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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله أما بعد؛
فهذه دراسة مخترصة يف التوصيف الرشعي لألسهم واآلثار املرتتبة عليه .وقد انتظمت
الدراسة يف متهيد وفصلني ،عىل النحو اآليت:
التمهيد :التعريف باألسهم وخصائصها وتوصيفها القانوين .وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :التعريف باألسهم.
املبحث الثاين :خصائص األسهم.
املبحث الثالث :توصيفها القانوين.
الفصل األول :التوصيف الرشعي لألسهم .وفيه مبحثان:
املبحث األول :توصيفها عىل أنها حصة شائعة من املوجودات.
املبحث الثاين :توصيفها عىل أنها ورقة مالية مستقلة.
املبحث الثالث :الرأي املختار.
الفصل الثاين :اآلثار املرتتبة عىل التوصيف الرشعي .وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول :االستثامر يف أسهم الرشكات املختلطة.
املبحث الثاين :تداول األسهم املشتملة عىل نقود وديون.
املبحث الثالث :إجارة األسهم وإقراضها والسلم فيها.
املبحث الرابع :زكاة األسهم.
أسأل الله أن يجنبنا الزلل ،وأن يوفقنا ملا يرضيه من القول والعمل.
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التمهيد يف
التعريف باألسهم وخصائصها وتوصيفها القانوين
املبحث األول :التعريف باألسهم:
األسهم يف اللغة :جمع سهم ،ويطلق عىل معانٍ عدة ،منها :الحظ ،وواحد النبل ،والقدح الذي
يقارع به أو يلعب به يف امليرس ،والنصيب .1وهذا املعنى –األخري-هو املراد هنا.
ويعرف السهم يف القانون التجاري بأنه :صك ميثل حصة شائعة يف رأس مال رشكة املساهمة.2
وتعترب األسهم أداة التمويل األساسية لتكوين رأس املال يف رشكات املساهمة؛ إذ تطرح
لالكتتاب العام ضمن مهلة محددة يعلن عنها مع اإلصدار.3
املبحث الثاين :خصائص األسهم:
لألسهم عدد من الخصائص ،من أبرزها:
 -1أنها متساوية القيمة ،فال يجوز إصدار أسهم عادية من رشكة واحدة بقيم مختلفة.
 -2القابلية للتداول ،فيستطيع مالكها أن يعرضها يف السوق أثناء فرتة التداول ،وفق القيود
املنظمة لذلك.
 -3عدم قابلية السهم للتجزئة يف مواجهة الرشكة ،فإذا متلك السهم أشخاص متعددون
وجب عليهم أن يختاروا أحدهم فيوكلوه لينوب عنهم يف استعامل الحقوق املختصة
بالسهم يف مواجهة الرشكة.
 -4املسؤولية املحدودة للمساهم ،فال تتجاوز مسؤوليته قيمة ما ميلكه من أسهم يف الرشكة،
أي أنه ال يطالب بيشء من ديون الرشكة يف ماله الخاص غري ما ميلكه فيها.4
املبحث الثالث :التوصيف القانوين لألسهم:
ينظر القانونيون إىل السهم عىل أنه ورقة مالية متثل حق ملكية؛ ولهذا يصنف ضمن أوراق
امللكية؛ إال أن القانون  -مبا مينحه لرشكة املساهمة من شخصية اعتبارية – 5مييز بني ملكية
السهم ،وملكية موجودات الرشكة املساهمة ،فالسهم ميلك عىل وجه االستقالل عن ملكية
 -1القامو�س املحيط ،مادة «�سهم»�.ص  ،1452املغرب �ص241
 -2معجم م�صطلحات االقت�صاد واملال و�إدارة الأعمال �ص . 498
� -3إدارة اال�ستثمارات �ص ، ،179النقود والبنوك والأ�سواق املالية �ص.71
� -4إدارة اال�ستثمارات �ص� ،180أ�سا�سيات اال�ستثمار يف الأوراق املالية �ص ،17ال�شركات للخياط .95/2
ٌ
 -5ال�شخ�صية االعتباريةٌ :
وم�ستقل يف ذمته عن املن�شئني له
خا�ص به ،له حق اكت�ساب احلقوق وحتمل الواجبات،
قانوين
وجود
كيان ذو
ٍ
ٍ
ٍ
�أو امل�ستفيدين منه �أو امل�ساهمني يف ن�شاطه .ال�شخ�صية االعتبارية التجارية �ص.22
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األصول واألعيان التي متلكها الرشكة ،بحيث إن الحصص املقدمة للمساهمة يف الرشكة
تنتقل عىل سبيل التمليك إىل الرشكة ،ويفقد املساهمون كل حق عيني لهم فيها .فهم
ميلكون أسهامً يف الرشكة ،والرشكة –بشخصيتها االعتبارية -تستقل مبلكية موجوداتها.6
ولقد الحظت كثري من القوانني هذا االستقالل ففرضت رضيبة الدخل أو األرباح عىل
الرشكات بشكل منفصل عن رضيبة الدخل عىل األفراد ،فالرشكة تدفع رضيبة عىل مجموع
أرباحها سواء وزعتها أم مل توزعها ،واملستثمر يدفع رضيبة أيضاً عام حصل عليه من أرباح
موزعة ،دون أن يعترب ذلك ازدواجاً رضيبياً ،ألن للرشكة أو الصندوق االستثامري شخصي ًة
.7
قانوني ًة وذم ًة مالي ًة مستقلتني عام للمستثمرين أفرادا ً أو مجتمعني

 -6الو�سيط لل�سنهوري  294/5ال�شركات التجارية د� .أبو زيد ر�ضوان �ص� 110أ�سواق الأوراق املالية �ص  266اال�ستثمار يف الأ�سهم
والوحدات وال�صناديق اال�ستثمارية �ص.37
 -7اال�ستثمار يف الأ�سهم والوحدات وال�صناديق اال�ستثماريه �ص � ، 37أ�سواق الأوراق املاليه �ص .266
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الفصل األول
التوصيف الرشعي لألسهم
يتفق التوصيف الرشعي للسهم مع النظرة القانونية يف أنه ميثل حق ملكية للمساهم يف
رشكة املساهمة؛ إال أن طبيعة هذه امللكية وحدودها ليست موضع اتفاق بني العلامء
املعارصين ،وميكن أن نلخص أقوال العلامء املعارصين يف حقيقة السهم ،وأثر ذلك يف ملكية
املساهم ملوجودات الرشكة املساهمة يف املبحثني اآلتيني:
املبحث األول :القول األول:
أن السهم حصة شائعة يف موجودات الرشكة .ومالك السهم يعد مالكاً ملكية مبارشة لتلك
املوجودات .وتشمل هذه املوجودات :األصول العينية  -سواء أكانت عقارات أم منقوالت-
ومنافعها ،ومنافع العاملني يف الرشكة ،والنقود ،والديون ،والحقوق املعنوية فيها كاالسم
التجاري ،والرتاخيص ونحوها.
وقد أخذ بهذا الرأي جمع من العلامء املعارصين ،وبه صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي
الدويل ،ونصه « :إن املحل املتعاقد عليه يف بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الرشكة،
وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق يف تلك الحصة».8
ويستند هذا القول عىل تخريج رشكة املساهمة عىل رشكة العنان املعروفة يف الفقه ،فاملساهم
يف رشكة املساهمة كالرشيك يف العنان ،فإذا كان الرشيك ميلك حصته من موجودات رشكة
العنان فكذلك املساهم ،وكون الرشكة لها شخصية اعتبارية ال يبطل حق املساهم يف متلك
موجوداتها.9
املبحث الثاين :القول الثاين:
أن السهم ورقة مالية ال متثل موجودات الرشكة ،ومالك السهم ال ميلك تلك املوجودات ،وال
حق له فيها ،وإمنا هي مملوكة للرشكة بشخصيتها االعتبارية.10
ومستند هذا القول اعتبار النظرة القانونية التي متيز بني ملكية األسهم وملكية موجودات
الرشكة ،كام تقدم.

