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بسم الله الرحمن الرحيم

أثر االختالف بني الشخصّية الطبيعّية والشخصّية االعتبارية
يف األحكام الفقهّية ملستجدات املرصفية اإلسالمية

متهيد:
يف  واقعيّة  حاجات  اقتضته  افرتاض  فهي  االعتباريّة  الشخصيّة  وأما  معروفة.  الطبيعيّة  الشخصيّة 
التعامل، مضمونه اعتباُر مجموعة من األشخاص الطبيعيني أو جهة من جهات الخدمة العاّمة أو 
مجموعة من األموال املرصودة لتحقيق غرض معنّي شخصاً مستقالً ومتميزاً عن األشخاص الطبيعيني 
االفرتاض.  لهذا  املقتضية  الحاجة  حدود  يف  الطبيعي  الشخص  معاملة  ويعامل  العالقّة،  أصحاب 
ما  والترصّف يف حدود  االلتزامات،  وتحّمل  الحقوق  لتلقي  يؤّهله  مبا  قانوناً  أو  له رشعاً  ويعرتف 

يقتضيه الغرض من إنشائه.
وهذا املسلك يف افرتاض املعدوم موجوداً- وكذلك عكسه- أمر معهود يف الرشع، واالفرتاض السابق 

هو من هذا القبيل.
التعامل  ومع أن معظم من كتبوا عن الشخصيّة االعتباريّة رأوا أنها استثناء من األصل، وهو أن 
ينبغي أن يكون مع الشخصيات الحقيقيّة، وأن هذا االستثناء يعتمد يف تقرير رشعيته عىل وجود 
رضورة، أو حاجة ماّسة متمثلة يف تحقيق مصالح رضوريّة للناس أو تلبية حاجات ماّسة، إال أنني 
أرى أن هذا األمر يحتاج إىل تفصيل سيتبنّيُ منه أن بعَضه صحيح وليس كله؛ وبيان ذلك أن فكرة 
التعامل مع غريه إذا كان منبثقاً  الشخصيّة االعتباريّة تؤطّر ملظهٍر من مظاهر حريّة اإلنسان يف 
عن شخص أو أشخاص حقيقيني. أو أنها تنظيم أو تدبري سيايس للتعامل مع نوع من أنواع الخدمة 

العاّمة.
فأما أنه مظهٌر من مظاهر حريّة اإلنسان فنقصُد به أن اإلنسان إذا أراد أن يتعامل مع الناس يف 
األمور املالية فله أن يفصل ذلك بكامل حقوقه ومسؤولياته املاليّة املنبثقة من شخصيته الحقيقيّة 

وما منح لها من األهلية وما ُحّملت من املسؤولية؛ )لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت(.
ويف املقابل له أن يتعامل مع الناس يف جزء من أمواله؛ بحيث تكون أهليته ومسؤوليته يف تعامله 
مييّز  ما  واإلداريّة  القانونية  الرتتيبات  يُتخذ من  أن  يقتيض  املخصص؛ وهذا  معهم يف حدود ذلك 
بني األسلوبني يف التعامل، ويكون هذا باشرتاط التقيّد بإطار معنّي يف األسلوب الثاين، بحيث يعرف 
املتعامل مع من يتعامل، وحدود مسؤوليّة الطرف الذي يتعامل معه؛ فابتكرت فكرة الشخصيّة 
االعتباريّة لتُمنح لذلك القدر من األهليّة واملسؤولية التي يقع التعامل بها مع اآلخرين؛ فاشرتط لها 
تحديد الغاية واملوضوع، والقدر املايل املخصص والعنوان التجاري أو املدين، واالسم والتابعيّة وغري 
ذلك. بحيث يكون ما يصدر عن هذا الكيان املسّمى من ترصف أو التزام يف الحدود التي اعتمدت 
يف تلك الرتاتيب الرسميّة. وهذه سياسة جيدة، وهي يف نظري ال تعترب خروجاً عن األصل بل هي 
أو  الفرد  يطلبها  االعتباريّة  والشخصيّة  اإلنسانية.  الترصفات  كيفيات  يف  اإلباحة  أصل  مع  متفقة 
األفراد أو جهة الخدمة العاّمة هي من الكيفيات التي بها تُحفظ الحقوق وتحدد االلتزامات التي 
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يريد منيشء تلك الشخصيّة أن يجعلها موضوعاً لكافة تعامالته مع األغيار؛ فهي إذن مظهر لنشاط 
الفرد أو األفراد مهام كان عددهم، وقد احتاج إىل تدخل السلطة تحصيناً له من االلتباس أو الغش 

أو الخطأ أو سائر العوارض املشابهة أو املقاربة ملا ذكر.

والشخصيات  الطبيعيّة  الشخصيات  بني  العالقة  تقطع  أن  يجوز  ال  بل  يجب  ال  أنه  يعني  وهذا 
االعتباريّة التي تنشأ عنها. وال ينبغي انصياع الفقهاء املسلمني لتكييفات القانونيني لتلك العالقة؛ 
وبخاصة ذلك االتجاه الذي يجعل امللكيّة خالصة لهذه الشخصيّة. بل الحق- كام نرى- أن ملكية 
ملك  ال  الترصف  ملك  ميثلها  فلمن  االعتباريّة  الشخصية  وأما  الطبيعيني.  ألصحابها  تبقى  األموال 
الرقبة. وهذا ما قرره الفقهاء املسلمون، ورصح بها فقهاء الحنفية يف املضاربة، وأن لرب املال ملك 

الرقبة، وللعامل )املضارب( ملك اليد أو الترصف.
وبناًء عىل التحليل الذي تقّدم ميكن أن يكون للشخص الحقيقي الواحد شخصية اعتباريّة أو أكرث، 
فتكون شخصيته الحقيقيّة مستودع حقوقه والتزاماته كلها، وتكون الشخصيّة االعتبارية أو الثنتان 
أو الثالث كّل منها مستودع الحقوق وااللتزامات الخاّصة بها، وميثلها صاحب الشخصيّة الحقيقية 
أو من يوكله. وال نرى أّن أي شخصيّة متلك وتلتزم مبعزل عن منشئها، وإن كان محجوباً عن الترصف 

وااللتزام يف الحيّز الخاص بالشخصية االعتباريّة.

إن تلك الرؤية الفقهيّة هي التي سنعتمد عليها يف تخريج حكم املسائل أو معظمها التي حددتها 
لجنة املؤمتر العلميّة مام يتعلق باملصارف اإلسالميّة.

إن تكييفنا لهذه املصارف أن جامعة من أهل املال يتفقون عىل جمع مبلغ معني يقسمونه إىل 
وحدات محددة القيمة هي األسهم، فتكون هذه رشكة ملك قبل العمل، وميلك كل واحد منهم 
حصة منها بحسب أسهمه، فإذا اتفقوا عىل استثامر هذا املبلغ يف موضوع الوساطة املالية والخدمات 
املرصفية باألساليب الرشعيّة كان لهم إضفاء الشخصية االعتباريّة عىل هذا النشاط. ثم إذا اختاروا 
من بينهم مجلساً يدير هذه الرشكة يسّمى )مجلس اإلدارة(، وهم الذين يخططون ألعامل املرصف 
وينفذون الُخطط ويرشفون عليها؛ فهذا األسلوب يف استثامر املال يوصف عند الفقهاء بأنه رشكة 
مضاربة ورشكة عنان يف مجموعة واحدة، فأما أنها رشكة مضاربة فأرباب املال فيها هم كل مشرتك 
يف تأسيسها بحسب عدد أسهمه. واملضارب فيها هم أعضاء مجلس اإلدارة. ويكون أعضاء مجلس 
اإلدارة رشكاء يف رشكة عنان لهم حصتهم من الربح مقابل أموالهم، وحصة من الربح ميكن إضافتها 
لألوىل مقابل عملهم، وال يجوز لهم بحسب قواعد الفقه اإلسالمي أن يجعل لهم أي مبلغ مقطوع 
تحت اسم راتب أو أجرة أو مكافأة أو غري ذلك. وأما املساهمون املؤسسون من غري مجلس اإلدارة 
فهم أرباب أموال يف مضاربة موضوعها املتفق عليه الوساطة املالية والخدمات املرصفية، وال يُعترب 
أي واحد منهم رشيك عنان. وهذا متفق عليه عند الفقهاء؛ إذ من الرشوط املتفق عليها عندهم 
لتكون رشكة العنان صحيحة أن ال يُقىص الرشيك عن العمل، فإن أقيص عن العمل كان رب مال 
والرشيك العامل كان مضارباً مبال لرشيكه خلطه مباله، فإن كان العاملون من أصحاب املال أكرث 
إقصاؤهم عن  اشرتط  الذين  للرشكاء  بالنسبة  بينهم، ومضاربني  فيام  عنان  كانوا رشكاء  من واحد 
العمل. ويالحظ هنا أن املقصود بالعمل العمل التجاري، وال يُعّد مجرد اختيار املضارب وتوكيله 
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عمالً يجعله رشيك عنان. وهذا هو وضع رشكات املساهمة يف هذه األيام؛ يعمل فيها مجموعة من 
الناس يديرون أعاملها، واآلخرون من املساهمني يقدمون أنصباءهم من املال ويختارون وكالءهم 

من العامل )مجلس اإلدارة(.  
ومن الجدير بالذكر أن هذه املؤسسة املكونة من مجموعة كبرية من أرباب املال ومجموعة صغرية 
من رشكاء العنان، وهم املضاربون العامل ويسمون )مجلس اإلدارة( ميكن أن يكون لهم شخصيّة 
اعتباريّة، فإن كان املوضوع املتفق عىل العمل به هو عمل املصارف من الوساطة املالية والخدمات 
املرصفية، وكانت أساليبها يف القيام بذلك العمل ال تعارض الرشع كانت هي املصارف اإلسالّمية. وأما 
أخذها ألموال الناس املسامة بالودائع فهذه مضاربات فرديّة يكون فيها العامل دامئاً هو املرصف 
اإلسالمي. وهذه املجموعة، أعني املرصف مع املودعني ليس لهم شخصيّة اعتباريّة، وكل مودع مع 
البنك ينشئان عقد مضاربة منفردة؛ وعىل هذا تكون صورة املصارف اإلسالميّة مع املودعني فيها: 
شخصيّة اعتباريّة مكونة من مجموعة كبرية من أرباب املال، ومجموعة صغرية من هؤالء يديرون 
العمل، وهم مضاربون ورشكاء عنان؛ إذا الرشط يف أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون لهم أسهم. ثم إن 
موضوع هذه املضاربة املجتمعة مع رشكة عنان يف شخصيّة اعتباريّة، هو استيداع الودائع، ومتويل 
االعتباريّة  الشخصية  لحقيقة  التحليل  هذا  أساس  وعىل  مبشاريعهم.  للقيام  الالزم  باملال  العمالء 
وعالقتها بالشخصية الحقيقية نحاول اإلجابة عىل املسائل املعروضة يف الخطة املعتمدة من اللجنة 
العلمية للمؤمتر. ولكن سوف يتضح أن أكرث هذه املسائل ال أثر يف أجوبتها لالختالف بني الشخصيّة 
الطبيعيّة والشخصية االعتباريّة، وإمنا املؤثر فيها معان أخرى ال عالقة لها باالختالف بني النوعني؛ 
وسبب ذلك يف نظري أن أحكام الشخصيّة االعتباريّة هي أحكام الشخصيّة الحقيقية، والفرق بينهام 
هو اتساع املجال الذي تعمل فيه كل منهام؛ فالطبيعيّة مجالها يشمل جميع الحقوق وااللتزامات 
والترصفات، واالعتبارية يحدد مجالها باالتفاق أو بتحديد صاحبها أو أصحابها أو بطبيعة األمور 

