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بسم الله الرحمن الرحيم

"ولست أحاذر إثبات حكم مل يدونه الفقهاء ومل يتعرض له العلامء ولكني ال ابتدع 

وأتحراه  أراه  ما  يناسُب  معنًى  واستِثرُي  الرشِع  وضَع  أاُلحُظ  بل  شيئاً  اخرتع  وال 

وهكذا سبيل الترصف يف الوقائع املستجدة التي ال يوجد فيها أجوبة العلامء ..."

)الجويني يف غياث األمم ص 196(
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الحمد لله وحده والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا محمد وعىل آله وصحبه وسلم ... أما بعد:-

الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة:

1/1 مقدمة:

الشخصية االعتبارية هي صفات يضفيها القانون عىل كيان معني فيتمتع بناء عليها بحقوق ويرتتب 
)الهوية( والجنسية  الطبيعية، مثل االسم  التي تتمتع بها الشخصية  لتلك  التزامات مشابهة  عليه 
ومكان السكن وأهم من ذلك الذمة املالية التي تقبل الحقوق وتتحمل االلتزامات. ورمبا كان هذا 
الكيان مجموعة من األشخاص )مثل الرشكة املساهمة( أو شخصاً واحداً )رشكة الشخص الواحد( 
ورمبا كان كياناً قانونياً حكمياً يولد من رحم القانون وال مالك له وان كان له مدير أو ناظر. )مثل 

املؤسسة ذات الغرض الخاص والرتست(. 

الشخصية االعتبارية محل النظر يف هذه الورقة هي تلك التي تتمتع بالذمة املالية املستقلة عن 
أفراد ذلك الكيان وعن أي طرف آخر له عالقة بها1. أما الشخصية االعتبارية بال ذمة مالية مستقلة 

)مثل رشكة التضامن( فليست محل النظر هنا. 

املالية املستقلة ما يسمى باملسئولية املحدودة ملالك الشخصية االعتبارية. ان  الذمة  يرتتب عىل 
استقالل الذمة املالية لتلك الشخصية االعتبارية يعني أن ممتلكات وثروة من ميلكون الشخصية 
الشخصية  وممتلكات  أموال  عن  ومعزولة  ومنفصلة  مستقلة  األسهم(  حملة  )مثل  االعتبارية 

االعتبارية ذاتها، التي أعطاها  القانون حق التملك. 

كام أن ذلك يعني أيضاً أن أموال وممتلكات الشخصية االعتبارية مستقلة ومنفصلة ومعزولة عن 
أموال وممتلكات من ميلكون الشخصية االعتبارية ويرتتب عىل ذلك أن الديون التي تثبت يف ذمة 
الشخصية االعتبارية ال متتد املسئولية عنها لتصل إىل األموال الخاصة ألصحابها فال يضمنون ديونها2، 
وهذا ما تنص عليه جميع القوانني املنظمة لعمل الشخصيات االعتبارية ذات املسئولية املحدودة 
)كالرشكات املساهمة العامة( يف كل انحاء العامل بال استثناء، فليس ملالك الشخصية االعتبارية )مثل 
حامل السهم يف الرشكة املساهمة( سلطة عىل ممتلكات الشخصية االعتبارية، وال يستطيع الترصف 
بها بأي صورة من الصور حتى انه ال يسمح له بالتأمني عىل أصول الرشكة لو أراد ذلك ألنها تعد 

1  . قد ي�ضفي القانون على كيان معني ال�ضخ�ضية االعتبارية، م�ضلوبة الذمة املالية امل�ضتقلة. مثال ذلك "�ضركة الت�ضامن"، املعروفة يف بع�ض قوانني 

ال�ضركات املتاأثرة بالقانون الفرن�ضي. 

     ان ال�ضخ�ضية االعتبارية املجردة من الذمة املالية امل�ضتقلة ال اأهمية لها يف املعامالت التي جتري بني النا�ض اليوم وال يرتتب على �ضفة ال�ضخ�ضية 

االعتبارية املجردة من الذمة املالية امل�ضتقلة تاأثري يف االأحكام ال�ضرعية لل�ضخ�ضية االعتبارية.  

     هذه ال�ضيغة، اأي �ضركة الت�ضامن هي اأقرب ما تكون اإىل "ال�ضركة" الفقهية اأي �ضركة العنان، وهي يف الواقع االقت�ضادي املعا�ضر ال قيمة لها وال خطر 

ولي�ض املق�ضودة عند احلديث عن ال�ضخ�ضية االعتبارية بل ان القول ان �ضركة الت�ضامن "�ضخ�ضية اعتبارية"، فيه نظر. العن�ضر االأهم يف ال�ضخ�ضية 

االعتبارية وهو الذي يرتتب عليه "امل�ضئولية املحدودة" هو و�ضف الذمة املالية امل�ضتقلة.

2  . اإال يف احلاالت التي يثبت لدى املحاكم ا�ضتغالل اأ�ضحابها مليزة امل�ضئولية املحدودة لالإثراء بدون �ضبب عندئٍذ تقوم املحكمة ب�ضلب تلك ال�ضخ�ضية 

االعتبارية �ضفة امل�ضئولية املحدودة وجتعل اأ�ضحابها م�ضئولني عن ديونها.
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التغطية  مملوكة للغري والتأمني يشرتط فيه وجود مصلحة مبارشة للمؤمن له عىل األصول محل 
التأمينية. وال يعرتف القانون مبثل هذه امللكية ولذلك يعد تأمينه عليها رضباً من القامر حتى لو 

كان مالكاً ألسهم تلك الرشكة.

جميع ما ذكر هو من املسلامت التي ال خالف عليها بني أرباب القانون. 

امللكية.  عن  اإلدارة  فصل  هو  املحدودة  املسئولية  ذات  االعتبارية  الشخصية  صفات  أهم  ومن 
فالرشكة يديرها موظفون لها وليس ملالكها من حملة األسهم حق التدخل يف اإلدارة إال يف حدود 
معينة مثل زيادة رأساملها أو حل الرشكة أو عزل املجلس الذي يديرها ونحو ذلك عىل حسب ما 

تنص عليه القوانني.

2/1 "وصف الشخصية" مصدره القانون:

مصدر وصف الشخصية )سواء كانت اعتبارية أو طبيعية( هو القانون، هذا األمر واضح من ناحية 
الشخصية االعتبارية  ويجب ان يكون واضحاً أيضاً بالنسبة للشخصية الطبيعية، فقد حدد القانون 
وصف اإلنسان الذي يتمتع بالشخصية ذات الذمة املالية املستقلة وال يتمتع اإلنسان بالشخصية 
الطبيعية والذمة املالية املستقلة بحكم إنسانيته بل يلزم أن يتوافر عىل صفات مثل الحرية والعقل، 

فاملجنون ال يتجرد من إنسانيته ولكن ليست له "شخصية" بالوصف املشار إليه وكذا الطفل. 

وأوضح من ذلك التفريق يف األحكام بني الحر والعبد إذ يفتقر العبد إىل الذمة املالية املستقلة. 
وميكن ان تتحقق له إذا أضفاها عليه سيده بحكم القانون وذلك بأن يأذن له يف التجارة، وهكذا3.

3/1 مل يعرف املسلمون قدمياً الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة:

ما يرتدد  الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة. وليس صحيحاً  مل يعرف املسلمون قدمياً 
يف الكتابات املعارصة من أن املسلمني سبقوا إليها. يقول الخفيف يف كتابه الرشكات: "مل يتح لهذه 
الفكرة ظهور يف الفقه اإلسالمي عىل اختالف مذاهبه فلم يكن للرشكة فيه ذمة مستقلة ومل تعتربها 

شخصية معنوية ذات أهلية ألن تلتزم وتلزم"4. 

ويقول جامل عطيه: »أما يف الفقه اإلسالمي فال يعرف يف تاريخه حتى اآلن للرشكة شخصية حكمية 
أو معنوية منفصلة ذمتها عن ذمم الرشكاء بل مل يعرف ان لها ذمة مالية البتة«5. 

ويقول عبدالعزيز الخياط يف كتابه الرشكات: "اهتم الفقهاء ببحث الرشكة وتفصيل أحكامها ولكنهم 
مل يفصلوا الرشكة عن الرشكاء ومل يعرتفوا بوجود مستقل للرشكة عن وجود أعضائها واعتربوا ذمم 

الرشكاء هي ذمة الرشكة فليس لها ذمة خاصة بها".

3 . كلمة �ضخ�ضية Person جاءت اإىل اللغة االإجنليزية كما ين�ض على ذلك قامو�ض اك�ضفورد للغة االإجنليزية من كلمة Persona الالتينية وهي تعني 

"القناع الذي ي�ضعه املمثل على وجهه" )Mask( اإذ كل ممثل يف امل�ضرح له دور يف امل�ضرحية ويعرف اجلمهور دوره من القناع الذي يلب�ضه.
4 . ال�ضركات للخفيف �ض 22.

