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 زكـــــاة الشخصيــة االعتبـــاريـــة
 

 د. أحمد الصادق البشير() 
 مقدمة: 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 وبعد،،،والمرسلين، 
فإنَّ الشخصية االعتبارية من المسائل التي استتدد  فتي اتاا العصتر، 

سها على الحيتاة االتتماعيتة، لمتا واي وليدة الفكر القانوني، وقد فرضت نف

تقوم بت  متن أدوار ومهتام ال يستتايش الشتخب الابيعتي أنه ي ديهتا، ولتال  

فهتتتي تحتتتتان رلتتتى نةتتترا  فاحصتتتة تستكشتتتق توانبهتتتا، وتبتتتين حقيقتهتتتا، 

وتتعتتترف علتتتى رفيتتتة الفقتتت  اوستتتالمي فيهتتتا، وفقتتتا  ل صو تتت ، ومبادئتتت ، 

بتاهلل تعتالى ـ أنه يارقت   وقواعده، واتو متا ستيحاوذ اتاا البحتس ـ مستتعي ا  

تتل الشتتخب االعتبتتارر للتكتتاليق الشتترعية،  تتًا  علتتى بيتتان متتدا تحم  مرك ِّ
وبخا ة الًكاة، وس هتدر ـ بإذن هللا تعالى ـ في ااا البحس بتالبحو  التتي 

يق محمد األمين الضرير،  د ِّ ثَيه أ.د. الص ِّ سبقت في ااا المداذ، وبخا ة بَحه

 ود. أحمد علي عبد هللا.

  اوذ ااا البحس ـ بعون هللا وتوفيق  ـ في المباحس التالية:وس ت

 عن مااية الشخب االعتبارر وطبيعت  في القانون. المبحس األوذ:

 ماايت  في القانون الس ـوداني والفق  اوسالمي. المبحس الثاني:

  الحية الشخب االعتبارر للتكليق الشرعي. المبحس الثالس:

 خب االعتبارر.ملكية الش المبحس الرابش:
 كيفية زكاة الشخب االعتبارر. المبحس الخامس:

 

 .. وهللا أسأذ التوفيق واوعانة ..

 .. والحمد هلل رب العالمين ..
                                                

()  أستتاذ مشتتارر، رئتتيس قستت  الفقتت  وأ تتول  بكليتتة الشتريعة ـ تامعتتة القتتران الكتتري  والعلتتوم اوستتالمية 
 )الس ـودان ـ أم درمان(.
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 المبحس األوذ

 مااية الشخب االعتبارر وطبيعت  في القانون
 

 [ مااية الشخب االعتبارر في القانون:1]

لتتت  تستتتميا  الشتتتخب االعتبتتتارر مصتتتال  حتتتديس فتتتي القتتتانون، و

، وكلهتتا تحتتاوذ أنه تهميتتًه عتتن الشتتخب الابيعتتي ـ اونستتان متتن (1)أختترا

ال احية اونسانية ـ وتشبه  ب  من ال احية االتتماعية، أر ممارستة الم اشت  

 .(2)االتتماعية، فالشخب في نةر علماء القانون ل  عدة مدلوال 

ااا يع ي أن  او  احب الحق كما قاذ الفقي  الفرنسي ميشو، و أحداا:
أنَّ الشخب في نةر القانون يقتضي وتود كائن أال لتمل  حق خاص ب ، 

ل االلتًاما  التي تقش على كاال .  وتحم 

أن  الكائن ذو األالية، وا الء يرباون بين الشتخب واألاليتة.  ثانيها:

فاألاليتتة اتتي  تتالحية الشتتخب لوتتتوب الحقتتوق لتت  وعليتت  االلتًامتتا ، 

رفا  الشترعية، ويقولتون: رنَّ الشتخب فتي نةتر و الحيت  لمباشرة التص

القانون يختلق ع   في نةر الفلسفة واألخالق، وعل  ال فس. فالشخصية في 

نةر القتانون ال تفتترح حتمتا  تتوافر الصتفة اونستانية، ورنمتا تعتبتر مدترد 

الصالحية لدا كائن ما لوتوب الحقوق ل  أو علي ، واتاه الصتالحية يترا 
اورادة الواعية، وااا الم اق ي خا علي  أنت  يت در رلتى  البعض أنَّ م اطها

رنكار الشخصية على من يفتقد اورادة العاقلة الواعيتة كتالمد ون والصت ير 

 غير المميً.

الكائن، ذو القيمة االتتماعية، الار ل  مصال  تتديرة بالرعايتة  ثالثها:

ه القيمتة واالاتمام، ويهدف رلى تحقيق مقا تد رنستانية، واأل تل ثبتو  اتا

لإلنسان باعتباره  احب ادف ل  قيمة اتتماعية، كما أنَّ ااه القيمة يمكتن 

أنه يعتتترف بهتتا ل يتتر اونستتان، متتن الكائ تتا  التتتي تقتتوم ب تترح تحقيتتق 

األاتتتداف والمصتتتال  اونستتتانية، واتتتاه الكائ تتتا  قتتتد تكتتتون تماعتتتة متتتن 
                                                

المع وية، الشخصية القانونية، الشخصية الحكمية، واي األدق فقها ، وقد أشار رلى ذل  د.  م ها: الشخصية (1)

 .189أحمد علي عبد هللا في كتاب : الشخصية االعتبارية، ص 

، الشخصتية 460، ود. الًغبي: المتدخل رلتى علت  القتانون، ص 640د. حسن كيرة: مدخل القانون، ص  (2)
 وما بعداا. 22، ص االعتبارية في الفق  اوسالمي
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األشخاص يضمه  تكوين يرمي رلى تحقيتق اتدف معتين، أو مدموعتة متن 
 األمواذ تر د لتحقيق غرح معين.

وااا او الار استقر علي  الفق  القانوني الحديس واو اعتبار الشتخب 

عموما  او الكائن ذو القيمة االتتماعية، واو  احب الحق ويتفادا الترب  

بين الشخصية وأالية الوتتوب، وذلت  باعتبتار أنَّ الشخصتية القانونيتة اتي 

لحق وااللتًام بصفة عامتة، أر  تالحية  الحية كائن ما ألن ي سب رلي  ا

مدردة، أما أاليتة الوتتوب فهتي متدا اتاه الصتالحية متن حيتس قصتوراا 

وشمولها لكل الحقوق وااللتًاما ، أر  تالحية واقعيتة فالشخصتية تستبق 

وتود األالية، واي ال توتد رالَّ كاملة، أما أالية الوتوب فترتش رلتى حالتة 
معي تتتة، واتتتي تتستتتاوا بال ستتتبة الشتتتخب كعضتتتو فتتتي تماعتتتة ذا  قتتتي  

لألشتتخاص العتتاديين رالَّ متتا نتتدر، أمتتا بال ستتبة لألشتتخاص االعتباريتتة فإنهتتا 

تتفتتاو  تبعتتا  الختتتالف األغتتراح واألاتتداف التتتي ترمتتي رليهتتا الشخصتتية 

 .(1)االعتبارية

 [ طبيعة الشخب االعتبارر في القانون:2]

معتال ، األمتر الشخب االعتبارر فكرة قانونية حديثتة غيتر واضتحة ال

التتار أثتتار اختالفتتا  كبيتترا  بتتين القتتانونيين حتتوذ طبيعتهتتا وحقيقتتة وتوداتتا، 

، تدور بين (2)ويمكن رد ااا الخالف رلى ثال  نةريا  رئيسة قيلت بشأنها
تكييق الشتخب االعتبتارر بأنت  فترح أو مدتاز، وأخترا تترا أنَّ أ تل 

أنهتا شخصتية حقيقيتة،  الفكرة تتعلق بقيام الملكية المشتركة، واألخيرة ترا

 وتختلق في تحديداا.