االفرتاضية، وترسي عليها أحكام الشخصيّة الحقيقية يف هذا املجال.
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املبحث األول
أثر االختالف بني الشخصيتني يف املسائل التالية

املطلب األول
التنضيض الحكمي

التنضيض الحقيقي هو استخراج ما يف السلع من قيم مالية خالصة تقاس بالنقد الحارض؛ وال يكون 
الذمم لتكون حارضة. وهو أمر الزم عندما  التي يف  الديون  السلع أو تحصيل  ببيع تلك  ذلك إال 
يراد به تحديد حقوق أطراف لهم حقوق يف تلك السلع والديون. فإن حصل هذا التنضيض ُعرفت 
الحقوق عىل أدق وجه؛ حيث يأخذ كل طرف ما يستحقه بحسب االتفاق من النقد الذي يحصل 

بالتنضيض. وهذا بال شك هو أعدل الطرق يف قياس الحقوق وتوزيعها.

ولكن هذا التنضيض ال يتم إال بتحويل السلع والديون إىل نقد حارض ببيع السلع وتحصيل الديون. 
وهذا أسلوب يحتاج إىل زمن قد يطول، وكثري من الحقوق ال تؤجل، وأصحابها ال يريدون االنتظار، 
وبعض املعامالت يؤدي هذا األسلوب إىل إنهائها، وال تريد طائفة منهم هذا اإلنهاء، ويريده اآلخرون، 
فكان ال بد من أسلوب للتنضيض ال يُضطر فيها إىل تحويل السلع إىل نقد حارض، وإمنا تقدير ما يف 
السلع من قيم مالية تُقاس بالنقد من غري بيع وال انتظار تحصيل الديون. وهو إجراء له ما يؤيده يف 
الرشع يف كثري من املجاالت، وسبب مرشوعيته هو الحاجة، وال يشرتط فيه سوى العدل يف التقويم 
بحيث ال يكون تطفيف يستفيد منه طرف عىل حساب طرف آخر؛ وهذا يقتيض استعامل أدق 
األساليب العلميّة واإلجراءات العمليّة للوصول إىل تقدير لو حصل بيٌع للسلعة بعده ملا كان الثمن 
له. وهذا يُسمى التنضيض الحكمي، وهو  أو مقارباً  بعيداً عن ذلك التقدير، وإمنا يكون مساوياً 

تقدير ما يف السلع بأنواعها والديون من قيم مالية بدون بيع وال تحصيل.
وقد أخذ به يف الفقه يف كثري من املجاالت، ولكني مل أجد قوالً لفقيه يقول به يف محاسبة املضاربة 
املضاربة من غري  تقويم سلع  بجواز  قال  نر عندهم من  والخسائر، ومل  األرباح  أجل معرفة  من 
تنضيضها ببيعها وتحويلها إىل النقد وقبض ديونها وحسم نفقاتها. ورمبا ظّن بعض الباحثني قول 
الحنابلة بجواز إنهاء املضاربة باملحاسبة التاّمة وتحديد رأس املال والنفقات واألرباح بهذه املحاسبة 
الحكمي، وليس كذلك،  التنضيض  املقصود بذلك يدخل فيه  أن  من غري قسمة فعليّة، رمبا ظّنوا 
والحنابلة كغريهم يقولون بالتنضيض الحقيقي، ثم تتبعه املحاسبة التاّمة وتحديد حقوق األطراف 
وبعد  القسمة  قبل  جديدة  مبضاربة  البدء  املضاربة  ألطراف  يجيزون  بذلك  وأنهم  القسمة،  قبل 
التنضيض الحقيقي واملحاسبة التاّمة. وقد رأيت الدكتور عبد الستار أبو غدة قد الحظ ذلك ولكنه 
أشار إىل مسألة تقرتب إىل حد كبري مام نحن فيه من التقويم التقديري يف شأن من شؤون املضاربة؛ 
وهو قول بعض الفقهاء بجواز كون رأس املال عرضاً من العروض بحيث يُعترب رأس املال قيمته 
يوم العقد، فريجع إليها عند إنهاء العقد ملعرفة القيمة املالية لرأس املال،ـ وميكن أن يقاس عليه 
استعامل هذا التنضيض يف معرفة القيم املالية لسلع املضاربات الجارية يف املصارف اإلسالميّة تحت 
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اسم الودائع االستثامريّة. ولكن ال بد من مالحظة قيد رضوري لجواز مثل هذا التنضيض، وهو أن 
يقع اتفاق بني طريف كل وديعة، وهام املودع واملرصف عىل كيفية التنضيض ووقته ومرجعيته، وال 
أدري إن كان ميكن أن يوكل املودُع املرصَف بالقيام بهذا األمر. واملبدأ العام الذي يحكم مرشوعيّة 
هذا التنضيض أن ال يكون فيه تطفيف بزيادة القدر أو نقصانه، وأن تبذل أقىص الجهود العلمية 
وغريها للوصول إىل أقرب قدر مايل للسلع والديون. فهذه الرشوط يجب توفرها يف كل تنضيض 
تقديري يف السلع التي يكون فيها حقوق لطرفني أو أكرث. ولكن هل يتوقف جواز هذا التنضيض 

عىل وجود رضورة أو حاجة ماّسة؟
الرأي عندي أنه ال يتوقف عىل ذلك؛ وتخريج هذا الرأي أنه ترصف يف حقوق خالصة للعباد، وليس 
يف حقوق الرشع؛ فالسلعة محل التنضيض الحكمي إذا كانت محالً لحقوق أطراف مختلفة ليس 
حق الله تعاىل منها، فإن الترصّف فيها يرجع إىل هذه األطراف ما اجتُِنبت التعّديات عىل حقوق 
الله تعاىل من ربا وغش واستغالل وجهالة تؤدي إىل النزاع أو الضغينة والحقد يف النفوس ونحو 
مضاربة  يف  إليه  الحاجة  ولكّن  اإلسالميّة،  املصارف  مضاربة  ويف  الفرديّة  املضاربة  يف  وهذا  ذلك. 
املصارف أشد من املضاربات الفرّدية؛ لكرثة املودعني وكرثة حركاتهم املاليّة، وخلط أموال املودعني 
السابقني منهم والالحقني؛ وهذا يحتاج أن تكون موجودات املصارف من أموال الودائع يف حكم 
النقود السائلة حتى ميكن ألي شخص أن يودع يف أي وقت، ويفسخ مضاربته يف أي وقت وذلك ال 
يكون إال بتنضيض تقديري مستمر؛ بحيث تكون القيمة املالية الحالية ملوجودات املصارف ظاهرة 
يف كل حني؛ وذلك ألن من الثوابت الفقهيّة أن قسمة األرباح النهائية ال تكون إال بتحويل السلع 
لتلك  العاّمة  القيمة  والخدمات والديون والنفقات إىل قيم نقدية حارضة، فتكون محصلتها هي 

املوجودات.
للمصارف  االعتباريّة  بالشخصيّة  مرتبطاً  ليس  الحكمي  التنضيض  أن مرشوعيّة  يعلم  تقّدم  ومام 
الرأي  كان  ُوجد خالف حول مرشوعيته  فإن  أشد،  فيها  إليه  الحاجة  أن  ما ذكرنا  اإلسالميّة سوى 

الراجح هو ما يلبي تلك الحاجة.

املطلب الثاين
نظام املخصصات

وااللتزامات  الخسائر  ملواجهة  املرشوع  إيرادات  من  احتجازها  يتم  التي  املبالغ  هي  املخصصات 
املؤكدة، والتي ال يُعرف مقدارها بدقة؛ بحيث ال يترصف فيها إال يف املوضوع الذي ُحجزت من 
أجله؛ فهي مبالغ ملقابلة نفقات أحداث مؤكدة الوقوع ال يُعرف مقدارها. واملقصد من هذا النظام 
به  تتعلق  اتخاذ قرارات سليمة  للمرشوع، بحيث ميكن  املايل  املركز  املحاسبي هو إظهار حقيقة 