5 . نقله من�ضور الغامدي من بحوث فقهية من الهند �ض 162.
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ومع ذلك يتكرر القول – يف املؤلفات ذات العالقة بهذا املوضوع – بأن املسلمني قد عرفوا صفة 
الشخصية االعتبارية ذات الذمة املالية املستقلة يف صورة الوقف ورشكة املضاربة وبيت املال حتى 

صار ذلك من املسلامت لدى أولئك الكتاب. لكن مثل هذا االستنتاج يحتاج إىل يشء من التأمل. 

فيام يتعلق باملضاربة، ليس يف عقد املضاربة هذه الخاصية إذ تفتقر رشكة املضاربة إىل الذمة املالية 
املستقلة، فاملسئولية يف رشكة املضاربة غري محدودة برأس مال املضاربة. وبيان ذلك ان املضارب 
إذا استدان عىل رأس مال املضاربة ثم مل تكن األموال التي يف يده من رأس مال املضاربة كافية 
لسد ذلك الدين صار الدين يف ذمة رب املال إذا كان رب املال قد أذن له باالستدانة عىل رأس مال 
املضاربة ويف ذمة املضارب إذا كان قد إستدان عىل رأس مال املضاربة بغري إذن من رب املال. قال 

مالك: "ال يجوز ان يقول له إشرت عىل املضاربة بالدين ألنه كاملضاربة بغري مال"6. 

وعند الحنفية كل دين عىل رأس مال املضاربة يكون رب املال قد أذن به فهو رشكة وجوه بني 
املضارب ورب املال، وال تنبني عىل حكم املضاربة، والربح بينهام سواء إال ان يختلفا يف الضامن7. 
وقال الشافعي: "إذ ادان املضارب يف بيع ورشاء فهو ضامن إال أن يأذن له رب املال"8، فإذا قيل أليس 
غاية ما ميكن ان يخرسه رب املال يف عقد املضاربة هو رأس مال املضاربة فالجواب ان ذلك هو حال 
كل أنواع االستثامرات وليس له عالقة باملسئولية املحدودة إذ ان املسئولية املحدودة تتعلق بالذمة 

املالية املستقلة والديون التي تثبت يف تلك الذمة.

كل ذلك دليل عىل أن رشكة املضاربة تفتقر إىل الذمة املالية املستقلة وأن الديون فيها ال تثبت إال 
يف ذمم األشخاص الطبيعيني. لو كانت املضاربة محدودة املسئولية كام يقولون لكان لها ذمة مالية 
مستقلة تنشغل بذلك الدين وال متتد الديون التي انشغلت بها تلك الذمة املستقلة إىل ذمم أخرى 
أي إىل األموال الخاصة باملضاربة أو برب املال. فاملسئولية املحدودة تقتيض أن ال يكون للدائنني إال 

ما بقي يف وعاء املضاربة، وليس عىل ذلك تدل أحكام املضاربة. 

وليس صحيحاً أن الوقف هو مثال للشخصية االعتبارية ذات الذمة املالية املستقلة، إذ إن وصف 
الذمة املستقلة غري موجود يف الوقف ولو وجد ألدى ذلك إىل جواز استيالء دائنيه عليه إذا مل تف 
إيراداته يف تسديد ديونهم، ومل يقل أحد بذلك. فدل أن الوقف ليس له ذمة مستقلة قابلة لتحمل 
وغريهم  الحنفية  من  الفقهاء  بعض  نرى   ..." الرشكات:  كتابه  يف  الخفيف  عيل  يقول  االلتزامات. 
يرصحون بان الوقف ليس له ذمة وأن بيت املال ال ذمة له"9. ولذلك نجد من الفقهاء من منع 
االستدانة للوقف مطلقاً كام نقل ذلك عن هالل الرأي فقد نقل ابن نجيم عنه القول أن االستدانة 
إذا وقعت إمنا تكون يف ذمة الناظر وبرر ذلك بالقول: »ألن الوقف ال ذمة له« وأضاف ابن نجيم يف 
البحر الرائق "إذا استدان الناظر يثبت عليه وال ميلك قضاءه من غلة الوقف التي هي للفقراء"10. 

6 . خمت�ضر اختالف الفقهاء، للطحاوي، �ض42.

7 . انظر الكا�ضاين يف بدائع ال�ضنائع ج6، �ض 92.

8 . خمت�ضر اختالف الفقهاء، للطحاوي �ض42.

9 . علي اخلفيف، كتاب ال�ضركات )�ض32(.

10 . البحر الرائق 227/5 وحا�ضية ابن عابدين 438/4.
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ومن أجاز االستدانة قال: إذا استدان ناظر الوقف إلصالحه مثالً مبلغاً يزيد عن قيمة الوقف ثم 
مل يقدر عىل السداد كانت الزيادة يف ذمة الناظر. مام يدل عىل أن الوقف يفتقر إىل الذمة املالية 
املستقلة وإال لكانت الديون قد ثبتت يف ذمته ولكانت تلك الديون يف ذمة الوقف ال تنتقل بحال 

إىل ذمة الناظر.

وكذا بيت املال وقد نقل عيل الخفيف أيضاً عن فقهاء الحنفية ترصيحهم بأن بيت املال ال ذمة له 
كام أننا ال نعرف ان أحداً قال بإمكان إفالس بيت املال بحيث يعرف عىل من تكون مسئولية سداد 

ديونه لرنى إن كانت مسئوليته عن تلك الديون محدودة أم ال. 

نخلص من هذا أن القول بأن املسلمني قد عرفوا الشخصية االعتبارية ذات الذمة املالية املستقلة 
واملسئولية املحدودة ال مستند له وال دليل عليه. فالحاصل أن هذا أمر جديد ال عهد للمسلمني 
به ومل يتناوله الفقهاء قدمياً إذ إنهم مل يعرفوه فاحتاج إىل قدر من النظر والتأمل ملعرفة ما يرتتب 

عليه من أحكام.

4/1 جذور فكرة املسئولية املحدودة:

مل تختلف كلمة املؤرخني االقتصاديني الغربيني أن جذور فكرة املسئولية املحدودة تعود إىل أحكام 
الرقيق وقد أثبت ذلك عرشات الباحثني واملؤلفني الغربيني، )ويف الهامش عينه من هذه البحوث11، 
والنتيجة التي أجمعوا عليها بال اختالف بينهم هي ان الناس منذ عرص الرومان اعتادوا عىل ترتيب 
بني السيد والعبد يقوم السيد فيه بتمكني العبد من مبلغ من املال يتاجر به ويصبح العبد مالكاً 

للامل فيبيع ويشرتي ويدين ويستدين ...إلخ، وإن بقي العبد مملوكاً للسيد. 

11- Reference:
a. Alan Watson

Roman Law & Comparative Law 1991 University of Georgia Press Athens, Georgia
b. John R. Love

Antiquity and Capitalism, Max Weber & the Sociological Foundation Routledge, 1991
c. Backlan, M.A.

The Roman law of Slavery: The conditions of the slave in private law from Augustus to Justinian’s
The law book exchange, Unia, N.J, 2000

d. B. Abatino
Depersonalization of Business in Ancient Roman
Oxford Journal of Legal Studies, Feb 2011

e. Alan Watson
The Evaluation of Western Private Law 1985, John Hopkins University Press f. Barbara Abatino, etal
Early Elements of Corporate Form:
Depersonalization of Business in Ancient Rome 2009 University Van Amsterdam 
Digital Academic Repository Amsterdam Center for Law and Economics

g. Istvan Sandor
The Emergence and development of limited liability in the field of the company law

h. Marie-LaureDjelic
ESSEC Business School
When Limited Liability was (still) an issue-conflicting mobilization in nineteenth century England

i. Tony Orhnial
Limited Liability and the Corporation, London, Croon Holm 1982
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هذا الرتتيب يتضمن حامية للسيد مام يثبت يف ذمة العبد من دين إذ إن االعراف وما جرى عليه 
العمل يف تلك العصور ال تجعل لدائني العبد الحق يف الوصول إىل ثروة السيد بل تجعل ديون 
العبد يف ذمته أو يف رقبته فإذا عجز العبد عن سداد دائنيه فليس لهم إال ما كان يف يده من مال 
وإذا مل يكن ذلك كافياً ففي رقبته إذ لهم ان يبيعوه ويسرتدوا من مثنه دينهم وليس لهم إال ذلك. 

ومن الجيل ان هذه صورة من صور املسئولية املحدودة. 

حتى  األثرياء  ألموال  الحامية  تلك  يحقق  قانوين  ترتيب  إىل  الناس  احتاج  الرق  انتهى عرص  فلام 
يقدموا عىل االستثامر والتجارة عندئٍذ ولدت فكرة الشخصية القانونية التي صممت لتأخذ شكل 

وصفة الرقيق من جهة املسئولية املحدودة. 