 ال ةرية األولى:

تتترا أنَّ الشتتخب االعتبتتارر مدتترد فتترح، أو مدتتاز، وقتتوام اتتاه 

ال ةرية وتواراا أنَّ الشخب في نةر القانون يالتق علتى اونستان فقت ، 

ا رسباغ الشخصتية علتى الدماعتا  متن ال تا  أو  لما ل  من قدرة ررادية. أمَّ
اذ، فهتو متن رنشتاء الشتارس ليستوغ لهتا التمتتش بتالحقوق األشخاص، واألمو

                                                
 .640د. حسن كيرة: المدخل رلى القانون، ص  (1)

، ود. حسن كيرة: المدخل رلى القانون، ص 56-36انةر: المسئولية الد ائية لألشخاص االعتبارية، ص  (2)
 وما بعداا. 622
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تتل االلتًامتتا ، ولكتتن عتتن طريتتق االفتتتراح أو الحيلتتة  والصتتالحيا  لتحم 

القانونية لت در مهمتها على غرار اونسان ذر اورادة، ويرون أنَّ المشرس 
  احب الحق المالق في رعااء ااه الشخصية ألر كائن أو حدبها ع  .

ااه ال ةرية أنَّ القوذ بالملكية المفترضة أو المدازية  ومما ي خا على

يت در رلتتى وتتود الحتتق دون  تاحب حقيقتتي لت ، واتتو متا يختتالق الم اتتق 

القانوني، رضافة رلى رباها بين فكرة ) احب الحتق( وبتين وتتود اورادة 

واو ما ي در رلى القوذ ـ المرفوح ـ بتأنَّ الحتق ال يثبتت لعتدي  اورادة أو 

لمد ون أو الصبي. والار قاد أ حاب ااه ال ةرية رلى ذل  اتو ناقصها كا

التصور الختاط  للشخصتية والترب  بي هتا وبتين متدلولها فتي الفلستفة وعلت  
 ال فس واألخالق، والتي وفقا  لهاا التصور ال تثبت رال لإلنسان.

 ال ةرية الثانية:

ى يرا أ حاب ااه ال ةريتة أنَّ فكترة الشخصتية االعتباريتة تقتوم علت

نةرية الحقوق بتال  تاحب، أو نةريتة الملكيتة المشتتركة، والتتي تترا أنَّ 

الشتتتخب االعتبتتتارر اتتتو مدمتتتوس أعضتتتاء الدماعتتتة باعتبتتتارا  متتتالكين 

مشتتتركين، وأستتا  اتتاه ال ةريتتة اتتو أنَّ األشتتخاص الحقيقيتتين اتت  وحتتدا  

الاين يصدق عليه  أ حاب الحق، بحستبان أنَّ الحتق فتي نةترا  مصتلحة 

انون وعلتتى أستتا  أنَّ المصتتلحة تتتالزم اونستتان، ولتتال  فتتإنَّ يحميهتتا القتت
الشتتخب االعتبتتارر ال يصتتل  أنه يكتتون  تتاحب مصتتلحة، بتتل المصتتلحة 

 تخب الاين خصصوه ل اية أو ادف. 

ر رلى نتائج غير مقبولتة، م هتا:  وااه ال ةرية انتهقد  بحسبان أنَّها ت د ِّ

مصتتلحة وفقتتا  وتتتود حقتتوق دون  تتاحب لهتتا، ورباهتتا بتتين الشتتخب وال

للتعريق الموضوعي ـ الم تقد ـ للحق واو كونت  مصتلحة يحميهتا القتانون، 

كما أنَّها ال تضش حال  لمشكلة وتود كائ ا  ت در أدوارا  ذا  قيمتة عةيمتة 

 في الحياة.

 ال ةرية الثالثة:
واي تعرف ب ةرية الحقيقة، واي ال ةرية التي تب ااا الفكتر القتانوني 

كثيتتر متتن المعا تترين رغتت  اختتتالف أ تتحابها حتتوذ الحتتديس واستحستت ها 
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مفهوم الحقيقة للشخب االعتبارر، والتي يقولون بها وقد اختلفتوا فتي ذلت  
 رلى الماااب التالية:

يعقد الصلة بين الشتخب االعتبتارر والشتخب الابيعتي علتى  األوذ:

أسا  من التماثل بي هما باعتبتار أنَّ األفتراد المكتونين للشتخب االعتبتارر 

عتبرون بمثابتة الخاليتا المكونتة للشتخب الابيعتي، وممتا ي ختا علتى اتاا ي

التصور اوفراط والمبال تة فتي و تق وبيتان حقيقتة الشتخب االعتبتارر، 

 ومساوات  بالشخب الابيعي.

حاوذ أنصار ااا المااب رثبا  حقيقة الشخب االعتبارر عن  الثاني:

رادة الدماعيتة لألفتراد طريق ما أستموه ب ةريتة اورادة الحقيقيتة، واتي او
المكتتونين للشتتخب االعتبتتارر، واتتي ررادة ت تتاير فتتي تواراتتا اورادا  

ن  ِّ الفرديتتة المكونتتة لهتتا، وانتقتتد  بتتأنَّ اورادة لتتيس وحتتداا اتتي التتتي تكتتو 

شخب )اونسان(، بل اونسان يكتسب ااه الشخصتية حتتى ولتو كتان عتدي  

 اورادة أو ناقصها.