كتحديد مقدار ربحه أو خسارته يف فرتة زمنية محددة أو غري ذلك.
وهو مسلك يف املحاسبة املالية يعترب عادالً؛ إذ العدل يقتيض مطابقة الحكم للواقع، فإن أظهرْت 
املخصصات حقيقة القيمة املالية للمرشوع كان ذلك نوعاً من العدل، وهو مقصد رشعي يُومي 
إىل مرشوعيّة هذا املسلك، واستحبابه بل وجوبه إذا كان إهامله يؤدي إىل ضياع بعض الحقوق، 
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كزيادة الربح يف فرتة عىل حساب أخرى، أو زيادة يف الخسارة لحساب فرتة تالية. وهذا ال يقترص 
عىل الشخصيّة االعتباريّة، بل يعم كل صاحب تجارة أو مرشوع، وينبغي أن يكون مباحاً له وضع 
ترتيبات تتعلق بكيفيّة إدارة مرشوعه من الناحية املحاسبيّة. لكن هذا األمر يختلف بال شك عندما 
يتعلق باملخصصات حقوق متقابلة ألطراف عدة. ويف املصارف اإلسالميّة يتعلق باملخصصات حقوق 
النقصان،  من  املال  رأس  حفظ  يف  للمرصف  االعتباريّة  الشخصيّة  وحقوق  الربح،  يف  املساهمني 
وحقوق املودعني، حيث تتأثر أرباحهم نقصاً بزيادة النفقات التي يتحملها املرصف فيام له عالقة 
باستثامر الودائع، وكامل العدل هو يف العلم باملقادير الحقيقيّة لقيمة موجودات املرصف. ومن 
يراد  املوجودات. وعندما  تلك  التي طرأت عىل  النفقات  مقادير  القيمة  املؤثرة يف هذه  العنارص 
معرفة حظ كل طرف، فإن ذلك يتوقف عىل معرفة النفقات بصورة مطابقة للواقع لتسقط من 
املوجودات، فيعرف الربح أو الخسارة بعد معرفة رأس املال. والصواب عند الفقهاء أن املحاسبة 
الصحيحة يف عقود املشاركات بأنواعها تنطلق من معرفة النفقات بأنواعها؛ ما يدفع منها للصيانة 
العدل يف  النفقات وقع  فإن عرفت  أو هالك،  أو فقد  تلف  والتجديد، وما يطرأ عىل سلعها من 
تحديد األرباح والخسائر. وتقدير بعض النفقات دون معرفة حقيقتها املطابقة للواقع أراه رضورة 
يف كل عمل اقتصادي، مهام كان نوعه. وتزداد هذه الرضورة حّدًة عندما يراد معرفة النفقات يف 
فرتة معينة تقع أثناَءها حوادث مؤثرة يف نفقات املرشوع، وإن مل تعرف مقاديرها بدقة، فال يجوز 
لتُعلم األرباح والخسائر وغريها؛  إهاملها عندما يراد معرفة املركز املايل للمرشوع يف فرتة معينة 
ففي أي عقد رشكة أو مضاربة يراد معرفة نفقاتها ستجد بعض هذه النفقات ال ميكن الوصول إىل 
حقيقتها وال بد فيها من التقدير؛ فالسلع إذا هلك بعضها أو فُقد أو ُسق أو تلف، فإنها جزء من 
النفقات، وال يُعرف حقيقة مقدارها املطابقة للواقع إال باملقاربة والتقدير، وال شك أن تقدير نفقات 
وقعت أسبابها ومل تعرف مقاديرها تشكل رضورة أكرب؛ حيث يكون الغرم أو الضامن آتياً ال محالة، 
ولكن مقداره يف الواقع غري معروف؛ فليس من العدل إغفاله واحتساب األرباح والخسائر يف معزل 
عنه، ثم تقع املطالبات وتكشف الحسابات عن أرقام كبرية من النفقات مل يحسب حسابها، وتوزع 
األرباح عىل حساب رأس املال ويكون هذا إضعافاً للمؤسسة. ومثل هذا التوصيف يقع يف املصارف 
اإلسالمية؛ حيث يقّوم مركزها املايل وحساب أرباحها وخسائرها يف فرتات ممتّدة، وانتظار انكشاف 
أحوال النفقات عىل الحقيقة، وكذلك ما تقدم من انكشاف قيم السلع ببيعها مستحيل إذا أريد لها 
البقاء واالستمرار. وكام أنه ال بد من التنضيض الحكمي لسلعها فكذلك ال بد من التقدير أو التقويم 

للنفقات بصورة املقاربة للحقيقة.

فهذه سياسة محاسبيّة مقبولة يف الرشع، وليست من االستثناء عىل األصول الرشعيّة؛ ألن القياس 
العادل ألحوال الحقوق املشرتكة يحقق العدل يف توزيع تلك الحقوق، وهذا القياس ال يتحقق إال 
مبعرفة االلتزامات التي يجب أن تحملها تلك الحقوق، واملخصصات تحقق هذا املعنى، سواء كان 
املقدار، فوْضع هذه املخصصات موافق لوجهة  أو نفقًة غري معروفة  أو خسارة  موضوعها نقصاً 

الرشع يف طلب العدل عند توزيع الحقوق عىل مستحقيها.
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ومرشوعيتها ليست خاّصة بالشخصيات االعتباريّة، بل مدارها عىل حاجة قد تتحقق بني الرشكاء 
يف رشكات ليست لها شخصيّة اعتبارية، ولكن حاجة املصارف اإلسالميّة إليها أظهر، كحاجتها إىل 
التنضيض الحكمي لسلع مضارباتها، وميكن القول: إنها تنضيٌض حكمي لنفقات حدثت ومل يظهر 
قدرها. ولكن اإلشكاليّة التي يثريها ترشيع املخصصات يف املصارف اإلسالميّة تكون عند ظهور حقائق 
مواضع التخصيص ومقادير الكلف فيها؛ فقد تكون مساوية للمبالغ املستقطعة يف املخصصات أو 
تكون أكرث منها أو أقل منها، فإن كانت األوىل فال إشكال، وإن كانت الخسارة أو النقص أكرث من 
مبالغ املخصصات فهذا يقتيض سد الخسارة من موارد الفرتة الحالية، وإن كان العكس فيتبني أن 
بعض موارد الفرتة السابقة سرتحل إىل موارد الفرتة التالية، ويف كال الحالني يظهر بعض الظلم أو 
بعض املحاباة لبعض األطراف، فهل يكون هذا سبباً للقول بتحريم وضع املخصصات بناء عىل كونها 

مظّنة ألكل حقوق العباد بالباطل؟

واالجتهاد يف مثل هذه املسائل املتعلقة بأكل أموال الناس يُنظر فيها إىل أمرين: 
وجل  عز  الله  حق  عىل  العتداء  متضمنة  كونها  حيث  من  أكلها  يف  اتبعت  التي  الطريق  األول: 
كالرسقة والغصب والغش والرشوة والزور والربا واملحاباة والظلم وغري ذلك مام يُعّد من الكبائر، 
فإن كان ذلك مل يجز إال للرضورة، والرضورة يف مثل هذه املسائل ال تبيح املحرم إال للمظلوم الذي 
أخذ ماله بغري حق، فله أن يأخذه بأسلوب محرم ممن أخذ ماله بغري حق، وهذا املعنى غري موجود 

يف املخصصات.

األمر الثاين: ويُعترب عندما تكون الحقوق املعتدى عليه خالصة للعباد، فإن الرشع يربط جواز أكلها 
برتايض األطراف املعنية. والخطأ يف املخصصات ميكن تداركه بالرتايض عليه يف العقود، ولكن برشط 
تحديد أنواع املخصصات وآليات إنشائها وحسابها، وميكن أن يتفق عىل مؤسسات ذات خربة يف 
هذا املوضوع يُشرتط الرجوع إليها عند حدوث خالف أو اعرتاض. ويكون محل الرتايض عىل النحو 
الذي يريده األطراف؛ كأن يتفقوا عىل جعل فضول املخصصات احتياطياً لنقصها يف املستقبل، فإن 
مل يكن نقص أو قصور ميكن جعلها يف صندوق للفقراء، بل ال يوجد يف الذهن ما مينع من إخراج 
وأما  مستقلة.  باعتبارها  لها  أموال  ألنها  منها؛  االعتبارية  الشخصيّة  عىل  الواجبة  الزكوات  مقدار 
النقص يف املبالغ املخصصة وتبنّي عدم كفايتها لتغطية ما جعلت له من الخسائر واألحداث، فيضاف 
ل عىل أرباح املرصف أو عىل رأس ماله. وما سبق يشري إىل  إىل النفقات التي سبق تحديدها، وتَُحمَّ
أن مرشوعيّة إنشاء املخصصات يف نظام املصارف والرشكات ليس أثراً من آثار اختالف الشخصيّة 
االعتبارية عن الحقيقية، وأن التجار والرشكات التي ليس لها شخصيّة اعتباريّة يجوز لها استعامل 
الحقيقيّة وخسارتها، وإمنا  أرباحها  وتُعلم  دائم،  بشكل  املايل معلوماً  ليكون مركزها  النظام،  هذا 
تزداد الحاجة إليها يف بعض أنواع الشخصيات االعتبارية كاملصارف ملا يرتتب عىل وضوح مركزها 

املايل من قرارات تتعلق بأطراف كثرية جداً تحدد فيها حقوقها.
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املطلب الثالث
لزوم عقد املضاربة

ال يوجد خالف بني الفقهاء يف عدم لزوم عقد املضاربة لزوماً كامالً ال فكاك منه إال برتايض الطرفني 
عىل اإلقالة كلزوم عقد البيع، وإمنا اقترص خالفهم عىل وجود نوع من اللزوم يناسب طبيعة عقد 
املضاربة واملقصود من ترشيعه؛ فعند جمهور الفقهاء ال يوجد أي وجه من أوجه اللزوم يف عقد 
املضاربة، وأن أي طرف له الحق يف فسخه يف أي وقت برشط احتفاظ العامل بحقه من الربح، 
انتظار  وعدم  بالفسخ،  اآلخر  الطرف  إعالم  عند  املضاربة  سلع  بتنضيض  الرشوع  يقتيض  ما  وهو 
األسعار املناسبة للبيع. ولكن املالكيّة يرون أن الفسخ ال ينفذ فور إعالم الطرف األخر، بل ينتظر 
البيع  القضاء، فإذا وجد  البضاعة املناسب، وإذا نشب خالف بني الطرفني ُعرض األمر عىل  سوق 
السلع،  لبيع  مناسباً  السوق  يكون  حتى  االنتظار  برضورة  حكم  وإال  بذلك،  أمر  للطرفني  مناسباً 
حتى ال يقع رضر عىل أحد الطرفني. واملصارف اإلسالميّة، من منطلق حاجتها إىل االستمرار لدوام 
أهدافها ومقاصدها يف تيسري انتقال املال واالنتفاع به استثامراً أو قضاًء لحاجات أخرى، من هذا 
املنطلق تستطيع أن تستفيد من أي من القولني الفقهيّني وال تقع يف أي مخالفة رشعيّة؛ فأما قول 
الجمهور فيمكن تطبيقه إذا متكنت املصارف من الوصول إىل طريقة لجعل موجوداتها من سلع 
الودائع يف وضع النضوض الحكمي بحيث ميكنها تحديد أرباح الخارجني من عقد املضاربة، وتحديد 
وضع املودعني الجدد من وقت إيداعهم؛ حيث تكون أرباحهم أو خسائرهم صفراً حتى خروجهم 

)بسحب ودائعهم(، ويف هذه الحالة ال يضيع ربح عىل خارج. 
وللمصارف إذا مل ميكنها التنضيض املتصل أن تأخذ برأي املالكيّة الذي ال ينفذ الفسخ بناء عليه إال 
عندما تصل املضاربة إىل غايتها بصورة طبيعيّة غري مفتعلة. وقد يكون ذلك يف نهاية السنة املاليّة، 
ويكون التنضيض للموجودات والنواقص واملفقودات. فهذا رأي ميكن بناؤه عىل مذهب املالكية؛ 

ألن لزوم املضاربة عندهم كام تقدم مقيد بوصول املضاربة إىل مقصودها.
اللزوم من رأي الفقهاء يف موضوع  ومن جهة أخرى ميكن استفادة املصارف اإلسالميّة يف مسألة 

توقيت عقد املضاربة، وهو موضوع املطلب التايل.