هذا ما أجمع عليه املؤرخون ممن اعتنى بهذه املسألة. 

من الطبيعي إذن أن تكون الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة عظيمة االتصال بنظام الرق 
من حيث األحكام فحري بنا والحال هذه أن نستفيد من الرثوة الفقهية العظيمة يف تراثنا املجيد 
املتعلقة بأحكام الرقيق )وان كان الرقيق قد انتهى إىل غري رجعة(، لعظم التشابه بينهام ال سيام 
ان فكرة املسئولية املحدودة مستمدة من أحكام الرقيق وأن الشخصية االعتبارية ذات املسئولية 

املحدودة ما هي إال امتداد ملا تعارف عليه الناس قدمياً من جهة العبد املأذون له بالتجارة.

5/1 املسلمون عرفوا وصف الشخصية االعتبارية ذات الذمة املالية املستقلة ولكن ليس يف مجال 
الرشكات:

العبد  املستقلة يف صفة  والذمة  املحدودة  املسئولية  الشخصية ذات  املسلمون وصف  لقد عرف 
املأذون له بالتجارة)12(. بشكل ال يختلف عام سجله املؤرخون يف أوروبا وعدوه األصل الذي ترجع 

إليه فكرة الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة.

ميكن القول عندئٍذ أن الشخصية االعتبارية ذات الذمة املالية املستقلة هي أمر مستجد مل يعرفه 
املسلمون قدمياً، يف مجال عمل الرشكات، وإمنا جاءت إلينا من الغربيني. فلام كان من الثابت أن 
أصلها عندهم هو العبد املأذون وأنها استمدت فكرتها األصلية وأحكامها األساسية من ذلك وان يف 
وصف العبد املأذون له بالتجارة هو أصل فكرة الرشكة ذات املسئولية املحدودة لزم علينا ان نعيد 

النظر يف تصورنا لهذا النوع من الرشكات توطئة ملعرفة الحكم املالئم لها. 

12. االإذن يف اللغة االعالم ويف ال�ضرع فك احلجر واطالق الت�ضرف ملن كان ممنوعًا عنه �ضرعًا فكاأنه اأعلمه بفك احلجر عنه واطالق ت�ضرفه واأعلم التجار 

بذلك ليعاملوه وباالإذن ي�ضري العبد كاالأحرار يف الت�ضرفات الأن احلجر عليه كان حلق املوىل الحتمال حلوق ال�ضرر وللماأذون اأن يبيع وي�ضرتي ويوكل 

وي�ضارب ويرهن وي�ضرتهن ويوؤجر وي�ضتاأجر وي�ضلم وميتلك العبيد وياأذن لهم بالتجارة. والفرق بني العبد املاأذون وغري املاأذون اأنه اإذا حتمل الدين 

وهو غري ماأذون فالدين يف ذمته ال يباع به الأن يف ذلك اتالفًا ملال ال�ضيد وهو مل ياأذن له بتحمل الدين اأما اإذا اأذن له فالدين يف ماله فاإذا مل يكف ما 

يف يده من مال فهي يف رقبته فيباع بدينه.
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وكان ميكن لهذا التطور أن يحصل عند املسلمني كنتيجة طبيعية النتهاء نظام الرق كام حصل عند 
بنا اليوم أن  األوروبيني، أما وقد أخذناه من غرينا حتى قبل انتهاء عرص الرق عندنا، أليس حرياً 
نرجعه إىل أصله وأن نتأمل الشبه بني أحكام املأذون والقوانني املنظمة لعمل الرشكات املساهمة 

فنجري أحكام ذاك عىل هذا!

2- قياس أحكام الرشكة املساهمة الحديثة ذات املسئولية املحدودة عىل أحكام الرشكات الفقهية؛ 
قياس مع الفارق:

ما جرى عليه العمل من قبل الفقهاء املعارصين هو قياس أحكام الرشكة الحديثة )رشكة املساهمة 
العامة ذات املسئولية املحدودة( عىل أحكام الرشكات الفقهية )رشكة العنان واملضاربة( لكن هذا 
قياس مع الفارق ألن من رشوط القياس وجود علة األصل بتاممها يف الفرع. والحال انه ال يوجد 
منها إال مسألة االشرتاك )الرشكة( وهذا بعض الشبه وهو ليس موجوداً دامئاً وال تأثري له يف الحقيقة 

ففسد القياس. فأضحى مثل قياس عصري التفاح عىل الخمر الشرتاكهام يف اللون.

فإذا قيل أن املسألة ال تحتاج إىل قياس فالواقعة التي نحن بصددها وهي الرشكة املساهمة الحديثة 
هي تلك الرشكة التي تحدث عنها الفقهاء وهي مناط الحكم فال حاجة للقياس إذ ليس لدينا فرع 
نلحقه بأصل وإمنا هي األصل أي هي أحكام الرشكة وذلك مناطها فالجواب عن ذلك ان يقال ان 
أوجه االختالف بني الرشكة املساهمة الحديثة والرشكة الفقهية اختالفات عظيمه ال ميكن ان تكون 
الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة مناطاً ألحكام رشكة العنان أو املضاربة ملجرد وجود 
عنرص االشرتاك، فالرشكة الفقهية تفتقر إىل أهم عنرص من عنارص الرشكة الحديثة وهو الذمة املالية 
املستقلة وما يرتتب عليها من محدودية املسئولية، وليس بينهام وصف جامع إال مسألة االشرتاك 
أي خلط أموال مجموعة من الناس يف وعاء واحد وهذا ليس فقط أنه غري ذي بال وال تأثري بل انه 
ليس وصفاً للشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة إذ ميكن ان تكون مملوكة لشخص واحد 

فال تختلف أحكامها عنها وهي مملوكة ملاليني الناس.

ثم إذا قيل: أن ما ورد يف القوانني الوضعية ليس حجة عىل الرشيعة وال يلزم اتباعه أو التقيد به 
فالجواب أن ذلك عني الصواب ولكن نحن ال نؤسس لكيان جديد بحيث نصممه كام جاء وصفه 
يف أحكام الرشيعة وإمنا نحن نبحث عن الحكم املالئم ألمر قائم فاٍش منترش والرشكات محكومة 
بالقوانني املنظمة لعملها إذ يف كل بلد قانون يسمى قانون الرشكات ينص عىل مسألة الشخصية 

االعتبارية واملسئولية املحدودة فال جدوى من تجاهل ذلك. 

والعجيب يف األمر إرصار البعض عىل تجاهل الحقائق الناصعة بشأن حقيقة الشخصية االعتبارية 
ذات املسئولية املحدودة والرشكة املساهمة الحديثة ظناً منه أن التعلق بأحكام رشكة العنان حتى 
يف غري مناطها تطبيق ألحكام الرشيعة مع أن الرشكة مل يرد بأحكامها نص من كتاب الله وال سنة 
رسول الله صىل الله عليه وسلم، قال ابن حزم رحمه الله يف املحىل: "كل أبواب الفقه فلها أصل من 
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الكتاب والسنة حاشا القراض فام وجدنا له أصل البته .."، وذكر الشوكاين رحمه الله ان كل أحكام 
الرشكات مل يرد بها نص من كتاب الله وال سنة رسوله صىل الله عليه وسلم.

1/2 فك االشتباك بني أحكام الرشكة الفقهية وأحكام الشخصية االعتبارية:

األموال  خلط  مبسألة  عليها  اطلعنا  التي  واملؤلفات  الدراسات  يف  املعارصون  الفقهاء  شُغل  لقد 
وصف  انطباق  مسألة  يف  يبحثون  وطفقوا  الرشكة،  ملكية  يف  الناس  من  مجموعة  بني  واالشرتاك 
الرشكة كام ورد يف املدونات الفقهية عىل الرشكات الحديثة، ومن ثم جريان أحكام الرشكات عىل 
هذا الكيان االقتصادي بناء عىل أحكام الخلطة، وهذا جيد يف رشكات التضامن والتوصية البسيطة 
العنان  رشكة  يف  الحال  هو  كام  طاغية  تبقى  مالكها  وشخصية  محدودة  غري  فيها  املسئولية  ألن 
ونحوها. ولكنهم مل يعطوا مسألة الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة ما تستحق من نظر 
وتأمل. فحصل االرتباك يف أحكام الرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة ألن املهم يف هذا النوع 

من الرشكات هو الشخصية ذات الذمة املالية املستقلة وليس االشرتاك والخلطة.