االعتبارية اي مدموعة من ال ة  الحقيقيتة يرا أنَّ الشخصية  الثالس:

التي تكشق ع ها الرواب  االتتماعية، ويثبت لها ما لهاه ال ة  من واقعية، 

فهتتي تميتتً بتتين المكونتتا  الواقعيتتة للشخصتتية المع ويتتة، وبتتين الشخصتتية 

 القانونية، والتي ال تعدو مدرد أسلوب للتعبير ع ها في المحي  القانوني.
 الخال ة:

استتقر األمتر علتى األختا ب ةريتة الحقيقتة رغت  الختالف حتوذ  بعد أنه 

مااية ااه الحقيقة، يمكن أن نسوغ ال ةرة التالية، والتتي تقتوم علتى مبتاد  

أساسية تبي ن ااه الفكرة )الحقيقة( والتصور األمثل لها، واألقترب للم اقيتة 

 والموضوعية، واي ما يلي:

رد  تتالحية كتتائن متتن [ أنَّ الشخصتتية فتتي نةتتر القتتانون تع تتي مدتت1]

الكائ ا  ألن يكون محال  للحق، وأنَّ ااا الكائن يتعين أنه يكون متميًا ، ول  
قيمة اتتماعية معي ة، وال يقصد بهاا الكائن أنه يكون كائ ا  حيا  حياة طبيعية 

حستتية وعضتتوية، رذ الحيتتوان، بتتل وال بتتا  كتتائن بهتتاا المع تتى، ولك تت  ال 

نون، ألنتت  لتتيس لتت  وتتتود ذاتتتي مستتتقل يحةتتى بالشخصتتية فتتي نةتتر القتتا

وحقيقتتي، علتتى أنه ي ختتا الوتتتود الحقيقتتي بتتالمع ى التتار يتستتش لكتتل وتتتود 
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متتادر أو مع تتور، كمتتا ال يع تتي اتتاا أنَّ كتتل كتتائن لتت  وتتتود ذاتتتي مستتتقل 

وحقيقي على ااا ال حو يستحق أنه يتمتش بالشخصية، بل يلًم  لهاا التمتش ـ 
عيتتة معي تة تدعلتت  أاتال  ألن يتتدخل فتي الوتتتود أيضتا  ـ أنه يمثتتل قيمتة اتتما

القتتتتانوني ككتتتتائن لتتتت  حيتتتتاة مستتتتتقلة يصتتتتب  بمقتضتتتتااا مركتتتتًا  للحقتتتتوق 

وااللتًاما ، فالشخصية القانونية تتحقق بتحويل الوتود الواقعي لمثل اتاه 

 الكائ ا  رلى وتود قانوني.

ماعيتة [ التمتش بالحيتاة القانونيتة المستتقلة يكتون بمقتدار القيمتة االتت2]

للكتتائن المع تتي، فتتبعض الكائ تتا  التتتي لهتتا وتتتود ذاتتتي واقعتتي بتتل وحستتي 

كالحيوانتتا  رذا دخلتتت مرحلتتة الوتتتتود القتتانوني ال تتتدخل فيتت  باعتباراتتتا 
 احبة حياة قانونية مستقلة، ألنها ليس لها من القيمتة االتتماعيتة متا يبترر 

وق وضتتعها علتتى رأ  مثتتتل اتتاه الحيتتتاة وتعلهتتا مركتتتًا  و تتاحبة للحقتتت

 وااللتًاما .

[ ي ب تتتتي التميتتتتً بتتتتين الشتتتتخب كإنستتتتان وفقتتتتا  لل ةتتتترة الفلستتتتفية 3]

واألخالقية أو وفقا  لتكوي   العضور أو الحيتور الختاص وررادتت  المستتك ة 

وال شاة، وبين الشخب ككائن لت  وتتود ذاتتي ومستتقل ويمثتل متن القيمتة 

اعتبتتاره االتتماعيتتة متتا يحتتت  وضتتع  علتتى رأ  حيتتاة قانونيتتة مستتتقلة، و

 تتالحا  ألن تستت د رليتت  المهتتام الحياتيتتة، ويمكتتن أنه يلحتتق باونستتان ـ بهتتاا 
المع تتى ـ األشتتخاص االعتباريتتة، بحستتبانها كائ تتا  لهتتا وتوداتتا التتااتي 

والحقيقي في الحياة االتتماعية، وتمثل من القيمة االتتماعية ما يدخلها فتي 

ً للحقتوق وااللتًامتا ، نااق القانون كصاحبة حياة قانونية مستقلة، ومرك

ومثل ااه القيمة االتتماعية تتوافر لهاه الكائ تا  حي متا يصتب  وتتود اتاه 

الكائ تتتا  مفروضتتتا  بالضتتترورة أمتتتام ضتتتخامة بعتتتض األاتتتداف اونستتتانية 

 .(1)المشروعة ذا  القيمة االتتماعية

[ وتتتود الشخصتتية القانونيتتة ال يستتتلًم تتتوافر اورادة، ورنه كانتتت 4]

البتتة فلتتيس تالبهتتا شتترطا  لوتتتود الشخصتتية، ورنمتتا اتتو شتترط اورادة مت
لقدرتها على ال شاط اورادر ورتراء التصرفا  القانونية، ولال  فقد تثبتت 

الشخصتية لعتتدي  اورادة متتن األفتتراد ويباشتتر ع تت  نشتتاط  اورادر شتتخب 

                                                
 .632انةر: حسن كيرة: مدخل القانون، ص  (1)
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اخر ذو ررادة، وااه القدرة اورادية كما تكون فردية فإن  من المتصتور أنه 
ررادة تماعيتتة، وتمثتتل ررادة الشتتخب االعتبتتارر، واتتي ررادة تقتتوم  تكتتون

رلى تانتب اورادة الفرديتة لألشتخاص المكتونين لت ، يتتولى اوفصتا  ع هتا 

ورعالنها والتعبير ع ها األعضاء الاين يحددا  المشترس، أو وثيقتة رنشتائ ، 

وتضتتتحى اتتتاه اورادة الدديتتتدة متميتتتًة ومستتتتقلة عتتتن اورادا  الفرديتتتة، 

يمكن رنًالها أو تصوراا في شكل ررادة الشخب االعتبارر ذات ، وتمل  و

ف، واي ررادة حقيقية وليستت علتى  ااه اورادة الدديدة القدرة على التصر 

ستتبيل المدتتاز، وتتت هض اتتاه اورادة الدماعيتتة والمشتتتركة  تت وا  لتتإلرادة 

مهتتتا الفرديتتتة وعلتتتى غراراتتتا تمامتتتا  طالمتتتا أنَّ القتتتانون يحتتتدد ضتتتواب  قيا
 .(1)وانعقاداا واستمراراا وانتهائها

[ ااا التصور للشخصية االعتبارية وبيانها وتميًاا عن الشخصتية 5]

الابيعيتتة ال ي تتاذ م تت  أنَّ وتتتود الشتتخب االعتبتتارر واكتستتاب  للشخصتتية 

يتوقق على تدخل المشرس واعتراف  ب ، وذلت  ألنَّ التتدخل لتيس مقصتورا  

أنَّ الشخصية الابيعية تستتلًم مثتل اتاا التتدخل علي  وحده، فمن المسلَّ  ب  

واالعتراف ب  وتتوقق علي  دون أنه يدادذ أحد في  فتها الحقيقية رضافة 

رلى أنَّ تتدخل المشترس لالعتتراف بالشخصتية بستبب عتدم تستاور الكائ تا  

االتتماعيتتة ستتواء تماعتتا  األفتتراد أو مدموعتتا  األمتتواذ فتتي األاتتداف 
 تمثلها.المبت اة والقي  التي 