 -8قرار املجمع رقم ( )63يف دورته ال�سابعة .وانظر:
 -9ال�شركات للخياط � ،215/2شركة امل�ساهمة يف النظام ال�سعودي �ص347
 -10ال�شخ�صية االعتبارية ذات امل�س�ؤولية املحدودة ،د .حممد القري ،جملة درا�سات اقت�صادية �إ�سالمية 9/2/5

أ.د .يوسف بن عبد اهلل الشبيلي

213

املبحث الثالث :الرأي املختار:
يرتجح للباحث التوسط بني القولني السابقني فالسهم ورقة مالية متثل حصة شائعة يف الشخصية
االعتبارية للرشكة .وهذه الشخصية لها ذمة مالية مستقلة عن مالكها وهم املساهمون ،ولها
أهلية كاملة ،فهي قابلة لإللزام وااللتزام والتملك وإجراء العقود والترصفات ،وتحمل الديون
وااللتزامات واألرضار الواقعة عىل الغري يف حدود ذمتها فقط ،وال يتعداها إىل املساهمني .وكل
ما يثبت لها أو عليها فهو باألصالة ال عىل سبيل الوكالة عن املساهمني.
وعىل هذا فإن مالك السهم بامتالكه حصة يف هذه الشخصية فإنه ميلك موجوداتها الحسية
واملعنوية عىل سبيل التبعية ،وهذه امللكية ناقصة ،فال ميلك الترصف بيشء منها .ولو زادت
قيمة هذه املوجودات عن قيمة أسهمه فليس له حق املطالبة بها ،كام أنه ال يتحمل يف ماله
الخاص الديون أو األرضار التي قد تقع بسببها عىل اآلخرين؛ ألنه ال ميلك هذه املوجودات
ملكاً مبارشا ً ،وليست يد الرشكة عليها بالوكالة عنه.
ومام يؤيد هذا الرأي ما ييل:
 -1أن هذا التوصيف يتوافق مع النظرة القانونية  ،كام تقدم ،ويتوافق كذلك مع ما
ذكره الفقهاء يف نظري الشخصية االعتبارية للرشكة املساهمة وهو الشخصية االعتبارية
للموقوف عىل معني؛ فإن الوقف له شخصية وذمة مالية مستقلة عن الواقف واملوقوف
عليه ،ومع ذلك فقد ذهب الحنابلة عىل الصحيح من املذهب والشافعية يف أحد القولني
إىل أن املوقوف عىل معينني ينتقل إىل ملكهم ،قال يف املغني« :وينتقل امللك يف املوقوف
إىل املوقوف عليهم؛ يف ظاهر املذهب .قال أحمد :إذا وقف داره عىل ولد أخيه؛ صارت
لهم .وهذا يدل عىل أنهم ملكوه».12
11

فاملوقوف عليهم ميلكون املوقوف بشخصيته االعتبارية ،وال ميلكون موجوداته بشكل مبارش؛
إذ ال يحق لهم الترصف فيها ،وكذلك املساهمون يف الرشكة املساهمة .والفرق بني الرشكة
املساهمة واملوقوف عىل معني أن املساهم يف الرشكة يستطيع بيع حصته املشاعة فيها،
بخالف الوقف فإنه ال ميلك ذلك ،وهذا الفرق غري مؤثر فيام نحن بصدده.

 -11انظر :الو�سيط لل�سنهوري 294/5
 -12املغني  350/5املجموع �شرح املهذب  312/5الإن�صاف 315/6

214

التوصيف الرشعي لألسهم واآلثار املرتتبة عليه

 -2أن الذمة املالية لرشكة املساهمة منفصلة عن املساهمني .واعتبار الرشكة وكيلة عنهم،
ويدها عىل املوجودات كيدهم عليها ،فيه تكلف ظاهر؛ فإن ما عىل الرشكة من حقوق
والتزامات ال ينتقل إليهم .واألرضار التي تقع عىل اآلخرين بسبب هذه املوجودات
تتحملها الرشكة وال يتحملها املساهمون يف أموالهم الخاصة ،وهذا بخالف رشكات
األشخاص كرشكة العنان واملضاربة وغريهام؛ فإن أي التزام عىل الرشكة يضمنه الرشكاء
حتى يف أموالهم الخاصة؛ ألن ديون الرشكة ديون عليهم بحصصهم ،واألرضار التي تقع
بسبب ممتلكات الرشكة يتحملونها يف ذممهم؛ ألنها يف ملكهم املبارش.
 -3أن املساهم إذا اكتتب يف الرشكة أو ساهم فيها مبال فال ميلك اسرتداده؛ ألنه انتقل إىل
ملك الرشكة .وكونه قادرا ً عىل بيع أسهمه ال يعد ذلك اسرتدادا ً ملاله ،وال تصفية لنصيبه
من موجودات الرشكة؛ إذ لو كانت القيمة الحقيقية (السوقية) ملوجودات الرشكة أكرث
من القيمة السوقية لألسهم فال حق له يف الزيادة ،وال يف املطالبة بتصفية ما يقابل أسهمه
من هذه املوجودات ولو كانت تلك املوجودات ماالً ناضاً .وغاية ما ميكنه أن يصفي
األسهم التي ميلكها ببيعها .ويف املقابل فإن الرشيك يف رشكات األشخاص إذا طلب تصفية
نصيببه فتلزم إجابته ،وذلك ببيعها بقيمتها يف السوق إن كانت عروضاً أو بقسمتها إن
كانت نقودا ً؛ ألنه ميلك الترصف يف نصيبه.
وقد يقال :إن املساهم ممنوع من تصفية نصيبه بالرشط ،وهذا ال يخرجها عن معنى
رشكات األشخاص .والجواب :أن هذا الرشط أخرجه عن كونه مالكاً ملكاً تاماً له.
 -4أن القيمة السوقية لألسهم تختلف اختالفاً كبريا ً عن قيمة ما يقابلها من موجودات يف
الرشكة ،ففي كثري من األحيان تنخفض القيمة السوقية لألسهم يف الوقت الذي تكون
الرشكة قد حققت أرباحاً ،وقد يحدث العكس .والسبب يف ذلك أن قيمة السهم تتأثر
بشكل مبارش بالعرض والطلب ،وال تعكس قيمة املوجودات.
 -5أن القول بأن السهم ميثل حصة شائعة يف موجودات الرشكة يرتتب عليه لوازم ال يقول
بها أصحاب ذلك القول؛ كاملنع من تداول األسهم التي يغلب عليها النقود والديون ،مثل
أسهم البنوك اإلسالمية .وتعليلهم بأن النقود والديون تابعة لنشاط الرشكة أو لحقوقها
املعنوية غري مسلم ،فالنشاط والحقوق املعنوية ليست مقصودة يف الرشاء ،بدليل أن
القيمة السوقية لألسهم قد تكون أقل من قيمة املوجودات الحسية وحدها ،فكيف إذا
ضم معها الحقوق املعنوية؟.
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وال يرد مثل ذلك عىل القول بأن السهم ميثل حصة يف الشخصية االعتبارية؛ ألن النقود
والديون تابعة لتلك الشخصية ،فال متنع من صحة البيع أياً كانت نسبتها فيها ،عمالً بقاعدة
التبعية يف الرشيعة.
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الفصل الثاين
اآلثار املرتتبة عىل التكييف الرشعي لألسهم
املبحث األول :االستثامر يف أسهم الرشكات املختلطة:
ٍ
أغراض مباحة ،كأن تكون رشكة زراعية أو صناعية
وهي الرشكات التي أصل نشاطها يف
أو تجارية ،ولكنها قد تتعامل ببعض املعامالت املالية املحرمة ،مثل االقرتاض من املصارف
بفائدة ،أو إيداع الفائض النقدي لديها عند املصارف بفائدة.
فهذه الرشكات اختلف فيها العلامء املعارصون وأورد الخالف هنا بإيجاز:
القول األول:
جواز املساهمة يف هذه الرشكات ،برشط أن يتخلص املساهم من الجزء املحرم من عوائد السهم.
فعىل هذا الرأي يجب عىل املساهم أن يتحرى مقدار ما دخل عىل عائدات أسهمه من
اإليرادات املحرمة ،وذلك من واقع القوائم املالية للرشكة ،فيتخلص منها بتوزيعها عىل أوجه
الرب ،دون أن ينتفع بها أي منفعة ،وال أن يحتسبها من زكاته ،وال يعتربها صدقة من ُح ّر ماله،
وال أن يدفع بها رضيبة حكومية.
وممن ذهب إىل هذا القول :املجلس الرشعي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ومعظم الهيئات الرشعية للمصارف اإلسالمية.13
ويضع أصحاب هذا القول عدة ضوابط للتأكد من أن التعامل املحرم يف هذه الرشكات يسري
ومغمور يف أنشطتها املباحة.
ومن مؤيدات هذا القول:
أوال -االستدالل بقاعدة(( :يجوز تبعاً ما ال يجوز استقالالً )) .
فهذه األسهم وإن كان فيها نسبة يسرية من الحرام لكنها جاءت تبعاً ،وليست أصالً مقصودا ً
بالتملك والترصف ،فيمكن اعتبار متلك سهم من هذا النوع من جزئيات هذه القاعدة.
14