املطلب الرابع
توقيت عقد املضاربة

اختلف الفقهاء يف حكم توقيت املضاربة عىل قولني: أحدهام جواز التوقيت، وهو مذهب الحنفيّة، 
ومبناه عىل أن املضاربة تقوم عىل الوكالة، ويجوز توقيتها. والرأي اآلخر عدم جواز توقيتها مطلقاً. 
وميكنها  بعضها.  أو  ودائعها  توقيت  أرادت  إذا  الثاين  الرأي  من  تستفيد  ال  اإلسالميّة  واملصارف 
االستفادة من مذهب الحنفيّة يف مبدأ األمر. ولكن يف تفصيالت مذهب الحنفية أنهم اختلفوا يف 
اللزوم، والثاين هو  الوقت املحدد عىل قولني: أحدهام عدم  املضاربة املؤقتة هل تكون الزمة يف 
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اللزوم. والقول األول ال تستفيد منه املصارف؛ ألن القول بعدم اللزوم يف الفرتة املحددة يصادر أية 
فائدة عملية للتوقيت، حيث يكون لكل طرف فسخ العقد قبل انتهاء الوقت املحدد للمضاربة، 
وإمنا ميكن للمصارف اإلسالمية أن تستفيد من الرأي اآلخر، وهو لزوم العقد يف الوقت املحدد؛ فإن 
كانت الوديعة سنويّة مثالً كان العقد الزماً وملزماً للطرفني يف املدة املتفق عليها. وهذا القول هو 
الراجح عندي؛ ألن التوقيت بدون القول باللزوم هو رضب من العبث، وقولهم: )إن املقصد من 
التوقيت قد يكون لالستعجال، فيكون محتمالً، فال يكون ملزماً( احتامل بعيد جداً، ويظهر بطالنه 
ووجوب إهامله إذا وثق الطرفان العقد بالكتابة أو الشهود. كام أن احتامل االستعجال يتعلق بنية 
باطنة ال تعرف، وال يدل عليها لفظ التوقيت وال يجوز الذهاب إليها إال بقرائن قوية تخرج اللفظ 

عن ظاهره.
وبناء عىل هذا الراجح تستطيع املصارف اإلسالميّة أن توقّت نهايات لعقودها مع املودعني بحيث ال 
تلزم عىل التنضيض واملحاسبة التاّمة ومعرفة األرباح إال يف األوقات املحددة. وهذا يعني أنها ميكن 
أن تجعلها أسبوعية أو شهرية أو نصف سنويّة أو سنويّة أو أكرث من ذلك؛ ومرجعية ذلك ترجيح 

القول بجواز توقيت املضاربة، وصريورتها عقداً الزماً يف الفرتة املتفق عليها.

املطلب الخامس
انفساخ املضاربة باملوت

ال شك يف أن املراد هو البحث يف أثر موت رب املال عىل عقد املضاربة مع املصارف اإلسالميّة، 
يعنى موت صاحب الوديعة. ومشكلة البحث هو اآلثار التي ترتتب عىل موت املودع: هل ينفسخ 
العقد مبجرد املوت أم ال ينفسخ أوال ينفذ الفسخ إىل بعد نضوض املال لدى املصارف، أم يبقى عقد 
الوديعة قامئاً مع الورثة إذا أرادوا ذلك؟ وهل عدم سحب ودائعهم يُعترب رضاً منهم باالستمرار يف 

عقد املضاربة مع املرصف؟
إال بعد  االنفساخ ال يكون  نفاذ هذا  باملوت، ولكن  املضاربة  انفساخ عقد  الفقهاء يرون  جمهور 
نضوض أموال املضاربة بصريورتها نقداً حارضاً أو ما يف حكمه، وللمضارب حق ثابت بعد موت رب 
املال يف تحويل السلع والخدمات والديون إىل نقد حارض، ثم ينفذ االنفساخ بتوزيع الحقوق عىل 

أصحابها، وهم الورثة واملرصف. 

وقد يُظنُّ أن تطبيق هذا القول عىل مضاربة املصارف ميكن بسهولة، ولكن األمر ليس كام يُظن؛ ألن 
هؤالء الفقهاء يرون أن عقد املضاربة قد انتهى باملوت، وأن عىل املضارب السري يف عمليات تنضيض 
السلع والديون وتحويلها إىل نقد حارض؛ فيبيع بالنقد وال يشرتي السلع، ويستويف الديون وال يداين 
أحداً، وينهي خدماته التي يأخذ مقابلها أجراً، فيحصل األجور وال يؤجر وال يدخل يف عقد سلم أو 
أي عقد يعطل عملية التنضيض. وهذا ال يناسب املصارف اإلسالميّة وال يتفق مع طبيعتها وطبيعة 
أعاملها، وال كرثة املودعني فيها، واختالط أموالهم، وال بد أن هذه الكرثة يكون فيها من ميوت من 

املودعني، فتنفسخ عقودهم ويرتتب عىل انفساخها ما ذكرنا.
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وال يتصور أن تستفيد املصارف من هذا القول إال أن تكون سلع الودائع وديونها وسائر ما يخصها يف 
وضع التنضيض املستمر الكامل، وهو ما يكاد يكون مستحيالً يف العرف إال أن يكون هناك طريقة 
آلية مستمرة تُظهر تنضيضاً حكمياً ملوجودات الودائع االستثامريّة يف كل لحظة بحيث يعرف ربح 
أي مقدار من أموال الوديعة، فإن وجد فإن كل داخل أو خارج من ودائع املصارف يفعل ذلك يف 

وقت تكون فيه جميع أموال الودائع ُمنّضضة، وإن بصورة تقديريّة.  

ويف الفقه اإلسالمي قول آخر يف أثر املوت عىل عقد املضاربة قد يكون أكرث مناسبة من الناحية 
الرشعيّة ألوضاع املصارف اإلسالميّة، وهو قول املالكيّة: )إن املوت ليس سبباً النفساخ عقد املضاربة، 
وال يبطل بوفاة رب املال، وإن كان املال ناضاً، ولكن يبقى ما أراد الورثة بقاءه ، فإن أرادوا فسخه 

كان لهم ذلك بعد أن ينّض رأس املال(.
عقودهم  فإن  املصارف،  يف  املودعني  من  أناس  مات  مهام  أنه  يعنى  املالكية  عن  املنقول  وهذا 
وودائعهم )وإن انتقلت ملكيتها لهم مبوت مورثهم( تبقى سارية، وال تنفسخ مبوت مورثهم، ولهم 
أن يفسخوا بسحب ودائعهم وأرباحها، كام الحال بالنسبة ألي مودع إن مل يكن عقد الوديعة مؤقتاً 
بوقت رصيح أو ضمني، ويقصد بالضمني املتعارف عليه بني الناس يف عقود املضاربة. وحتى إذا 
أراد طرف من أطراف املضاربة فسخ العقد فليس له حرية مطلقة عند املالكيّة، بل يجب أن يكون 
وقت نفاذ الفسخ بحيث ال يترضر منه أحد الطرفني، فإذا كانت املصارف اإلسالميّة ال تتمكن من 
الناحية الواقعيّة تنضيض موجودات الودائع إال يف نهاية العام أو يف وقت محدد، فإن الفسخ ينفذ، 

ويسحب أصحاب الودائع ودائعهم وأرباحها يف تلك األوقات إن أرادوا ذلك.

املطلب السادس
تحميل املصارف ووكالء االستثامر 

عبء اإلثبات يف دعاوى التقصري والتعدي

معظم الفقهاء يرون أن يد املضارب عىل أموال املضاربّة يد أمانة، وليست يد ضامن، مبعنى أنه ال 
يضمن الخسارة يف املضاربة وال هالك بعض سلعها إذا مل يكن منه تعّد أو تقصري، وأن إثبات التعدي 
أو التقصري يكون عىل رب املال، فإن عجز كان املضارب ملزماً بحلف اليمني إذا طلبها رب املال. 
هذا هو األصل يف كافة الدعاوى التي تقام عىل األمناء، وهم األشخاص الذين أخذوا ماالً ال ميلكونه 
بإذن ربه ال عىل سبيل املعاوضة وال عىل سبيل التوثيق، وهؤالء تكون أيديهم عىل ما أخذوه يد 
أمانة، وقد ُسّموا أمناء؛ ألن رب املال يعطيهم املال لحفظه أو استثامره اعتامداً عىل ثقته بأمانتهم، 
ولذلك فإنه ال يستعمل معهم وسائل التوثيق من شهادة أو كفالة أو رهن أو عقد توثيق اعتامداً 
عىل تلك الثقة. ثم تستصحب هذه الثقة إىل أنت تنتهي املعاملة. هذه هي الصورة التي بحثها 
فقهاؤنا وقالوا فيها أن املضارب يده يد أمانة، ومن يتهمه بالتقصري أو التعدي فعليه اإلثبات. وأما 
الوكالة باالستثامر، فلم يذكرها الفقهاء برصاحة، وقد يخطر بالبال أنها ليست إال صورة من صور 
أنه يف االستثامر  الفقهاء عىل  اتفاق  يتعارض مع  الفهم  عقد اإلجارة، وموضوعها االستثامر، ،هذا 
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اليجوز للمستثمر أن يأخذ مبلغاً محدداً عىل هذا العمل، وال أن يأخذ نسبة من رأس املال الذي 
يستثمره؛ ألن ذلك مبثابة أخذ مبلغ محدد وإن كان تحت اسم النسبة، ألنها نسبة من مبلغ معلوم. 
والحقيقة أن املضاربة نفسها هي وكالة باالستثامر أجر الوكيل فيها إن كانت صحيحة نسبة من 
كان ذلك يف حقيقته مضاربة  املال  رأس  نسبة من  أو  مبلغ معلوم  اشرتط  فإن  إن حصل،  الربح 
فاسدة. وهذا ال خالف فيه بني الفقهاء، وأن التوصيف الدقيق للمركز الحقوقي للمضارب أنه وكيل 
وكله رب املال باستثامر ماله بجزء من الربح، وأنه إذا كان املضارب أجره مبلغ معلوم محدد كانت 