 

                                                
 .127الد ائية، ص  ، المسئولية632حسن كيرة: مدخل القانون، ص  (1)
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 المبحس الثاني

 الشخب االعتبارر في القانون الس ـوداني والفق  اوسالمي
 

القتتانون اتتو: ومدموعتتة القواعتتد التتتي تتت ة  ستتلور األفتتراد فتتي الحيتتاة 

االتتماعيةو. فهو تًء أ يل من الفق  اوسالمي رن كان مصدره الشتريعة 

حاليتة، ومتن ذلت  قتانون اوسالمية كما او الحتاذ فتي القتوانين الس تـودانية ال

م، والار بيَّن المقصود بالشتخب 1984المعامال  المدنية الس ـوداني لس ة 

في مواده األولى ـ فهو قانون يلتًم أحكام الشتريعة اوستالمية ـ لتال  رأي تا 

أنه نوض  رفيت  مش رفية الفق  اوسالمي للشخب االعتبارر حتى تتوحتد 
لتعريتتق بالشتتخب وأنواعتت  وحقوقتت  فتتي الرفيتتة، فقتتد ت تتاوذ اتتاا القتتانون ا

 .(1)(24(، )23(، )17المواد )

 ( قد نصت على اآلتي: 17فالمادة )

 )األشخاص نوعان: أشخاص طبيعيون، وأشخاص اعتباريون(.

 ( نصت على أنَّ األشخاص االعتبارية هي: 23والمادة )

ن ]أ[ الدولة وم سساتها العامة وغيراا من الم شآ  التي يم حها القانو

 شخصية اعتبارية.

]ب[ الهيئتتا  والاوائتتق الدي يتتة التتتي تعتتترف لهتتا الدولتتة بشخصتتية 
 اعتبارية.

 ]ن[ األوقاف.

 ]د[ الشركا  التدارية.

 ]اـ[ الدمعيا  والم سسا  الم شأة وفقا  ألحكام القانون.

]و[ كتتل مدموعتتتة متتن األشتتتخاص أو األمتتواذ تثبتتتت لهتتا الشخصتتتية 

 نون.االعتبارية بمقتضى نب في القا

 ( فقد بيَّنت حقوق الشخص االعتباري في البنود اآلتية:24أما المادة )

[ الشخب االعتبارر يتمتش بدميش الحقوق رالَّ ما كان م هتا مالزمتا  1]
 لصفة اونسان الابيعية وذل  في الحدود التي قرراا القانون.

 ( يكون للشخب االعتبارر:1[ دون المسا  بعمومية الب د )2]

                                                
 م.1984قانون المعامال  المدنية الس ـوداني لس ة  (1)



د. أحمد                                                                                  

 بشيرالصادق ال

مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية                          العدد التاسع )عدد  

 م2004هـ ـ 1425خاص( 

 

188 

 مالية مستقلة.]أ[ ذمة 
 ]ب[ أالية في الحدود التي يعي ها س د رنشائ  والتي يقرراا القانون.

 ]ن[ حق التقاضي.

 ]د[ موطن مستقل.

 [ يكون ل  من يمثل  وفقا  ألحكام القوانين الخا ة.3]

ووفقا  لهاه المواد يتض  أنَّ القانون الس ـوداني قد أختا ب ةريتة الحقيقتة 

ر، وقد أقرَّ ل  بالوتود الااتي المستقل ووضش في نةرت  للشخب االعتبار

ل  من األحكام وأعااه من الصالحيا  ما يستايش أنه يباشر بها كتل المهتام 

والم اشتت  االتتماعيتتة التتتي يمارستتها اونستتان، فهتتو يقتتوم بكتتل متتا يقتتوم بتت  
اونسان ويتمتش بدميش الحقوق التي يتمتش بها رالَّ ما كان م ها مالزما  لصفة 

 سان الابيعية وفي الحدود التي يقراا القانون.اون

ول  يخالق القانون في ذل  أحكام الشريعة اوستالمية كمتا ذكتر الشتي  

األستاذ الدكتور/ الضرير: ووال أرا في ااه المتواد التتي بيَّ تت المتراد متن 

الشخصية االعتبارية وحقوقها وخصائصها ما يتعارح مش أحكام الشريعة 

 . (1)اوسالميةو

 ولنبي ِّن فيما يلي نظرة الشريعة اإلسالمية للشخص االعتباري:

، ممتن (2)يااب معة  المعا رين من علماء الشريعة اوستالمية أوال :
نةتتر فتتي اتتاه المستتألة رلتتى القتتوذ بقبتتوذ الفقتت  اوستتالمي لفكتترة الشتتخب 

االعتبتتتارر أو الحكمتتتي كمتتتا يستتتميها د. أحمتتتد علتتتي عبتتتد هللا، أختتتاا  متتتن 

المي التتار بتيَّن الملتت  الحقيقتي والحكمتتي، واتي أدق ألنهتتا المصتال  اوست

 تبعد فكرة الشخب االعتبارر عن المداز أو الفرح، فهي حقيقة حكمية.

: والفق  اوسالمي يأخا بفكترة الشخصتية االعتباريتة  ويرا د. أحمد أنَّ

فتتي أ تتول  وفروعتت ، فهتتو متتن أستتبق القتتوانين معرفتتة لفكتترة الشخصتتية 

عكر ااه ال تيدة أن  لت  يعترف فتي ل تت  اتاا اال تاال ، االعتبارية، وال ي
ألنَّ األ تتوليين يقتتررون أنَّ العبتترة بالمعتتاني ال باأللفتتا، والمبتتاني، فحيتتس 

وتد المع ى الار تصدق علي  ااه الفكرة فال  غاية الالب، ااا رلى تانب 
                                                

 .37انةر: بحو  الم تمر العلمي الثاني للًكاة، ص  (1)
 وما بعداا. 156انةر: د. أحمد علي عبد هللا: الشخصية االعتبارية، ص  (2)
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َي اتتاه الفكتترة بهتتاا المصتتال   وال أنَّ الفقتت  لتت  يكتتن فتتي حاتتتة رلتتى أنه يهَستتم ِّ

 .(1)غيره، ألنها ت بثق من أ ول  ومصادره العامة كدًء من كلو
ويااب د. أحمد علي عبد هللا رلى أنَّ الشخب اتو كتائن اكتملتت لت  أو 

 في  المقوما  اآلتية:

 [ أنه يكون ذا أثر فعَّاذ في حياة اونسان االتتماعية.1]

ل الواتبا .2]  [ أنه يكون في وسع  اكتساب الحقوق وتحم 

ل الدًاءا .3]  [ أنه يكون قابال  وقادرا  على تحم 

تا أنه يكتون شخصتا   والشخب الار تكتمل ل  أو في  ااه المقومتا   رمَّ

حقيقيا  أو حكميا ، واألوذ او اونسان، والثاني اتو كتل كتائن ستوا اونستان 
يكتستب المقومتا  الستابقة اكتستابا   ت اعيا  بدتامش مشتاركت  لت  فتي تحقيتق 