 - 13املعايري ال�شرعية� ،ص ،249قرارات الهيئة ال�شرعية مل�صرف الراجحي  ،241/1الفتاوى االقت�صادية �ص.19
 - 14الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص  ، 228القواعد للمقري � ، 432/2شرح القواعد الفقهية للزرقاء �ص . 253
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ثانياً -االستدالل بقاعدة (( :الحاجة العامة تنزل منزلة الرضورة الخاصة )) .قال شيخ اإلسالم
ابن تيمية (( :يجوز للحاجة ما ال يجوز بدونها كام جاز بيع العرايا بالتمر)) .15
ووجه االستدالل هنا(( :أن حاجة الناس تقتيض اإلسهام يف هذه الرشكات االستثامرية ،الستثامر
مدخراتهم  ،فيام ال يستطيعون االستقالل باالستثامر فيه ،كام أن حاجة الدولة تقتيض توجيه
الرثوة الشعبية إىل استخدامها فيام يعود عىل البالد والعباد بالرفاهية والرخاء)).
ثالثاً -االستدالل باملصلحة.
ووجه ذلك :أن يف متلك األسهم من قبل أهل الخري والصالح املنكرين لهذه املعامالت فيـه
مصلحة رشعية بالقضاء عىل تلك املعامالت عن طريق الدخول يف املجالس اإلدارية.16
ونوقش هذا االستدالل :بأن هذه املصلحة غري محققة ،واملفسدة املرتتبة عىل املساهمة
محققة ،واملفسدة املحققة مقدمة يف االعتبار عىل املصلحة املظنونة  ،كام هو معلوم من
قواعد الرشع.
القول الثاين:
تحريم املساهمة يف الرشكات التي تتعامل ببعض املعامالت املحرمة كاإلقراض واالقرتاض
بفائدة ولو كان أصل نشاطها مباحاً.
وممن ذهب إىل هذا القول :اللجنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية
السعودية  ،17ومجمع الفقه اإلسالمي الدويل.18
استدل أصحاب هذا القول مبا ييل:
أوالً -عموم النصوص الواردة يف تحريم الربا قليله وكثريه؛ كقوله تعاىل« :يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني» .19وقولـه عليه الصـالة والسـالم(( :أال
وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع)).20
ووجه الداللة من هذه النصوص أنها عامة فتشمل كثري الربا وقليله.
 - 15جمموع الفتاوى . 480/29
 - 16الفتاوى االقت�صادية �ص . 17
 - 17فتاوى اللجنة . 407/13
 - 18جملة املجمع . 712/1/7
� - 19سورة البقرة :الآية .278
� - 20أخرجه �أحمد ( )320/3وم�سلم ( كتاب احلج  /باب حجة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم – برقم  ) 1218و�أبو داود ( كتاب احلج  /باب
�صفة حجة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم – برقم  ) 1905والن�سائي (كتاب احلج  /باب الكراهية يف الثياب امل�صبغة للمحرم  -برقم
 )2713من حديث جابر ر�ضي اهلل عنه.
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ثانياً -النصوص الواردة يف تحريم التعاون عىل اإلثم واملعصية ،كقوله تعاىل“ :وتعاونوا عىل
الرب والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان“ .21وعن جابر -ريض الله عنه(( -أن النبي صىل
الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)) .رواه مسلم يف صحيحه.
ووجه الداللة :أن الذي يساهم يف الرشكات التي تتعامل باملحرمات معني لها عىل اإلثم،
فيشمله النهي.
ثالثاً -أن يد الرشكة عىل املال كيد املساهم ،فأي عمل تقوم به فهو عمله ال فرق بينهام ،فكام
يحرم عىل اإلنسان أن يستثمر جز ًء من ماله – ولو يسريا ً – يف معامالت محرمة ،فكذا يحرم
عليه املشاركة يف رشكات تتعامل بالحرام ،ألن املال املستثمر هو ماله بعينه.
ويتأيد هذا الدليل بأمرين:
األول :أن الرشكة فيها معنى الوكالة ،والرشيك وكيل عن صاحبه يف الترصف ،فترصف
الوكيل يقع للموكل نفسه.
قال ابن القيم رحمه الله تعاىل(( :وما باعوه – أي أهل الذمة – من الخمر والخنـزير قبل
مشاركة املسلم جاز لهم رشكتهم يف مثنه ،ومثنه حالل ،العتقادهم حله ،وما باعوه واشرتوه
مبال الرشكة ،فالعقد فيه فاسد ،فإن الرشيك وكيل ،والعقد يقع للموكل ،واملسلم ال يثبت
.22
ملكه عىل الخمر والخنزير))
والثاين :أن أهل العلم كرهوا مشاركة اليهودي والنرصاين ،ومن ال يحرتز من الشبهة،
وبعضهم حرم ذلك إذا كان عىل وجه يخلو باملال ،وذلك خشية أن يدخل عليه الحرام.
فهذا إذا مل يكن يعلم عنه أنه يستثمر املال يف الحرام ،فأما إذا كان يعلم أنه يتعاطى الحرام
فتحرم مشاركته حينئذ.
قال ابن قدامة(( :قال أحمد :يشارك اليهودي والنرصاين ،ولكن ال يخلو اليهودي والنرصاين
باملال دونه ،ويكون هو الذي يليه ألنه يعمل بالربا  ..فأما ما يشرتيه أو يبيعه من الخمر مبال
الرشكة أو املضاربة فإنه يقع فاسدا ً وعليه الضامن ،ألن عقد الوكيل يقع للموكل ،واملسلم ال
يثبت ملكه عىل الخمر والخنزير فأشبه ما لو اشرتى به ميتة أو عامل بالربا ،وما خفي أمره
.23
فلم يعلم فاألصل إباحته وحله))
� - 21سورة املائدة ،الآية .2
� - 22أحكام �أهل الذمة . 274/1
 - 23املغني  ، 110/7وانظر �أقوال �أهل العلم يف حكم م�شاركة اليهودي والن�صراين يف �أحكام �أهل الذمة  ، 270/1نهاية املحتاج ، 6/5
بدائع ال�صنائع  ، 509/7حا�شية العدوي على كفاية الطالب الرباين .185/2
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املوازنة بني القولني:
بالنظر إىل القولني السابقني نجد أن كالً منهام قد استند عىل عد ٍد من املؤيدات لقوله ،وأرى
أن الفيصل يف هذه املسألة هو يف التكييف الفقهي للسهم ،فالرشكة املساهمة بشخصيتها
االعتبارية مستقلة يف ذمتها املالية عن املساهمني ،والسهم ال ميثل حصة مبارشة يف موجودات
الرشكة ،بل يف شخصيتها االعتبارية؛ وملكيته لتلك املوجودات عىل سبيل التبعية مللكيته لتلك
الشخصية االعتبارية ،وهذا بال أشك أضعف من امللكية املبارشة كام يف رشكة العنان ونحوها.
واألسهم بهذا التكييف صكوك مالية قابلة للتداول اختلط فيها الحالل الغالب املتمثل
بالنشاط املباح للرشكة ،كالتصنيع والزراعة والتجارة ،بتعامل محرم ال يعد نشاطاً وهو
االقرتاض من البنوك أو اإليداع لديها بفوائد ،فإذا كان هذا التعامل املحرم يسريا ً وتابعاً غري
مقصود فإن ذلك ال يقتيض حرمة السهم كله؛ عمالً باألصول الرشعية يف اختالط الحالل