وقد القى هذا االتجاه القبول حتى ال يكاد يوجد له معارض. ولكن عند التأمل ال تجد أنها تستند إىل 
فهم عميق للشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة، وإمنا اعتمدت عىل الشبه بني الشخصية 
االعتبارية يف صورة الرشكة املساهمة مع أحكام الرشكة يف الفقه اإلسالمي، وهم وان جروا مجرى 
أهل القانون يف تطبيق أحكام الشخص الطبيعي عىل الشخصية االعتبارية مل يسرتْع انتباههم ان 
القوانني الغربية يف اعطائها الشخصية االعتبارية الحقوق والواجبات املقررة للشخصية الطبيعية ال 
تعلق أي حكم عىل مسألة االشرتاك، بل عىل الشخصية التي ولدها القانون، االشرتاك فليس مهامً 
ان يشرتك يف هذا الكيان مجموعة أشخاص أو يستقل به شخص واحد أو ال يكون له مالك أصالً 
)مثل الرتست( بل املهم هو الشخصية االعتبارية التي يضفيها القانون عىل هذا الكيان والتي تتمتع 
بالذمة املالية املستقلة. ومن الالفت للنظر ان لدى الغربيني ممن يتحدث اإلنجليزية ثالث مفاهيم 

مستقلة مختلفة املعنى هي:

Partnership وهي الرشكة الفقهية كام نعرفها ومنها رشكة التضامن التي أرشنا إليها آنفاً.. 1

 وكلمة Company Ltd وهي رشكة ذات مسئولية محدودة خاصة أو مغلقة يعني أن أسهمها. 2
ال تتداول يف البورصة وعملية فصل اإلدارة عن امللكية ليست تامة.

وكلمة Corporate أو Inc. وهي الرشكة ذات املسئولية املحدودة العامة التي تكون أسهمها . 3
مدرجة يف البورصة.

واالختالف بني هذه الثالثة مفاهيم ليس يف عنرص االشرتاك بني مجموعة من الناس بل يف صفة 
الشخصية االعتبارية التي يرتتب عىل اختالفها اختالف األحكام.
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أما يف اللغة العربية فلم يوفق املرتجمة إىل استخدام كلامت مختلفة لكل نوع بل أجملوها جميعاً 
تحت كلمة "رشكة" التي تعني االشرتاك بني مجموعة من األفراد وهكذا انتهينا إىل تصور ان أحكام 
الرشكة الفقهية )Partnership( تنطبق عىل الرشكات املساهمة العامة ذات املسئولية املحدودة 
التي تتداول أسهمها يف البورصة )Corporation( لقد أدى هذا إىل الوقوع يف الكثري من األخطاء.

والذي نراه أن جميع األحكام الفقهية املتعلقة بالشخصية االعتبارية كام نعرفها اليوم تحتاج إىل 
املالية  الذمة  ذات  االعتبارية  للشخصية  االهتامم  يعطي  الذي  الجديد  التصور  ضوء  يف  مراجعة 

املستقلة.

وما سنعرضه يف هذه الورقة محاولة ملراجعة بعض األحكام املتعلقة بالشخصية االعتبارية بالصفة 
املذكورة.

2/2 قياس أحكام الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة عىل أحكام املأذون:

العبد املأذون هو من فك سيده عنه حجر الرق فأذن له بالتجارة سواء أعطاه رأس مال أو رشكة 
يكتسب من عمله وجهده. ومع أن عرص الرق قد ذهب إىل غري رجعة إال أن أحكام الرقيق مصدر 
ثر لألحكام لكرثة ما ورد فيه من نصوص ومن نقول مهمة عن الفقهاء وأحكام حصل عليها اجامع 
أو شبه اجامع. ونحن ندعي أن القياس يوصلنا إىل القول ان الشخصية االعتبارية ذات املسئولية 

املحدودة ميكن قياس احكامها عىل أحكام العبد املأذون .

باليشء  بالرشع  ما  الواجب ليشء  الحكم  إلحاق  الحفيد هو  ابن رشد  قال  الرشعي كام  "القياس 
املسكوت عنه لشبه باليشء الذي أوجب الرشع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهام ولذلك كان 

القياس الرشعي صنفني قياس شبه وقياس علة"13.

قياس الشبه هو إلحاق فرع مردد بني أصلني بأكرثهام شبهاً له، أورده الجويني يف الورقات وعند 
الباقالين هو إلحاق فرع بأصل لكرثة أشباهه باألصل يف األوصاف من غري ان يعتقد ان األوصاف 

التي شابه بها الفرع األصل هي علة حكم األصل.

الفرع بني أصلني يشبه أحدهام يف ثالثة أوصاف  أن يرتدد  اللمع »وذلك مثل  الشريازي يف  وقال 
ويشبه اآلخر يف وصفني فريد إىل أشبه األصلني به«.

وقال الجويني يف التلخيص ويحىك عن ابن رسيج انه صحح قياس الشبه ويؤثر ذلك عن الشافعي، 
وال يصار إىل قياس الشبه مع إمكان القياس بالعلة.

وقال الباجي يف أحكام الفصول »وقياس العلة وقياس الشبه معناهام واحد وإمنا الفرق بينهام أن 
الحكم معلق عىل أحدهام عىل سبيل العلة واآلخر عىل سبيل العالقة«.

13 . بداية املجتهد البن ر�ضد 1/7.
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3/2 أوجه الشبه بني الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة والعبد املأذون:

بني الشخصية االعتبارية من الشبه ما يربر القياس وإن كان قياس شبه ال قياس علة، ذات املسئولية 
املحدودة كام نعرفها عىل صفة الرشكة املساهمة العامة واملؤسسة ذات الغرض الخاص والرتست 
وبني العبد املأذون له بالتجارة، أما العبد املأذون وقد سبق تعريفه )وبيان اختالفه عن القن أو 
العبد غري املأذون(، وعرض أحكامه، وهو الرقيق الذي رفع عنه سيده حجر الرق وأذن له بالعمل 

واالكتساب فصار مأذوناً له بالتجارة.

1/3/2 الشبه األول: كليهام "شخصية":

فاألوىل شخصية اعتبارية أضفاها القانون عىل كيان معني، والثانية هي أيضاً شخصية وهي شخصية 
طبيعية ولكن من الجيل ان لها وضع خصويص هو أيضاً خارج من رحم القانون الذي ينظم عالقة 
بالنسبة  بالتجارة  واإلذن  للرشكات  بالنسبة  االعتبارية  الشخصية  فإن وصف  إذن  بالسيد.  الرقيق 
حقوق  من  ذلك  عىل  يرتتب  وما  الناس  بني  العالقات  تنظم  التي  وأحكامه  القانون  هو  للرقيق 

والتزامات.

2/3/2 الشبه الثاين: كليهام "مملوك" لفرد أو لعدد من األفراد:

وهذا ظاهر يف الرشكات املساهمة واملؤسسة ذات الغرض الخاص والرتست الذي ميكن أن يكون 
يكون  فإنه  املأذون  العبد  وكذلك  األفراد،  من  مجموعة  ملكيته  يف  يشرتك  أو  واحد  لفرد  مملوكاً 
مملوكاً لفرد واحد، أو يكون مملوكاً لعدد من األفراد، ويف الحالة األوىل تسمى حصة كل فرد "سهم"، 
ويف الحالة الثانية يسمى "شقص" والشقص كام جاء يف لسان العرب هو النصيب نصيباً معلوماً غري 
مفروز، وكام ان لحامل السهم أن يبيعه كذلك ملالك الشقص من الرقيق أن يبيعه أو يعتقه، ويف 
الحديث أن رجالً من هذيل اعتق شقصاً من مملوك فأجاز رسول الله صىل الله عليه وسلم ذلك 

... إلخ الحديث.

3/2/3 الشبه الثالث كالهام ميثل عالقة "مسئولية محدودة" مع مالكه:

وهذا ظاهر يف الرشكة املساهمة واملؤسسة ذات الغرض الخاص والرتست حيث تنص القوانني وكذا 
مستندات التأسيس عىل ان ديون هذه الشخصيات االعتبارية ال متتد بحال لتصل إىل أموال أصحاب 
تلك الشخصية إذا مل تكن األموال يف خزينة تلك الشخصية كافية لسداد الديون وهذا ما يعرب عنه 

مبحدودية املسئولية. وكذلك الحال بالنسبة للعبد املأذون.

ومحدودية املسئولية ناتج عن استقالل الذمم عن بعضها البعض، ومن الثابت يف أحكام املأذون 
عند جمهور الفقهاء ان ذمته، إذا رفع عنه الحجر، مستقلة عن ذمة سيده فإذا استدان كان ذلك يف 
ذمته أو يف رقبته ال يف ذمة سيده الستقالل الذمة. فإذا أذن له صارت عالقته املالية مع عبده كام لو 
كان طرفاً ثالثاً. فإذا باع أو اشرتى أو دان أو استدان مع سيده كان كأنه تعامل مع طرف ثالث. جاء 
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يف املدونة14: "قال مالك يف العبد املأذون له يف التجارة ما داينه به سيده فهو دين لسيده يحاص 
به الغرماء ... »فقد جعله مالك مبنزلة األجنبي«، وجاء يف املغنى: "القسم الثاين يف املأذون له يف 
الترصف ... فام يلزمه من الدين ... عىل روايتني وقال مالك والشافعي إن كان يف يده مال قضيت 
ديونه منه وإن مل يكن يف يده يشء تعلق بذمته يتبع به إذا اعتق وأيرس ... وقال أبوحنيفه يباع 
إذا طالب الغرماء بيعه وهذا معناه أنه تعلق برقبته ..." ويف املذهب الحنبيل روايتان كام جاء يف 
االنصاف15. وقال يف تبيني الحقائق رشح كنز الدقائق16، باب املأذون "لو استهلك املوىل شيئاً من 
اكساب عبده املديون ضمن للعبد" ألن السيد ال يستحق من العبد إال الفائض يعني ربح تجارته ما 
دام مأذوناً وما يف يده من مال فهو لغرمائه أوالً . وقال الباجي يف املنتقى رشح املوطأ17، ")فصل( 
التجارة  يف  سيده  له  يأذن  بان  يكون  العبد  فلس  أن  وذلك  ماله،  الغرماء  أخذ  أفلس  فان  وقوله 
فيستغرق الدين ماله فإن الغرماء يأخذون ماله، وال حق لهم من ذلك قبل سيده وال يف رقبته ألنه 
إمنا تناول إذنه له يف التجارة ما بيده من املال". وهذا هو بالضبط ما عليه العمل يف قوانني الرشكات.

4/3/2 الشبه الرابع كالهام "ميلك" مع أنه مملوك:

أما الرشكة )أي الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة( فهذا ظاهر يف نص القوانني املنظمة 
لعملها. وقد أخطأ من قال، )مبا يف ذلك قرار املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل( بأن حملة األسهم 
ميلكون أصول الرشكة. يقول السنهوري يف الوسيط يف رشح قانون الرشكات: "ال يعترب املال اململوك 
من  وهذا  معنوي".  شخص  هي  إذ  ذاتها  للرشكة  ملك  هو  بل  الرشكاء  بني  شائعاً  ملكاً  للرشكة 
املسلامت يف قوانني الرشكات وال خالف عليه بني أرباب القانون، أما حامل السهم فإنه ميلك الرشكة 
يف  ورد  فقد  الرقيق  حال  يف  وكذلك  الشخصية،  تلك  أصول  وليس  االعتبارية  الشخصية  ميلك  أي 

الحديث: "من باع عبداً وله مال فامله للبائع إال ان يشرتطه املبتاع". 

ويؤخذ من قوله عليه السالم: "من باع عبداً وله مال فامله للبائع إال أن يشرتطه املبتاع"، انه مملوك 
للعبد إذ إنه أضاف املال إىل العبد بالالم والالم تقتيض امللك فإن الالم متى قرن بها ما ميلك إقتضت 
امللك. ومبثل هذه اإلضافة أضيف املال إىل البائع فدل ذلك عىل ملكه له. ومنها قوله صىل الله 
عليه وسلم: »إال أن يشرتطه املبتاع« فدل عىل أنه للعبد وليس للبائع وال املبتاع أي ملن كان له قبل 
البيع. ويف املدونة18: "قال سحنون وذلك ألن العبد ماله له دون سيده"، وقال غريه أال ترى أن العبد 
إذا جنى أسلم مباله وإذا اعتق تبعه ماله إال أن يستثنيه سيده أال ترى ان الرجل يحنث بالعتق يف 
عبيده فال يعتق عليه يف ذلك عبيد عبيده"، وقال ابن العريب يف أحكام القرآن19: "والذي يدل عىل 
صحة هذا -يعني ان العبد ميلك- قوله: »من باع عبداً وله مال فامله للبائع إال أن يشرتطه املبتاع« 

فأضاف امللك إىل العبد وملكه إياه وجعله يف البيع تبعاً له".

14 . املدونة ج9، �ض397.

15 . املغني ج5، �ض346.

16 . تبيني احلقائق ج5، �ض 369.

17 . املنتقى ج3 �ض360.

18 . املدونة ج11 �ض474.

19 . اأحكام القراآن ج3، �ض146.
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ويقول صاحب املغني يف مسألة هل ميلك العبد:"فيه روايتان ... والثانية ميلك وهي أصح عندي 
كالحر وألنه ميلك يف  والخرب، وألنه آدمي حي فملك  لآلية  القديم  والشافعي يف  مالك  وهو قول 

النكاح فملك يف الحال كالحر، وألنه يصح اإلقرار له فأشبه الحر ...".

5/3/2 الشبه الخامس كالهام يتسم بفصل اإلدارة عن امللكية:

من أهم معامل الرشكات املساهمة الحديثة ما يسمى بفصل اإلدارة عن امللكية إذ ان عمل الرشكات 
قام عىل اضطالع ثلة من املهنيني املتخصصني باألمور اإلدارية بتويل اعامل الرشكة باعتبارهم موظفني 
فيها فهم ليسوا وكالء عن حملة األسهم إذ ال عالقة بني هؤالء وأولئك بل إنهم يعملون باستقاللية 
تامة عن حملة االسهم وان كان حملة االسهم هم مالك تلك الرشكة. وكذلك الحال يف أحكام املأذون 
فإنه مملوك للسيد ويعمل يف النهاية ملا فيه خريه وزيادة غناه وثرائه، ولكنه مدير يعمل بصفة 
املال منه. وهذا مشابه ألمر الرشكة فليس  انتزاع  أو  مستقلة عن مواله ليس ملواله سوى حجره 

ملالكها التدخل يف اإلدارة لكن لهم تصفيتها أو بيع حصصهم فيها.

6/3/2 الشبه السادس كالهام "غرضه تثمري املال وتنميته":

وتعظيم الربح ملصلحة املالك األصيل الذي يبقى مالكاً للشخصية وإن كان ال ميلك ما بيدها من 
مال. وهذا ظاهر يف الرشكة املساهمة ويف العبد املأذون فإن سيده يضع يف يده ماالً ثم يقوم هو 
بالترصف فيه بعد رفع الحجر عنه عن طريق اإلذن له بالتجارة بتثمريه، ويبقى املال ملكاً للعبد 

حتى ينتزعه سيده منه.

7/3/2 الشبه السابع الرشكة يكون لها رشكات تابعة:

والشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة ميكن لها أن متتلك مثلها من الشخصيات االعتبارية 
ذات املسئولية املحدودة، سواء قامت بتأسيسها أو اشرتتها من مالكها ويف هذه الحالة تصبح هي 
مالكة لتلك الرشكات أما حملة أسهمها فإنهم ال ميلكون يف تلك الرشكات التابعة شيئاً وإمنا ميلكون 
الرشكة األم املالكة لها. وهي ال متلك من أصول الرشكات التابعة شيئاً وان كانت متلك تلك الرشكات، 

وهذا ما تنص عليه قوانني الرشكات يف كل مكان وهذا مطابق ألحكام املأذون. 

إذ ان له إذا فك عنه الحجر باإلذن له بالتجارة )وهو عبد( أن ميتلك العبيد وال ميلكهم السيد بل 
السيد ميلك املأذون األول أما هؤالء فإنهم ملك لذلك املأذون. حتى ان السيد لو حنث يف عتق 

عبيده مل يعتق عليه عبيد عبيده ألنه ال ميلكهم20.

ويجوز للأمذون أن يأذن لعبيده بالتجارة عند الحنفية واملالكية أما الشافعية والحنابلة فريون أنه 
ميكن ان يأذن لهم ولكن بعد إذن السيد21.

20 . املدونة، ج11، �ض474.

21 . املو�ضوعة الفقهية الكويتية، ج3، �ض5.
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8/3/2 الشبه الثامن: املالك يف أدىن قامئة املطالبة:

قامت قوانني عمل الرشكات عىل أن مالك الرشكة أي حامل األسهم االعتيادية وهي التي متثل رأس 
املال املدفوع من حملة األسهم )حق امللكية( هي يف أدىن قامئة املطالبات عىل الرشكة يف حالة 
مرورها بأزمة مالية إذ يأيت قبل حملة األسهم العادية دائنوا الرشكة فإذا استوفوا حقوقهم فإن ما 

بقي يدفع لحملة األسهم، وإذا مل يبق يشء فال مطالبة لحملة األسهم عىل الرشكة.

وهذا ما نصت عليه أحكام املأذون، فمن املعلوم ان السيد إذا أذن لعبده بالتجارة أعطاه بعض 
امللكية للرشكة  به وينميه )وقد ال يفعل( فان فعل كان هذا أشبه ما يكون بحقوق  املال يتجر 
املساهمة فإذا استدان املأذون ثم مل تكن األموال يف يديه كافية لتسديد ديونه وقت حلول أجلها 
كان دائنوه أسوة الغرماء، وال يكون سيده معهم يف ذلك املال ألنه ملكه ذلك املال حني اعطاه اياه 
فأشبه االسهم االعتيادية إال ان يكون سيده قد داينه بعد اإلذن له )كمن اشرتى سندات رشكة وهو 

ميلك أسهام( عندئٍذ يكون هو أيضاً ضمن دائنيه مببلغ الدين وليس مببلغ رأس املال. 