 .(2)ان االتتماعية، فيكون شخصا  حكميا  أو اعتباريا  أاداف اونس

وااه ال ةرة اي التي استقر  في الفق  القانوني الحتديس. وعليت  فإنت  

يمكن القوذ بأنَّ الفقت  اوستالمي قبتل بفكترة الشتخب االعتبتارر متن حيتس 

تل  المبدأ ورن اختلفت اراء الفقهاء حوذ مدا ااا االعتراف، ومتا متدا تحم 

اليتتتة لاللتًامتتتا ي واتتتل يمكتتتن القبتتتوذ بفكتتترة اورادة الدماعيتتتة ذمتتتت  الم

المستتتتقلةي واتتتل للشتتتخب االعتبتتتارر عقتتتل يفكتتتر بتتت  وررادة يتصتتترف 

بمقتضاااي عموما  ما اي  تالحية الشتخب االعتبتارري اتاا متا ست ت اول  
 بتوفيق هللا في المباحس التالية.

 المبحس الثالس

 تكليق الشخب االعتبارر شرعا  

 

ب االعتبتتارر  تتال  للتكليتتق الشتترعيي أر اتتل يمكتتن أنه اتتل الشتتخ

 تكون ل  أالية كاملة وتوبا  وأداءي

 األالية ع د الفقهاء نوعان: أالية وتوب، وأالية أداء.

تتتل  فأاليتتتة الوتتتتوب اتتتي: أاليتتتة الشتتتخب الكتستتتاب الحقتتتوق وتحم 
 االلتًاما  وم اطها الامة.

                                                
 .241المرتش السابق، ص  (1)
 .241انةر: د. أحمد علي عبد هللا، ص  (2)
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ي ما تثبت في  الحقوق اي العهد والميثاق. وا االحا : ا والذمة لغة:
وااللتًامتا ، واأل تتل فيهتا أنه تثبتتت لشتخب اونستتان بمقتضتى رنستتانيت ، 

، لمتتا ورد فتتي (1)وأتتتاز الفقهتتاء أنه تثبتتت اتتاه الامتتة ل يتتر اونستتان حكمتتا  

 نصوص األحاديس الشرعية:

: )ذمتتتة [ عتتتن عائشتتتة رضتتتي هللا ع هتتتا قالتتتت: قتتتاذ رستتتوذ هللا 1]

عليه  تائًة فال تخفرواا، فإنَّ لكل غادر لواء المسلمين واحدة، فإنه تاز  

  .(2)يعرف ب  يوم القيامة(

: )المستتلمون [ وعتن ابتن عبتتا  ـ رضتتي هللا ع همتا ـ عتتن ال بتي 2]

  .(3)تتكافأ دمافا  وا  يد على من سواا  ويسعى بامته  أدناا (

ولال  فالامة كمتا تثبتت لإلنستان، تثبتت ل يتره متن الكائ تا  مدموعتة 

ص أو األمواذ والتي لها أامية خا ة في حياة الدماعة، حيس تقوم األشخا

بمهام وتت در و،تائق تفتوق و،تائق وم اشت  اونستان االتتماعيتة، وذلت  
مثل: الدولة وم سستاتها العامتة أو الخا تة، والهيئتا  الخيريتة والشتركا  

 التدارية. 

 وقتد ذكتتر األستتتاذ التتدكتور/ الضتترير بعتتض اراء العلمتتاء المعا تترين

حوذ ثبو  الامة شترعا ، وخلتب رلتى أنَّ أاليتة الوتتوب التتي تعتمتد علتى 

وتود الامة قد اختلق الفقهتاء فتي ثبوتهتا ل يتر اونستان، فبعضته  ال يثبتهتا 

ل يتتر اونستتان، فتتالحيوان ومتتا ال حيتتاة لتت  لتتيس أاتتال  ألن يملتت  وال ذمتتة لتت  

حكتتام الثابتتتة ع تتدا ، وأثبتهتتا بعضتته  ل يتتر اونستتان واستتتدلوا لتترأيه  باأل

للوقق والمسدد وبيت الماذ التي تقتضي أنَّ لهاه الدها  حقوقا  قبل غيراا 
وعليها واتبا  مالية يقوم بها من يتولى أمراا، متن ذلت  أنت  يدتوز ل تا،ر 

الوقق أنه يستدين على الوقق، وأنه يستأتر ل  من يقوم بعمارت ، فيكون ما 

لوقتتق ياالتتب بتت  متتن غلتتت ، ورذا يستتتدي   ومتتا يستتتحق  األتيتتر دي تتا  علتتى ا

أتر   أعيان الوقق كانت األترة دي ا  للوقق في ذمة المستأتر. ومن ذلت  
                                                

 .117الشخصية االعتبارية، ص  (1)

ااا الحديس  حي  بهاا اوس اد: أخبرنا أحمد بن محمد الع ًر، حدث ا عثمان بن سعيد الدارمي، حديس  (2)

محدوب بن موسى، حديس أبو رسحاق الفًارر عن عمرو بن مردة عن ابن أبي البحترر عن عائشة ـ 

 .3/134رضي هللا ع ها ـ، مصبا  الًتاتة، 
 .2/895، وس ن ابن ماتة، 8/227البيهقي،  س ن (3)
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وتوب ال فقة على بيت الماذ للفقير الار ليس لت  قريتب تدتب نفقتت  عليت ، 

 ومن ذل  أيضا  تواز الهبة للمسدد، ويقبلها ال ا،ر نيابة ع  .
العلمتاء استتدلوا أيضتا  بأنت  لتيس ث  ذكر األستاذ التدكتور/ الضترير أنَّ 

في القران وال الس ة ما يم ش أنه تفترح الامتة ل يتر اونستان متن الشتركا  

 .(1)والم سسا  المالية على نحو ي اسب ااه الدها 

ومما سبق يتبيَّن أنَّ الرات  من أقواذ العلماء المعا رين وممتا ت يتده 

 يتر اونستان علتى نحتو ال صوص والقواعد او تواز ثبو  الامتة الماليتة ل

 م اسب.