األكرث بالحرام األقل ،إذا أمكن تجنيب الحرام والتخلص منها ،وهنا ميكن املساهم أن يحسب
اإليرادات الناتجة من التعامل املحرم ويتخلص منها ،ويبقى ما عدا ذلك عىل أصل اإلباحة.
وال يعني العفو عن اليسري جواز قليل الربا كام توهمه البعض ،فالربا محرم كله قليله وكثري،
وإمنا املراد أن امتزاج هذا املحرم بالحالل الغالب ال يحرم الحالل ،واإلثم يف التعامل املحرم
ولو كان قليالً باقٍ عىل من بارشه من مسئويل الرشكة أو رضيه أو أذن به من املساهمني،
وأما املساهم الذي مل يرض ومل يأذن بذلك فال يظهر القول بتحريم كل السهم عليه ما دام
ملتزما بالتخلص مام قد يأتيه من إيرادات محرمة منه .والله أعلم.
وهذا الرتجيح تجب فيه مراعاة الضوابط اآلتية:
 -1إذا كانت حصة املساهم يف الرشكة كبرية بحيث يستطيع أن يؤثر يف قراراتها فيجب عليه
أال يأذن بأي معاملة محرمة ولو كانت قليلة ،ومثل ذلك من كان عضوا ً يف مجلس إدارة
الرشكة أو صاحب نفوذ فيها فال يحل له أن يأذن بأي معاملة محرمة ،فإن فعل فهو
معني عىل املعصية مشارك يف اإلثم.
 -2أن يكون أصل نشاط الرشكة يف أغراض مباحة كاألغراض الزراعية والتجارية والصناعية
والتقنية ونحو ذلك ،أما إذا كان يف أغراض محرمة فيحرم متلك السهم مطلقاً سواء بقصد
الحصول عىل الربح املوزع أم البيع بعد ارتفاع قيمة السهم؛ ألن املحرم هو الغالب
حينئذ ،كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا ،ورشكات التأمني التجاري ،ورشكات بيع
الخمور ونحو ذلك.
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 -3أال يكون التعامل املحرم نشاطاً أصيالً للرشكة ،فإن كان جز ًء من نشاطها الرئيس فيحرم
متلك السهم ولو كانت اإليرادات املحققة من ذلك النشاط املحرم يسرية.
ويقصد بالنشاط الرئيس :األعامل التي رخص للرشكة أن تقدمها لآلخرين من مبيعات أو
خدمات ،وبه تصنف الرشكة يف أسواق املال .فرشكة مطاعم مثالً تبيع األطعمة الحالل
وتبيع معها الخمور ،فتحرم أسهمها ولو كانت نسبة مبيعاتها من الخمر يسرية ،بخالف
رشكة صناعية مثالً تودع فائض سيولتها لدى البنك وتأخذ عليها فوائد محرمة أو تؤجر
بعض عقاراتها لجهات ذات نشاط محرم ،فهذا التعامل مع حرمته رشعاً ،وإثم من بارشه
أو أذن به إال أنه ال يعد نشاطاً أصيالً للرشكة ،فال يحرم به السهم كله ،بل يحرم ما يقابل
ذلك التعامل املحرم فقط .ومع ذلك فيجب بذل الوسع ملنع هذه التعامالت املحرمة
العارضة ،وإذا زادت نسبتها يف الرشكة بحيث تكون كالنشاط األصيل لها؛ فتحرم أسهمها
حينئذ ،وليس مثة حد رشعي فاصل يف ضابط اليسري والكثري من هذه التعامالت العارضة،
ولذا اجتهد عدد من املعارصين يف ضبط ذلك بالرجوع إىل العرف ،عمالً بالقاعدة عند
أهل العلم أن كل ما مل يحدد يف الرشع فريجع يف تحديده إىل العرف.
 -4يجب عىل املساهم أن يتخلص من اإليرادات املحرمة مهام كانت نسبتها ،وذلك برصفها
يف أوجه الرب عىل سبيل التخلص منها ،وال يستفيد منها بأي حال.
 -5ومع كل ما تقدم فإن مام الشك فيه أن من الورع أال يساهم املسلم إال يف الرشكات النقية
من الحرام ،ألن الرشكة التي ال تخلو إيراداتها من يسري الحرام تعد من األمور املشتبهة
وقد أمرنا نبينا صىل الله عليه وسلم باتقاء الشبهات ،فقال« :الحالل بينّ والحرام بينّ
وبينهام أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه
وعرضه» ،ولكن من أراد أن يأخذ بالرخصة ومل يسلك طريق الورع فال حرج عليه إن
شاء الله برشط أن يلتزم بالضوابط السابقة .والله أعلم
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املبحث الثاين :تداول أسهم الرشكات املشتملة عىل نقود وديون:
اختلف العلامء املعارصون يف ضابط تداول أسهم الرشكات التي تكون موجوداتها مشتملة
عىل النقود والديون واألعيان واملنافع .ولهم عدة اتجاهات:
االتجاه األول :األخذ مببدأ الغلبة:
أي أن الحكم لألغلب ،فإن كانت األعيان هي الغالبة ،فله حكم بيع األعيان ،وإن كانت
النقود هي الغالبة فله حكم املصارفة ،وإن كانت الديون هي الغالبة فله حكم بيع الديون،
وهذا ظاهر قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته الرابعة بشأن سندات القراض،
ونصه(( :إذا صار مال القراض موجودات متداولة مختلطة من النقود والديون واألعيان
واملنافع فإنه يجوز تداول صكوك املقارضة وفقاً للسعر املرتاىض عليه  ،عىل أن يكون الغالب
يف هذه الحالة أعياناً ومنافع ،أما إذا كان الغالب نقودا ً أو ديوناً فرتاعى يف التداول األحكام
الرشعية التي ستبينها الئحة تفسريية توضع وتعرض عىل املجمع يف الدورة القادمة )) (.)24
ويناقش هذا القول ،مبا ييل:
 -1أنه مل ينظر إىل الشخصية االعتبارية للرشكة وما فيها من حقوق معنوية ذات قيمة معتربة.
 -2أنه جعل متلك النقود والديون واألعيان من خالل متلك األوراق املالية مبنزلة متلكها
بشكل مبارش ،وقد سبق يف تكييف األسهم مناقشة ذلك ،وأن ملكية املساهم أو املستثمر
ملوجودات الرشكة أو الصندوق هي ملكية تبعية ،تتبع ملكيته لجزء من الشخصية
االعتبارية التي تتملك تلك املوجودات.
االتجاه الثاين :األخذ مببدأ الخلطة:
وعىل هذا االتجاه فالحكم لألعيان مطلقاً ،اكتفا ًء مببدأ الخلطة ،فال يشرتط للبيع تقابض وال
متاثل ولو كانت النقود أو الديون هي الغالبة .
(.)25
وإىل هذا ذهبت ندوة الربكة الثانية ،وبعض الهيئات الرشعية للمصارف اإلسالمية
ويناقش هذا االتجاه مبا ييل:
 -1بأن النقد والدين إذا كانا مقصودين يف الصفقة فالذي دلت عليه السنة الصحيحة وجوب
مراعاتهام وعدم إهاملهام ولو مع اختالطهام باألعيان .يدل عىل ذلك ما روى فضالة بن
عبيد ريض الله عنه قال :أيت النبي صىل الله عليه وسلم يوم خيرب بقالدة فيها ذهب
وخرز ،وهي من املغانم تباع  ،فأمر رسول الله صىل الله عليه وسلم بالذهب الذي يف
 -24جملة املجمع . 2163/3/4
 -25الفتاوى االقت�صادية �ص � ، 15صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية �ص 48