قال الفقهاء: إذا استدان املأذون ثم مل يكن ما بيده من مال كاٍف فال يكون سيده أسوة غرمائه يف 
ما دفع إليه من مال وقت اإلذن له ألن ذلك هو رأس املال الذي تجر فيه. قال يف منح الجليل: "وال 
يحاص السيد غرماء عبده مبا دفع إليه من مال فتجر به إال أن يكون عامله بذلك فأسلفه أو باعه 
بيعاً صحيحاً بغري محاباة"22. فلو أن أحد املساهمني يف الرشكة الحديثة يحمل سهاًم وكذلك يحمل 
سند دين ثم أفلست الرشكة فإنه يحاص غرماء الرشكة مببلغ سند الدين وليس له ذلك بالنسبة 

للسهم ألنه رأس مال.

9/3/2 الشبه التاسع املساهم بالنسبة للرشكة كاألجنبي وكذلك السيد وعبده املأذون:

ملا كان ما يف يد الرشكة هو ملك لها وأن ذمتها مستقلة عن ذمة حملة أسهمها فكذلك بالنسبة إليها 
يف البيع والرشاء واملداينة كاألجانب وكذلك العبد املأذون، "قال مالك: يجوز مبايعة الرجل عبده 

املأذون له يف التجارة ويكون دين السيد ديناً يحاص به الغرماء"23.

وقال رحمه الله: يف الرجل يشرتي السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة قلت: أرأيت ان 
اشرتيت من عبدي أو مكاتبي سلعة أو اشرتاها مني أيجوز يل ان أبيع مرابحة وال أبني؟ قال مالك: 
يف العبد املأذون له يف التجارة ما داينه به سيده فهو دين لسيده يحاص به الغرماء إال أن يكون 
يف ذلك محاباة مل يجز ذلك فإن كان بيعاً صحيحاً فقد جعله مالك مبنزلة األجنبي فال بأس أن يبيع 

مرابحة كام يبيع ما اشرتى أجنبي إذا صح ذلك"24.

22 . ج6، �ض125.

23 . املدونة، ج13، �ض240.

24 . املدونة، ج9، �ض397.
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وقال يف منح الجليل: وال يحاص السيد غرماء عبده مبا دفع إليه من مال فتجر به إال أن يكون عامله 
بذلك فأسلفه أو باعه بيعاً صحيحاً بغري محاباة وإن دفع إىل السيد رهناً يف ذلك كان السيد أحق 
به وان ابتاع من سيده سلعة بثمن كثري ال يشبه املعتاد مام يعلم أنه توليج لسيده فالغرماء أحق 
مبا يف يد العبد إال أن يبيعه بيعاً يشبه البيع فهو يحاص به الغرماء"25، ويف نهاية املطلب يف دراية 
املذهب26: "وكذلك السيد إذا اعتق عبد عبده املأذون وقد أحاطت به الديون فنفوذ العتق عىل 

أقوال عتق الراهن ... لو نفذنا العتق أللزمناه القيمة". 

وهذا دليل أنه ال ميلك عبيد عبده، ولذلك اعترب كام لو أنه اشرتى ما أعتق من عبيد من عبده فريد 
قيمتهم لصالح دائني املأذون. فاالستقالل بني العبد املأذون وسيده محكم كام هو حال الرشكات 

املعارصة.

جدول مقارنة األشباه

الشخصية االعتبارية ذات املسئولية 

املحدودة )الرشكة الحديثة(
العبد املأذونالرشكة الفقهية

محدودة املسئوليةغري محدودة املسئوليةمحدودة املسئولية

رشكة ملكرشكة عقدرشكة ملك

تنشأ ثم يجري االشرتاك يف ملكيتها 

برشاء أسهمها

يجري خلط األموال واالشرتاك 

إلنشائها
يوجد ثم يجري االشرتاك يف ملكيته

ذمة مستقلة عن املالكليس لها ذمة مستقلةذمة مستقلة عن مالكها

ميلكه واحد أو أكرثال بد من اثنني أو أكرثميلكها واحد أو أكرث

ليس للمساهم إال حصة من الربح 

وحصة من تصفية الرشكة
ميلك جميع أصولها

للاملك (السيد) كسب مواله وقيمة 

العبد يف حال البيع أو يحاص غرمائه 

(مثل أحكام الرشكة املساهمة)

ليس لحامل السهم الترصف بأموال أو 

أصول الرشكة

الرشيك وكيل يترصف نيابة عن 

رشكائه يف أصول الرشكة

مالك العبد املأذون أجنبي بالنسبة 

إليه فيام يتعلق بالترصف باألموال

25 . منح اجلليل، ج6، �ض125.

26 . ج3، �ض399.
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4/2  الوصف الصحيح للشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة: 

 الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة سواء كانت رشكة أو SPV أو ترست هي نسخة 
قانونية حديثة من "العبد املأذون له بالتجارة". 

الفقه تزخر بأحكامه وهي أحكام  انتهى الرق غري مأسوف عليه إىل غري رجعة إال أن كتب  لقد 
تستند إىل نصوص من كتاب الله وسنة نبيه ومن اإلجامع والقياس الصحيح، والشبه بني الشخصية 
االعتبارية ذات املسئولية املحدودة وشخصية العبد املأذون له بالتجارة تربر قياس الشبه يف أحكام 
بالتجارة استقلت ذمته عن ذمة سيده – يف رأي جمهور  إذا أذن له سيده  العبد  الرشكات، فإن 
الفقهاء – فله أن يبيع ويشرتي ويدين ويستدين وله أن يعامل سيده بالبيع والرشاء واملداينة ...إلخ، 
ومع ذلك يبقى العبد مملوكاً لسيده ويبقى املال مملوكاً للعبد، ولذلك ورد يف الحديث: "من باع 
عبداً وله مال" فنسب املال للعبد ألنه ميلك، فإذا ركبته الديون مل يكن لغرمائه إال ما يف يديه من 
مال فإذا مل تكن تلك األموال كافية لسداد دينه كان ذلك يف رقبته يعني يباع يف السوق ويكون مثنه 
لغرمائه، وليس لهم بحال طريق إىل أموال سيده، بل لو كان سيده أحد غرمائه لكان أسوة الغرماء.
جميع األحكام املتعلقة بالرشكات التي توصل إليها اجتهاد الفقهاء املعارصين استندت إىل ما صدر 
عن املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل بشأن األسهم والذي نص عىل تعريف السهم بأنه حصة شائعة 
يف موجودات الرشكة27، وبناء عىل ذلك التعريف جرى تصميم معايري االستثامر يف األسهم وبنيت 
أحكام زكاة األسهم. ولكن من املالحظ أن املنهج قد تجاهل متاماً مسألة الشخصية االعتبارية ومل 
االعتبارية  الشخصية  ذات  العامة  املساهمة  الرشكة  إىل  فننظر  تأثري  أو  اعتبار  أي  عنده  لها  يكن 
واملسئولية املحدودة كام لو كانت رشكة فقهية فيها مال وعمل وتفتقر إىل محدودية املسئولية 
مخالفني ما نصت عليه كل قوانني األرض يف هذه املسألة فالرشكة يف نظر ونص القوانني املنظمة 
لعمل الرشكات هي: كيان ولو كان بصفة الشخصية االعتبارية حظ من نظرنا لكانت الشخصية 

مختلفة من الجوانب التالية:

3- ما يرتتب عىل قياس الشخصية االعتبارية ذات املسئولية املحدودة عىل املأذون:
1/3 حامل السهم ال ميلك موجودات الرشكة:

الرجوع إىل الحق أحق، فقرار املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل أن حامل السهم ميلك حصة مشاعة 
يف موجودات الرشكة إمنا هو افرتاض ال يؤيده الواقع من جهة القوانني املنظمة لعمل الرشكات، وال 
األعراف التجارية والعادات وال أحكام املحاكم وجهات فض املنازعات، كام أنه غريب حتى عىل حملة 
األسهم الذين يعرفون أنهم إن كانوا ميلكون موجودات الرشكة فهي ملكية وهمية ال يرتتب عليها أي 

27 . ورد يف قرار املجمع الفقهي االإ�ضالمي الدويل رقم 63 )1/7( »1« ب�ضاأن االأ�ضواق املالية يف مايو 1992م ما يلي:

"5- حمل العقد يف بيع ال�ضهم: ان املحل املتعاقد عليه يف بيع ال�ضهم هو احل�ضة ال�ضائعة من اأ�ضول ال�ضركة و�ضهادة ال�ضهم عبارة عن وثيقة للحق يف 
تلك احلق". ولذلك ن�ض نف�ض القرار على ما يلي:

"4- ال�ضهم حلامله: مبا ان املبيع يف )ال�ضهم حلامله( هو ح�ضة �ضائعة يف موجودات ال�ضركة ...".
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أثر. الحقيقة التي ال تقبل الجدل هي ان حامل السهم ميلك حصة يف الرشكة وهذه الحصة تعطيه حق 
الحصول عىل جزء من الريع املتولد من نشاطها إذا قررت اإلدارة توزيعه ويعطيها حصة شائعة من 
حطام الرشكة يف حال تصفيتها. وهذا بالضبط ما عليه الحال يف العالقة بني السيد وعبده املأذون إذ انه 

ميلك العبد وإن كان له رشكاء ميلك سهامً يف العبد )شقص( ولكنه ال ميلك أموال العبد.

2/3 استقالل الذمة وانفصال اإلدارة يرفع الحرج عن حامل السهم:

يجب ان يتحرى الرشكات التي تعمل يف مجال املباح والحالل وأن يبتعد عن الرشكات التي يكون 
الحديثة عىل  الرشكات  قياس  ولكن  والحرام.  الحالل  فيه  يختلط  أو  الخالص  الحرام  من  نشاطها 
أحكام املأذون يظهر أننا قد أعطينا هذه املسألة فوق ما تحتاج فأحدث ذلك التضييق عىل املستثمر 

املسلم والحال أن يف األمر سعة لو حصل هذا القياس قال يف رشح مخترص خليل: 

"... يعني أن العبد الذمي إذا أذن له سيده املسلم يف أن يتجر له فإنه ال ميكن من التجارة فيام ال 
يحل للمسلم متلكه من خمر وربا سواء باع لذمي أم ملسلم ... وان كان هذا الذمي املأذون له يف 
التجارة إمنا يتجر لنفسه ويعامل أهل الرشك فهل ميكن من التجارة يف الخمر ونحوه ويحل للسيد 
ان يأخذ ما أىت به من ذلك أو ال ميكن من التجارة؟ يف ذلك قوالن بناهام اللخمي عىل خطابهم 
بفروع  مخاطبني  غري  أنهم  عىل  الفقهاء  أكرث  أن  ومعلوم   ،28"... خطابهم  وعدم  الرشيعة  بفروع 

الرشيعة.

3/3 ليس عىل الرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة زكاة:

إذا قسنا الرشكة الحديثة عىل العبد املأذون وجدنا النصوص تخرجنا من هذا الحرج وتنقذنا من 
التناقض املنطقي وذلك فيام أجمع عليه الفقهاء من أن العبد ليس عليه يف أمواله زكاه.

ما ورد يف صحيح البخاري ومسلم عن أيب هريره ريض الله عنه: "ليس عىل املسلم صدقة يف عبده 
وال فرسه"، قال النووي يف رشح مسلم: "هذا الحديث أصل يف أن أموال القنية ال زكاة فيها وأنه ال 

زكاة يف الخيل والرقيق إذا مل تكن للتجارة وبهذا قال العلامء كافة من السلف والخلف.

العبد ال عليه وال  الزكاة يف مال  العبد وقال مالك ال تجب  وقال أحمد وأبوعبيد ال زكاة يف مال 
عىل سيده29، ويف مصنف ابن أيب شيبه30، عن ابن عمر: "ليس يف مال العبد زكاة وعن »عمر بن 
الخطاب« ريض الله عنه ليس يف مال العبد زكاة وعن »عطاء وجابر وسعيد بن املسيب« ليس عىل 

العبد يف ماله زكاة.

28 . �ضرح خمت�ضر خليل، ج5، �ض304.

29 . املحلى باالآثار ج4 �ض5.

30 . ج3، �ض51.
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سنة  فيه  فيعمل  قراضاً  ماالً  التجارة  يف  له  املأذون  العبد  من  يأخذ  الحر  عن  مالكاً  وسألنا  "قال 
فيقاسمه فيصري يف يد الحر العامل ربٌح فيه الزكاة هل عليه يف ربحه الزكاة؟ فقال: ال حتى يحول 
عليه الحول عنده ألن األصل الحال كان للعبد وال زكاة يف أموال العبد فلام مل يكن يف أصل املال 
الذي عمل فيه هذا املقارض الزكاة كان ربحه فائدة فال زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول"31.

املسئولية  املساهمة ذات  الرشكة  الزكاة عىل  املعارصين عىل وجوب  الفقهاء  ينعقد اجامع  يكاد 
املحدودة وأن األحكام الخاصة بالزكاة تجري عليها كام تجري عىل جميع املكلفني. ولكن املتأمل يف 

هذا يجد أن الحاجة ماسة ملراجعة املسألة من عدة جوانب:

1/3/3 أن الزكاة عبادة واجبة عىل املسلم الحر املكلف يتقرب إىل الله بإخراجها إذا وجبت عليه 
والرشكة املساهمة ال ميكن أن تكون من املكلفني فاملكلف املعنى بأحكام الزكاة هو من يحاسب 
ويعاقب ويثاب عىل امتثال أمر الله ثم يكافأ بدخول الجنة أو يعاقب بالقذف يف السعري ويف 
بوجوب الزكاة عليه وان يخرجها بنيه  الثواب أن يكون مؤمناً  كل ذلك يحتاج حتى يكتب له 
...إلخ. ولكن هيهات أن تكون الرشكة املساهمة كذلك وهذا أوضح من الشمس يف رابعة النهار. 
ثم أن من لزوم القول بوجوب الزكاة عىل الرشكة املساهمة ذات املسئولية املحدودة أن األموال 
مملوكة للرشكة والحال أن قرار املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل نص عىل ان حملة األسهم ميلكون 
هذه األموال التي لدى الرشكة فكيف تجب عليها الزكاة فيام ال متلك فإذا قيل إمنا تخرج الرشكة 
الزكاة "نيابة" و "وكالة" عن حملة األسهم، رد عىل هذا بأن هذه الوكالة غري موجودة ال يف النظام 
األساس وال يف القانون ومل نرى من يشرتي السهم يوجه الرشكة بإخراج الزكاة عنه فإذا قيل ال 
بأس أن يكون ترصف فضويل رد عىل ذلك بأن ترصف الفضويل ال يلزم إال بعد إقرار وموافقة 
الزكاة عليهم أن  من حصل الترصف نيابة عنه وال يحصل من هذا يشء. وكيف يقال بوجوب 
من رشوط الوجوب متام امللك كام هو معلوم أن ال يتعلق حق آلخرين فيه وميكن الترصف فيه 
حسب االختيار فهل هذا وصف صحيح لحصة حامل السهم يف الرشكة؟ ثم لو كانت الرشكة وكيل 
فلم تفرق من بني ما يسمى عروض تجارة وعروض قنية إمنا هي قنية للرشكة وليس للمساهم، 
ثم إذا كانت الزكاة واجبة عىل املساهمني والرشكة تخرجها نيابة عنهم، أفال يقترص ذلك عىل من 
وجبت عليه الزكاة ألن فيهم من مل تبلغ حصته النصاب أو مل يتحقق بها حوالن الحول، أو كان 
من غري أهل الزكاة كالذمي، ونحوه فإذا قيل إمنا هو جار عىل ما جاء يف الحديث عن الخطلة يف 
قوله صىل الله عليه وسلم: "ال يجمع من متفرق وال يفرق بني مجتمع خشية الصدقة" فالجواب 

عن ذلك أن الخلطة ال تكون إال يف السامئة.

2/3/3 فإذا أخذنا بالخلطة التي وردت يف الحديث الذي رواه البخاري "ال يجمع بني متفرق وال 
يفرق بني مجتمع خشية الصدقة" بشأن السامئة، فالجواب عن ذلك أن جامهري الفقهاء تقول أن 
الخلطة ال تكون إال يف السامئة وال أثر لتفريق الحال أو خلطته إن كان من النقدين أو الزروع 
والثامر أو عروض التجارة وإمنا يزىك كل مال عىل حسبه سواء اشرتكوا أو مل يشرتكوا. وهذا مذهب 

31 . املدونة 186/2.
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املالكية والحنابلة وبه قال الشافعي يف القديم واختاره ابن قدامه وبه قال أكرث أهل العلم إال 
ان فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي بهذا القول ورجحه يف كتاب فقه الزكاة فلم يجرؤ أحد عىل 
مخالفته مع االختالف بني الفقهاء حتى يف حكم الخلطة يف السامئة ومالك ال يرى أثراً إال بتحقق 

النصاب لكل واحد منهام32، والحنفية  ال يرون للخلطة أثراً أصاًل. 

ويف الكايف يف فقه اإلمام أحمد البن قدامه33: "فصل ويعترب يف الخلطة رشوط خمس أحدها أن تكون 
يف السامئة وال تؤثر الخلطة يف غريها ...". ثم أضاف34: "ومن رشوطها أن يكون الخليطان من أهل 

الزكاة فإن كان أحدهام مكاتباً أو ذمياً فال أثر للخلطة".

ويف املعونة للقايض عبدالوهاب35: "ال تأثري للخلطة فيام عدا املاشية من األموال"، ويقول: "وال تؤثر 
الخلطة إذا مل يكن لكل واحد من الخليطني نصاب فإذا كان املال نصاباً ولكل مالك دون النصاب 

أو لبعضهم دونه فال تأثري للخلطة".

أما رشكات األموال فليس فيها من ذلك يشء. 

يجب أن يكون واضحاً أننا ال نقول بأن املساهم ليس عليه زكاة.

4/3 االكتتاب يف أسهم الرشكة التي مل تبدأ النشاط بعد:

نصت الفتاوى املعارصة مبا فيها قرارات املجامع عىل أنه ال يجوز تداول أسهم الرشكة بعد االكتتاب 
إال بعد ان تبدأ النشاط، وهذا مستند إىل القول بأن حامل السهم ميلك موجودات الرشكة، فإذا 
كانت موجودات الرشكة هي النقود فإن التداول ال بد ان ينضبط بأحكام الرصف ألن تداول السهم 
بيد ومثالً مبثل. ودون هذا خرط القتاد، فلزم االمتناع عن  بنقود فلزم ان تكون يداً  يكون نقوداً 

التداول، حتى تبدأ الرشكة نشاطها ويتحول رأساملها النقدي إىل مكائن وآالت وأثاث ...إلخ.

فإذا وقع قياس الرشكة عىل العبد املأذون اختلف األمر متاماً. ذلك أن ما يشرتيه املكتتب ليس 
القانون  بإضفاء  اكتمل وجودها  التي  االعتبارية  الشخصية  بل حصة يف  املوجودات  من  حصة 
ما مينع  فليس هناك  األمر كذلك  كان  فإذا  الرشكة،  له مبوجودات  عليها وال شأن  الصفة  هذه 
نقود  من  ليس  الرشكة  من  موجود وهو حصة  قائم  املساهم  ميلكه  ما  السهم ألن  تداول  من 
العبد  بيد  ما  باع  أنه  يقال  من عبد فال  اشرتى أحدهم شقصاً  لو  كام  ديونها متاماً  الرشكة وال 
التي أخذها  املال  الذي ميلك  العبد  بيع  إن أحكام  بل  أو غري ذلك.  نقوداً  من مال سواء كان 
...إلخ  مال  وله  عبداً  باع  "من  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  قول  يف  النص  من  الفقهاء 
الحديث، فقالوا حتى لو باعه بدينار والعبد ميلك ديناراً مل يكن ذلك من الربا لنص الحديث.

32 . املغني ج2، �ض248.

33 . الكايف ج1، �ض296.

34 . الكايف ج 1، �ض297.

35 . املعونة ج1، �ض407.
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5/3 قرض السهم:

من املعامالت املعروفة يف االستثامر باألسهم ما يسمى بقرض االسهم أي إقراض حامل سهم سهمه إىل 
طرف آخر، والقرض متليك فيصبح املقرتض بهذا القرض مالكاً للسهم له الترصف فيه بالبيع ثم يرد مثله 
وال يلزم أن يرد عينه، وقد انتهى اجتهاد الفقهاء املعارصين إىل عدم جواز هذا العمل ألنهم يرون أن 
السهم "حصة شائعة يف موجودات الرشكة" من أموال ومبان ومكائن ومكاتب وحقوق معنوية ...إلخ، 
بناء عىل قرار املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل املشار إليه آنفاً، وال يتصور أن تكون هذه محالً للقرض 

ولكن قياس الرشكة املساهمة الحديثة عىل العبد املأذون يخرجنا من كل هذا الحرج.

تحدث الفقهاء  عن قرض العبيد، فأجازوا ذلك ومن منعه منهم إمنا منع قرض اإلماء إىل غري املحارم 
خيفة أن يكون القرض لغرض الوطء فحسب. قال صاحب املغني: عن قرض العبيد واإلماء "ولنا 
أنه عقد ناقل للملك فاستوى فيه العبيد واإلماء كسائر العقود وال نسلم بضعف امللك فإنه مطلق 

لسائر الترصفات بخالف امللك يف مدة الخيار ..."36.

القايض وهو قول مالك  ابن جريج واملزين واختاره  العبيد هو قول  القول بصحة قرض  أن  ونقل 
والشافعي وقال أحمد أكره قرضهم ثم أضاف ابن قدامه "فيحتمل كراهة تنزيه".

فإذا اقرتض أمة وهو غري ذي محرم لها قال: ابن قدامه: فال يردها فالواجب رد القيمة ثم أضاف 
لو أسلم جارية يف أخرى  الصحة كام  "فإن وقع هذا )يعني ردها بعينها( بحكم االتفاق مل مينع 

موصوفة بصفاتها ثم ردها بعينها عند حلول األجل"37. 

وقال ابن حزم يف املحىل38: "والقرض جائز يف الجواري والعبيد والدواب والدور واألرضني وغري ذلك 
لعموم قوله تعاىل: ]إذا تداينتم بدين[ وهو مخري بني أن يردها أو ميسكها أو يرد غريها".

ميكن أن نقول إن إقراض األسهم ال يخرج عام ذكر وميكن قياسه عىل إقراض الرقيق مع مالحظة أن 
هذه جميعاً قروض حسنة أي بال زيادة مرشوطة أما ما يجري يف األسواق الغربية فهو قرض بزيادة. 

ولكن يبقى أن لقرض األسهم بال زيادة مجال يف أعامل االستثامر.

6/3 الربا بني الرشكة ورشكاتها التابعة:

إذا كانت مملوكة لرشكة أخرى بشكل كامل فال  املعارصين أن الرشكة  العلامء  الذي عليه فتوى 
يجري الربا بينهام. ولطاملا اعتمد عىل هذا الرأي يف تفادي الرضائب حيث تقوم الرشكة األم بتمويل 
مقارنة  املقرتضة  الرشكة  الرضيبي عىل  العبء  من  ذلك  فيخفف  بالفائدة  بقرض  األخرى  الرشكة 
بتمويلها بزيادة رأس املال الذي يؤدي إىل ارتفاع العبء الرضيبي. ومن جانب املرشوعية ال يقال - 

36 . املغني ج4، �ض209.

37 . املغني ج4، �ض210.

38 . املحلى ج6، �ض1202.
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بناء عىل الفتاوى املشار إليها - إن ذلك ربا ألن امللكية واحدة. مع أن كل رشكة منهام هي شخصية 
اعتبارية ذات مسئولية محدودة وذمة مستقلة. 

عىل  املحدودة  املسئولية  ذات  االعتبارية  الشخصية  قياس  من  إليه  توصلنا  وما  املأذون  فقه  يف 
املأذون نجد يف أحكامه أن جمهور الفقهاء ال يجيزون ذلك بني السيد واملأذون له بالتجارة. 

قال ابن قدامه يف املغني39: "وجملته أن الربا يجري بني العبد وبني سيده فلم يجز أن يبيعه درهاًم 
بدرهمني كاألجنبيني".

ذكر ابن رشد الحفيد إن مالك كره الربا بني العبد وسيده .. ملا ذكر يف الرواية من أن الربا يثبت له 
عليه فيحاص به غرمائه إن كان عليه دين، ومع أن للسيد أن ينتزع املال من عبده ولكنه عندئٍذ 

يأخذ املال عىل وجه صحيح أما إذا عامله بالربا فليس بوجه صحيح.

يف االنصاف40: عن الربا بني السيد وعبده واملذهب عدم الجواز وعليه األصحاب وتقدم ذلك يف 
آخر باب الربا .. ويستثني من ذلك مال الكتابة .. قاله األصحاب لتجوزيهم تعجيل الكتابة برشط 

أن يضع عنه بعضها ...".

ويف هذا ملمح له تطبيق ذا صلة حتى بعمل الرشكات املعارصة وهو ما أشار إليه ابن رشد فالرشكة 
األم إذا عاملت رشكتها التابعة بالربا ثم صار لألخرية دائنون فإنها تخص هؤالء الدائنني والحال أن 
حقيقة ما قدمته لرشكتها الفرعية هو رأس مال وليس قرضاً ألن للرشكة األم ان تنتزع من رشكتها 

الفرعية جميع أموالها فصار يف ذلك ظلم ألولئك الدائنني.

والله سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم .،،،

وصىل الله عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وسلم .،،،

39 . املغني ج10، �ض857.

40 . االإن�ضاف ج5، �ض53.