أما أالية األداء ففي ثبوتها ع د المعا ترين نتًاس، وقتد خلتب الشتي  
الضرير بعد أنه ناقش مقومتا  اتاه األاليتة رلتى عتدم ثبوتهتا ل يتر اونستان 

ولو كانت ناقصة، ألنَّ م اطها اتو العقتل واورادة، وامتا ال يتصتوران فتي 

اب رلى القوذ بأنها معدومتة بال ستبة الشخب االعتبارر، وب اء  على ذل  ذ

 .(2)للشخب االعتبارر، وقاذ: )ااا مما ل  ي ازس في  أحد(

 هذا األمر في نظري يحتاج إلى وقفة في النقاط التالية:

الامة التي أثبتها الفقهتاء للشتخب الحكمتي وأوردتهتا ال صتوص  أوال :

البشرية التتي  ذمة حكمية اقتضتها ضرورة وتود ااا الكائن وقيام  بالمهام

ت سب لشخب بشرر معين، وال ت دا دون تتوافر اتاه الامتة رذا كتان ذلت  
كتال  فمتتا التار يم تتش أنه تكتون للشتتخب االعتبتارر أاليتتة أداء حكميتة فتتي 

فا   حدود معي ة تبعا  لمهام  وحاتات  خا ة واو يباشتر كثيترا  متن التصتر 

دة غيتره، ألنَّ تصترف المعتبرة شرعا  باسم  ولحساب  وبإرادت  اتو ال بتإرا

اومام باس  الدولة ي سب رلتى الدولتة، واتو يمثتل ررادة األمتة ولتيس ررادتت  

 الفردية.

كمتتا ورد  أدلتتة تديتتً أنه تكتتون لألمتتة ذمتتة، ورد  أدلتتة يمكتتن  ثانيتتا :

تة كشتخب حكمتي لت  حيتاة كحيتاة  االستتدالذ بهتا علتى اعتبتار الشتارس لألهمَّ

فاتها الدماعيتة األفراد، ول  أتل كحاذ األفتراد،  وتكتون مستئولة عتن تصتر 
 تهل  بها وتدمر أو تسعد بها في مدموعها، ومن ذل :

                                                
 .39بحو  الم تمر العلمي األوذ للًكاة، ص  (1)
 .39بحو  الم تمر العلمي للًكاة، ص  (2)
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]األعتتتراف:   ...    [ قتتتوذ هللا ستتتبحان  وتعتتتالى 1]

34.] 
ة ا ا الدماعة التي اشتركت في عقيدة  قاذ ابن عاشور: ووالمراد باألهمَّ

راداتا واتو متدة حيتاة اوشرار... وليس المراد في اآلية بأتل األمة أتتل أف

كل واحد م ها ألن  ال عالقة لت  بالستياق، وألنَّ رست اده رلتى األمتة يع تي أنت  

أتل مدموعها ال أفراداا ولو أريد اتاذ األفراد لقاذ لكل واحد أو لكل حي  

 .(1)أتلو

         [ وقولتتتتتتتتتتتتتتتت  تعتتتتتتتتتتتتتتتتالى 2]

 [.4]الحدر:     

تتة يقتوذ ابتتن كثيتتر: ويخبتر تعتتالى أنتت  متا  دَّ أالتت  قريتتة رالَّ بعتد قيتتام الحه

عليهتتا وانتهتتاء أتلهتتا، وأنتت  ال يتت خر أمتتة حتتان االكهتتا عتتن ميقاتهتتا وال 

 .(2)يتقدمون عن مدته و
تة والقريتة فتاألمر  فابن كثير يرا أنَّ الخااب القراني يتحد  عن األهمَّ

ة، واي الشخب الحكمي  أمر مدموعة من األشخاص تمثله  القرية أو األهمَّ

 عتبارر.اال

[ ا تتار كثيتتر متتن ال صتتوص التتتي تتحتتد  عتتن حتتاذ القتترا فتتي 3]

       مدموعهتتا متتن ذلتت  قولتت  تعتتالى 

        [، وقولتتت  تعتتتالى 45]الحتتتج:   

            

                                                
 .5/104محمد الااار بن عاشور: تفسير التحرير والت وير،  (1)
 .2/712تفسير ابن كثير،  (2)
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[، وقولتت  تعتتالى فتتي القتترا التتتي امتتن 8]الاتتالق:      

          أالهتتا كلهتت  أو معةمهتت 

            

 [.98]يونس:    

دلَّت أقواذ الفقهاء على تتواز مباشترة الشتخب الحكمتي لتبعض  ثالثا :

التصرفا  المعتبرة شرعا ، واتي ال تصت  رالَّ ممتن لت  أاليتة أداء معتبترة، 
ومتن ذلت   تحة اويصتاء للمستدد وتملكتت  للو تية، فقتد تتاء فتي وحاشتتية 

و: وو  َّ اويصاء للمسدد ونحوه كربتاط وق اترة الدسوقي والشر  الكبير

و رف في مصالح ، وشتر  قولت  وو ت  اويصتاء للمستددو أر لصتحة 

 .(1)تملك  للو ية بخالف الحيوان والحدر مثال  فال تص  ل و

وذكر الدكتور/ أحمد علتي عبتد هللا أنَّت  قتد ورد  فتي الفقت  اوستالمي 

 متميتتًا  تستتتايش أنه تعقتتد العقتتود كثيتتر متتن األحكتتام التتتي تعتتد الدولتتة كيانتتا  

تتل االلتًامتتا  وتتعامتتل متتش التتدوذ األختترا بحستتبانها عاقتتدا  يتميتتً  وتتحمَّ
بخصائب وتتوافر في  شروط الشخب الابيعتي، واتي حقتوق والتًامتا  

 .(2)غير مرتباة بشخب اومام

فا  اتتاه األشتتخاص  وكتتل اتتاا يتتدذ  داللتتة واضتتحة علتتى تتتواز تصتتر 

 حدود المشروعة.االعتبارية في ال

قس   األ توليون الخاتاب التكليفتي الواتتب رلتى: واتتب عي تي  رابعا :

ا الكفائي فيتعلق بمدموعه   .(3)وكفائي. فالعي ي يتعلق بأعين األفراد، أمَّ

وقتتد تتتاء فتتي واوحكتتامو: وال فتترق ع تتد أ تتحاب ا بتتين واتتتب العتتين 

خالفا  لبعض  والواتب على الكفاية من تهة الوتوب لشموذ الواتب لهما،

                                                
 .4/426  الكبير، الشي  محمد عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشر (1)

 .156-117الشخصية االعتبارية في الفق  اوسالمي، ص  (2)
 .199الشي  محمد األمين بن مختار الش قياي، ماكرة أ وذ الفق  على روضة ال ا،ر، ص  (3)
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ال ا  مصيرا  م   رلى أنَّ واتب العين ال يسق  بفعل ال يتر بختالف واتتب 
 .(1)الكفايةو

وتاء فتي شتر  وروضتة ال تا،رو: ووالتحقيتق فتي فترح الكفايتة أنت  

واتب عليه  كله  يسق  بفعل بعضه  بدليل أنه  رنه فعلوه كله  نالوا ثتواب 

واو.  الواتب، ورنه تركوه كله  أَثِّمه

يت  يمكتتن القتتوذ بتتأنَّ الخاتتاب التكليفتتي يتعلتتق بمدمتتوس ال تتا  وال وعل

ي تقل رلى أعيان األفراد رالَّ رذا قص ر المدموس، وال يمكن تصتور المدمتوس 

رالَّ فتتي  تتورة الشتتخب الحكمتتي أو االعتبتتارر، فالدولتتة مخاطبتتة بتحكتتي  

، الشتتريعة اوستتالمية، والخاتتاب لتتيس لإلمتتام بمفتترده وال للرعيتتة بأعيانهتتا
ورنما للمدموس الار يشكل الدولة: اومام والرعية، فإنه لت  تقت  بتال  الدولتة 

يسأذ اومام واألفراد، لكن أ ل التعل ق اتو المدمتوس التار يمثتل الشتخب 

 االعتبارر واو الدولة.