املضاربة فاسدة.
والوكالة باالستثامر قد يكون أجر الوكيل فيها جزءاً من الربح، فتكون عندئٍذ مضاربة صحيحة مهام 
ُسّميت، وإن كان األجر مبلغاً معلوماً أو محدداً أو نسبة من رأس املال فهي يف حقيقتها مضاربة 
فاسدة أو إجارة فاسدة وال فرق؛ فالصور املمكنة يف املعاملتني واحدة، والفصل بينهام ليس إال تالعباً 
باالصطالحات، وكأنهم اصطلحوا عىل تسمية املعاملة إن كانت صحيحة مضاربة، وإن كانت فاسدة 
وكالة باالستثامر، والحقيقة واحدة، وهو أن املضاربة قد تكون صحيحة إن كان األجر نسبة من 
الربح، وقد تكون فاسدة إن كان األجر مبلغاً معلوماً. ولذلك فإن ما سنذكره حول مسألة املكلف 
بعبء اإلثبات ال يختلف بني املضاربة والوكالة باالستثامر، والذي سيتضح منه أن املصارف اإلسالميّة 
مهام كان مركزها مضارباً أو وكيالً باالستثامر هي املكلفة بإثبات دفوعها لتهم التعدي أو التقصري 

أو الخسارة، وفيام ييل التفصيل:-
1 - أن عبء اإلثبات يف دعاوى التعدي والتقصري إمنا كان يف حقيقة األمر عىل سبيل االستثناء من 
القاعدة العاّمة املشهورة، وهي أن )األصل يف األمور العارضة العدم(؛ وهي تقتيض أن الدفوع التي 
تصدر عن املضارب أو أي أمني بإدعاء حادث ال يد له فيه، أو قيامه بجميع املطلوب من أمثاله 
يف التعامل بأموال املودعني، أن هذه الدفوع يقع عبء إثباتها عىل املضارب وليس عىل رب املال؛ 
ألن األصل عدمها، ولكنهم خالفوا هذه القاعدة يف الودائع واملضاربات الفرّدية، وجعلوا اإلثبات 
عىل أرباب األموال تحقيقاً ملصلحة عاّمة أو دفع مفسدة عامة، وهي عدم عزوف الناس عن حفظ 
الودائع؛ ألن الناس إذا استقر عندهم أنهم  مسؤولون عن أماناتهم، وأن عليهم أن يشغلوا أنفسهم 
بإثبات عدم التقصري عزفوا عن فعل هذا املعروف، وكانت مفسدة كبرية، فقالوا باستثناء األمناء 
دفعاً لهذه املفسدة. لكن يف مضاربة املصارف ال توجد مثل هذه املفسدة التي تقتيض الخروج عن 
قاعدة فقهيّة متفق عليها، وهي قاعدة )األصل يف األمور العارضة العدم(؛ إذ ال شبهة ملن يقول: إذا 
جعلنا عبء اإلثبات عىل املرصف )املضارب( امتنعت املصارف عن قبول الودائع، بل رمبا كان ذلك 
تشجيعاً للناس عىل التعامل معها والثقة فيها، حيث تصرب يف نظرهم مؤسسات مستعدة لتحمل 

املسؤوليات عن أخطائها أو إثبات عدم تقصريها أو تعديها. 

القيام بالوساطة  2 - املصارف اإلسالميّة صارت يف هذه األيام مؤسسات كبرية وظيفتها األساسيّة 
املضاربة مبفهوم  املايل؛ وهذه هي  العجز  أهل  إىل  وتوصيلها  الودائع  استقبال  املاليّة عن طريق 
الفقه اإلسالمي، وأسند إليها كام يف عقودها جميع األعامل والترصفات التي كان الفقهاء يشرتطون 
لها اإلذن الخاص من رب املال باإلضافة إىل مقتضاها األصيل. فأسند إليها وضع املخصصات والقيام 
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بالتنضيض الحكمي وإنشاء االحتياطيات وغري ذلك. واملودعون بتوقيعهم عىل العقود التي تشبه 
أن تكون كعقود اإلذعان، فصارت هذه املصارف هي الطرف األقوى يف عقود املضاربة، واملودعون 
هم الطرف األضعف، والبون شاسع بني الطرفني. وبناء عىل قاعدة املسؤوليّة التي يُفرتض فيها أن 
تكون متناسبة يف وزنها واتساعها مع وزن االختصاصات والصالحيات، فكان مقتىض ذلك أن تكون 
هي املكلفة بإثبات عدم تقصريها وإثبات قيامها مبا تستلزمه مصلحة أرباب األموال التي يجب عىل 
املضارب مراعاتها عند كافة الفقهاء، فإذا اتهمها أصحاب الودائع مثالً باملبالغة يف إنشاء االحتياطات 
أو املخصصات أو عدم الدقة والتهاون يف تنضيض السلع أو تنضيض الديون أو تنضيض النفقات 
ونحو ذلك فالظاهر- والحالة هذه- أّن من ُجعلت له هذه الوظائف واالختصاصات القابلة للتقصري 

فيها ينبغي أن يكون مسؤوالً بحيث إذا اتهم بيشء من ذلك كان عليه إثبات العكس.

3 - الكيفيّة التي تجرى بها عقود املضاربة مع املصارف اإلسالمية ال تُدِخل هذه املصارف تحت 
مظلّة قاعدة األمناء الذين ال يكلفون باإلثبات سوى حلف اليمني عىل ما يدعونه من الهالك ونحوه؛ 
وبيان ذلك أن الفقهاء بينوا أن املقصود باألمني يف هذا املقام هو من يدفع إليه املال من قبل مالكه، 
وقد أمّنه وركن إىل حلفه اليمنَي إذا لزم األمر دون أن يتخذ احتياطات توثيقيّة عند دفع املال إليه؛ 
الجهات  إليه، أو كتابة عقود موقعة ومصدقة من  املال  كإحضار شهود يشهدون عليه عند دفع 
املعتمدة؛ فمن يدفع ماله إىل وديع أو مضارب وال يتخذ مثل ذلك كانت يد اآلخذ يد أمانة يف 
اعتبار الدافع ويُستصحب ذلك، حتى إذا حصل خالف بني الطرفني كان القول قول االخذ مع ميينه 
إذا عجز الدافع عن اإلثبات وطلب الحلف، فإذا نكل االخذ عن اليمني ثبت عليه الضامن. وأما 
الشخص الذي يدفع ماله إىل وديع أو مضارب، ويوثق هذا الدفع بشهود أو بوسائل توثيق أخرى 
فهذه الصورة تختلف عن سابقتها من حيث املكلف باإلثبات، وتخضع عند الفقهاء لقاعدة )األصل 
يف األمور العارضة العدم(، وهي تعني أن املضارب أو الوديع يكلف بإثبات أي عارض يدعيه، فإن 

عجز كان له تحليف خصمه، فإن حلف كان الضامن عىل أخذ املال من وديع أو مضارب. 
وقد نص الفقهاء عىل هذه الرؤية الفقهيّة ملفهوم األمني الذي ال يتحّمل عبء اإلثبات، وال يكلف 
إال بحلف اليمني عىل صدقه فيام يدعيه، ومن عبارتهم ما ورد يف تهذيب الفروق نقالً عن التسويل 
الوديعة  طالب  الدفع-  دعوى  يعني يف  عليه-  املدعى  وافق  ما  أمثلة  )ومن  قال:  العاصميّة  عن 
التي سلمها للمودَع عنده بينة؛ ألنه لو كان املودع عنده أميناً ملا أشهد عليه؛ فالقول قول صاحب 
الوديعة بيمينه، فهو املدعى عليه، واملودع عنده مدع يُطالب باإلثبات، ألن ظاهر حاله ملا قبض 
ببينة أنه ال يعطي إال ببينة، واألصل أيضاً عدم رّد الوديعة أو تلفها؛ فاألصل والغالب يف هذه الصورة 

يعضدان صاحب الوديعة ويخالفان املودع عنده. وكذلك القراض إذا قبض ببينة(.   
ويف املسألة محل البحث فإن أي إيداع للامل يف املرصف اإلسالمي أو غريه ال يقع إال بتوثيق هو أكرث 
قبوالً من الشهادة يف عرف القوانني، وهي العقود والتوثيقات والتوقيعات والوثائق املعروفة، ولو 
مل يكن ذلك ما أودع شخص ماله يف بنك أو نحوه؛ فالثقة من املودع إمنا جاءت من النظام الذي 
يفرض عىل املصارف إجراءات توثيقية محددة، وهي ثقة مصدرها أمور خارجيّة وهي من جنس 
الشهادة، وليست من قناعة شخصيّة تأيت عادة من معرفة رب املال بااللتزام الشخيص للمضارب 
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مبقتضيات األمانة؛ فهي مام ينطبق عليه كالم الفقهاء املنقول سابقاً، وأن املرصف إذا صار يف مركز 
األسباب، وال  ما يدعيه من  بإثبات  املكلف  إثبات كان هو  إىل  بأمور تحتاج  املدعى عليه، فدفع 
يكتفي بقوله مع ميينه. وحلف اليمني من املرصف مشكلة أخرى إذ ال نيابة يف الحلف، وهو يقتيض 
أن ال يقبل ميني مجلس اإلدارة أو رئيسه نيابة عن الشخصيّة االعتبارية؛ وال يوجد مدعى عليه يقبل 
قوله بدون ميني؛ لقوله عليه الصالة والسالم )وإمنا اليمني عىل املدعى عليه( )جزء من حديث متفق 
عليه(؛ فالشخصية االعتباريّة ال سبيل لقبول اليمني منها، وهي من األمور التي ال ميكن قياسها عىل 
أو  إقرار  أو  باإلثبات بنحو شهادة  االعتباريّة ميكن تكليفها  الشخصيّة  الحقيقيّة. ولكن  الشخصيّة 

قرائن أو وثائق ونحو ذلك.

4 - يكاد الفقهاء يجمعون عىل أن املضاربة تنتمي يف جنسها إىل إجارة األشخاص، وهي مبقتىض 
القياس العام إجارة فاسدة. ومرجعيّة رشعيتها هو االستحسان املستند إىل أفعال الصحابة رضوان 
املال  تحريك  يف  واملصلحة  نكري،  غري  من  األوىل  العهود  منذ  لها  املسلمني  ومامرسة  عليهم،  الله 
واستعامله وعدم كنزه، وقضاء الحاجات التبادلية بني أهل املال وأهل العمل، فاستثنيت من القياس 
العام، فهي يف الحقيقية إجارة فاسدة أجازها الشارع استحساناً. وإذا كانت كذلك فاملضارب أجري 
الناس واملضاربة  أجره جزٌء من الربح إن حصل. فإذا تخصص شخص أو مؤسسة يف قبول أموال 
فهو أجري مشرتك. وهذا يف املضارب إن احتاج إىل تدقيق النظر، فإنه ال يحتاج مثل هذا التدقيق يف 
الوكالة باالستثامر؛ ألنها وكالة بأجر، ومحلها منفعة يقدمها الوكيل، ويستقبل أمواالً ألشخاص كثرية 
يف األشخاص متعددين، فهو أجري مشرتك بال شك إذا كانت األجرة مبلغاً محدداً، أو كانت نسبة من 
رأس املال، فإن كانت مجرد نسبة من الربح فهي مضاربة، وقد تقدم أن املضاربة نفسها هي وكالة 
باالستثامر، والوكيل باالستثامر هو مضارب؛ إذ  االجامع منعقد عىل أن املضارب وكيل، وحظه نسبة 

من الربح، وأن التفريق بينهام تالعب باأللفاظ.
فإذا صح يف النظر الدقيق أن املضارب والوكيل باالستثامر يف صورة املصارف اإلسالميّة، فإنه يأيت 
هنا خالف الفقهاء يف تضمني األجري املشرتك، والحقيقة أن املعاين التي ذكرناها يف الفقرات السابقة 
تصلح أن تكون أوجهاً لرتجيح القول بتضمني األجري املشرتك يف صورة املضاربة والوكالة باالستثامر 
بقولهم  قال  الصحابة ومن  فيها  التي كان يخىش  املفاسد  املصارف واملؤسسات اإلسالميّة؛ ألن  يف 
موجودة بصورة أوسع وأشد يف هذه الصورة، وأن صالح االستثامر يف هذه املصارف ال يكون إال 
بهذا(  إال  الناس  بها، ومقولة )ال يصلح  التي تصدت لالستثامر  الناس  أموال  بجعلها مسؤولة عن 

تنطبق عىل األجراء املضاربني، وال تقل عن إجارة الصناع الذين قيلت تلك املقولة فيهم.
املصارف  يد  وموقع  الضامن،  حيث  من  األموال  عىل  األيدي  أنواع  بني  التفريق  من  بد  ال  ولكن 

اإلسالميّة عىل ودائع املودعني، ونرى أن هذه األيدي ثالثة أنواع:-
يٌد ضامنة إذا ثبت قبضها، وال يقبل لها عذر ينفي عنها الضامن كيد الغاصب والسارق وكل معتد أخذ 
املال من صاحبه بغري إذنه، وهذا النوع يضمن املال املأخوذ وإن هلك بآفة سامويّة وبدون تعد أو 
تقصري. وال شك يف أن يد املصارف اإلسالميّة ال تنتمي إىل هذا النوع؛ ألنها قبضت الودائع بإذن أصحابها.

والنوع الثاين: يٌد ال تكون ضامنة وإن ثبت قبضها للامل، وهي ما يكون قبضها ملصلحة صاحب املال 
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من غري أن يعود عىل أصحابها أي نفع مادي؛ فهذه ال تضمن إال بثبوت التعدي والتقصري، ويكون 
عبء اإلثبات عىل مدعيهام، وهو رب املال؛ وذلك كالوديعة غري املأجورة.

بآفة ساموية  الهالك  تضمن  وال  والتعدي،  بالتقصري  إال  تضمن  ال  التي  اليد  هي  الثالث:  والنوع 
ونحوها، ويكون عبء إثبات عدم التعّدي والتقصري عىل صاحبها، ونرى أن هذا هو وضع املصارف 
اإلسالميّة, وال يُقال يف هذا املقام، إن تكليف املصارف اإلسالميّة بإثبات عدم التعدي أو التقصري هو 
تكليف بإثبات النفي، وهو ال يصح إال فيام استثني؛ ألن التعدي والتقصري يدخل فيها ترصفات كثرية 
يطلب من املصارف القيام بها ملصلحة االستثامرات، وعليه أن يثبت أنه قام بها، كأخذ الضامنات 
ودراسة الجدوى واملتابعة لبعض األمور، ورفع القضايا واملطالبات، وتعيني أشخاص وعزل أشخاص 
وإنشاء مخصصات ووضع االحتياطيات، وغري ذلك، وهي أنشطة وإجراءات تقبل التقصري والتعدي 
فيها إىل هذه الجهة أو عكسها، وعدم االعتدال فيها، وهكذا هناك واجبات كثرية عىل املصارف ميكن 

إثباتها أو ممنوعات ميكن إثبات تجنبها، إذا اتهمت بها املصارف.
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املبحث الثاين
أثر الرضورة عىل أحكام الشخص االعتباري

املطلب األول
القاعدة يف عالقة الشخص االعتباري بالشخص الطبيعي

املقّدر تقديراً، وليس له وجود حقيقي، يجب أن يكون له أصل يشبه به يف األحكام،  األصل أن 
العاّمة يف  والقاعدة  االعتباري،  الشخص  أصل  الحقيقي هو  والشخص  تكليفيّة.  أو  كانت  وضعيّة 
العالقة بينهام أن األول يعترب أصالً والثاين فرعاً له، وأنها عالقة قياسيّة؛ أعني تشبه عالقة الفرع يف 
القياس األصويل بأصله؛ فيأخذ الفرع أحكام األصل، ولكن ال تشرتط علة مشرتكة بني االثنني يف هذه 
الصناعة الفقهيّة، وتقوم الرضورة أو الحاجة مقام العلة. ولكن إلحاق الشخص االعتباري بالشخص 

الحقيقي مقيد بقيدين:
األول- أن يكون الحكم الذي يُستعار من الشخص الحقيقي رضوريّاً أو نافعاً لتحقيق الحاجة التي 
من  حكمه  استعارة  يراد  الذي  األمر  يكون  أن  الثاين  والقيد  االعتباري.  الشخص  افرتاض  اقتضت 
الشخص الحقيقي للشخص االعتباري تقبله طبيعته االفرتاضية، فإن مل تقبله بحيث ال ميكن افرتاضه 

اقترص الحكم عىل الشخص الحقيقي، ومل يطبق عىل الشخص االعتباري.
وبالنسبة للمصارف اإلسالميّة فإن الحاجة املسوغة ملنحها الشخصيّة االعتبارية هي وجود وسيط 
بني أهل الفائض املايل وبني أهل العجز املايل تكون وساطته بني الطرفني ملتزمة يف أساليبها وكيفياتها 
بأحكام الرشع الحنيف بحيث ال يقع إجامع بني الفقهاء املسلمني عىل تحريم األسلوب املتبع، وهي 
حاجة معتربة نّص عليها كثري من الفقهاء عند كالمهم عن حكمة مرشوعية املضاربة. وبناء عليه 
ميكن إلحاقه بالشخص الحقيقي يف معظم أحكامه التي ال تتعارض مع القيد الثاين، كافرتاض ذمة 
له مستقلة وأهلية وجوب وأهلية أداء واسم وعنوان، وتحديد مسؤولية أطراف هذه الوساطة يف 
الربويّة  البنوك  القيد مامرسات  بهذا  االعتبارية. ويخرج  الشخصيات  باسم هذه  ما يصدر  حدود 

للوساطة؛ ملا فيها من مخالفة للرشع. 
املصارف  ومنها  االعتباريّة،  الشخصيات  تطبيقها عىل  أحكام ال ميكن  به  فيخرج  الثاين  القيد  وأما 
افرتاضها  وال ميكن  اإلنسانية،  للنفس  الخاصة  بالوظائف  تعلّق  لها  التي  األحكام  اإلسالميّة، وهي 
سلبها  أو  الدين  عىل  بالحبس  االعتباريّة  الشخصيّة  معاقبة  مثل  والحقيقة،  الواقع  نطاق  خارج 
الحقوق السياسيّة، أو اإلنفاق عليها خالل فرتة اإلفالس أو حتى ترك الحاجات األصلية من التصفية 
والقسمة، أو تكليفها بالحلف أو إعفائها من واجبات بال حجة سوى ما يزعم من الحرج الذي قد 

يصيبها.
لتلبية  يلزم  ما  الحقيقية  الشخصية  أحكام  من  تأخذ  االعتبارية  الشخصيّة  أن  تقّدم  ما  وخالصة 
أقل يف  أحكام  الجملة  افرتاضه وتصوره، وهي يف  يحتمله ويجوز  املسوغة الفرتاضها مام  الحاجة 

مقدارها من أحكام الشخصية الحقيقية، والفرق هو ما يقتضيه القيدان السابقان.
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املطلب الثاين
مدى قابلية الشخصّية االعتبارية لتطبيق أحكام الرضورة عليها

أذى شديد  الشديد، وسببها  بالضيق  وإحساساً  به حرجاً  إنسانية تسبب ملن تحلُّ  الرضورة حالة 
يصيب إحدى الرضوريات الخمس ال يتحمله اإلنسان أو يتحمله مع التعب الشديد. وهذه الحالة 
اإلنسانية حالة واقعية وليست تصوريّة، أي أن اإلنسان يقع فيها بالفعل بأن يقع عليه أول الرضر 
أو يكون عىل رشف الوقوع به، فهذا واقع يقع فيه اإلنسان، وبسببه يحدث له الضيق الشديد يف 
نفسه. وأما كون اإلنسان يف وضع يعترب مظّنة للتعرض لحالة الرضورة، وليست الرضورة أمراً محققاً 
فيه، فهذا ال يبيح له ما تبيحه الرضورة، والرضورة تبيح املحرم ملن وقع فيها، وتكون موقتة بوقتها، 
وال يستفيد منها أحد غري الواقع فيها، ولذلك قال ابن قدامة يف كتاب »الصيد والذبائح«: )الرضورة 
أمر معترب بوجود حقيقته فال يكتفى فيه باملظّنة(؛ ولهذا ال أرى أن الشخصيات االعتباريّة ميكن 
أن تقع يف حالة رضورة؛ ألنها حالة خاّصة مبن له نفٌس وشعور، وليست هذه الشخصيات كذلك. 
وإذا كانت هذه الشخصيات ميكن أن يحصل لها يشء من األزمات، وكان لهذه األزمات انعكاس 
عىل بعض الناس ميكن أن يصريّهم يف حالة الرضورة كام وصفنا، فيعترب الرتخيص خاّصاً مبن وقع يف 
تلك الحالة. واألزمات التي تصيب الشخصيات االعتباريّة ال يتصور أن تصيب جميع الناس الذين 
األشخاص  من  الفرديّة  الحاالت  إىل  فيها  والنظر  منهم،  بسيط  لجزء  يحدث  وقد  بها،  عالقة  لهم 
الحقيقيني. وخالصة القول أن الشخصيّة االعتباريّة ال تقع يف حالة الرضورة باملعنى الفقهي الدقيق 
لهذا املصطلح، وهي الحالة الوحيدة التي ميكن أن تكون سبباً إلباحة محظور نهى عنه الرشع، يف 
وقت حدوثها، ثم يرجع الحال كام كان بعد زوالها. ويقترص أثرها عىل الشخص الحقيقي الواقع 
فيها، وال أثر لها عىل غريه. وإقحام الشخصيات االعتبارية يف أحكام الرضورة يجعل أناساً كثريين 
ممن ال يجدون حرجاً بسبب أزمات هذه الشخصيات يستفيدون من حالة الرضورة، مع أن الحكم 