222

التوصيف الرشعي لألسهم واآلثار املرتتبة عليه

القالدة فنزع وحده  ،ثم قال لهم رسول الله صىل الله عليه وسلم  (( :الذهب بالذهب
وزناً بوزن))  .26ووجه الداللة :أنه أمر بنزع الخرز وإفراد الذهب ليمكن بيعه  ،ولو جاز
بيعه مع الخرز – دون مراعاة أحكام الرصف -ملا احتاج إىل وزنه ،ثم قال  (( :الذهب
بالذهب وزناً بوزن)) فنبه بذلك إىل أن علة إفراده بالبيع أن يتحقق فيه الوزن بالوزن،
أي وجوب مراعاة الرصف .27
 -2وألن جعل الغلبة لألعيان مطلقاً مع أنها قد تكون األقل تحكم ال دليل عليه.
االتجاه الثالث :االعتبار بنشاط الرشكة:
وعىل هذا االتجاه إذا كان غرض الرشكة ونشاطها التعامل يف األعيان واملنافع والحقوق
فيجوز تداول أسهمها دون مراعاة أحكام الرصف أو بيع الديون ،أما إذا كان غرض الرشكة
ونشاطها املعمول به هو التعامل يف الذهب أو الفضة أو العمالت فإنه يجب لتداول أسهمها
مراعاة أحكام الرصف ،وإذا كان غرض الرشكة هو التعامل يف الديون (التسهيالت) فإنه
يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الديون.
وهذا ما أخذ به املعيار الرشعي الصادر من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،28إال أن املعيار اشرتط لجواز تداول أسهم الرشكات التي يكون نشاطها يف األعيان
واملنافع والحقوق أال تقل القيمة السوقية لألعيان واملنافع والحقوق عن نسبة  %30من
إجاميل موجودات الرشكة الشاملة لألعيان واملنافع والحقوق والنقد والدين.
ويناقش هذا االتجاه:
بأننا إذا اعتربنا نشاط الرشكة هو األصل املتبوع ،وموجوداتها تابعة له ،فمقتىض قاعدة
التبعية أال يلتفت إىل نسبة النقد أو الدين إىل املوجودات ،ألنها وإن تجاوزت  %70فتبقى
تابعة.
االتجاه الرابع :األخذ مببدأ الشخصية االعتبارية:
وعىل هذا االتجاه إذا كان للمنشأة التي متثلها األوراق املالية شخصية اعتبارية ،فيجوز
� - 26أخرجه م�سلم ( كتاب امل�ساقاة  /باب بيع القالدة فيها ذهب وخرز برقم  )1591و�أبو داود ( كتاب البيوع  /باب يف حلية ال�سيف تباع
بالدراهم – برقم  ) 3351والرتمذي ( كتاب البيوع  /باب ما جاء يف �شراء القالدة وفيها ذهب وخرز – برقم  ) 1255والن�سائي ( كتاب
البيوع  /باب بيع القالدة فيها اخلرز والذهب بالذهب – برقم .)4573
 - 27ينظر :املنتقى �شرح املوطا  ، 267/6املغني .94/6
 - 28املعايري ال�شرعية ،معيار رقم  21الأوراق املالية.
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تداولها دون مراعاة أحكام الرصف أو بيع الدين ولو كان األغلب يف موجوداتها النقد أو
الدين؛ ألن هذه املوجودات تتبع الشخصية االعتبارية ،والحكم إمنا هو للمتبوع –وهو
الشخصية االعتبارية -ال للتابع وهو املوجودات ،أما إذا مل يكن للمنشأة شخصية اعتبارية
فتأخذ الورقة حكم األغلب من املوجودات.29
الرأي الذي يرتجح للباحث:
يرتجح للباحث العمل بقاعدة التبعية ،أي أن موجودات املنشأة تعد تابعة لنشاطها ،ويتأكد
ذلك يف حال كون املنشأة ذات شخصية اعتبارية؛ ملا سبق يف التوصيف ،ولكن التبعية هنا
ليس من رشطها وجود الشخصية االعتبارية وإمنا وجود النشاط املتجدد ،إذ إن مقصود
مشرتي السهم هو املشاركة يف نشاط الرشكة وليس الحصول عىل النقد أو الدين الذي يف
موجوداتها ،وعىل هذا فمتى بدأت الرشكة يف تشغيل أموال االكتتاب ولو جزءا ً يسريا ً منها
فتكون النقود والديون تابعة مهام كانت نسبتها إىل إجاميل املوجودات ،وال تجب مراعاة
أحكام الرصف أو الترصف يف الديون.
وتطبيقاً لذلك:
• يجوز تداول أسهم الرشكات ووحدات الصناديق حديثة التأسيس بعد البدء بتشغيل
أموال االكتتاب واختالط النقود بغريها من األعيان واملنافع .وتشغيل األموال ال يراد
به اكتامل نشاط الرشكة وبدء اإلنتاج ،وإمنا املراد البدء بذلك ،كالحصول عىل الرخصة
التجارية وإعداد الدراسات الفنية واملالية ،والتعاقد مع بعض املوظفني والتعاقد مع
املقاولني واستئجار املكاتب ونحو ذلك فمتى وجد ذلك كله أو بعضه فيجوز التداول
برصف النظر عن نسبة النقود والديون؛ ولذا فإن افرتاض أن الرشكة بعد التأسيس
ما هي إال نقود محضة مجانب للواقع ،فالرشكة ال تحصل عىل املوافقة عىل تأسيسها
إال بعد أعامل متعددة تكون قد قامت بها منها ما هو سابق للتأسيس ومنها ما هو
مصاحب له ،فتكون النقود قد اختلطت باألعيان واملنافع ،ويتصور كون املوجودات
نقودا ً محضة يف الفرتة التي تجمع فيها األموال قبل الرشوع بأي عمل أو الحصول عىل
املوافقات الرسمية.
ومع القول بجواز التداول ألسهم الرشكات الحديثة فيجب تقييد ذلك بغلبة الظن
عىل سالمة املرشوع من الناحية االقتصادية حتى ال يدخل يف باب الغرر ،فيكون مناط
 - 29ال�شخ�صية االعتبارية ذات امل�سئولية املحدودة  ،جملة درا�سات اقت�صادية �إ�سالمية15 /2/5 ،
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الحكم هو األمن من الغرر ،وليس األمن من الربا ،وهذا األمر يحدده أهل االختصاص
كاملكاتب املحاسبية املعتمدة ،والهيئات الحكومية املرشفة.
• يجوز تداول أسهم الرشكات البنوك اإلسالمية ولو كان األغلب يف موجوداتها النقود
والديون دون مراعاة أحكام الرصف وبيع الديون؛ عمالً بقاعدة التبعية؛ وألن النشاط
األساس للبنوك اإلسالمية هو يف بيع السلع مرابحة وتأجريها وليس يف املصارفة أو
املتاجرة يف الديون.
• يجوز تداول الوحدات االستثامرية يف صناديق املرابحة ولو كان األغلب يف موجوداتها
الديون ،وهذا ما عليه العمل يف عامة البنوك اإلسالمية.
مؤيدات إعامل قاعدة التبعية يف تداول األسهم:
 -1ما روى ابن عمر –ريض الله عنهام -أن النبي صىل الله عليه وسلم قال (( :من باع
عبدا ً له مال فامله للذي باعه إال أن يشرتطه املبتاع )) ( )30فهذا الحديث أصل يف قاعدة
التبعية يف املعامالت .ووجه الداللة منه :أن الحديث دل عىل أن املبيع إذا اشتمل عىل
ٍ
نقد واشرتي بنقد ،ومل يكن النقد املخلوط مقصودا ً فال يلتفت إليه مبعنى أنه ال يجري
عىل الصفقة حكم الرصف ،حتى ولو كانت قيمة النقد املخلوط أكرث من قيمة ِ
الخلط
الذي معه  ،قال ابن قدامة –رحمه الله« : -الحديث دل عىل جواز بيع العبد مباله إذا
كان قصد املشرتي للعبد ال للامل ...فيجوز البيع سواء كان املال معلوماً أو مجهوالً  ،من
جنس الثمن أو من غريه  ،عيناً كان أو ديناً  ،وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكرث(.)31
ومن املعلوم أن العبد ال ميلك وأن املال الذي بيده مآله للمشرتي ،ومع ذلك جاز البيع
مطلقاً بدون تقابض وال متاثل حتى مع اتفاق النقدين (املال الذي معه ،والثمن الذي
يشرتى به العبد) ،وحتى لو كان املال الذي مع العبد أكرث من قيمة العبد نفسه.
وال يشكل عىل هذا الحديث حديث القالدة – املتقدم – فإن الذهب الذي يف القالدة
مقصود للمشرتي بخالف املال الذي مع العبد .وهذا أحسن ما قيل يف الجمع بني
الحديثني.
ويف املسألة التي بني أيدينا تعد موجودات الرشكة تابعة ألصل النشاط ،فال يلتفت إىل
ما فيها من النقد أو الدين؛ كاملال الذي مع العبد.
� - 30أخرجه البخاري ( كتاب امل�ساقاة  /باب الرجل يكون له ممر �أو �شرب يف حائط �أو نخل ) وم�سلم ( كتاب
ً
نخال عليها ثمر برقم  ) 1543من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما .
البيوع  /باب من باع
 - 31املغني . 258/6
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 -2التكييف الرشعي والقانوين لألسهم ،فقد سبق أن الصحيح بأنها متثل حصصاً مشاعة يف
الشخصية االعتبارية للرشكة .وهذه الشخصية لها ذمة مالية مستقلة عن مالكها وهم
املساهمون ،ولها أهلية كاملة أي أن ملكية املساهم أو املستثمر ملوجودات الرشكة أو
الصندوق تثبت عىل سبيل التبعية مللكية تلك الشخصية االعتبارية ،وهذا يؤكد صحة
إعامل قاعدة التبعية عند التداول.
 -3أن مشرتي تلك األسهم ال يقصد الحصول عىل النقد أو الدين الذي فيها ،ولذا ال يطلب
تصفية نصيبه منها ،وال يسمح له بذلك ،وال ينتقي من الرشكات ما هو أكرث نقدية أو
ديناً ،بل مقصوده املشاركة يف النشاط ألجل الربح ،فيكون األصل املقصود (املتبوع)
هو النشاط واملوجودات تابعة له.
 -4وألن هذه الرشكات ال تكاد تخلو من موجودات عينية أو معنوية منذ التأسيس ،من
قيمة الرخصة التجارية ،والتصاريح الرسمية ،ومرصوفات ما قبل التأسيس ،والدراسات
الفنية وبعض األصول املستأجرة ومنافع موظفني وغري ذلك ،فافرتاض أنها نقد محض
يكاد يكون نادرا ً أو معدوماً ،وهذا االفرتاض إمنا يتصور قبل التأسيس الرسمي.
املبحث الثالث :إجارة األسهم وإقراضها والسلم فيها:
قد يُظن أن مام يرتتب عىل توصيف األسهم بأنها حصة مشاعة من موجودات الرشكة أو أنها
ورقة مالية مستقلة أو أنها حصة مشاعة من الشخصية االعتبارية اختالف الحكم الرشعي
يف إجارة األسهم أو إقراضها أو كونها مسلامً فيه .وهذا يف نظري غري صحيح ،فهذه العقود
يحرم إبرامها يف األسهم ال مللحظ يف أي من التوصيفات السابقة ،وإمنا ملوانع أخرى ،وفيام
ييل بيان ذلك:
أوالً -إجارة األسهم:
مام تتفق عليه األقوال الثالثة السابقة يف توصيف األسهم أن املساهم ال ميلك الترصف
مبوجودات رشكة املساهمة؛ ألن هذا الحق يف سلطة اإلدارة التنفيذية ،وعىل هذا فإجارة
األسهم يقصد منها الحصول عىل التوزيعات النقدية عىل األسهم يف مقابل األجرة التي
يدفعها املستأجر ،وهذا ال يصح؛ ألمور:
األول :اشتامل املعاملة عىل الغرر؛ ألن التوزيعات النقدية غري معلومة عند إبرام عقد
اإلجارة.
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والثاين :اشتاملها عىل الربا يف حال كانت األجرة نقودا ً؛ ألنها مبادلة نقد بنقد من غري تقابض
وال متاثل.
والثالث :أنها تؤدي إىل قطع املشاركة يف الربح ،فيام بني الرشيك املؤجر والرشيك غري
املؤجر ،وهذا ينايف مقتىض عقد الرشكة.
وال يتعارض ذلك مع تجويز بعض الفقهاء إجارة املشاع؛ ألن مرادهم يف رشكة امللك ال يف
32
رشكة العقد.
ثانياً  -إقراض األسهم:
القرض :دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله ،ويلزم يف بدل القرض أن يكون مامثالً للامل
املقرض ،وهذه املامثلة متعذرة يف األسهم؛ ألن ما ميثله السهم يختلف من يوم آلخر ،سواء
أقلنا :إنه حصة مشاعة من املوجودات أم من الشخصية االعتبارية.
ثالثاً  -السلم يف األسهم:
من رشوط عقد السلم أن يكون املسلم فيه موصوفاً يف الذمة ،وهذا الرشط يتعذر تحققه
يف األسهم؛ ألن األسهم تختلف صفاتها مبا يؤثر يف قيمتها من يوم آلخر ،بل قد يتولد عن
السهم الواحد أكرث من سهم من خالل ما يعرف بأسهم املنحة ،وقد ترفع الرشكة رأس مالها
وتصدر أسهامً جديدة ،وهذا التحرك املستمر للرشكة املساهمة تتغري به صفات أسهمها قوة
وضعفاً ،ومكونات وعددا ً مبا يؤثر بشكل كبري عىل قيمتها ،فال ميكن عند إبرام عقد السلم
ضبط الصفات التي ستؤول إليها تلك األسهم عند التسليم.
املبحث الرابع :زكاة األسهم:
أدت الطبيعة املزدوجة لألسهم من جهة أنها قابلة ألن تعد للمتاجرة وأن تعد لالستثامر إىل
ٍ
اختالف يف آراء العلامء املعارصين فيام يجب أن تعامل به هذه األموال يف الزكاة.
ولهم يف هذه املسألة ثالثة اتجاهات:
االتجاه األول :33تغليب جانب املتاجرة ،بحيث تزىك زكاة عروض التجارة مهام كان نشاط
الرشكة ،وأياً كانت نية املساهم؛ ألن األسهم ما هي إال أوراق مالية يقصد منها االسرتباح
بارتفاع قيمتها ثم بيعها ،والربح الذي توزعه الرشكة ال يعد شيئاً مقارنة بالربح الناتج من
ارتفاع قيمتها.
 - 32بدائع ال�صنائع  ، 147/4املغني .137/6
 - 33بحوث يف الزكاة �ص 183فقه الزكاة � ،527/1أ�سواق الأوراق املالية �ص.318

أ.د .يوسف بن عبد اهلل الشبيلي

227

االتجاه الثاين :34تغليب جانب االستثامر ،بحيث تزىك األسهم بحسب ما متثله من موجودات؛
ألن السهم ما هو إال مستنـد إلثبات حق املساهم ،فال قيمة له يف نفسه وإمنا مبا ميثله من
موجودات.
االتجاه الثالث :35التفرقة بني املستثمر طويل األجل ،واملضارب .فاملستثمر طويل األجل
يزيك بحسب ما ميلكه بذلك السهم ،بينام املضارب يزيك أسهمه كام لو كانت عروض التجارة.
وهذا االتجاه األخري هو ما عليه معظم العلامء املعارصين ،وهو الذي يتامىش مع أصول
الرشيعة وقواعدها يف باب الزكاة؛ فإن من املعلوم أن لنية املالك أثرا ً يف مقدار ما يجب
عليه من زكاة.
وبيان ذلك أن األموال –بالنظر إىل نية مالكها -عىل ثالثة أنواع:
 -1أموال يقصد منها االقتناء (االستعامل) ،فهذه ال زكاة فيها إال أن تكون نقودا ً.
 -2وأموال يقصد منها االستغالل (االستثامر) ،أي ألجل الحصول عىل غلتها أو عائدها،
فهذه ال زكاة يف أصلها وإمنا تجب الزكاة يف غلتها ،مثل األرايض الزراعية والعقارات
املؤجرة واملصانع ،ونحوها.
 -3وأموال يقصد منها النامء( 36املتاجرة) ،فتجب الزكاة يف األصل ويف الربح ،وهي السامئة
وعروض التجارة ،فالسامئة مناؤها مثيل ،والعروض مناؤها قيمي.
واختالف النية مؤثر يف زكاة جميع األموال ،فمن يشرتي بيتاً أو سيارة أو أثاثاً أو غريها إن
قصد استعاملها فال زكاة فيها ،وإن قصد االستغالل فتجب الزكاة يف الغلة دون أصل املال،
وإن قصد املتاجرة فتجب الزكاة يف األصل والربح .واألسهم ال يتصور فيها قصد االستعامل،
فهي إما أن تكون لغرض االستثامر أو املتاجرة.
وفيام ييل ضابط الفرق بني االستثامر واملضاربة ومقدار الزكاة يف كل منهام:
املطلب األول :زكاة املساهم املستثمر:
يقصد باملستثمر :من ميتلك األسهم ال بنية املتاجرة بها وتقليبها وإمنا بنية االحتفاظ بها
لفرتات طويلة واالستفادة من العوائد التي تحققها الرشكة.
 - 34قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم  4/3/28فقه الزكاة  527/1جملة جممع الفقه الإ�سالمي .76/1/4
 - 35قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم  3/3/120الندوة احلادية ع�شرة لق�ضايا الزكاة املعا�صرة ،بيت الزكاة الكويتي.
 - 36م�صطلح النماء عند االقت�صاديني يراد به النماء يف ر�أ�س املال ،ولهذا تق�سم ال�صناديق اال�ستثمارية �إىل �صناديق منو ،و�صناديق
دخل .بينما عند الفقهاء ي�شمل النماء يف ر�أ�س املال (النماء املت�صل) والنماء يف الدخل (املت�صل).واملراد هنا النماء يف ر�أ�س املال.
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وللعلامء املعارصين ثالثة أقوال يف كيفية زكاة املستثمر أسهمه:
القول األول :يزيك األسهم زكاة املستغالت ،وعىل هذا فال زكاة عليه يف أصل السهم ،وإمنا
يزيك الربح املوزع.37
ومستند هذا القول :أن مالك السهم ال ميلك شيئاً من موجودات الرشكة ،وال ميلك الترصف
فيها ،وإمنا هي ملك للرشكة بشخصيتها االعتبارية.
القول الثاين :يزيك األسهم بحسب نشاط الرشكة ،فإن كانت رشكة زراعية فيزكيها زكاة
الخارج من األرض ،وإن كانت تجارية فيزكيها زكاة عروض التجارة ،وإن كانت صناعية
فيزكيها زكاة املستغالت..وهكذا.38
ومستند هذا القول :أن السهم ميثل حصة شائعة يف الرشكة فتكون زكاته بحسب نشاط
تلك الرشكة.
ويناقش هذا القول :بأن الرشكة وإن كانت يف نشاط معني ففي الغالب أن يكون فيها موجودات
زكوية من غري ذلك النشاط ،كالنقود والديون ،بل قد تصنف الرشكة عىل أنها زراعية وليس
لديها مزارع وإمنا املقصود أنها تتاجر يف املنتجات الزراعية ،وهكذا يف بقية األنشطة.
القول الثالث :يزيك أسهمه بحسب ما يقابلها من موجودات زكوية يف الرشكة ،فينظر إىل
ما يقابل أسهمه من النقود والديون وعروض التجارة وغريها من املوجودات الزكوية يف
الرشكة ثم يخرج زكاة ما يخص أسهمه منها.
وهذا القول هو الذي أخذ به مجمع الفقه اإلسالمي ،والندوة الحادية عرشة لبيت الزكاة.39
وأرى أن هذا القول هو األرجح دليالً ،واألقوى تخريجاً.

 - 37د .حممد القري� .أبحاث الندوة احلادية ع�شرة لبيت الزكاة .166/1
 - 38د .وهبه الزحيلي� ،أبحاث الندوة احلادية ع�شرة لبيت الزكاة .166/1
 -39قرار الندوة احلادية ع�شرة لبيت الزكاة ب�ش�أن زكاة الأ�سهم.184/1.
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وال يتعارض هذا القول مع ما سبق ترجيحه من أن السهم ال ميثل حصة شائعة يف موجودات
الرشكة ،وإمنا هو حصة شائعة يف شخصيتها االعتبارية؛ ألمرين:
األول :أن املساهم ميلك موجودات الرشكة عىل سبيل التبعية مللكيته شخصيتها االعتبارية،
فاملساهمون ميلكون الرشكة ،وهي متلك موجوداتها ،فيلزمهم زكاة تلك املوجودات.
والثاين :أن ملكية املساهم ملوجودات الرشكة وإن كانت ناقصة؛ لكونه ال ميلك الترصف
بها ،إال أن ذلك ال مينع من وجوب الزكاة عليه؛ لوجود أصل امللك ،والفقهاء عندما يذكرون
رشط «متام امللك يف الزكاة» يختلفون اختالفاً كبريا ً يف تحقيق مناط هذا الرشط يف أنواع
متعددة من األموال ،فتجب الزكاة يف الدين املرجو ،واملال املرهون ،عند عامة أهل العلم
مع أن امللك فيهام ناقص .40وعند األحناف حددوا املراد بامللكية التامة بأنها ملكية الرقبة
واليد ،ومع ذلك أوجبوا الزكاة يف األرض العرشية املوقوفة ،مع أن املوقوف عليه ال ميلك
الترصف املطلق.41
واملالكية أوجبوا الزكاة عىل الواقف يف الوقف املعني وعىل الجهات العامة ،بناء عىل أن
املوقوف يبقى عىل ملكية الواقف عندهم ،مع أنهم يرون أن الوقف عقد الزم وأنه يقطع
عالقة الترصف به.42
والشافعية أوجبوا الزكاة يف أحد القولني عىل املبيع قبل القبض ،وعىل املاشية املوقوفة.43
وعند الحنابلة تجب الزكاة يف املاشية املوقوفة عىل معني ،قال يف اإلنصاف« :أما السامئة
املوقوفة :فإن كانت عىل معينني كاألقارب ونحوهم ففي وجوب الزكاة فيها وجهان..
أحدهام :تجب الزكاة فيها ،وهو املذهب ،نص عليه ..قال بعض األصحاب :الوجهان مبنيان
عىل ملك املوقوف عليه وعدمه ،وعند بعض األصحاب :الوجهان مبنيان عىل رواية امللك
فقط ،وإن كانت السامئة أو غريها وقفا عىل غري معني ،أو عىل املساجد واملدارس ،والربط
ونحوها ،مل تجب الزكاة فيها ،وهذا املذهب ،وعليه األصحاب قاطبة ،ونص عليه..ولو وقف
أرضاً أو شجرا ً عىل معني :وجبت الزكاة مطلقا يف الغلة ،عىل الصحيح من املذهب لجواز
بيعها».44

 - 40فتح القدير 176/2حا�شية الد�سوقي  ،466/1مغني املحتاج  ،125/2املغني .345/2
 - 41بدائع ال�صنائع .57/2
 - 42حا�شية الد�سوقي 485/1
 - 43املجموع �شرح املهذب  312/5فتح العزيز 498/5
 - 44الإن�صاف 315/6
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ومن ذلك أيضاً أن السيد يزيك عن مال عبده الذي ملكه إياه ،مع أن للعبد ذمة مستقلة عن
سيده ،قال يف املغني« :وقد اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله ،يف زكاة مال العبد الذي
ملكه إياه ،فروي عنه :زكاته عىل سيده .هذا مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي» .ويف
اإلنصاف« :وعن ابن حامد :أنه ذكر احتامالً بوجوب زكاته – أي مال العبد-عىل السيد ،عىل
كال الروايتني فيام إذا ملّك السيد عبده سواء قلنا ميلكه أو ال...قلت :وهو مذهب حسن».45
والذي يظهر من خالل ما ذكره الفقهاء يف هذا الباب أن الضابط يف امللكية التامة :أصل امللك
مع التمكن من تنمية املال .46فمتى ملك ماالً و ُمكن أو متكن من تنميته فعليه زكاته ،ولو مل
تكن يده مطلقة الترصف فيه .وعىل هذا فتجب الزكاة عىل املستثمر يف موجودات الرشكات
املساهمة ،والدائن يف الديون االستثامرية ،والراهن يف املرهون النامي ،47واملوقوف عليه يف
الوقف النامي عىل معني ،ونحو ذلك لتحقق صفتي أصل امللك والنامء فيها.
املطلب الثاين :زكاة املساهم املضارب (املتاجر):
يقصد باملضارب 48هنا من يشرتي األسهم بقصد املتاجرة بها واالستفادة من فروق األسعار.
ومبا أن املضارب يشرتي األسهم بقصد املتاجرة بها ،فيكون لها حكم عروض تجارة .وعىل
هذا فتقوم بسعرها يف السوق يوم وجوب الزكاة ويخرج ربع عرش تلك القيمة أي %2.5
من قيمتها.
وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه ،وفيه« :وإن كان املساهم قد اقتنى األسهم بقصد
التجارة ،زكاها زكاة عروض التجارة ،فإذا جاء حول زكاته وهي يف ملكه ،زىك قيمتها
السوقية».49
املطلب الثالث :زكاة املساهم املدخر:
يقصد باملساهم املدخر من يشرتي األسهم ال بنية املتاجرة والتقليب ،وإمنا بنية ادخارها
لفرتة طويلة؛ ليستفيد من ارتفاع قيمتها ومن العوائد املوزعة ،ثم يبيعها عند الحاجة إىل
النقد.
 - 45الإن�صاف 302/6
 - 46انظر :الذخرية للقرايف 40/3
 - 47مثل رهن الأ�سهم والودائع اال�ستثمارية.
� - 48إطالق لفظ امل�ضاربة على املتاجرة له �أ�صل يف القر�آن يف قول اهلل تعاىل « :و�آخرون ي�ضربون يف الأر�ض يبتغون من ف�ضل اهلل» �سورة
املزمل الآية (.)20
 - 49قرار املجمع رقم  ،4/3 /28وبه �صدرت تو�صية الندوة احلادية ع�شرة لبيت الزكاة (�أبحاث و�أعمال الندوة .)184/1
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فهذا النوع من املساهمني يحمل صفتي االستثامر واالتجار :فهو من جهة ال يقصد تقليب
املال يف سوق األسهم ،وال يرصد نفسه ملتابعة السوق ،ويتوقع حصوله عىل عوائد موزعة
خالل فرتة امتالكه لألسهم ،ومن جهة أخر هو ينوي بيع األسهم عىل األمد الطويل بعد أن
ترتفع يف السوق ،وتصل إىل السعر الذي يريد .فهل هذا يعد مستثمرا ً؟ أم مضارباً؟ أم أنه
نوع ثالث يختلف عنهام؟.
من الناحية املحاسبية؛ فإن املعايري املحاسبية متيز بني األنواع الثالثة؛ إذ تصنف األوراق
املالية إىل ثالثة أنواع:
 -1أوراق مالية لغرض االستثامر :وهي األوراق املحتفظ بها وفق طريقة حقوق امللكية (إذا
كانت أوراق ملكية كاألسهم) ،أو املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (إذا كانت متثل
ديوناً مثل السندات وصكوك املرابحة).
 -2أوراق مالية لالتجار :وهي األوراق التي تشرتى بقصد إعادة بيعها يف األجل القصري أي
ألقل من سنة.
 -3أوراق مالية متاحة للبيع :وهي األوراق التي مل تستوف رشوط التصنيف مع األوراق
لغرض االستثامر أو لالتجار.50
وأما من الناحية الرشعية فيمكن أن تخرج املسألة عىل زكاة التاجر املحتكر (املرتبص)،
ووجه ذلك أن املساهم هنا يرصد السوق وال يقلب املال.
وقد اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل قولني:
القول األول :للاملكية ،حيث فرقوا بني التاجر املدير والتاجر املحتكر ،فاملدير –وهو من
يبيع بالسعر الواقع ويخلف ما باعه بغريه -يزيك قيمة العروض كل سنة ،وأما املحتكر –
وهو من يرصد السوق وليس من شأنه تقليب املال -فإنه يزيك مثن العروض لسنة واحدة
مرة واحدة إذا بيعت بعد ميض سنة فأكرث عىل أصل املال الذي اشرتيت به.51
واحتج أصحاب هذا القول :بعدم وجوب الزكاة عليه قبل بيعه بأن األصل يف العروض عدم
وجوب الزكاة؛ لقول النبي  -صىل الله عليه وسلم« :-ليس عىل املسلم يف عبده وال فرسه
صدقة» .52وإمنا الذي أخرجها عن هذا األصل نية التجارة ،والتجارة تقتيض تقليب املال ،وأما
 - 50معايري املحا�سبة ال�صادر من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني /معيار املحا�سبة عن اال�ستثمارات املالية �ص .1511
 - 51حا�شية الد�سوقي � 474/1شرح اخلر�شي  196/2بلغة ال�سالك .637/1
� - 52أخرجه البخاري (برقم  )1464وم�سلم ( .)982/8من حديث �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه.-
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مجرد نية البيع فال أثر لها يف إيجاب الزكاة؛ إذ لو أثرت دون عمل لوجبت الزكاة بالنية
مفردة عىل من كان عنده عرض للقنية فنوى بيعه ،وال أحد يقول به .53وأما إيجاب الزكاة
عليه لسنة واحدة فألن املال قد نض يف يده يف طريف الحول ،ولو كانت أحواالً ،فإنه حصل
منها حول واحد نض يف طرفيه املال وال اعتبار مبا بني ذلك.54
القول الثاين :لألحناف والشافعية والحنابلة ،وهو أنه ال فرق بني املدير واملحتكر ،فمتى ملك
السلعة ومن نيته بيعها فعليه زكاتها كل سنة بقيمتها وإن مل تبع.55
وحجة هذا القول :عموم حديث سمرة –ريض الله عنه -قال :أمرنا رسول الله  -صىل الله
عليه وسلم -أن نخرج الصدقة مام نعده للبيع.56
ويجاب عن هذا االستدالل بجوابني:
 -1أن الحديث ضعيف فال ينهض لالحتجاج به.
 -2أن السلعة إذا مل تعرض للبيع فال يقال عنها إنها معدة للبيع.
والذي يظهر للباحث أن جوهر املسألة هو يف تحقيق مناط التكليف يف زكاة العروض
أهو كونها معدة لالتجار؟ أم هو نية البيع؟ وفرق ما بني األمرين ،فاملتاجرة تقتيض تقليب
املال مابني العروض والنقود ثم العروض مرة أخرى ،بخالف نية البيع املجردة ،فهي دون
املتاجرة؛ إذ ليس فيها تقليب للامل ،فاملالك يبيع السلعة ثم يأخذ الثمن وال يرده مرة أخرى
يف السوق.
فالجمهور جعلوا املناط نية البيع ،مع أنهم يف مصنفاتهم يعنونون للباب بـ(عروض التجارة)،
بينام املالكية جعلوا املناط نية اإلدارة أو تقليب املال؛ ولهذا سموا التاجر الذي يقلب املال
مديرا ً ،كأصحاب الدكاكني ،ومثلهم :املضاربون يف سوق األسهم ،والذي ينوي البيع فقط
سموه مرتبصاً.
 - 53املنتقى للباجي .123/2
 - 54املنتقى .113/2
 - 55الكفاية على الهداية 222/2رد املحتار  277 /2حتفة املحتاج  293/3املغني .338/2
� - 56أخرجه �أبو داود (برقم  )1562والبيهقي ( )146/4وهو حديث �ضعيف؛ لأنه من رواية جعفر بن �سعد عن خبيب بن �سليمان
وكالهما جمهوالن .قال ابن حجر  « :يف �إ�سناده جهالة» التلخي�ص احلبري .179/2
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والذي يظهر للباحث أن ما ذهب إليه املالكية أكرث اطرادا ً وأقرب إىل قواعد الرشيعة.
ومام يؤيد هذه التفرقة بني البيع والتجارة أن جمهور أهل العلم – مبا فيهم املذاهب
األربعة -عىل أنه إذا كان عنده عروض قنية فنوى بيعها فال تنقلب عروض تجارة بالنية،57
فإذا بيعت ثم اشرتى بثمنها عروض تجارة فهي عروض تجارة ،أي ال تكون عروضاً إال
بالتقليب.
وبنا ًء عىل ذلك فإن املساهم إذا مل يكن مضارباً يف السوق وملك أسهامً ال بنية املتاجرة
وإمنا غرضه أن يبيعها بعد أن ترتفع قيمتها ثم ينتفع باملال وال يقلبه مرة أخرى يف السوق
فال تعد األسهم يف حقه عروض تجارة ولو بقيت عنده لسنوات ،وعىل هذا فيزكيها زكاة
املستثمر ،فإن كانت الرشكة تزيك فال زكاة عليه ،ولكن متى ما باعها فإنه يزيك الثمن الذي
بيعت به لسنة واحدة؛ إذا كان قد مىض عىل رشائه لها سنة فأكرث.
والحمد لله رب العاملني ،وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

 - 57رد املحتار  ،274/2حا�شية الد�سوقي  ،474/1مغني املحتاج  ،106/2املغني .338/2