تحد  األ وليون عن خااب المعدوم وأن  يص  تكليف  وذل   خامسا :

كتتان موتتتودا  رالَّ أنتت  فتتي حكتت  بخاتتاب المعتتدوم، والشتتخب الحكمتتي ورنه 

المعدوم على أقل تقتدير، واتو م اتل لهتاا الخاتاب بتأفراده التاين يشتكلون 

عقلتت  وررادتتت ، فقتتد تتتاء فتتي ومتتاكرة أ تتوذ الفقتت و: وقتتد دلَّتتت ال صتتوص 

ة تبعا  للموتودين م ها(  .(2)الصحيحة على خااب المعدومين من ااه األهمَّ
تكليتق المعتدوم... وربمتا أشتكل  وقاذ اآلمدر: ومااب أ حاب ا تواز

فه  ذل  مش رحالت ا لتكليق الصبي والمد ون وال افل والسكران لعتدم الفهت  

للتكليق، والمعدوم أسوأ حاال  من ا الء في ااا المع ى، لوتود أ ل الفه  

في حقه  وعدم  بالكلية في حق المعتدوم، وكشتق ال اتاء عتن ذلت  أن تا ال 

باوتيان بالفعل حالة عدم ، بل مع تى كونت  مكلفتا  نقوذ بكون المعدوم مكلفا  

حاذ العدم قيام الالتب القتدي  بتاا  الترب تعتالى للفعتل فتي المعتدوم بتقتدير 

وتتتوده وتهيئتتة لفهتت  الخاتتاب، فتتإذا وتتتد مهيئتتا  للتكليتتق  تتار مكلفتتا  بتتال  
 .(3)الالب واالقتضاء القدي و

                                                
 .1/88سيق الدين اآلمدر: اوحكام في أ وذ األحكام،  (1)

 .200 محمد األمين مختار الش قياي: ماكرة أ وذ الفق ، ص (2)
 .1/131سيق الدين اآلمدر: اوحكام في أ وذ األحكام،  (3)
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ر تكليق المعدوم بالخااب القدي  و ذل  بتقدير وتوده فإذا أمكن تصو 

فيما يستقبل وتهيئة لفه  الخااب فلما ال نتصور تكليق الموتود الحكمي 
 المتهي  للفه  في حدود ااا التهي ي وااا ما يراه الباحس.

أال يمكتتن تصتتور الفهتت  واورادة ل يتتر اونستتاني خا تتة وأنَّ  سادستتا :

دا  متتن للدولتتة وكثيتتر متتن األتهتتًة والم سستتا  ررادة تتميتتً بهتتا عتتن ررا

يمثلها، ولها قدرة في مباشرة تصرفاتها في األطر المحتددة لهتا، ولهتا عقتل 

 تفكر ب ي

اتتاه أشتتياء حكميتتة لك هتتا موتتتودة، وم تتاط أاليتتة األداء اتتي اورادة 

والعقل، فما الار يم ش أنه تكون ا الت  ررادة حكميتة وعقتل حكمتي يحتدداا 
 المشرس كما او الحاذ في الشخب الابيعيي 

واورادة امتتتا أشتتتياء متصتتتورة ال تعتتترف حقيقتتتة وتوداتتتا رالَّ فالعقتتتل 

بمةان م هتا تصترفا  الشتخب ومتدا تمييتًه لألشتياء واكتاا، ومتا يعتبتر 

مة تتة للعقتتل واورادة يتتتوافر فتتي الشتتخب الحكمتتي أو االعتبتتارر حستتب 

 أحوال  ومهام .

لكل ما ذكر فإنَّ الار يةهتر اتو تتواز أنه يكتون للشتخب االعتبتارر 

داء فتتي حتتدود اختصا تتات  ومهامتت  يمكتتن أنه يباشتتر بهتتا تصتترفات  أاليتتة أ

ل بها بعض االلتًامتا  والتكتاليق الشترعية التتي ال تتعلتق  الشرعية ويتحمَّ
 بالبدن وال تهعَد  من قبيل العبادة المحضة. وهللا أعل .

 

 المبحس الرابش

 ملكية الشخب االعتبارر

 

 [ ضرورة المل  التام لوتوب الًكاة:1]

شروط الًكاة التي ذكراا الفقهاء المل  التام، فقد تاء في وحاشتية من 

الدسوقي على الشر  الكبيرو: ورنَّ شروط وتوب الًكاة خمسة، م ها تمتام 



د. أحمد                                                                                  

 بشيرالصادق ال

مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية                          العدد التاسع )عدد  

 م2004هـ ـ 1425خاص( 

 

196 

. وقتتد أشتتار رليهتتا  تتاحب والم  تتيو بقولتت : وويشتتترط للوتتتوب (1)الملتت و
 .(2)ثالثة أشياء: الحوذ، وال صاب، والتمكن من األداءو

ألداء او المل  التام المقصود ع د الفقهاء، وقد ذكره بهاا والتمك ن من ا

المع ى الًيدية كما بيَّن ذلت  د. يوستق القرضتاور، حيتس ذكتر أنَّ الًيديتة 

يقصتتدون بالملتت  التتتام التتتمك ن، فاشتتترطوا فتتي الًكتتاة أنه يكتتون ال صتتاب 

تََمكَّ تا  م تت  فتي تميتتش الحتوذ أو فتتي حكت  المتتتمكن م ت  وذلتت  حيتس يكتتون  مه

 .(3)مرتوا  غير مي  

وتاء في والمدموس شر  المهابو قاذ: وقاذ المص ق ـ رحمت  هللا ـ 

وال تدب فيما ال يملك  ملكا  تاما  كالماشية التي في يد مكاتبت ، ألنت  ال يملت  
ف في  كماذ األت بيو  .(4)التصر 

وتعل  احب والمدموسو ااا الشترط شترطا  فتي المتاذ ولتيس  تفة 

و قتتاذ المصتت ق ـ رحمتت  هللا ـ: وال تدتتب الًكتتاة رالَّ للشتتخب، حيتتس قتتاذ: 

على الحر المسل ، قول : ووال تدب الًكاة رالَّ على الحر المستل و، ولت  يقتل 

تام المل  كما قال  في والت بي و، وااا الار قال  ا ا حسن، ألنَّ مقصوده في 

ااا الفصل بيان  فة الشخب التار تدتب عليت  الًكتاة، وكونت  تتام الملت  

 .(5) فة الماذو

وبيَّن  احب والمدموسو مقصود المل  بأن  القدرة على التصرف في 
 الشيء.