األصيل هو الواجب تطبيقه عليهم.
أّما الحاجة فهي أقل إحراجاً عىل  اإلنسان من الرضورة، وتختلف أحكامها عن أحكام الرضورة، 
وإن قالوا: الحاجة تنزل منزلة الرضورة عاّمة كانت أو خاّصة، وال ميكن تعميمها عىل كل حاجة، 
وكل موضوع، وال ميكن إعطاؤها حكم الرضورة يف مصادرة النصوص الرشعيّة وإجامع الفقهاء؛ فإن 
معظم الضيق الذي يصيب الناس ويغمسهم يف االحتياجات يرجع إىل ما كسبت أيديهم من مخالفة 
الرشع؛ يقول الشاطبي رحمه الله تعاىل: )أسباب الرخص أكرث ما تكون مقدرة ومتوهمة ال محققة؛ 
ما  ْت شديدة، وهي خفيفة يف نفسها؛ فيصري العمل غري مبني عىل أصل رشعي، وكثرياً  فرمبا ُعدَّ
يشاهد اإلنسان ذلك؛ فقد يتوهم األمور صعبة وليست كذلك إال مبحض التوهم، ولو تتبع اإلنسان 
والعبادات  العادات  يف  كثرية، وهذا مضطرد  أعامالً  عليه  وأبطل  بعيدة،  مهاٍو  به يف  رمى  الوهم 
وسائر الترصفات...(. كام يقول األخ الفاضل الدكتور عيل الندوي يف جمهرة القواعد: )هذه القاعدة 
الدالة عىل سامحة الترشيع اإلسالمي، ومدى قابليته لحل املشكالت  من أعظم القواعد الرشعيّة 
واملسائل الطارئة يف كل زمان ومكان، ولكنها خطرية أيضاً من حيث التطبيق؛ فقد أصبحت محّل 



أثر االختالف بني الشخصّية الطبيعّية واالعتبارية  يف األحكام الفقهّية ملستجدات املرصفية اإلسالمّية 272

استغالٍل بل حجة يف الخروج من الحرمة إىل اإلباحة لدى كثري من املتفقهني املسايرين للتيارات 
املعارصة. والواقع أنها ال تقوم مقام الرضورة إال عند تعينها يف حاالت معينة...(.

ويف النظر يُرى أن الحاجة أعم من الرضورة، وأنها درجات من حيث شدة إلجائها لإلنسان، وأشدها 
أو  سنة  أو  قرآن  من  نص  ملعارضة  مسوغاً  الشارع  جعلها  التي  الوحيدة  الدرجة  وهي  الرضورة، 
إجامع، وجعلها خاّصة مبن يرُشف عليها أو يقع فيها، ال يرشكه معه غريه. فإذا أخرجنا الرضورات 
من مراتب الحاجات، كانت مراتب كثرية من حيث شدتها وعمومها وخصوصها، بل إن جميع ما 
خلقه الله لنا يف األرض ويف السامء كانت تلبية لحاجات اإلنسان؛ فإنه فقري إىل الله تعاىل عىل الدوام
ن كُلِّ َما َسأَلْتُُموُه( أي ما تحتاجون  قال عز وجل: )أَنتُُم الُْفَقرَاُء إىَِل الله(، وقال سبحانه )َواتَاكُم مِّ
إليه بحسب فطرتكم التي فطركم الله عليها، وكذلك ما أبيح لنا من التعامالت كان كذلك؛ حتى قال 
الفقهاء يف بيان أسباب مرشوعيّة املعامالت إن سبب ذلك )تعلّق البقاء املقدر بتعاطي املعامالت(.
الشأن. ولكن  األعم يف هذا  القياس  أصل  الترشيعات، وهي  عليه  بنيت  أصٌل  اإلنسانية  فالحاجة 
إعامل هذا األصل ُجعلت له رشوط وضوابط تضمن أن ال يعتدي اإلنسان عىل حق غريه، أو عىل 
والجهالة  الرضر  كمنع  عاّمة،  قياسات  أو  أصول  أو  بقواعد  املبني  أو  ببيان خاص  املبنّي  الله  حق 
والتعامل باملعدوم أو باملوجود الذي مل يكتمل وجوده أو بيع ما ليس عند اإلنسان ونحو ذلك من 
 األصول الفقهيّة التي يدخل تحتها فروع كثرية. ولكن إذا أدى االلتزام بهذه األصول بصورة حرفية
وأهملت  الفقرة،  هذه  مطلع  يف  ذكرناه  الذي  األعم  القياس  أكمل  ومصالح  حاجات  تعطيل  إىل 
القياسات األخرى وإن كانت عاّمة يف مجاالتها؛ فجاز بيع املعدوم يف السلم، وجاز بيع املنفعة وإن 

مل تكن موجودة كام يف اإلجارة.
وجاز اعتبار املعدوم موجوداً، وجاز عسكه مع أنه مخالف لألصل، وجاز تقدير األشياء بأساليب 
ذلك  وكل  القبيل،  هذا  من  معظمها  والرخص  بالخرص،  الثامر  كتقدير  محققة،  وليست  املقاربة 
مام أبيح للحاجة عىل خالف األصل الحاكم ملجالها، وكأنه رجوع إىل األصل يف حكمة خلق األشياء 
لإلنسان وإباحة أصناف التعامل والذي عربوا عنه بقولهم )األصل يف األشياء اإلباحة(. ولكن هذا 
منهج عام وأصٌل كبري فروعه ال تعد وال تحىص، وحاجات الناس ال تكاد تنتهي، فإذا جّد جديد بني 
الناس، ودخل يف حيز االستثناءات الواردة عىل ذلك األصل الكبري، فإن انطوى عىل حاجة للناس 
حقيقيّة وغري متوهمة، وكانت تقتيض مخالفة بعض الضوابط والرشوط يف االستعامل أو التعامل، 
رجع األمر إىل أصل الرشع يف قضاء حاجات اإلنسان، ولكن إذا كان للرشع بيان خاص للحكم بنص 
أو إجامع أو قياس خاص مل تجز مخالفته إال إذا وصلت الحاجة إىل مرتبة الرضورة، فإن مل تصل 
وجب االلتزام بالنص أو ما يف حكمه؛ ألن بيان الرشع إذا كان خاّصاً بأمر من األمور، قدم عىل بيانه 

العام، أما الرضورة فهي التي يجوز بسببها مخالفة البيان الخاص؛ لوجود بيان أخص بصددها.
وقد قدمنا بخصوص املصارف اإلسالميّة وما يف حكمها أن الرضورة ال ميكن أن تعترب مرجعيّة لها، 
وال تحتملها طبيعتها، وأن األشخاص الحقيقيني هم الذين ميكن أن تصبيهم الرضورات؛ فالحاجة غري 
الرضورة ال تحل محرماً بنص أو ما يف معناه، ولكنها تسوغ الخروج عن القواعد والقياسات العاّمة 

املتضمنة لضوابط ورشوط محددة. 
ولعل أحسن من عرّب عن هذه الحقيقة الرشعيّة اإلمام الشافعي رحمه الله تعاىل فصاغ لها قاعدة 
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اإلمام  كالم  بحسب  فالرضورة  الرضورات(؛  يف  إال  محرم  بالحاجة  يحلُّ  )وليس  فقال  عنها،  تُعرب 
التي  الحاجة  درجات  وأما  تحرميه.  ثبت  الذي  املحرم  تُِحّل  وْحَدها  وأنها  الحاجة،  درجات  أشد 
الرشعيّة. ولكن هذا ال  النصوص  ملصادمة  اتخاذها مسوغاً  يجوز  فال  الرضورة  إىل درجة  ال تصل 
يعني إهامل الحاجة أو إغفالها، وإمنا ميكن أن تكون مربراً لالستثناء من األصول الفقهيّة العاّمة، 
والتهاون يف بعض الرشوط والضوابط التي مل تثبت بنصوص خاّصة، كام رأينا يف املبحث األول من 
جواز التنضيض الحكمي، وتوقيت املضاربة، والقول بلزومها يف الوقت املحدد والقبض الحكمي، 
وإن كانت تلك األحكام مل تعدم قوالً فقهياً يتبناها، وإن كان قوالً مرجوحاً. ومن الجدير بالذكر أن 
الحاجة لها أثر آخر يف أحكام املصارف اإلسالميّة، وهي اعتبارها مستنداً لرتجيح األقوال الضعيفة 
يف مأخذها، فإذا وجد فيها الحكم الذي يحقق الحاجة فإنه ميكن ترجيحها واألخذ بها، وقد فعلنا 

ذلك يف مسائل املبحث األول.
وخالصة البحث يف قضيّة هذا املطلب أن الشخصيّة االعتبارية ال تنطبق عليها أحكام الرضورة، وأن 
الرضورات باملعنى االصطالحي الرشعي ال تحلُّ بهذه الشخصيات، وأن ذلك يعني قطعاً أنه ال يحل 
لها أن ترتكب محرماً ثبتت حرمته ببيان رشعي خاص، ولها أن تستفيد من الرخص التي يكون سببها 

الحاجة، وليس من هذه الرخص ارتكاب املحرم الذي ال خالف يف حرمته.

املطلب الثالث
قياس إفالس الرشكات عىل هالك الشخص الطبيعي

لغرض إباحة التمول املحرّم

أن  وهو  فيها،  شك  ال  نتيجة  إىل  يؤدي  املبحث  هذا  من  الثاين  املطلب  يف  النظر  إليه  توصل  ما 
الشخصيات االعتباريّة ال ينطبق عليها ما ينطبق عىل الشخص الحقيقي من أحكام الرضورة؛ ملا 
تقدم أن الرضورة مبفهومها الحقيقي ال تقع للشخصيات االعتباريّة، ولها أن تستفيد من األحكام 

الخاّصة بالحاجة التي ال تصل يف شدتها إىل الرضورة.
والخوف من اإلفالس ال ميكن اعتباره رضورة تبيح للمصارف والرشكات وسائر الشخصيات االعتباريّة 
الوقوع يف املحرّم املتفق عىل حرمته، وال ميكن قياسه عىل خوف القامئني عىل الرشكة من الوقوع يف 
اإلفالس؛ ألن خوف اإلنسان من الهالك يحدث تلك الحالة التي متأل نفسه بالضيق الشديد والحرج 
العظيم، لخشيته من فقدان حياته أو طرف من أطرافه. ومثل هذه الحالة ال يحدثها الخوف من 
الحالة يف نفس أحد من ذوي الشأن مهام أحدثت من حالة  اإلفالس؛ حيث ال يُحِدث مثل تلك 
من االنزعاج واألسف لدى القامئني عىل إدارة الرشكة أو مالكها من املساهمني، فإن ذلك يصيب 
ذوي الشأن بصورة ال ميكن اعتبارها رضورة ألحدهم؛ إذ أن فكرة الشخصية االعتباريّة وجدت يف 
األساس إلبعاد األشخاص الطبيعيني الذين تدخلوا يف إنشائها عن املسؤولية الكاملة أو املسؤولية 
الخطرية عندما تقع الرشكة بشخصيتها االعتباريّة يف أزمة أو حتى يف ورطة كاإلرشاف عىل اإلفالس؛ 
ألن مسؤولية أي منهم ال تتجاوز قدر أسهمه؛ فإفالس الرشكة ال يتسبب يف إفالس املساهمني وال 
القامئني عليها. ولو افرتضنا أن إفالس الرشكة أدى إىل إصابة واحد ممن له عالقة، كشخص وضع 
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جميع ماله يف رشكة، فلام أفلست مل ينله يشء بعد تصفيتها وصار يف وضع يخىش الهالك عىل نفسه 
الذين لهم عالقة بصورة  الطبيعيني  فيُنظر لكل شخص من األشخاص  أو عىل أحد ممن يعيلهم، 

فرديّة كل عىل حدة.

وهناك اعتبارات أخرى يظهر فيها فروق مؤثرة تُبعد يف النظر أن يكون إفالس الرشكات مساوياً 
لهالك اإلنسان أو مقارباً له، من ذلك أن أسباب اإلفالس كثرية، ومن أهمها سوء إدارة الرشكة أو 
املؤسسة، وهذه ال ينقذها االقرتاض الربوي، وزيادة الديون، فإنه يؤجل انهيارها. وأشد االنهيارات 
وتؤجل  األعراض  تخفف  بحقن  حقنها  بعد  تأيت  االقتصادية  املؤسسات  من  وغريها  الرشكات  يف 
املصيبة وتضخمها، فإذا مل تنفع تلك املسكنات كانت النهاية سلبية، أكرث مام كانت قبل التسكني، 
فكيف إذا كان التسكني بكبرية من أعظم الكبائر عند الله تعاىل، وهي الربا، وقد فصل يف كتابه 
الكريم عقوباتها يف الدنيا واآلخرة؛ حتى أشار إىل األمر الذي نحن فيه بقوله تعاىل )ميحق الله الربا 
ويريب الصدقات(. ومن جهة أخرى فإن كثرياً من حاالت اإلفالس ال تنتهي بها الرشكة، وإن اضطرها 
إىل تضييق نشاطها وعدم التوسع يف أعاملها، والحذر يف عالقاتها؛ إذ يبقى لها يشء بعد التصفية 
ميكن بها مزاولة عملها بأسلوب آخر، وهذا متصور يف نظام اإلفالس املطبق يف القوانني الوضعيّة، 
وهو املطبق عىل املصارف والرشكات واملؤسسات اإلسالميّة؛ حيث ال يعترب إشهار اإلفالس سبباً من 
أسباب انقضاء الرشكة يف تلك القوانني، بل إن الرشكة بعد إشهار إفالسها تبقى شخصيتها االعتباريّة 
قامئة أيضاً، وتبقى الرشكة مالكة ألموالها إىل أن يتم بيعها، وقد ال يصل األمر إىل بيع أموالها إذا 
حصلت عىل صلح بسيط من دائنيها، وتعود إىل مامرسة نشاطها كاملعتاد. لكن يالحظ أن الرشع ال 
يبيح يف هذا الصلح أن يقوم عىل جدولة الديون أو أي أسلوب من أساليب الربا. وميكن أن يتفق 
يف الصلح عىل صيغة رشعية، كأن يجعل الدين رأس مال يضارب به املدين بناء عىل احتامل الجواز 
الذي احتمله بعض علامء الحنابلة عىل أساس توكيل الدائن املديَن املضارب بقبض دينه وتوكيله 
بالترصف فيه مضاربة عىل نسبة من الربح. كام ميكن أن يُبنى الصلح عىل رشاء الدين من املدين 
بعني. أما عالج أزمات الرشكات باالقرتاض الربوي الرصيح أو الضمني، فال يجوز؛ ملا تقّدم أن الحرام 
املجمع عىل تحرميه ال يباح إال للرضورة بقدرها يف وقتها، وأنها ال تقع للشخصيات االعتباريّة من 

رشكات ومؤسسات ومصارف وغريها، وإمنا تقع للشخصيات الحقيقية فقط.

ثم إذا وصل األمر يف إفالس الرشكات إىل بيع أموالها من أجل قسمتها عىل الغرماء، وزادت أمثانها 
عن ديونها زيادة متكنها من االستمرار ومتابعة نشاطها، فتبقى الرشكة قامئة؛ إذ ال مربر لحلّها؛ ذلك 
أنه ال يشرتط إفالس الرشكة يف القوانني النافذة أن ال تفي أموالها بديونها، كام هو الحال يف الفقه 
اإلسالمي، والرشط األهم إلفالس الرشكة يف هذه القوانني هو أن تتوقف عن دفع ديونها ولو كانت 
أموالها تزيد عن ديونها زيادة كبرية. وأما إذا مل يبق يشء من مال الرشكة بعد سداد الديون أو بقي 
جزء ضئيل ال تستطيع بها متابعة نشاطها االعتيادي، فهذه الحالة هي التي تنحّل بها الرشكة؛ إذ 
تكون قد وصلت إىل هالك رأس مالها، وهو من أسباب انقضاء الرشكة. والقصد من هذا البيان أن 
اإلفالس ال يؤدي إىل هالك الرشكة دامئاً، وال يكون مأزقاً دامئاً، وال ميكن أن يشكل حالة رضورة تبيح 
املحرم املجمع عىل تحرميه، وقد يكون مخرجاً يف بعض األحيان، وهو من لوازم العمل التجاري، 
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ثوابته كتحريم  ملخالفة الرشع يف  الفقهاء يف كل عرص مسوغاً  الخوف من وقوعه عند  ومل يكن 
الربا. بل إن أحداً من العلامء، وبخاصة علامء السياسة الرشعيّة مل يجيزوا مثل هذه املخالفة إلنقاذ 
الدولة من العجز يف امليزانية، وأفتوا بزيادة الرضائب عىل األغنياء بصورة عادلة، أو االقرتاض منهم 
قروضاً حسنة بصورة إلزاميّة، وليس هناك شخصيّة اعتباريّة أعىل شأناً وأخطر من بيضة اإلسالم. 
وعىل الرشكات واملصارف اإلسالميّة البحث عن بدائل رشعيّة وإن خالفت القياسات العاّمة )وليس 
النصوص الرشعيّة(، أو كانت أقواالً مرجوحة يف الفقه اإلسالمي، أو أوقافا تخصص إلنقاذ الرشكات 
املرشفة عىل اإلفالس ينشئها كبار من يهّمهم األمر، أو عن طريق التأمني اإلسالمي أو غري ذلك خال 
الربا، وميكن أن وقفاً دولياً تقوم به دولة أو دولتان أو أكرث أو دول منظمة التعاون اإلسالمي أن 
يكون بديالً جيداً عن ارتكاب الفاحشة الكربى فاحشة الربا. فإن مل تعرث أية رشكة عىل بديل مباح 
مل يسغ لها أن تركب مركب )املَْحق( الذي أشار إليه ربنا يف قوله عّز من قائل )ميحق الله الربا(، ومل 
يجز لهيئات الرقابة الرشعيّة أن تقر هذا املَْحق، ويجب عليها االستنكاف عن التوقيع عىل تقارير 
اإلدارة التي يُذكر فيها االقرتاض بالربا أو جدولة الديون أو الحيل الربويّة التي سبق تحرميها من 
العلامء واملجامع الفقهيّة، بناء عىل النصوص القطعيّة، وال قيمة علميّة للذين يخالفون يف أمر ورد 
فيه نص قطعي وأجمعت عليه األّمة، وال يقاس إفالس تجّمع مايل عىل موت إنسان وإمنا القياس لو 

صّح لكان عىل إفالسه، وهو ال يسوغ االقرتاض الربوي.

وإذا استأذنت هيئة الرقابة أو أخذ رأيها وجب عليها عدم اإلذن وتسجيل ذلك وإعالن موقفها عىل 
املأل حتى ال يُلصق بها ما مل تأذن به، وإال أصابهم عند ربهم مثل من قاموا بالعمل املحرم. 

ولكن ال ميتنع عليها أن تشهد برشعيّة املعامالت االخرى اذا كانت موافقة لالحكام الرشعية وتسجل 
عدم موافقتها عىل االقرتاض بالربا وما يف معناه. فإذا اتخذت هذا املوقف فلست أرى أنه يجب 
عليها االستقالة من عملها يف الرقابة الرشعيّة والتوجيه الرشعي، وبيان الحق والصواب ما دامت 
املعامالت األخرى سليمة. والفرق بني املصارف اإلسالميّة والبنوك الربويّة أن هذه الثانية تعلن أن 
أعاملها يف معظمها تقوم عىل إجراء الوساطة املالية باألساليب الربويّة املعهودة. وهذه األساليب 
اإلسالمي  وأما املرصف  تأخذها من عمالئها.  التي  الفوائد  الناس ظلامً، وهي  أموال  أخذ  تتضمن 
املتأول خطأً، فهو ال يأخذ ماالً ظلامً ممن يقرضونه أو يجدولون له ديونه، فهو الطرف املظلوم يف 
هذه املعاملة، واملال الذي بني يديه مل يختلط بأمواٍل أخذها من أهلها ظلامً، وإمنا هو ملتزم بردها 
ورد فوائدها، وإمنا يقع يف الحرام لدخوله يف معاملة حرمها الرشع لحق الله تعاىل، وإن مل يكن ظاملاً 
ألحد. وأما إذا وقعت بعض هذه املصارف يف جدولة ديونها التي لها عىل املدينني فهي إذن كالبنوك 
الربويّة، ترتكب الحرام يف االتجاهني، وتتعامل مبال أخذته ظلامً، وهي الفوائد الزائدة مقابل مرور 

الزمن، فيجب عىل أي إنسان غري مضطر أن يتحاىش العمل فيها.

والحمدالله رب العاملني
 

     


