحديث فيمن ترك َديْناً ال وفاء له يف ماله  ،فإنه يُقىض دينه من الفيئ  ،فأما من ترك
وفاء فإن دينه
مقيض منه  ،ثم بقية ماله بعد ذلك مقسومة بني ورثته )  110وهذا األخري هو ما بينه
ّ
111
َ
القرآن الكريم ِ ( :م ْن بَ ْع ِد َو ِصيَّ ٍة يُ يِ
وص ِب َها أ ْو َديْنٍ ) .
ج -هناك أحياناً مآالت اجتامعية خطرية إلفالس املؤسسات املالية الكبرية ال نظري لها يف حالة
الشخص الطبيعي  ،هي خطر انتشار الذعر املايل وتداعياته عىل مؤسسات أخرى وعىل االقتصاد
برمته فهي (أرضار خارجية) تصيب غري املؤسسة املفلسة  ،وقد دفعت كثريا ً من الحكومات إىل
إتخاذ تدابري استثنائية  ،وهذا أمر قد يعترب مربرا ً كالرضورة أو الحاجة العامة  ،إذا غلب عىل ظن
خرباء مستقلني احتامل وقوعه  ،والخرباء يف هذا هم عادة السلطات النقدية يف البلد املعني .
الجواب :
يف مثل هذه الحاالت التي ذكرت يف السؤال  ،نرى أن من واجب الدولة التدخل االيجايب من الناحية
الرشعية حامية ألموال املجتمع ودرءا ً لألرضار الناجمة عن اإلفالسات الجامعية باالضافة إىل أن
اإلفالسات إذا زادت أو عمت فإن من آثارها البطالة  ،أو الزيادة منها  ،ومن املعلوم ان من حقوق
األمة عىل الدولة السعي الجاد لتوفري العمل لكل من هو قادر عىل العمل  ،وحينئذ يكون دعمها
لتلك املؤسسات دعامً لربامج الدولة نفسها .
وال أرى مانعاً أن تتخذ الحكومات تدابري استثنائية مرشوعة  ،ألن هذا من باب السياسة الرشعية
التي تبنى عىل تحقيق املصالح  ،ودرء املفاسد  ،حيث ميكن للحكومات يف ظل األحوال واملربرات
املذكورة يف السؤال أن تتخذ االجراءات اآلتية :
 .1وضع قيود عىل حرية السحوبات  ،وعىل السياسة النقدية  ،وأدواتها .
 .2وضع قيود عىل التعامل يف البورصة وبخاصة يف أسهم الرشكات املهددة باإلفالس .
 .3ضامن الدولة للمساهمني برؤس أموالهم واملتعاملني مع الرشكة  ،وهذا يعطي اطمئناناً لهم.
 .4إصدار ترشيعات وقوانني  ،أو لوائح لضبط القضايا االقتصادية  ،والسوق  ،وتحقيق توازن يف
السياسات املالية والنقدية  ،واملالية .
باالضافة إىل رضورة الدعم املايل الذي ذكرناها سابقاً .

 . 110امل�صدر ال�سابق
� . 111سورة الن�ساء  /الآية 11
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ولكن هل يجيز ما ذكر يف السؤال  :للشخص االعتباري أن يقرتض بالفائدة ( الربا ) أو يجدول ديونه
بالفائدة ؟
الجواب :
يف رأي أن ما ذكر ليس كافياً للرتخيص بالفائدة إالّ إذا توافرت الرشوط األربعة التي ذكرناها يف
السابق.
د -هب أن إدارة مؤسسة متعرثة أكدت لهيئتها الرشعية بأن إفالسها جدير بأن يعد رضورة تربر
قلب ديونها وإعادة جدولتها  ،فهل يحسن بالهيئة أن تأذن ؟ ثم ماذا ستكتب يف تقريرها السنوي
عن مدى موافقة أعامل املؤسسة ألحكام الرشيعة االسالمية ؟
الجواب :
يجب عىل الهيئة الرشعية التأكد بنفسها من توافر رشوط الرضورة وضوابطها وذلك من خالل
النظر إىل تقارير الخرباء  ،واالستامع إليهم وسؤالهم عن مدى تحقق الرضورة الرشعية بضوابطها ،
بحيث ننظر يف املوضوع بدقة وأمانة وشفافية ومهنية  ،ثم تحكم وتقرر القرار الذي تراه صحيحاً،
ثم تكتب تقريرها مبا يريض الله تعاىل وحده  ،فتكتب بكل أمانة ما توصلت إليه  ،فإن كانت
اإلدارة قد التزمت فبها ونعمت  ،وإالّ فستكتب تقريرها باملخالفات  ،وتقدمه إىل مجلس اإلدارة،
وإذا مل تلتزم  ،أو ترتاجع فسرتفع تقريرها املفصل املعلل املدلل إىل الجمعية العمومية  ،وإذا مل
يعرض تقريرهاعىل الجمعية العمومية  ،أو مل تأخذ به  ،فعليها ان تستقيل وتوضح ذلك لجمهور
املساهمني بالطرق املناسبة  ،وكذلك للجهات الرقابية .
رب العاملني
هذا والله أعلم وأخر دعوانا أن الحمد لله ّ
وصىل الله عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني

