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بسم الله الرحمن الرحيم
يتألف هذا البحث من متهيد ومبحثني وخامتة.
التمهيد
يف أهمية املوضوع وإشكاليته وتأصيل حلها
 -1إن من املشهور املتداول عىل ألسنة الفقهاء والباحثني املعارصين يف شؤون املرصفية اإلسالمية أن
مبنى عمل املرصف اإلسالمي عىل عقد املضاربة ،الذي هو أحد العقود املسامة يف الفقه اإلسالمي،
وأن األحكام الرشعية والضوابط الفقهية التي تُنزل عليه ،وتُجرى عىل مسائله وجزئياته ،وفروعه
وتطبيقاته املعارصة هي ذات األحكام والضوابط املنقولة إلينا لعقد املضاربة يف الفقه اإلسالمي
املوروث مبجموع مذاهبه ومدارسه واجتهادات فقهائه وتخريجاتهم عىل مر العصور وتعاقب
الدهور السالفة ،بناء عىل أن املو ِدع املستثمر هو رب املال ،واملرصف هو عامل املضاربة.
 -2غري أن النظر الفسيح ،والتأمل الدقيق ،واملراجعة الفاحصة ملا تقرر يف الفقه املوروث لعقد
املضاربة (= املضاربة الفقهية) وما جرى عليه العمل يف املصارف اإلسالمية بناء عىل فتاوى جملة
من الفقهاء والباحثني املعارصين وقرارات بعض املجامع الفقهية والهيئات الرشعية يُظهر عدم
صحة هذه املقولة ،ويُربز إشكالية يف املسألة تحتاج إىل حل ،وخلال يف التأصيل يحتاج إىل إصالح،
والتباسا يف الحقائق واملفاهيم يحتاج إىل رفع وإزالة ،ليظهر وجه الحقيقة واضحا جليا ال لبس فيه
وال غموض وال خلل وال إشكال.
وأرضب لذلك بعض األمثلة ،منها ما يتعلق بأصل عمل املرصفية اإلسالمية ،ومنها ما يرجع إىل أحكام
الخدمات املرصفية التي تقدمها.
 -3فأما ما يتعلق بأصل عمل املرصفية اإلسالمية:
أ -فقد ذهب جامهري الفقهاء يف املضاربة الفقهية إىل أن موت رب املال موجب النفساخ عقد
املضاربة .غري أن ما عليه العمل يف املرصفية اإلسالمية أنه غري موجب لذلك ،وأن عقد املضاربة
املرصفية بني املرصف (املضارب) وبني املودع (رب املال) مستمر بعد موته ،وال ينفسخ بطروء واقعة
املوت عليه.
ب -وال خالف بني الفقهاء يف املضاربة الفقهية يف أن عقد املضاربة ينفسخ مبوت املضارب ،غري
أن ما عليه العمل يف املرصفية اإلسالمية هو عدم تأثر عقد املضاربة املرصفية بيشء اسمه «موت
املضارب» ،حيث إن موت مدير االستثامر أو املدير التنفيذي أو غريهم من العاملني واملسؤولني ال
يؤثر عىل بقاء املرصف واستمراره ودوام شخصيته االعتبارية وذمته املالية املستقلة.

فضيلة الشيخ أ.د .نزيــه حمــاد

ج -األصل يف عقد املضاربة الفقهية عدم اللزوم يف حق الطرفني قبل رشوع املضارب يف العمل ،ولكل
واحد منهام فسخه بإرادته املنفردة كسائر العقود الجائزة (غري الالزمة) .غري أن ما عليه العمل يف
املرصفية اإلسالمية لزومه يف حق الطرفني قبله ما مل تتضمن االتفاقية بني املرصف وبني املودع (رب
املال) خالف ذلك.
د -ال خالف بني الفقهاء يف املضاربة الفقهية يف أن رب املال ال حق له يف الخروج من املضاربة
وأخذ رأس ماله ونصيبه من الربح إال بعد التنضيض الحقيقي لرأس املال ،وأن التنضيض الحكمي
ال يقوم مقامه ،وال يسد مسده ،إذ ال يُ ْد َرى ماذا سيحصل بعد التنضيض الحقيقي ملتاعه لو خرج
بعد التنضيض الحكمي ،وأخذ رأس ماله وحصته من الربح املتوقع؟ هل سيسلم رأس ماله من
الخسارة أم ال؟ وإذا سلم فكم سيكون نصيبه من الربح إن وقع فعال ؟ ألن املتاع قد ينحط سعره
وقد يرتفع وقت التنضيض الحقيقي ،كام قال الفقهاء.
غري أن ما عليه العمل يف املرصفية اإلسالمية خالف ذلك ،حيث إن لرب املال (املودع) الخروج من
املضاربة قبل التنضيض الحقيقي ملال املضاربة ،واسرتجاع رأس ماله مع حصته التقديرية من الربح
بناء عىل التنضيض الحكمي.
ه -ال يجوز يف املضاربة الفقهية يف قول أحد من الفقهاء اقتطاع جزء من العوائد واألرباح التي
يستحقها املضارب أو رب املال من أجل استخدامه يف إطفاء خسارة قد تحدث يف املستقبل ،أو
انخفاض يف قيمة مجموع األصول أو بعضها ،أو من أجل رفع مستوى األرباح يف حال طروء يشء
من ذلك يف الفرتة أو الفرتات املالية القادمة .بينام جرى العمل يف املرصفية اإلسالمية عىل اقتطاع
املخصصات 1واالحتياطات 2لتلك األغراض.
و -إن رأس املال يف املضاربة الفقهية أمانة يف يد املضارب ،فال يضمن شيئا من تلفه أو خسارته من
غري تعد منه وال تفريط ،وكذلك يؤخذ بقوله مع ميينه (كسائر األمناء) يف نفي وقوع تعد منه أو
تفريط ،ما مل يقم رب املال بينة تثبت وقوع ذلك بسبب تعديه أو تفريطه.
أما يف املضاربة املرصفية ،فإنه ال يؤخذ بدعوى املرصف وقوع الهالك أو الخسارة بدون تعد منه وال
تفريط ،وال يطالب بتأكيد قوله وتقويته باليمني ،ولكن ينتقل عبء اإلثبات إليه ،فيطالب بالبينة
عىل وقوع الهالك أو الخسارة كان من غري تعديه وال تفريطه .فإن فشل يف إقامتها ،كان ضامنا
للهالك والخسارة يف نظر كثري من الفقهاء املعارصين.
 . 1املخ�ص�ص :هو مبلغ يحتجز �أو يقتطع من الإيرادات ب�إ�ضافته �إىل امل�صروفات ،ملواجهة اخل�سارة �أو االنخفا�ض املحتمل الوقوع يف قيمة جمموع
املوجودات �أو �أحدها على وجه اخل�صو�ص ،بحيث �إذا طر�أ �شيء من ذلك  ،ف�إن امل�صرف يكون م�ستعدا لإطفائه من املبلغ املحتجز يف املخ�ص�ص دون �أن
ي�ضطرب مركزه املايل نتيجة عدم وجود ما ميت�ص به تلك اخل�سارة �أو يجرب به النق�ص الناجت عن االنخفا�ض .ونظرا لأن مبلغ املخ�ص�ص يقتطع من
الإيرادات نتيجة لإ�ضافته �إىل امل�صروفات ،ف�إن �أثره املبا�شر تخفي�ض الربح احلا�صل �أو �إعدامه .ولذلك يعد عبئا ذا وط�أة على الربح( .انظر قيا�س الربح
يف امل�صرف الإ�سالمي للزامل �ص  ،247تكوين املخ�ص�صات يف امل�صارف الإ�سالمية للدكتور �أ�سيد الكيالين �ص .)111
 . 2االحتياطي :هو مبلغ يتم اقتطاعه من الربح ل�صايف املتحقق القابل للتوزيع خالل فرتة معينة بعد مقابلة الإيرادات بامل�صروفات .ومن �أهداف
تكوين االحتياطات املحافظة على م�ستوى م�ستقر للأرباح التي �ستوزع يف امل�ستقبل �أو الوفاء بالتزامات م�ستقبلية معينة� ،أو دعم وتقوية املركز املايل
للم�صرف �أو امل�ؤ�س�سة املالية بوجه عام( .انظر قيا�س الربح يف امل�صرف الإ�سالمي �ص  ،246تكوين املخ�ص�صات يف امل�صارف الإ�سالمية �ص .)113
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وأما فيام يتعلق بأحكام الخدمات املرصفية:
أ -فإن إيداع مبلغ من املال لدى شخص طبيعي ليحفظه لثالث ال يعترب قبضا حكميا من املستفيد
يف نظر سائر الفقهاء يف الفقه اإلسالمي املوروث .أما إيداع ذلك املبلغ يف حساب شخص ثالث لدى
املرصف مبارشة أو بحوالة مرصفية ،فيعترب قبضا حكميا من املستفيد يف نظر الفقهاء املعارصين.
ب -ال خالف بني الفقهاء من املصارفة الفقهية (= يف الفقه املوروث لعقد الرصف) يف أنه إذا وقعت
مصارفة ناجزة بني شخصني طبيعيني بعمليتني مختلفتني كالدوالر األمرييك مع الدينار الكويتي مثال،
فسلم مشرتي الدوالرات بدل الرصف املتفق عليه من الدنانري إىل بائعها ،وقيد له بائعها يف حساب
دائنيه من سجالته يف مجلس العقد القدر املتفق عليه من الدوالرات ،فإن عقد الرصف باطل.
أما إذا وقعت تلك املصارفة بني شخص طبيعي وبني مرصف له فيه حساب مرصيف بالدوالر األمرييك،
فسلم العميل له البدل املحدد بالدنانري ،وقيد له املرصف يف حسابه بدلها من الدوالرات يف مجلس
العقد ،فإن عقد الرصف صحيح يف نظر الفقهاء املعارصين.
ج -ال خالف بني الفقهاء يف املصارفة الفقهية يف أنه إذا وقعت مصارفة ناجزة بني شخصني طبيعيني
بعمليتني مختلفتني ،كالدوالر األمرييك مع الدينار الكويتي ،فسلم مشرتي الدوالرات بدل الرصف
املتفق عليه من الدنانري إىل بائعها ،وأعطاه بائعها يف مجلس العقد وثيقة كتابية شخصية تثبت أنه
مدين له بثمنها املتفق عليه من الدوالرات ،مع إحالته عىل مدين له معني بذلك املبلغ ،فإن عقد
الرصف باطل.
أما إذا أعطاه شيكا مرصفيا أو شيكا شخصيا مؤكد الدفع مسحوبا عىل حسابه بذلك املرصف يف
مجلس العقد ،فيعترب تسليم الشيك إقباضا حكميا ملضمونه ،ينوب مناب القبض الحقيقي املطلوب،
ويقوم مقامه ،ويكون عقد الرصف صحيحا يف نظر الفقهاء املعارصين.
 -5وبناء عىل ما تقدم ،يظهر يل أنه ال بد لرفع االلتباس ،وإزالة الغموض ،وحل اإلشكال فيام سبق
بيانه – ونحوه من املسائل والقضايا – من مالحظة حقيقة هامة ،وهي:
أوال :إن جميع أحكام املضاربة يف الفقه اإلسالمي املوروث مل يرد فيها نص يف الكتاب أو السنة،
وإمنا جرى استمدادها من املبادئ والقواعد الفقهية العامة يف تكوين العقود ،أو وقع تخريجها عىل
أحكام بعض أشباهها ونظائرها من العقود األخرى كالوكالة.
وحتى أصل مرشوعيتها ال يستند إىل نص ترشيعي خاص فيها ،وإمنا هو االجامع ،إما بناء عىل ما
حيك من إقرار النبي صىل الله عليه وسلم لها عىل ما كانت عليه يف صورتها البدائية قبل اإلسالم،
أو بناء عىل أن األصل يف املعامالت املالية الحل ما مل يرد دليل رشعي حاظر .وعىل كال النظرين،
فإنه ال يسوغ اعتبارها أصال صالحا ألن تقاس عليه املضاربة املرصفية مطلقا ،مع كل ما بينهام من
فروق واختالفات.
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قال إبن املنذر « :مل نجد للقراض يف كتاب الله ذكرا ،وال يف سنة نبيه صىل الله عليه وسلم ووجدنا
3
أهل العلم قد أجمعوا عىل إجازة القراض بالدنانري والدراهم».
قال الشوكاين « :رصح جامعة من الحفاظ بأنه مل يثبت يف كتاب املضاربة يشء مرفوع إىل رسول الله
صىل الله عليه وسلم ،بل جميع ما فيه آثار عن الصحابة .وقد وقع اجامع من بعدهم عىل جواز
هذه املعاملة ،كام حىك غري واحد» 4.أي من أهل العلم.
وقال ابن حزم « :كل أبواب الفقه ليس فيها باب إال وله أصل يف القرآن أو السنة نعلمه ولله الحمد،
حاىش القراض ،فام وجدنا له أصال فيهام البتة .ولكنه اجامع صحيح مجرد .والذي نقطع به أنه كان
5
يف عرصه صىل الله عليه وسلم ،فعلم به وأقره».
وقال ابن تيمية« :املضاربة جوزها الفقهاء كلهم اتباعا ملا جاء فيها عن الصحابة ،مع أنه ال يحفظ
فيها بعينها سنة عن النبي صىل الله عليه وسلم .ولقد كان أحمد يرى أن يقيس املضاربة عىل
6
املساقاة واملزارعة ،ألنها ثبتت النص ،فتجعل أصال يقاس عليه ،وإن خالف فيها من خالف».
وقال ابن القيم« :لقد أقر النبي صىل الله عليه وسلم املضاربة عىل ما كانت عليه قبل اإلسالم،
7
فضارب أصحابه يف حياته وبعد موته ،وأجمعت عليها األمة».
ثانيا :لقد قدم لنا فقهاء الرشيعة السابقون األحكام الفقهية االجتهادية – مبا تقتيض قواعد الرشيعة
ومناهج التخريج – لعقد املضاربة يف صورته التاريخية البسيطة وفق ما كان معروفا بني الناس
يف أزمانهم يف أساليب االشرتاك التجاري ،وهي تعد من األساليب االبتدائية بالنسبة إىل الرشكات
التجارية الحديثة – حيث كانت العالقة فيها تتم بني شخصني طبيعيني ،وملدة محدودة من الزمن،
وكان مبناها عىل عنرصي املعرفة الشخصية والثقة – ومل يكن يف تلك األساليب ما يقتيض أو يدعو
إىل كونها متمتعة بشخصية حكمية (اعتبارية)مجردة ،وذمة مالية مستقلة عن ذمم األشخاص
الطبيعيني الذين يعملون فيها أو ميثلونها ،بل إنه مل يعرف يف الفقه اإلسالمي املوروث ،عىل مر
العصور وتعاقب الدهور رشكة من رشكات العقد املسامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ،وذمة
مالية منفصلة عن ذمم الرشكاء.
أما املضاربة املرصفية املعارصة ،فهي نوع رشكة مبتكرة يف الربح والنامء والناتج بني شخص حكمي
يتوىل إدارة استثامر األموال املودعة لديه (وهو املرصف) وبني شخص طبيعي أو حكمي آخر
أو أشخاص يودعون أموالهم عنده الستثامرها (وهم أرباب املال) وفقا للطرائق واألساليب التي
أوجدها التطور االقتصادي والتجاري واملرصيف الحديث .ولهذه الرشكة شخصية حكمية ذات إدارة
3
4
5
6
7

 .الأو�سط البن املنذر  ،561/10الإ�شراف على مذاهب العلماء له .206/6
 .وبل الغمام .167/2
 .مراتب الإجماع �ص .91
 .جمموع فتاوى اب تيمية  ،101/29القواعد النورانية الفقهية �ص .167
� .إعالم املوقعني .19/3
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موحدة ،ميثلها مدير أو مجلس ،وتعترب يف مجموعها مبثابة شخص طبيعي واحد ،يف أهليتها وذمتها
وعقودها وحقوقها والتزاماتها وأموالها .وعقد املضاربة فيها بحسب تصميمها وهيكلها ذو طابع
مؤسيس وطبيعة جامعية مستمرة ،تتصف بالدوام والثبات والتجدد التلقايئ ،والعالقة بني طرفيها
غري قامئة عىل عنرصي املعرفة الشخصية والثقة – كام هو الحال يف املضاربة الفقهية – إذ ال يخفى
أن املدير التنفيذي أو مدير االستثامر ومعاونيه يتبدلون ويتغريون فيها ،واملودعون (أرباب املال)
يدخلون ويخرجون ،ويحل الواحد منهم محل اآلخر ،واملرصف باقٍ عىل حاله.
ونظرا الختالف طبيعتها وخصائصها ومميزاتها عن املضاربة التاريخية البسيطة التي تعقد بني
شخصني طبيعيني ،فإنه ال يصح إسقاط أو تنزيل أحكام املضاربة الفقهية عليها ،للفارق املؤثر،
والتباين الجوهري يف املضمون واملعاين املؤثرة بني املضاربتني ،حيث إن األوىل من العقود املسامة
املعروفة يف الفقه املوروث ،بينام املضاربة املرصفية منظومة عقدية مستحدثة ،تخضع للقوانني
واألنظمة واللوائح التي تحكمها ،أملتها احتياجات املتعاملني وأعرافهم التجارية ومصالحهم يف هذا
العرص.
وعىل ذلك ،فإنه ال بد ملعرفة أحكامها الرشعية من اجتهاد معارص ،يراعي طبيعتها وخصائصها
ورشوطها ومقاصدها ،ويتوافق مع طبيعة وخصائص ومميزات الشخص الحكمي (االعتباري) الذي
تندرج تحته ،وتنسحب أحكامه عليها ،ما وجد املجتهد إىل ذلك سبيال سائغا من الوجهة الرشعية.
 -6وجامع القول وصفوته يف القضية أن املضاربة املرصفية املتطورة ليست نفس املضاربة الفقهية
يف صورتها التاريخية البسيطة ،وإن كان بينهام قدر من الشبه كام أن املرابحة املرصفية (لآلمر
بالرشاء) غري املرابحة الفقهية (التي هي من عقود األمانة) ،والوديعة املرصفية غري الوديعة الفقهية،
والحوالة املرصفية غري الحوالة الفقهية ،واملصارفة املرصفية غري املصارفة الفقهية...إلخ – ومع قيام
الفارق املؤثر بينهام ،ال يصح قياس املضاربة املرصفية أو تخريج 8أحكامها عىل املضاربة الفقهية.
قال اإلمام السبيك « :رشط إلحاق مسألة بأخرى اشرتاكهام يف مناط الحكم مع عدم الفارق ،وال
9
يكفي االشرتاك فيام ليس مناط الحكم يف األصل».
ومن أهمل مراعاة هذا األصل الكيل ،ولجأ إىل إسقاط أحكام املضاربة الفقهية عليها مطلقا ،انتهى
ال محالة إىل تخريجات فقهية سقيمة ،وتعليالت ضعيفة واهية ،وأقيسة فاسدة ،وترقيعات سطحية
تحكمية.

 . 8التخريج« :هو القول يف م�س�ألة ال ن�ص فيها للإمام مبثل قوله يف م�س�ألة ت�ساويها �إذا ن�ص املجتهد على حكم يف م�س�ألة لعلة بينها ،فمذهبه يف كل م�س�ألة
وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها»( .ن�شر البنود على مراقي ال�سعود .)32/2
 . 9تكملة املجموع �شرح املهذب .391/11
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قال اإلمام أبو محمد الجويني“ :اعلم أن مسائل الرشع رمبا تتشابه صورها ،وتختلف أحكامها ،لعلل
أوجبت اختالف األحكام .وال يستغني أهل التحقيق عن االطالع عىل تلك العلل التي أوجبت افرتاق
10
ما افرتق منها ،واجتامع ما اجتمع منها”.
وإنه يلزمنا من أجل تأصيل سديد ألحكام املضاربة املرصفية وخدماتها املعارصة من توضيح
الخطوط العريضة ملفهوم الشخصية الحكمية وطبيعتها وخصائصها ،وأهم جوانب االفرتاق بينها
وبني الشخص الطبيعي (الذي تدور عليه أحكام املضاربة الفقهية) ،وبيان أثر ذلك عىل اختالف
أحكام املضاربة املرصفية عن املضاربة الفقهية .وتفصيل ذلك يف املبحثني اآلتيني:

 . 10كتاب اجلمع والفرق لأبي حممد عبد اهلل بن يو�سف اجلويني .37/1
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املبحث األول
الشخصية االعتبارية
مفهومها – خصائصها – مميزاتها
مفهوم الشخصية االعتبارية ودواعي وجودها:
 -7ترتبط فكرة الشخصية أساسا بفكرة الحق وااللتزام ،إذ الحقوق جميعا وااللتزامات إمنا تكون
لألشخاص وعليهم ،وتصور األشخاص مالزم لتصور الحق وااللتزام ،ألنهم عىل كل حال أرباب الحقوق
وحملتها وطالبها واملطالبون بها 11.وعىل ذلك عرف القانونيون «الشخص» بأنه« :كل كائن ذي قيمة
اجتامعية – بالنظر ملا يتعلق به أو يستهدفه أو ميثله من مصالح إنسانية – يعتربه القانون قادرا
12
عىل اكتساب الحقوق والتزام الواجبات».
 -8والشخصية يف األصل هي الشخصية الطبيعية (اإلنسانية) التي تتجىل بكل فرد من أفراد اإلنسان،
فكل واحد منهم شخص مستقل بشخصيته التي تثبت له بها حقوق ،وعليه واجبات .وعىل ذلك
كان اإلنسان مرتكز الشخصية وأساسها الذي تقوم عليه ،وهو الذي يكون منها تبعا لذلك ما يسمى
بالشخص الطبيعي.
 -9وقد تطور الفكر الحقوقي يف تصور الشخصية منذ القديم إىل أبعد من هذا الحد الطبيعي املادي،
إذ لحظ أن هناك جهات من املصالح العامة الدينية ،من أماكن العبادة ونحوها ،تتسم بالثبات
والدوام ،وال تختص بشخص معني ،ويتوقف بقاؤها واستمراراها عىل نفقات دامئة ،فكانت ترصد لها
أموال ومستغالت من أجل سد حاجتها ،تعترب ملكا لها كالوقف ،وتعقد من أجلها وباسمها عقود،
ويقوم عىل ذلك سدنتها وكهنتها باسمها ،فأثبت لها «الشخصية االعتبارية» قياسا عىل شخصية
اإلنسان ،نظرا لتمتعها مبقومات تلك الشخصية ،باكتسابها لبعض صفات اإلنسانية القانونية .وعىل
ذلك اعترب لتلك املؤسسات العامة ما يشبه شخصية األفراد الطبيعيني يف قابلية التملك ،وثبوت
13
الحقوق وااللتزامات ،ألنها مادامت ملصلحة الجامعة ،فهي يف حكم مجموع شخصياتهم.
 -10ثم تطور النظر الحقوقي املعارص يف تجريد الشخصية إىل صورة أخرى ،وذلك بعد أن عرف
الناس أسلوب اجتامع الجامعات املنظمة ،التي تتوحد فيها الجهود واألموال املجموعة من أناس
عديدين يف سبيل االكتساب املشرتك أو النفع العام.
فقد لوحظ أن كال من هذه املنظامت يتألف من مجموع أفرادها وِحد ٌة شخصية ذات مصلحة
وحقوق مستقلة عن شخصية ومصالح كل فرد من أفرادها ،وال سيام بعد أن ُعرف يف الرشكات أنواع
 . 11املدخل �إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه الإ�سالمي للعالمة م�صطفى الزرقا �ص .247
 . 12انظر ال�شخ�صية االعتبارية يف الفقه الإ�سالمي للدكتور �أحمد علي عبداهلل �ص  27نقال عن �أ�صول القانون لل�سنهوري و�أبو �ستيت  297/2و�أ�صول
القانون حل�سن كريه �ص .707
 . 13املدخل �إىل نظرية االلتزام للزرقا �ص  249وما بعدها.
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تكون فيها مسؤولية الرشكة يف معامالتها املالية مقصورة عىل مال الرشكة ،أي غري سارية عىل ذمم
عامة الرشكاء ،بحيث لو أفلست الرشكة ال يكون الرشكاء مسؤولني عن ديونها يف أموالهم األخرى
التي لهم خارج الرشكة .وهذا يقتيض اعتبار ذمة خاصة للرشكة منفصلة عن ذمم الرشكاء املتكونة
14
منهم.
وقد تولد من هذا الوضع وأمثاله تصور شخصية تنشأ من اجتامع عدد من األشخاص عىل عمل ذي
غاية مرشوعة ،وتنفصل يف االعتبار الحقوقي تلك الشخصية الحاصلة (املتولدة) من اجتامعهم عن
شخصياتهم الفردية ،بحيث :
أ -إذا كانت الغاية من اجتامع الشخصيات توحيد الجهود الفردية ،حتى يتكون منها قوة أكرب عىل
عمل يبتغى به الربح واالكتساب املايل ،فهي الرشكات ،من تجارية وصناعية وزراعية.
ب -وإن كانت الغاية ليست ابتغاء الكسب والربح ،وإمنا هي خدمة مصالح عامة دينية أو علمية
أو أدبية أو اجتامعية أو إنسانية أو سياسية..إلخ ،فتلك يف لغة العرف والقانون هي الجمعيات
15
واملؤسسات.
 -11فهذه الرشكات أو املؤسسات أو الجمعيات بشخصياتها املجردة عن شخصيات أعضائها،
تعقد العقود باسمها ،ومتلك وتلتزم ،وتستحق ويستحق عليها ...إلخ ،وتكون ذات ذمة مالية
مستقلة ،كأفراد الناس .وهذه الشخصية املجردة هي التي تعترب من الوجهة الحقوقية قد سميت
يف االصطالح القانوين املعارص «الشخصية االعتبارية» ،ويقال لها أيضا» الشخصية الحكمية» و
«الشخصية املعنوية» 16.وقد عرفها الحقوقيون بأنها « :شخص حكمي تقديري ،يتكون من اجتامع
جامعة من األشخاص الطبيعيني ،ابتغاء غرض مشرتك ،ينشؤون باجتامعهم شخصية ذات حقوق
17
وواجبات متميزة عام ألفرادهم».
وهكذا تطور النظر الحقوقي وتجرد عن التقيد بالناحية املادية املحضة ،فألقى ثوب «الشخصية»
عىل غري األشخاص الطبيعيني من أوضاع وهيئات ومؤسسات وجامعات نشأت يف املجتمع الحقوقي،
ودخلت يف املضامر املايل وميدان املعامالت ،وأصبح لها يف نظر القوانني موقع شخيص ذو شأن كبري،
يزداد مكانة واتساعا عىل الزمن ،كام أصبح لها يف النظر السيايس أهمية عظيمة نظرا ملا متلكه من
18
قدرة مالية وعملية ال ميلك مثلها فرد عادة.
 -12وقد َسدَّتْ فكرة الشخص االعتباري نقصني كبريين يف نشاط الفرد اإلنساين ،هام (كونه محدودا
يف قوته وإمكانه ،وكونه محدودا يف مدته) ،ذلك أن نشاط الجامعة يقوى باالئتالف والتضامن ،وال
يرسع إليه الفناء ،كام هو الشأن يف حياة األفراد ...فتمكنت الجامعات اإلنسانية بفضل النشاط
14
15
16
17
18

 .املدخل �إىل نظرية االلتزام يف الفقه الإ�سالمي للزرقا �ص .250
 .امل�صدر ال�سابق �ص .250
 .امل�صدر ال�سابق �ص .205
 .امل�صدر ال�سابق  ،283نقال عن دائرة املعارف الفرن�سية.
 .امل�صدر ال�سابق �ص .251
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الجامعي للشخص االعتباري من تحقيق كثري من أعامل الخري ونرش العلم وإنعاش االقتصاد 19.وعىل
ذلك قال فقهاء القانون :إن فكرة الشخص االعتباري تعترب واحدة من مساهامت الفكر القانوين
20
املبدعة يف بناء التقدم اإلنساين.
وقال األستاذ مصطفى الزرقا« :إن فكرة الشخصية الحكمية إمنا تولدت يف النظر الحقوقي تولدا
رضوريا من وجود مصالح مشرتكة يف املجتمع متميزة عن املصالح الفردية ،بحيث ال ميكن إدماجها
فيها ،ويلحظ عجز الشخصية الطبيعية مبفردها عن أن تضطلع بأعبائها وتضمن تحقيقها.
فالواقع ينبئ بأن الشخصية الطبيعية ال تكفل إال املصالح الفردية ،يف حني أن األشخاص الحكمية
التي تعرتف بها الحقوق الحديثة والقوانني الوضعية إمنا تقوم عىل مصلحة مشرتكة استلزمتها
الرضورات االجتامعية ،حتى يف األشخاص الحكمية الخاصة ،كالرشكات التي تستند إىل مصلحة
مشرتكة من طبيعة خاصـة ،إذ من املسلم به وجود مرشوعات اقتصادية تستدعي تضافر الجامعات
بجهودها وأموالها ،وتتجاوز قدرة األفراد عىل انفراد.
فمجهود هذه الجامعات ضمن نطاق مصلحتها الخاصة هو مسخر بطريق غري مبارش لخدمة
21
املصلحة العامة بسد بعض حاجات املجتمع وزيادة الرثوة القومية».
 -13ومن الجدير بالبيان أن الفقه اإلسالمي املوروث قد عرف فكرة الشخص االعتباري وأقرها بنظر
إجاميل (مثل شخصية بيت املال والوقف والدولة) ،ورتب عىل اعتبارها بعض األحكام الرشعية دون
ترصيح بتلك التسمية ،وال ترثيب يف ذلك ،فالعربة للمفاهيم واألحكام ال للتسميات ،غري أن ما جاء
فيه من مبادئ وأحكام قد تفيد يف تخريج بعض املسائل املستجدة املتعلقة باملوضوع ،ولكنها ال
تفي بصياغة نظرية فقهية متكاملة للشخصية االعتبارية ،وأساليب عملها ،وطرائق تكوينها ،وحدود
مسؤوليتها عىل نحو ما جاء يف النظم والترشيعات الحديثة ،مام هو وليد العرف والتطور االقتصادي
22
املعارص يف العامل الغريب.
بداية الشخصية االعتبارية ونهايتها:
 -14إذا كان تاريخ ميالد الشخص الطبيعي ووفاته يحددان عادة 23بداية حياته القانونية ونهايتها،
24
فإن الشخص االعتباري ال يبدأ حياته القانونية إال بإذن من املرشع أو بتنظيم من القانون.
وكذلك ال تؤثر عليه واقعة الوفاة ،فالشخص االعتباري ال ميوت كالشخص الطبيعي ،بل ميتاز
بالدوام ،كام أنه ال يزول وال ينتهي بوفاة الشخص الطبيعي الذي ميثله ،وكذلك ال يبدل تبدله من
25
وضعه الحقوقي شيئا».
19
20
21
22
23
24
25
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قال األستاذ الزرقا« :يزول الشخص الحكمي بزوال رشائطه ،أو زوال العوامل التي أوجدته ،وعندئذ
يسمى زواله انحالال .أما زوال الشخص الطبيعي فيكون بانتهاء حياته ،ويسمى موتا .وهذا االنحالل
يف الشخص الحكمي يكون بأسباب وصور عديدة ،فقد يكون سببه انحالال طبيعيا ،أو ترشيعيا ،أو
26
قضائيا ،أو إداريا ،أو إراديا».
وأساس عدم توقف وجود الشخص الطبيعي عىل اعتبار أو اعرتاف ترشيعي ،أنه مبجرد
وجوده املادي تثبت شخصيته ،بخالف الشخص الحكمي ،فإن وجود شخصيته بتوقف عىل
27.
إقرار الترشيع لها
 -15ومن الجدير بالبيان يف هذا املقام أن الشخص الحكمي يفرتق عن الشخص الطبيعي يف وجوده
من ناحيتني:
(األوىل) أن الشخص الحكمي وجوده قانوين ،أي تقديري اعتباري ال حيس .أما الشخص الطبيعي
فذو وجود مادي محسوس.
(الثانية ) أن الشخص الحكمي وجوده تبعي ،أي إمنا يكون تابعا لوجود مجموعة من أشخاص
28
طبيعيني أو أموال .أما الشخص الطبيعي فوجوده مستقل بنفسه يف الواقع واالعتبار.
خصائص ومميزات الشخص االعتباري:
 -16يختص الشخص االعتباري بصفات ومميزات متيزه عن الشخص الطبيعي ،وإن كان يف األصل
مقيسا عليه .وأهم تلك املزايا:
(أوال) استقالل الشخص عن أعضائه وممثليه ،ومتتعه باألهلية والذمة املالية املتميزة املستقلة.
فقد رأينا فيام سبق أن املبنى الحقوقي يف تطور النظر إىل الشخصية ،الذي تولدت منه فكرة
الشخص الحكمي ،إمنا يقوم عىل تجريد شخص اعتباري ينتزع من جامعة أو مرشوع ،وتشبيهه
بشخص طبيعي ذي أهلية وذمة .فكام ال ينفك تصور الشخص الطبيعي – من الوجهة الحقوقية -
عن ذمة له يحمل بها الحقوق ،فإن الشخص االعتباري ال ينفك عن هذه الذمة أيضا – ولوال ذلك
ملا بقي هناك معنى للشخصية الحكمية إال مجرد التمثيل والنيابة يف العمل .وهذا غري التشخيص
مبعناه الكامل -رشيطة االعرتاف القانوين بالشخصية الحكمية له ،إذ إن من املحتم ليك يكتسب
الشخص الحكمي شخصيته أن يعرتف الترشيع له بهذه الشخصية املستقلة يف حمى الدولة .وال
يجب أن يعرتف الترشيع بذلك لكل شخص حكمي ناشئ عىل حدة ،بل يكفي االعرتاف النوعي،
كاعرتاف القانون التجاري بالشخصية ألنواع الرشكات القانونية التي تؤسس وفقا لرشائطه ،واعرتاف
29
قانون الجمعيات بشخصيات الجمعيات التي تؤسس وفقا ألحكامه ....إلخ.
26
27
28
29

 .املدخل �إىل نظرية االلتزام �ص  ،295وانظر تف�صيل �أ�سباب و�صور انحالل ال�شخ�ص االعتباري يف ذات ال�صفحة من املرجع .
املدخل �إىل نظرية االلتزام �ص .294
 .املرجع ال�سابق �ص .283 ،282
 .املدخل �إىل نظرية االلتزام �ص .293 ،292
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ويتفرع عن هذه الخصيصة:
أ -املسؤولية املحدودة للشخص االعتباري ،إذ هي من أهم العنارص التي تقوم عليها فكرته ،وأن
تكون أمواله وممتلكاته منفصلة متاما عن أموال وممتلكات أعضائه .فأعضاء رشكات املساهمة
(= حملة األسهم) مثال ليس لهم أية حقوق عينية يف ممتلكات الرشكة ،وإن كان لهم حق شخيص
يف الربح إذا أعلن أو قسم.
ب -حق التقايض .حيث إن الشخص االعتباري يستطيع أن يقايض باسمه املعروف به ،دون حاجة
30
لذكر األشخاص الطبيعيني الذين ميثلون يف التعبري عن إرادته.
(ثانيا) الشخص االعتباري ال يثبت له يشء من خصائص الشخص الطبيعي (اإلنسان) كاإلميان
واإلسالم والدين والعقل والذكاء واإلثم والصواب والصحة واملرض ،ومن ثم ال يصح وصف
الرشكة الحديثة أو املؤسسة أو الدولة بأنها مسلمة أو كافرة ،أو آمثــة أو مثــوبة ،أو عاقلـة أو
ذكية أو غبية ،ولكن يصح وصف أهلها أو أعضائها أو ممثليها بذلك ونحوه ،فيقال  :دين أهل
هذه الدولة أو سكانها اإلسالم أو املسيحية أو الزرادشتية أو الهندوسية ،كام يقال  :أعضاء هذه
الرشكة أو املؤسسة أو ممثلوها أو القامئون عىل إدارتـها مسلــمون أو غيــر مسـلمني ،أذكـياء
أو أغبياء ،آمثون لفعل كذا أو مثوبون ..بحسب ترصفاتهم.
وكذلك ال يتعلق به يشء من الحقوق وااللتزامات التي هي من خصائص اإلنسان ،كحقوق األرسة
من زواج وطالق ونسب وقرابة وإرث..إلخ ،وكحلف اليمني إلثبات حقه أو براءته أو نفي تعديه أو
تفريطه يف إدارة ما تحت يده من مال الغري.
أما ما ليس من الخصائص اإلنسانية ،فيمكن أن يثبت للشخص الحكمي (كالجنسية واألهلية
31
واملوطن) يف الحدود التي يقررها الترشيع.
(ثالثا) إذا كان من خصائص الشخص الطبيعي محدودية الزمن مبدة حياة اإلنسان ،فإن من خصائص
الشخص االعتباري البقاء واالستمرار والدوام .وقد عربت عن ذلك بعض القوانني «بأن يكون له صفة
32
تعاقبية مستدمية».
وأساس ذلك أن الشخص االعتباري بطبيعته ال تعرتيه الهزات والكوارث الكثرية التي تصيب عادة
الشخص الطبيعي من مرض وموت ونقص يف األهلية أو عدمها ،وإن كان هذا ال يعني القول
بخلوده ،غري أنه أطول عمرا بيقني بحسب العادة والطبيعة من اإلنسان .ولهذا يقال ،إن الشخص
االعتباري – بخالف الشخص الطبيعي -ال يتأثر مبوت أو جنون (فقد أهلية)أو خروج أي عضو من
 . 30ال�شخ�صية االعتبارية يف الفقه الإ�سالمي �ص .68 ،66
 . 31انظر املدخل �إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه الإ�سالمي �ص .308 ،294
 . 32حيث جاء يف قانون جامعة اخلرطوم م (« : )4/1تكون اجلامعة ذات �شخ�صية اعتبارية  ،و�صفة تعاقبية م�ستدمية  ،وخامت عام  ،ويكون لها حق
املقا�ضاة با�سمها».
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أعضائه ،بل رمبا بقي شخصيا قانونيا حتى لو مات جميع أعضائه ،وقام عنهم غريهم فيه .فاألعضاء
واملستفيدون يدخلون يف عضويته ويخرجون ،ويحل الواحد منهم محل اآلخر ،والشخص االعتباري
33
باق عىل حاله .ولهذا األثر أهمية خاصة يف تنفيذ املرشوعات التي يتطلب إنجازها زمنا طويال.
(رابعا) إن أهلية الشخص الطبيعي للترصفات وكسب الحقوق وتحمل االلتزامات غري محدودة ،وإمنا
تنقص عن كاملها بطروء بعض العوارض ،أما أهلية الشخص االعتباري ،فهي مقيدة بالحدود التي
يرسمها له الترشيع ،ومبا يدخل يف األغراض التي تكون من أجلها ،وتتوقف عليها مامرسة مهمته .ولهذا
34
قيل :إن املساواة املدنية بني األشخاص الطبيعيني غري قامئة يف األشخاص االعتبارية.
وأساس ذلك أن الشخص االعتباري يختلف عن الشخص الطبيعي يف أهلية الوجوب (وهي صالحية
الشخص لوجوب الحقوق املرشوعة له وعليه) 35بسبب ما بينهام من اختالف كبري يف التكوين
والهدف .فالشخص االعتباري وإن كان أهال للتمتع بالحقوق وااللتزام بالواجبات ،إال أنها ليست
بالرضورة كل الحقوق والواجبات التي للشخص الطبيعي ،كام وأنه إذا كان األصل يف األشخاص
الطبيعيني تساويهم يف الحقوق وااللتزامات ،فإن األصل يف األشخاص االعتباريني التفاوت يف أهلية
الوجوب ،ومرد ذلك إىل أن أغراض األشخاص االعتباريني تتفاوت فيام بينهام تفاوتا كبريا ،بحيث
يضيق هذا التفاوت أحيانا لدرجة التامثل ،ويتسع أحيانا أخرى لدرجة التضارب ،إذ لكل هدف
36
معني يسعى لتحقيقه يف الحياة.
(خامسا) املسؤولية الجنائية منتفية عن الشخص االعتباري ،الشرتاط توافر عنرص القصد الجنايئ
(النية اإلجرامية) لثبوتها ،وذلك التوافر متعذر يف الشخص االعتباري ،ألنه من خصائص (ما يختص
به) الشخص الطبيعي ،وألن العقوبة الجنائية يشرتط فيها األصالة ،أي إنها تتعلق بشخصية الجاين.
وعىل ذلك ال ميكن محاسبة ومعاقبة الشخص االعتباري جنائيا ،ألن املحاسبة واملعاقبة ال تجدي
وال تحقق أهدافها إذا مل تؤمل وتردع وتصلح املعاقب ،وذلك ال ميكن حصوله يف شخص ال روح له
فيه تحس (ترسي) وال مصلحة له تتأثر ،اللهم إال روح ومصلحة املنتفعني من وراء ذلك الشخص
37
االعتباري الذين تنفذ إليهم العقوبة املوقعة عليه عادة.
قال األستاذ الزرقا« :إن األشخاص الحكمية ال تطبق عليها العقوبات البدنية ،بل العقوبات املدنية
واإلدارية فقط .ومن نتيجة ذلك أنه ال ميكن تطبيق الحبس يف استيفاء ما يستحق عليها من ديون،
38
بل الحجز فقط».
33
34
35
36
37
38

 .ال�شخ�صية االعتبارية يف الفقه الإ�سالمي �ص.68
 .املدخل �إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه الإ�سالمي للعالمة �ص .294
 .انظر ك�شاف ا�صطالحات الفنون للتهانوي  ،516/2الأهلية وعوار�ضها لأحمد �إبراهيم �ص .353
 .ال�شخ�صية االعتبارية يف الفقه الإ�سالمي �ص .91
 .املرجع ال�سابق �ص .60
 .املدخل �إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه الإ�سالمي �ص .295
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(سادسا) الشخص االعتباري يتحمل املسؤولية املدنية عن أفعال ممثليه (أخطائهم ،تعديهم،
39
تقصريهم) بناء عىل فكرة «املسؤولية التضامنية» ،أي مسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه.
وأساس ذلك أن أحكام الشخص االعتباري القانونية مبنية عىل قياسه عىل الشخص الطبيعي يف
األصل ،وإذا كان مناط تكليف الشخص الطبيعي ومسؤوليته مبنيني عىل متتعه بالعقل ،وهو يشء
ال توصف به ذات الشخص االعتباري ،فإن املسؤولية املدنية عن الفعل الضار ال تستلزم العقل
(إذ الصغري غري املميز ضامن ملا يتلفه من مال الغري) ولهذا صح اعتبار الشخص الحكمي متحمال
40
للمسؤولية املدنية.

 . 39ال�شخ�صية االعتبارية يف الفقه الإ�سالمي �ص .100
 . 40املرجع ال�سابق �ص .99
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املبحث الثاين
التطبيقات الفقهية للموضوع عىل
مستجدات املرصفية اإلسالمية
بعد أن عرضنا باقتضاب يف املبحث التمهيدي عرشة مسائل متثل أهم وأبرز آثار االختالف بني
الشخصيتني الطبيعية واالعتبارية يف األحكام الفقهية املتعلقة مبستجدات املرصفية اإلسالمية ،فإنه
يلزمنا أن نتناولها يف هذا املبحث بالبيان املتضمن ما يلزم من التحليل والتعليل والتفسري والتأويل
من أجل تأصيل فقهي صحيح لتلك املستجدات ،وتخريج وجيه ،أو استنباط سديد ألحكامها ،ثم
نختم البحث بتحقيق علمي حول مدى رسيان قاعديت الرضورة والحاجة املاسة يف إباحة الخطورات
واالستثناء من القواعد العامة عىل الشخص االعتباري.
املسألة األوىل:
 -17ذكرنا فيام سبق أن موت رب املال موجب النفساخ عقد (املضاربة الفقهية) يف قول جامهري
الفقهاء ،وحجتهم عىل ذلك أن عقد املضاربة يتضمن الوكالة ،والوكالة تنفسخ مبوت املوكل ،فتتبعها
املضاربة .وألن التوكيل للمضارب يف الترصف مباله إمنا قام بإذنه ،وهو أهل لذلك ،فلام بطلت
41
أهليته باملوت بطل إذنه ،وانتقل الحق إىل غريه من الورثة فتنفسخ املضاربة رضورة.
غري أن ما عليه العمل يف املرصفية اإلسالمية عدم انفساخ العقد مبوت رب املال ،ولزوم استمراره
بعد وفاته وفقا لرشوط االتفاقية املربمة بني املرصف وبني العميل (رب املال) ،بناء عىل متتع
املرصف بالشخصية ال ُحكمية ( االعتبارية ) التي تختص وتتميز عن الشخصية الطبيعية يف املضاربة
الفقهية بالدوام واالستمرار وعدم التأثر مبوت أحد من املستثمرين فيها أو املمثلني لها ،وتخريجا
عىل قول الشافعية واملالكية والحنابلة عىل ظاهر املذهب وأيب يوسف ومحمد صاحبي أيب حنيفة
بأن ذمة اإلنسان ال تخرب باملوت وأهليته ال تبطل به إذا ترك ماال وحقوقا ،بل تعترب باقية حكام
لداعي الرضورة حتى تصفى الحقوق املتعلقة بالرتكة ،وذلك يقتيض استمرار وكالته وإذنه بالترصف
42
للمضارب (املرصف) بعد موته ،ومن ثم مضاربته وفقاً لالتفاقية املربمة بينهام.

 . 41انظر بدائع ال�صنائع � ،112/6أ�سنى املطالب  ،390/2نهاية املحتاج  ،237/5املغني � ،172/7شرح منتهى الإرادات للبهوتي  ،336/2املحلى  ،249/8م
( )1865و ( )1866من جملة الأحكام ال�شرعية على مذهب �أحمد.
 . 42انظر التلويح على التو�ضيح  780/2وما بعدها ،فتح الغفار على املنار  ، 100 ،99/3والتقرير والتحبري  ،189/2رو�ضة الطالبني  ،116/6مواهب اجلليل
� ،368/6 ،98/5أ�سنى املطالب  ،237/2املغني  ،85/7بدائع الفوائد  ،60 ،59/4الآداب ال�شرعية البن مفلح .75/1
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املسألة الثانية:
 -18لقد عرفنا أن موت عامل املضاربة موجب النفساخ عقد (املضاربة الفقهية) يف قول جامهري
الفقهاء ،بناء عىل أن عقد الضاربة يتضمن عقد الوكالة ،والوكالة تنفسخ مبوت أحد طرفيها ،وال
43
تورث ،فتتبعها املضاربة.
وعىل ذلك تباع السلع والعروض حتى يُ َن َّض رأس املال جميعه ،فيستويف رب املال رأس ماله ،ويوزع
الربح الحاصل بينه وبني ورثة املضارب عىل ما جرى عليه االتفاق يف عقد املضاربة.
غري أن ما عليه العمل يف املرصفية اإلسالمية عدم تأثر عقد املضاربة بيشء اسمه «وفاة املضارب»،
الن املرصف هو املضارب ،وهو يتمتع بالشخصية االعتبارية ،والشخص االعتباري ال ميوت كالشخص
الطبيعي (اإلنسان) ،بل ميتاز بالدوام واالستمرار ،كام أنـــــه ال يــــــزول وال ينتـــهي بــــــوفاة
الشخص الطبيعي الذي ميثله ،فموت مديـــــر االستثامر أو املدير التنفيذي أو أي موظف أو
مسؤول ،ال يؤثر عىل بقاء املرصف واستقراره وثبات حقوقه والتزاماته ،ودوام شخصيته االعتبارية
وذمته املالية املستقلة عن ذمة وأشخاص ممثليه .وإمنا يزول الشخص االعتباري كام أسلفنا بزوال
رشائطه ،أو زوال العوامل التي أوجدته ،وعندئذ يسمى زواله انحالال.
وقد جاء يف الفقرة العارشة من املعيار الرشعي رقم ( )13لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية -1« :تنتهي املضاربة يف الحاالت اآلتية( :ه) مبوت املضارب أو تصفية مؤسسة
املضاربة» 44.وهو نص مجمل يفتقر إىل التفصيل والبيان الذي نبهت إليه.
املسألة الثالثة:
 -19األصل يف عقد املضاربة الفقهية عند سائر الفقهاء أنه عقد غري الزم يف حق الطرفني قبل رشوع
عامل املضاربة فيها ،ويكون لكل واحد منهام فسخه بإرادته املنفردة .وحجتهم عىل ذلك أن عقد
املضاربة يتضمن الوكالة ،فيرسي عليه حكمها وهو عدم اللزوم من الجانبني.
وعىل ذلك نصت الفقرة الرابعة من املعيار الرشعي رقم ( -3 “ : )13األصل أن عقد املضاربة غري
الزم ،ويحق ألي من طرفيه فسخه إال يف حالتني ال يثبت فيهام حق الفسخ:
أ .إذا رشع املضارب يف العمل ،فتصبح املضاربة الزمة إىل حني التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
ب .إذا اتفق الطرفان عىل تأقيت املضاربة فال يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إال باتفاق الطرفني”.

45

 . 43العقود الدرية البن عابدين  ،68 ،67/2الفتاوى الهندية  ،329/4البدائع � ،112/6أ�سنى املطالب  ،390/2نهاية املحتاج  ،237/5املغني � ،172/7شرح منتهى
الإرادات  ،336/2املحلى ( ،249/8م)  1866 ،1865من جملة الأحكام ال�شرعية على مذهب �أحمد.
 . 44املعايري ال�شرعية لهيئة املحا�سبة املراجعة �ص .187
 . 45املعايري ال�شرعية لهيئة املحا�سبة املراجعة �ص .184
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غري أن ما عليه العمل يف املرصفية اإلسالمية لزومه يف حق الطرفني ما مل تتضمن االتفاقية بني املرصف
والعميل (رب املال) خالف ذلك ،بناء عىل طبيعة املضاربة املرصفية ومزاياها وخصائصها ،حيث
إن للمرصف شخصية حكمية (اعتبارية) ،ترسي عليها القوانني والترشيعات الخاصة باألشخاص
االعتباريني ،وتخضع عقوده واملعامالت التي يجريها مع الغري ألنظمة املرصف ولوائحه يف ظل
النظام القانوين للمصارف واملؤسسات املالية ،ثم من أجل استقرار التعامل بني املرصف وعمالئه
من أرباب املال.
املسألة الرابعة:
 -20ال يصح يف قول أحد من الفقهاء يف املضاربة الفقهية خروج رب املال ،وأخذ رأس ماله مع
نصيبه من الربح إال بعد التنضيض الحقيقي لرأس املال ،إذ التنضيض الحكمي ال يقوم مقامه ،وال
يسد مسده.
غري أن ما عليه العمل يف املرصفية اإلسالمية خالف ذلك ،حيث إن للعميل (رب املال) الخروج من
املضاربة قبل التنضيض الحقيقي ملتاع املضاربة ،واسرتجاع رأس ماله مع حصته التقديرية من الربح
بناء عىل قاعدة التنضيض الحكمي.
 -21وال تناقض بني الحكمني يف نظري ،نظرا الختالف حقيقة املحلني ،وتباين مضمون الصورتني،
وقيام الفارق الجوهري املؤثر بينهام .فاملضاربة الفقهية عبارة عن عقد رشكة بني شخصني طبيعيني،
أحدهام عنده مال ،لكنه ال يحسن استثامره ،واآلخر يحسن استثامر األموال ،ولكن ال مال عنده،
فيقدم األول (رب املال) رأس املال ،ويقوم اآلخر (املضارب) عىل إدارته ،عىل أن يكن الربح بينهام
بحسب النسبة املتفق عليها بينهام بعد التنضيض الحقيقي ملال املضاربة.
فهذه الرشكة بحسب طبيعتها والغرض منها يف صورتها التاريخية البسيطة ،ال داعي وال مربر أصال
لخروج رب املال منها قبل إمتام العمل وإنهائها وتصفيتها الفعلية بالتنضيض الفعيل ملوجوداتها،
حيث إن ذلك ممكن متيرس ،وال معنى للجوء إىل تقدير قيمة املوجودات والربح املتوقع بالتنضيض
الحكمي ،ليصار إىل دفع املضارب من جيبه الخاص إىل رب املال استحقاقه املكون من رأس املال
مع حصته التقديرية من الربح عىل أساس التنضيض التقديري للموجودات ،بل إنه غري ممكن وال
متيرس من الناحية العملية للمضارب أن يقوم بذلك عادة.
أضف إىل ذلك أن التنضيض الحكمي فيه كثري من الجهالة والغرر- ،ألن املوجودات قد ينحط
سعرها وقد يرتفع وقت التنضيض الحقيقي يف املستقبل كام قال الفقهاء -إذ ال يدرى ماذا سيحصل
بعده عندما يصار إىل التنضيض الفعيل ،هل سيسلم له مبلغ رأس املال أم ال؟ وإذا سلم له ،فهل
سيتحقق له ربح فعال أم ال؟ وإذا ما تحقق له ربح فعيل ،فكم سيكون مقداره؟ وهل سيكون مامثال
ملا قدر له ودفع إليه بناء عىل التنضيض الحكمي؟
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ثم إنه ليس هناك سبب رشعي إلعطاء املودع الالحق حصة من الربح الناشئ عن استثامر مال غريه
(املودع السابق) يف مضاربة سابقة مع املضارب قد انقضت ،مع أنه مل يسـاهم يف تحقيـقه مبــال
46
وال عمل ،والقاعدة الرشعية تنص عىل أنه “ال يحل ألحد أخذ مال أحد إال بسبب رشعي”.
وأيضا :فإن من املقرر يف قواعد الفقه وأصوله أنه ال يصح اللجوء إىل التقدير والتقريب يف األحكام
إال عند العجز عن التحديد ،أو قيام الحاجة املتعينة إليه لعرسه ومشقته البالغة .وغري خفي عىل
أحد أنه ال عجز عن التنضيض الحقيقي ،وال حاجة إىل التقدير التقريبي الحكمي بدال عنه يف
املضاربة الفقهية البسيطة.
أما يف املضاربة املرصفية ،فإن العقد يتم بني فرد أو عديد من األفراد وبني شخص اعتباري (هو
املرصف) ،والشخص االعتباري بحسب طبيعته وخصائصه يتصف بالبقاء والدوام واالستمرار ،كام
أن مضاربة املرصف جامعية ،مبعنى أنها تتم بينه وبني عدد كبري من املودعني (املستثمرين) عىل
أساس أن تخلط أموالهم وتجعل يف وعاء استثامري واحد يديره املرصف لصالحهم ،إذ صممت إدارة
األموال يف وعائها – بحكم القوانني واللوائح واألنظمة التي يخضع لها – عىل حق كل مستثمر يف
الدخول والخروج وفقا إلرادته ورغبته ومصلحته ،فاملودعون يدخلون ويخرجون عىل الدوام ويحل
أحدهم محل اآلخر ،ووعاء املضاربة مستمر تتجدد فيه االستثامرات تلقائيا ،واملرصف باق عىل
حاله ال يتأثر بيشء من ذلك.
وملا كانت هذه طبيعة وميزة املضاربة املرصفية ،فإن حق الخارج من املستثمرين ال ميكن حسابه
بالتحديد ،لتعذر تنضيض ما يقابل رأس ماله يف وعاء املضاربة يف أي وقت يرغب الخروج فيه ،وال
بد من اللجوء إىل حسابه بالتقدير والتقريب الفني العادل ،عىل أساس التنضيض الحكمي بحسب
معايريه املحاسبية العادلة املعروفة ،فتلك حاجة 47ماسة متعينة ،وهي دليل مرشوعية التنضيض
الحكمي يف املضاربة املرصفية ،إذ «ال واجب مع عجز ،وال حرام مع رضورة» 48،و»الرضورات تبيح
املحظورات» 49و»الحاجة تُنزل منزلة الرضورة عامة كانت أم خاصة» 50وتُحل االستثناء من القواعد
51
العامة لرفع الحرج عن العباد.

 . 46م ( )97من جملة الأحكام العدلية.
 . 47قال ال�شاطبي« :احلاجة :ما يفتقر �إليها من حيث التو�سعة ورفع ال�ضيق امل�ؤدي يف الغالب �إىل احلرج وامل�شقة الالحقة بفوات املطلوب  ،ف�إذا مل تراع،
ودخل على املكلفني على اجلملة احلرج وامل�شقة»( .املوافقات .)4/2
� . 48إعالم املوقعني .22/2
 . 49م ( )21من املجلة العدلية  ،املنثور يف القواعد  ،317/2الأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص  ،94الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص � ،84إي�ضاح امل�سالك
للون�شري�سي �ص .365
 . 50م ( )32من املجلة العدلية ،الأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص  ،100ولل�سيوطي �ص  .88وجاء يف القواعد الفقهية « :احلاجة اخلا�صة تبيح املحظور».
(املنثور للزرك�شي .)25/2
يد هّ َ ُ
الل ِب ُكمُ ا ْليُ ْ�س َر َولاَ يُ ِر ُ
ين ِمنْ حَ ر ٍَج» (احلج  )78وقوله «يُ ِر ُ
ِّ
يد ِب ُكمُ ا ْلعُ ْ�سرَ» (البقرة  .)185وقد ذكر العالمة
 . 51لقوله تعاىل « :وَمَ ا جَ ع ََل عَ َلي ُْكمْ
فيِ الد ِ
حممد الطاهر ابن عا�شور �أن من مظاهر تي�سري ال�شريعة ورفع احلرج فيها «�أنها تعمد �إىل تغيري احلكم ال�شرعي من �صعوبة �إىل �سهولة يف الأحوال
ا�ض ُط ِر ْرتمُ ْ � إِ َلي ِْه» (الأنعام  ،)119وقالَ :
العار�ضة للأمة �أو الأفراد ،فتي�سر ما عر�ض له الع�سر .قال تعاىل «�إال مَ ا ْ
«فمَ ِن ْ
ا�ض ُط ّ َر َغيرْ َ ب ٍَاغ َولاَ عَ ٍاد فَلاَ �إِ ْث َم
عَ َلي ِْه» (البقرة  )173ولذلك كان من و�أ�صول قواعد الت�شريع قاعدة «امل�شقة جتلب التي�سري» ( .مقا�صد ال�شريعة �ص .)379
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قال النووي – يف رشح قوله صىل الله عليه وسلم «سددوا وقاربوا» :أي اطلبوا السداد واعملوا به،
52
فإن عجزتم فقاربوه .أي اقربوا منه».
وقال ابن تيمية« :فإذا كان ال بد من التقدير والتقريب ،فام كان أشبه بالواقع كان أوىل بالتقدير
53
وأقرب إىل الصواب».
وقال العز بن عبد السالم« :ما ال يحد ضابطه ال يجوز تعطيله ،ويجب تقريبه ،تحصيال ملصلحته
54
ودرءا ملفسدته».
وقال القايض ابن العريب« :القاعدة السابعة :اعتبار الحاجة يف تجويز املمنوع كالرضورة يف تحليل
55
املحرم».
وقال اإلمام مالك « :إذا احتاج الناس إىل يشء مام يكره ،ال يجدون عنه بدا وال غنى ،فأرجو أن يكون
56
لهم فيه سعة إن شاء الله ،وال أرى به بأسا».
 -22وعىل ذلك جاء يف قرار املجمع الفقهي اإلسالمي (مبكة املكرمة) رقم ( )4يف دورته السادسة
عرشة« :أوال  :ال مانع رشعا من العمل بالتنضيض الحكمي (التقويم ) من أجل تحديد أو توزيع
أرباح املضاربة املشرتكة أو الصناديق االستثامرية أو الرشكات بوجه عام ،ويكون هذا التوزيع
نهائيا مع تحقق املبارأة بني الرشكاء رصاحة أو ضمنا( )...ثانيا :يجب إجراء التنضيض الحكمي من
قبل أهل الخربة يف كل مجال ،وينبغي تعددهم بحيث ال يقل العدد عن ثالثة ،ويف حالة تباين
تقديراتهم يصار إىل املتوسط منها .واألصل يف التقويم اعتبار القيمة السوقية العادلة».
وجاء يف فتوى ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي رقم ( -1« :)2/8للتنضيض الحكمي بطريق التقويم
يف الفرتات الدورية خالل مدة عقد املضاربة حكم التنضيض الفعيل ملال املضاربة ،رشيطة أن يتم
التقويم وفقا للمعايري املحاسبية املتاحة -2 .يجوز رشعا توزيع األرباح التي يظهرها التقويم ،كام
57
يجوز تحديد أسعار تداول الوحدات بناء عىل هذا التقويم».
ونص املعيار الرشعي رقم ( )40لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بشأن توزيع
الربح يف الحسابات االستثامرية عىل أساس املضاربة يف الفقرة ( )2/1/3عىل أنه «ال يتحقق الربح يف
حسابات االستثامر إال بعد القيام مبا ييل -1 :تنضيض (تسييل) موجودات املضاربة ،سواء كان حقيقيا
بتحويل جميع املوجودات إىل نقود ،وتحصيل جميع الديون ،أم حكميا بالتقويم للموجودات غري
النقدية من قبل أهل الخربة ،وتقويم الدين من حيث إمكان التحصيل ،وتكوين مخصصات للديون
58
املشكوك يف تحصيلها ،أما النقود فتثبت مببالغها».
52
53
54
55
56
57
58

� .شرح �صحيح م�سلم للنووي .197/9
 .جمموع الفتاوى .410/29
 .القواعد الكربى .20/2
 .القب�س على املوط�أ  ،790/2امل�سالك .28/6
 .البيان والتح�صيل .13/12
 .قرارات وتو�صيات ندوات الربكة لالقت�صاد الإ�سالمي �ص .134
 .املعايري ال�شرعية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �ص .550
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املسألة الخامسة:
 -23ذهب جامهري الفقهاء يف فقه رشكات العقد املوروث أن موت أحد الرشكاء موجب النفساخ
59
عقد الرشكة.
غري أن ما عليه العمل يف الرشكات الحديثة (املساهمة) بحسب فتاوى الفقهاء املعارصين أن ذلك
ال يؤثر يف بقاء الرشكة ودوامها واستمرارها.
وال تناقض بني الحكمني يف نظري لعدم تواردهام عىل محل واحد ،فالرشكة الفقهية تقوم بني شخصني
طبيعيني أو أكرث ،مبناها عىل عنرصي املعرفة الشخصية والثقة بني أعضائها ،وهي تتضمن الوكالة،
مبعنى أن ابتداءها وبقاءها مرشوط بها رضورة ،ألنه ال يتحقق ابتداؤها إال بوالية الترصف لكل رشيك
يف مال رشيكه أو رشكائه ،وال تبقى الوالية إال ببقاء الوكالة ،والوكالة تبطل مبوت املوكل أو الوكيل.
أما الرشكات القانونية الحديثة ،فإنها تتمتع بالشخصية الحكمية (االعتبارية) واألهلية والذمة املالية
املستقلة عن ذمم الرشكاء ،والشخصية االعتبارية ال متوت كام ميوت الشخص الطبيعي ،وال تتأثر
مبوت أحد من أعضائها ،فهي قامئة مستمرة ثابتة حتى لو مات جميع أعضائها ،وقام عنهم غريهم
فيها ،واألعضاء (حملة األسهم) يدخلون يف عضويتها ويخرجون ،ويحل الواحد منهم محل اآلخر،
والرشكة باقية عىل حالها.
وهي ال تتضمن الوكالة – كام هو الحال يف الرشكة الفقهية – كام أن أموالها وممتلكاتها منفصلة
متاما عن أموال وممتلكات أعضائها ،وأعضاؤها ليس لهم أية حقوق عينية يف ممتلكات الرشكة،
وليس لهم والية عىل الترصف يف يشء منها بتاتا ،وإن كان لهم حق شخيص يف الربح إذا أعلن أو
ق ُِس َم 60.وعىل ذلك فإن موت أحد الرشكاء أو كثري منهم ال يستوجب انفساخ عقد الرشكة.
املسألة السادسة:
 -24ال يجوز يف املضاربة الفقهية بوجه من الوجوه اقتطاع جزء من العوائد أو األرباح التي
يستحقها املضارب أو رب املال من أجل إطفاء خسارة أو انخفاض يف قيمة األصول قد يحدث يف
مضاربة أخرى يجريها املضارب يف املستقبل ،أو من أجل رفع مستوى األرباح يف عقود مضاربة
مستقبلية ،يف حال طروء يشء من ذلك .بينام جرى العمل يف املرصفية اإلسالمية عىل جواز اقتطاع
املخصصات واالحتياطات لهذا الغرض.
وال تناقض بني الحكمني يف نظري لعدم تواردهام عىل محل واحد ،نظرا للفارق املؤثر بني املضاربتني
الفقهية واملرصفية ،واالختالف الجوهري بينهام يف املضمون والهيكل والخصائص واملزايا.
 . 59فتح القدير  ،194/6رد املحتار  ،327/4فتح العزيز � ،424/10أ�سنى املطالب  ،257/2نهاية املحتاج  ،10/5بداية املجتهد  ،256/2املدونة  ،84/12املغني
 ،131/7ك�شاف القناع  .507 ،506/3وقد جاء يف م( )1832من جملة الأحكام ال�شرعية على مذهب �أحمد « :تبطل ال�شركة مبوت �أحد ال�شريكني وجنونه
املطبق وباحلجر عليه ل�سفه وبكل ما يبطل الوكالة».
 . 60انظر ال�شخ�صية االعتبارية يف الفقه الإ�سالمي �ص .68 ،66
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وبيان ذلك أن املضاربة الفقهية – كام أسلفنا -معاقدة بني شخصني طبيعيني تبدأ بتسليم رب املال
للعامل رأس مال املضاربة ليدير استثامره ،وتنتهي بحسب تصميمها بالتنضيض الفعيل لرأس مالها،
وإعادته لربه مع ما يستحق من الربح ،وفوز املضارب بحصته من الربح املتحقق بحسب النسبة
املتفق عليها بني الطرفني يف العقد .فهي رشكة عقد لفرتة محدودة من الزمن ،وبعد انقضائها ال
يبقى لها أي عالقة بأية مضاربة أخرى يجريها املضارب يف املستقبل مع أحد من الناس ،ولهذا كانت
فكرة املخصصات ال معنى لها يف املضاربة الفقهية ،وال داعي لها أصال ،وال وجه للقول بجوازها
اعتبارا لطبيعة هذه املعاقدة ،والغرض املقصود منها.
أما املضاربة املرصفية فهي رشكة مستحدثة بني املال والعمل ،يجريها املضارب (املرصف) مع
أرباب املال (املودعني) باعتباره شخصية حكمية ،تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمم املودعني
والقامئني عىل إدارة األموال املودعة فيها ،تتصف بالبقاء والدوام واالستمرار ،ويتميز االستثامر فيه
بالطابع الجامعي ،حيث تخلط أموال املودعني يف وعاء واحد ،ويجري املرصف استثامرها مجتمعة
فيه لصالحهم ،واملودعون يدخلون فيها ويخرجون عىل الدوام ،ويحل الواحد منهم محل اآلخر،
واملؤسسة املالية (املرصف) باقية عىل حالها.
وال يخفى أن متتع املرصف بالشخصية االعتبارية ،ومتيزه بصفة الدوام واالستمرار ،وجامعية
االستثامر ،وحق املودعني يف الدخول والخروج بحسب رغبتهم ومصلحتهم ،يربز مدى الحاجة إىل
اقتطاعه االحتياطات واملخصصات للمصالح التي سبق بيانها ،ويسوغ القول بجواز ذلك استثناء
من األصول والقواعد العامة لداعي الحاجة املاسة املتأكدة ،وتخريجا عىل قول اإلمام مالك بجواز
تخصيص العموم باملصلحة 61.والله تعاىل أعلم.
املسألة السابعة:
 -25رأس مال املضاربة أمانة يف يد املضارب باتفاق الفقهاء يف املضاربة الفقهية ،فال يضمن شيئا من
تلفه أو خسارته إن وقع من غري تعد منه وال تفريط ،ويؤخذ بقوله مع ميينه يف نفي وقوع التعدي
والتفريط منه – كسائر األمناء -ما مل يقم رب املال بينة تثبت تعديه أو تفريطه.
أما يف املضاربة املرصفية ،فال يؤخذ بقول املرصف إن وقوع التلف أو الخسارة كان بدون تعد منه
وال تفريط لنفي الضامن عن نفسه ،وال يطالب بتأكيد قوله باليمني ،ألن أداء اليمني من خصائص
الشخص الطبيعي (اإلنسان) ،فال يتصور صدوره من الشخص االعتباري أصال.
ثم إن مبنى وأساس اعتبار يد املضارب يد أمانة يف املضاربة الفقهية ائتامن رب املال املضارب بناء
عىل معرفته الشخصية وثقته بأمانته واطمئنانه إىل كفاءته يف إدارة أمواله .وهذا املعنى منتف يف
مضاربة الفرد مع الشخص الحكمي (املرصف) ،ألن رب املال يف املضاربة املرصفية ال يعرف شخص
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مدير االستثامر عادة ،ولو عرفه فال أثر ملعرفته يف ائتامنه ،ألنه وسائر موظفي وممثيل املرصف
يعرض لهم التبدل والتغري دامئا .ولهذا ال يكون باعثه عىل استثامر أمواله لدى املرصف ائتامنه،
بل اضطراره إىل ذلك ولو مل يتوفر عنرص االئتامن ،نظري ذلك تعامل الناس مع األجري املشرتك ،فهم
يتعاملون معه لداعي الحاجة دون معرفة شخصية وال ائتامن.
ومن املعلوم أن األجري املشرتك يف نظر املحققني من الفقهاء ضامن ملا تحت يده من متاع الزبائن
عند وقوع التلف فيه ،ما مل يثبت أن ذلك كان من غري تعديه وال تفريطه ،مع أن األصل يف يد
األجراء أنها يد أمانة .وهذا الضامن يسمى يف االصطالح الفقهي بـ (ضامن التهمة).
وكذلك األمر بالنسبة إىل املرصف اإلسالمي ،فمع أن األصل يف يده أنها يد أمانة ،فإن عبء اإلثبات
يتنقل إليه استحسانا أو لداعي املصلحة العامة قياسا عىل األجري املشرتك فيتحمل تبعة ضامن
التهمة ،فيطالب بالبينة عىل أن وقوع الهالك أو الخسارة يف أموال املودعني كان من غري تعديه وال
تفريطه ،فإن قدمها فال ضامن عليه ،وإن فشل يف إقامتها كان ضامنا للهالك أو الخسارة إىل الراجح
من أقاويل الفقهاء املعارصين .وبذلك صدرت الفتوى عن املؤمتر الفقهي الرابع للمؤسسات املالية
اإلسالمية (املنعقد يف الكويت يف ديسمرب 2011م).
املسألة الثامنة:
 -26ال يعترب إيداع مبلغ من املال لدى شخص طبيعي ليحفظه لثالث قبضا حكميا من املستفيد
يف نظر سائر الفقهاء يف الفقه املوروث ،ألن الشخص القابض ليس له والية رشعية عىل قبضه
للمستفيد ،فهو ليس بنائب اختياري (وكيل) عن املستفيد يف قبض ذلك املبلغ من الدافع ،كام أنه
ليس بويل اجباري أقامه الرشع أو القضاء مقامه يف حفظ ماله وتدبري شؤونه املالية لنقصان أهليته
أو فقدها ،كالويل والويص والقيم عىل مال املحجور عليه .كام أن القابض لذلك املبلغ قد يدفعه
للمستفيد عند طلبه منه ،وقد ميتنع عن دفعه له ،وقد يجحده أو ينكر قبضه ،وعىل ذلك فال ميكن
اعتبار قبضه قبضا حكميا من املستفيد ،لعدم وجود سبب أو موجب أو مسوغ رشعي لذلك يف
النظر الفقهي.
وهذا بخالف الوديعة املرصفية (تحت الطلب) عندما يودع شخص طبيعي أو حكمي ذلك
املبلغ يف حساب املستفيد املرصيف لدى املرصف مبارشة أو بحوالة مرصفية ،فإن ذلك يعترب قبضا
حكميا من املستفيد يف نظر الفقهاء املعارصين ،62بناء عىل املصلحة الراجحة يف ذلك ،واعتبارا
للحاجة والعرف التجاري ،ألن القيد الحسايب الذي يقوم به املرصف يف سجالته باعتباره شخصا
حكميا له ذمة مالية مستقلة ،ويتمتع بجملة من املزايا والخصائص التي ال يتمتع بها اإلنسان
(الشخص الطبيعي) مبوجب القوانني واألنظمة واللوائح التي تحكم عمله ،يقتيض ذلك االعتبار،
إذ إنه يثبت يف ذمة املرصف ذلك املبلغ املودع للمستفيد ،ويجعله يف متناول يده حكام (تحت
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الطلب) ،حيث إنه يستطيع فور ذلك أن يترصف فيه ترصفا قانونيا كامال ،ومن غري املمكن
للمرصف أن يتهاون يف تحقيق ذلك وإنفاذه .وعىل ذلك نص القرار رقم  )6/4( 53ملجمع الفقه
اإلسالمي الدويل بجدة يف دورته السادسة عرشة عىل اآليت « :ثانيا :إن من صور القبض الحكمي
املعتربة رشعا  -1القيد املرصيف ملبلغ من املال يف حساب العميل (أ) إذا أودع يف حساب العميل
63
مبلغ من املال مبارشة أو بحوالة مرصفية».
املسألة التاسعة:
 -27من املقرر يف الفقه املوروث لعقد الرصف أنه إذا وقعت مصارفة ناجزة بني شخصني طبيعيني
بعمليتني مختلفتني كالدوالر األمرييك مع الدينار الكويتي ،فسلم مشرتي الدوالرات بدل الرصف
املتفق عليه من الدنانري إىل بائعها يف مجلس العقد ،وقيد له بائعها يف املجلس يف الحساب الدائن
من دفاتره أو سجالته املبلغ املتفق عليه من الدوالرات ،فالرصف باطل ،النتفاء التقابض الفعيل
للبدلني يف مجلس العقد ،الذي هو رشط لصحة الرصف ،إذ ال يعترب القيد الصادر من الشخص
الطبيعي يف دفاتره أو سجالته آلخر لذلك املبلغ إقباضا ملضمونه ،بحيث ميكن أن ينوب مناب
القبض الحقيقي املطلوب يف عقد الرصف ويقوم مقامه.
أما إذا وقعت تلك املصارفة بني شخص طبيعي وبني مرصف له فيه حساب مرصيف بالدوالر األمرييك،
فسلم له املبلغ املتفق عليه من الدنانري ،وقيد له املرصف يف الحساب الدائن بدلها من الدوالرات
يف مجلس العقد ،فإن عقد الرصف صحيح جائز يف قول وفتاوى الفقهاء املعارصين ،نظرا لتحقق
التقابض املطلوب لصحة الرصف يف البدلني يف مجلس العقد ،بناء عىل اعتبار القيد املرصيف لذلك
املبلغ من الدوالرات يف حساب العميل الدائن قبضا حكميا معتربا عرفا ورشعا ،يقوم مقام القبض
الحقيقي ويسد مسده يف عقد الرصف الناجز بني املرصف والعميل ،اعتبارا للحاجة املاسة واملصلحة
الراجحة والعرف التجاري الجاري.
وأساس ذلك ومبناه أن املرصف شخص حكمي اعتباري ،يتمتع بذمة مالية مستقلة ،وخصائص
وميزات تجعله مخالفا للشخص الطبيعي (اإلنسان) يف كثري من األحكام بحسب القوانني واللوائح
والترشيعات الصارمة التي تنظم عمله وتضبطه بهذا االعتبار ،وذلك يستوجب اعتبار قيده املرصيف
ملبلغ من املال يف حساب عميله الدائن قبضا حكميا من قبل العميل ملضمونه ،حيث إنه يثبت
ذلك املبلغ يف ذمته للمستفيد ،ويجعله يف متناول يده حكام (تحت الطلب) بحيث يستطيع فور
ذلك أن يترصف فيه ترصفا كامال.
قال العالمة الزرقا“ :أقرت هيئات الرقابة الرشعية عىل املصارف اإلسالمية يف موضوع املصارفة التي
تجرى بني األفراد والبنوك أو بني البنوك بعضها مع بعض :أن تسجيل املرصف املبلغ الذي يجب عليه
دفعه للطرف اآلخر يف الحساب الدائن لذلك اآلخر يف سجالت املرصف يعترب أيضا تسليام للمبلغ إىل
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الطرف األخر الذي سجل له .فإذا تم التسجيل يف مجلس عقد الرصف يعترب تقابضا صحيحا اعتبارا،
واغتفر أيضا املدة املرضوبة املتعارف عليها الالزمة إلجراء عملية التسجيل ،فتعترب أيضا امتدادا
64
ملجلس عقد الرصف».
وعىل ذلك نص القرار السابع ملجلس املجمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة يف دورته الحادية عرشة
(فرباير 1989م) « :ثانيا :يعترب القيد يف دفاتر املرصف يف حكم القبض ملن يريد استبدال عملة
65
بعملة أخرى ،سواء كان الرصف بعملة يعطيها الشخص للمرصف أو بعملة مودعة فيه».
كام جاء يف القرار رقم  )6/4(53ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة يف دورته السادسة (مارس
1990م) « :ثانيا  :إن من صور القبض الحكمي املعتربة رشعا وعرفا -1 :القيد املرصيف ملبلغ من املال
يف حساب العميل( .ب) إذا عقد العميل عقد رصف ناجز بينه وبني املرصف يف حال رشاء عملة
66
بعملة أخرى لحساب العميل».
املسألة العارشة:
 -28ال خالف بني الفقهاء يف الفقه املوروث لعقد الرصف يف أنه إذا وقعت مصارفة ناجزة بني شخصني
طبيعيني بعملتني مختلفتني كالدوالر األمرييك مع الدينار الكويتي ،فسلم مشرتي الدوالرات بدل
الرصف املتفق عليه من الدنانري إىل بائعها ،وأعطاه بائعها يف مجلس العقد وثيقة كتابية شخصية،
تثبت أنه مدين له بذلك املبلغ املحدد من الدوالرات ،مع إحالة له عىل مدين له بذلك املبلغ ،فإن
عقد الرصف باطل ،وذلك لعدم تحقق التقابض يف البدلني املشرتط لصحة الرصف يف مجلس العقد،
إذ ال ينوب تسليم تلك الوثيقة إليه مناب القبض الحقيقي املطلوب لصحة العقد ،وال تقوم اإلحالة
فيها عىل غرميه بذلك املبلغ مقام القبض املطلوب رشعا.
أما إذا أعطاه شيكا مرصفيا صادرا من البنك أو شيكا عاديا مؤكد الدفع مسحوبا عىل حسابه لدى
البنك ،فيعترب تسليم الشيك إقباضا حكميا معتربا رشعا ملضمونه ،ينوب مناب القبض الحقيقي
املطلوب ،ويسد مسده ،ويكون عقد الرصف عندئذ صحيحا جائزا يف نظر الفقهاء املعارصين تيسريا
عىل الناس ورفعا للحرج عنهم فيام يحتاجون إليه من أساليب التعامل املستحدثة.
ومبنى ذلك أن الشيك املرصيف – الذي هو ورقة تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إىل شخص
اعتباري معتمد ،وهو املرصف املسحوب عليه ،بأن يدفع مبجرد االطالع عليه مبلغا محددا من
النقود لشخص ثالث هو املستفيد أو ألمره أو لحامل الورقة – يختلف اختالف جوهريا عن الوثيقة
الكتابية الشخصية التي تتضمن إحالة عىل شخص طبيعي مدين ملحررها يف الصفات والخصائص
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واالحكام ،ويتميز عليها يف القوة والفورية والضامنات واالعتامد القانوين ،نظرا لصدوره أو ارتباطه
وتعلقه مبرصف يتمتع بالشخصية االعتبارية ،ويخضع يف خصائصه وميزاته لقوانني وترشيعات
ولوائح تنظم التعامل به ،مام يجعل قبضه يف العرف التجاري الراهن مبثابة قبض مضمونه.
 -29وعىل ذلك جاء يف القرار السابع ملجلس املجمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة يف دورته
الحادية عرشة“ :أوال :يقوم استالم الشيك مقام القبض عند توفر رشوطه يف مسألة رصف النقود
67
بالتحويل يف املصارف».
وجاء يف القرار رقم  )6/4(53ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته السادسة« :ثانيا :إن من صور
القبض الحكمي املعتربة رشعا وعرفا )2( :تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة
68
املكتوب بها عند استيفائه وحجزه للمرصف».
وقال األستاذ الزرقا« :أقر فقهاء العرص ،واملجمعان الفقهيان يف مكة وجدة ،وهيئات الرقابة الرشعية
عىل املصارف اإلسالمية اليوم أن الشيك (الصك) الصحيح ،املحرر وفقا للقانون ،وله رصيد واف لدى
البنك املسحوب عليه ،يعترب تسليمه من محرره وموقعه إىل املحرر ألمره مبثابة تسليم املبلغ الذي
يتضمنه.
وذلك ألن الشيكات تتمتع مبزايا خاصة يف القانون والتعامل التجاري ليست لغريها من األوراق
املالية ،فهي ال تقبل التأجيل – كالكمبياالت -بل يجب عىل املرصف املسحوب عليه دفع مضمونها
لحاملها املحرر ألمره أو للمظهرة إليه فور إبرازها ،كام أن تحريرها دون أن يكون لها رصيد واف
بها لدى املرصف املسحوبة عليه يعترب جرما قانونيا يعاقب عليه محررها بعقوبة شديدة زاجرة.
فبناء عليه :إذا اشرتى شخص نقودا من نوع بنقود من نوع آخر مصارفة ،فدفع البائع يف املجلس
املبلغ الذي باعه ،وسلمه اآلخر شيكا صحيحا باملبلغ املقابل ،أو سلم كل منهام اآلخر شيكا صحيحا
باملبلغ املستحق عليه ،يعترب أن التقابض قد تحقق.
أما إذا مل يكن ملحرر الشيك رصيد يغطيه لدى املرصف املسحوب عليه ،فال عربة عندئذ بتسليم
69
شيك غري صحيح ،إذ يصبح ذلك وسيلة للمراباة».

 . 67قرارات جممع الفقهي الإ�سالمي برابطة العامل الإ�سالمي �ص .267
 . 68قرارات وتو�صيات جممع الفقهي الإ�سالمي الدويل بجدة �ص .114 ،113
 . 69املدخل �إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه الإ�سالمي �ص .156
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خامتة
مدى رسيان حكم الرضورة والحاجة يف إباحة املحظور
عىل الشخصية االعتبارية
 -30تطلق الرضورة يف االصطالح الفقهي عىل الحالة امللجئة القرتاف املحظور ،بحيث يغلب عىل
ظن املكلف (اإلنسان) أنه إن مل يرتكب املحظور هلك أو لحقه رضر جسيم يف بدنه ،مام يجعله
فاقد الرضا مبا يصدر عنه من الفعل املحظور ،وإن اختاره ملفسدته املرجوحة 70.وعىل ذلك جاء
72
يف القواعد الفقهية «الرضورات تبيح املحظورات» 71،و»الرضورات تقدر بقدرها».
 -31أما الحاجة فتعني  :أن يصل املرء إىل حالة حرج وعرس ومشقة إن مل يبارش املمنوع ،دون
أن يخىش عىل نفسه الهالك أو نحو ذلك من الرضر العظيم 73 .أو بعبارة أخرى :أن يرتتب عىل
اجتناب املحظور عرس وحرج تفوت معه مصلحة من املصالح املعتربة رشعا.
وهي يف االعتبار الرشعي مبنزلة الرضورة يف إباحة املحظور ،سواء كانت عامة أو خاصة .قال
القايض ابن العريب« :القاعدة السابعة  :اعتبار الحاجة يف تجويز املمنوع كالرضورة يف تحليل
75
املحرم» 74 .وجاء يف القواعد الفقهية« :الحاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة»،
76
و»الحاجة الخاصة تبيح املحظور».
 -32والرتخيص لداعي الحاجة التي تنزل منزلة الرضورة يف إباحة املحظور يشمل الحاجة
الخاصة والعامة عىل حد سواء.
والحاجة العامة :إىل يشء تعني أن الناس جميعا يفتقرون إليه لتحقيق مصلحة معتربة من
مصالحهم ،بحيث إذا فاتهم وصلوا إىل حالة جهد ومشقة وحرج .وقد جاء يف القواعد الفقهية
77
أن «املصلحة العامة كالرضورة الخاصة».
أما الحاجة الخاصة  :فهي التي يكون االحتياج فيها خاصة بطائفة من الناس يجمعهم وصف
78
مشرتك ،كأهل حرفة وأهل بلدة ونحو ذلك.
 . 70انظر درر احلكام لعلي حيدر  ،34/1الإ�شارات الإلهية �إىل املباحث الأ�صولية للطويف .309/1
 . 71م ( )21من املجلة العدلية ،املنثور للزرك�شي  ،317/2الأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص  ،94الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص � ،84إي�ضاح امل�سالك
للون�شري�سي �ص .365
 . 72م ( )22من املجلة العدلية.
 . 73انظر الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص  ،85درر احلكام .34/1
 . 74القب�س على املوط�أ  ،790/2امل�سالك �شرح موط�أ مالك .28/6
 . 75م ( )32من املجلة العدلية  ،الأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص  ،100الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص .88
 . 76املنثور يف القواعد للزرك�شي .25/2
 . 77القواعد الكربى للعز بن عبد ال�سالم .314/2
 . 78املدخل الفقهي العام للزرقا .997/2

فضيلة الشيخ أ.د .نزيــه حمــاد

قال العالمة محمد الطاهر بن عاشور« :املظهر الثاين من مظاهر تيسري الرشيعة :أن تعمد
إىل تغيري الحكم الرشعي من صعوبة إىل سهولة يف األحوال العارضة لألمة أو األفراد ،فتيرس
79
ما عرض له العرس».
 -33وقد جرى عىل ذلك الفقهاء يف بعض األمثلة التي تتعلق بالوقف ،وهو شخص حكمي
اعتباري يف النظر الفقهي.
ومن ذلك (عقد اإلجارتني) يف عقار الوقف ،واملراد به «أن يتفق متويل الوقف مع شخص
عىل أن يدفع مبلغا من املال يكفي لعامرة عقار الوقف املبني املتوهن عند عجز الوقف عن
التعمري ،عىل أن يكون لدافع املال حق القرار الدائم يف هذا العقار بأجر سنوي ضئيل .وهذا
الحق يورث عن صاحبه ويباع».
وقد ظهر هذا العقد إىل الوجود يف عهد الدولة العثامنية بعد عام ( )1020هـ عىل إثر
الحرائق التي شملت كثريا من عقارات األوقاف يف إسطنبول ،وعجزت غالتها عن تجديدها،
ومل يوجد لها راغب يستأجرها بأجرة واحدة ،فتعمر من أجرتها ،فابتكرت هذه املعاقدة لحل
هذه املشكلة والخروج من ذلك املأزق ،وأفتى بجوازها مع تعارضها مع األحكام األصلية
للوقف جمع من فقهاء الحنفية وقتئذ من باب تنزيل الحاجة العامة منزلة الرضورة يف إباحة
80
املحظور.
ومنه أيضا (الكراء املؤبد) ،وقد نبه إىل ذلك اإلمام محمد الطاهر ابن عاشور عند كالمه
عىل الرخصة ،فقال :إين وجدت بعض أنواع الرخص مغفوال عن اعتبارها عند الفقهاء()...
ومن ذلك الرضورة العامة املؤقتة ،وذلك بأن يعرض االضطرار لألمة أو طائفة عظيمة منها،
فيستدعي إباحة الفعل املمنوع لتحقيق مقصد رشعي مثل سالمة األمة ،وإبقاء قوتها ونحو
ذلك ( )....وال شك أن اعتبار تلك الرضورة عند حلولها أوىل وأجدر من اعتبار الرضورة
الخاصة ،وإنها تقتيض تغيريا لألحكام الرشعية املقررة لألحوال التي طرأت عليها تلك الرضورة.
وليست أمثلة هذا النوع من الرخصة بكثرية( ،فمنها) الكراء املؤبد الذي جرت به فتوى
علامء األندلس كابن رساج وابن منظور  81يف أواخر القرن التاسع يف أرض الوقف حني زهد
الناس يف كرائها للزرع ،ملا تحتاجه أرض الزرع من قوة الخدمة ووفرة املصاريف لطول
تبويرها ،وزهدوا يف كرائها للغرس والبناء لقرص املدة التي تكرتى أرض الوقف ملثلها ،وإلباية
الباين أو الغارس أن يبني أو يغرس ،ثم يقلع ما أحدثه يف األرض .فأفتى ابن رساج وابن
منظور بكرائها عىل التأبيد ،ورأيا أن التأبيد ال غرر فيه ،ألنها باقية غري زائلة .ثم تبعهام عىل
 . 79مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية �ص .379
� . 80أحكام عقد احلكر يف الفقه الإ�سالمي للدكتور �صالح احللي�س �ص  76وما بعدها ،املدخل �إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه الإ�سالمي للعالمة
م�صطفى الزرقا �ص  ،52احتاف الأخالف يف �أحكام الأوقاف للعالمة عمر حلمي �ص  ،126معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لغة الفقهاء
للم�ؤلف �ص .24
 . 81انظر فتواهما يف املعيار للون�شر�سي .159 ،156 ،154 ،153 ،138 ،137/7
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ذلك أهل مرص يف القرن العارش بفتوى نارص الدين اللقاين يف إحكار األوقاف ،وجرى العمل
بذلك يف املغرب يف فاس وتونس يف العقد املسامة عندنا يف تونس بالنصبة والخلو ،وأُلحق بها
82
اإلنزال ،ويف فاس بالجلسة والجزاء.
 -34وعىل ذلك ،فلام كانت الرضورة – وكذا الحاجة -تتعلق بالشخص الطبيعي يف األصل ،غري انها
ليست مام يختص به ،فإنها تثبت يف حق الشخص االعتباري كام ثبتت يف حقه .ويتفرع عىل ذلك
أنه لو وقع الشخص االعتباري (كاملؤسسات املالية اإلسالمية) يف أزمة مالية شديدة عارضة ،ميكن
أن تجلب له الدمار املايل (كاإلفالس واالنهيار) وغري ذلك من النكبات واملصائب التي قد تؤثر
تداعياتها عىل مؤسسات مالية أخرى ،فتحمل إليها الباليا واملشكالت ،فإن ذلك الشخص الحكمي
قد يعترب يف حاجة ماسة لها حكم الرضورة يف إباحة بعض املحظورات ،كاالقرتاض بالفائدة ،أو قلب
الدين ،برشط أن تكون تلك الحاجة متعينة ،أي أن تنسد جميع الطرق املرشوعة أصالة لرفع الحرج
واملشقة البالغة عن املؤسسة املتأزمة ماليا ،وال يبقى سبيل لحل مشكلتها الخطرية إال إتيان ذلك
املحظور ،وبقيد االقتصار يف ارتكاب املحظور عىل القدر الذي ال بد منه لرفع الحرج واملشقة ،إذ
«الرضورات تقدر بقدرها» 83،والحاجة يف حكمها ،وأن يكون استخدام ذلك الرتخيص مؤقتا بوجود
تلك الحاجة املاسة ملا جاء يف القواعد الفقهية أن «ما جاز لعذر بطل بزواله» 84.والله تعاىل أعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.

 . 82مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية �ص .382 ،381
 . 83م ( )22من جملة الأحكام العدلية.
 . 84م ( )23من املجلة العدلية.