وعلي  فإنَّ شرط المل  التام من شتروط وتتوب الًكتاة كمتا ذاتب رلتى 

 .(6)ذل  تمهور الفقهاء

 [ مفهوم شرط المل  التام:2]

                                                
 .2/436ابن عرفة: حاشية الدسوقي على الشر  الكبير،  (1)

 .2/539ابن قدامة: الم  ي،  (2)

 .1/452، نقال  عن شر  األزاار، 1/149د. يوسق القرضاور: فق  الًكاة،  (3)

 .5/339ال وور: المدموس،  (4)

 .2/326بق، المرتش السا (5)
 .1/146القرضاور: فق  الًكاة،  (6)
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المل  التام او ما يكون في  العين مملوكة لصاحبها رقبة وم فعة، واو 

، وحتتتق االنتفتتتاس (1)يختتتوذ لصتتتاحب  حتتتق التصتتترف المالتتتق فتتتي الشتتتيء
 واالستقالذ.

والمل  التام قس  من المل ، واو اختصاص يمكن  تاحب  شترعا  متن 

. فالمل  ي قس  رلى (2)أنه يستبد بالتصرف واالنتفاس ع د عدم المانش الشرعي

 قسمين: مل  تام ومل  ناقب.

كتان شتامال  للعتين والم فعتة تميعتا ، فالمل  ع د الفقهتاء يكتون تامتا  رذا 

 .(3)ويكون ناقصا  رذا كان واقعا  على أحداما العين أم الم فعة

وقد تاء في عبتارا  بعتض الفقهتاء أنَّ المقصتود بالملت  التتام كشترط 
لوتوب الًكاة او التمكن من األداء أو القدرة على التصرف، وعلي  يمكن 

 الفقهاء اآلتي: القوذ بأنَّ المل  التام يقصد ب  ع د

 [ ملكية العين والم فعة معا .1]

 [ التمك ن من األداء.2]

ف.3]  [ القدرة على التصر 

وكتتل اتتاه المعتتاني يكمتتل بعضتتها بعضتتا ، فالتتار يملتت  عتتين الشتتيء 

وم فعت  يختب بها دون غيره، ويستايش أنه يتصرف فيهتا ويتتمكن متن أنه 

 ي در الحق الار علي  م هما العين والم فعة.
والملتت  التتتام يهكتَستتب بستتبب متتن أستتباب التمل تت  التتتي ذكراتتا الفقهتتاء، 

 :(4)والتي أتملواا في

 ]أ[ االستيالء على المبا .

 ]ب[ العقود ال اقلة.

 ]ن[ الخلفية.

 ]د[ الشفعة.

وأرا أنَّ الار يحصل ل  المل  بأر  تورة متن الصتور التتي ذكتر  

 انفا  يكون مالكا  ملكا  تاما .
                                                

 .34د. أحمد فر  حسين: الملكية ونةرية العقد، ص  (1)

 .458د. رمضان السيد وواخرونو: المدخل رلى دراسة الفق  اوسالمي، ص  (2)

 .459المرتش السابق، ص  (3)
 .460المرتش السابق، ص  (4)
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 الشخب االعتبارر:[ تمل   3]
األ ل أنَّ الار يتمل  او اونسان، ويمكن انتقاذ ااا األ ل للشخب 

االعتبارر بحيس يصب  متملكا  تملكا  تاما ، وذل  بال ةر لما ورد من الفقهاء 

وما ذكره العلماء بشتأن وتتود ذمتة للشتخب االعتبتارر، ومتن ذلت  قتوله  

لدولتتتة وم سستتتاتها بصتتحة اويصتتتاء للمستتتدد وللوقتتتق، و تتحة مباشتتترة ا

فا  المعتبرة، علما  بأنَّ المل  التتام ال عالقتة لت  بتاورادة  والشركا  للتصر 

ف أو عدمت ، ورنمتتا يثبتتت للشتخب بمقتضتتى متتا  أو العقتل أو  تتحة التصتتر 

لدي  من ذمة، أر أالية وتوب كاملة، وقد تبيَّن فيما سبق أنَّ الفق  اوسالمي 

خب االعتبتتارر فتتي أ تتول  وفروعتت ، قتتد أتتتاز فكتترة الامتتة الحكميتتة للشتت
وب اء  على ذل  يص  القوذ بصالحية الشخب االعتبتارر ألن يتملت  ملكتا  

 تاما  متى توافر سبب من أسباب التمل  .

كمتتا أنتت  ي ب تتي التمييتتً بتتين الملتت  التتتام والملكيتتة العامتتة، وأنَّ الملكيتتة 

ر معين، فقد يكتون العامة ال تتعارح مش المل  التام، فكل م هما قس  باعتبا

الشيء مملوكا  ملكية عامة وتامة وقد يكون غير ذل ، فتقسي  المل  رلى عام 

وخاص بال ةر رلى تعل ق المل ، ال بشخب معين أم بمدموعة من ال ا ي 

أما التقسي  رلى مل  تام وناقب فبال ةر رلى أتًاء الشيء المتمل ، ال يقش 

  تاما  أم على تًء م   فيعد  ملكا  ناقصا يتملك  على تًئية ومن ث  يهعَد  ملكا  
لاا فدميش األشخاص االعتبارية عامتة أو خا تة يدتوز لهتا أنه تتملت  

تتا الملكيتتة العامتتة فتتال تكتتون رالَّ لألشتتخاص العامتتة أر التتتي  ملكيتتة تامتتة، أمَّ

ترعتتى مرافتتق عامتتة تختتب مدمتتوس ال تتا  ولتتيس أفتترادا  معي تتين، كمتتا أنَّ 

ي الًكاة ـ وهللا أعل  ـ اي الحيازة الفعلية للشيء، والتي الملكية المقصودة ف

تمكن متن األداء والتصترف فتي الشتيء، واتاا ي يتده متا ذاتب رليت  الفقهتاء 

 بشأن زكاة الدَّيهن، ومفهوم الملكية ع د الًيدية، وما تاء في والم  يو.

 
 

 [ ملكية الشركا :4]

كون لها ذمة مالية، الشركا  من األشخاص االعتبارية، وقد أهتيً أنه ت

فاتها المشتروعة،  وكال  لها أالية في الحدود التي تمك ها من مباشرة تصتر 
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وليس في ذل  تعارح مش ال صوص أو القواعد العامة كما تبيَّن فيما سبق، 

ولكن اوشكاذ في أ ل وتوداا ومستاامة أعضتائها فيهتا، اتل يهعَتد  بمثابتة 
الكون لموتتودا  الشتركة ملكتا  تامتا ، نقل ما يملكون رلى الشركة أم أنهت  مت

وال تستايش الشركة أنه تتصرف فيما تمل  رالَّ نيابة عن المساامين، والار 

 أراه ـ وهللا تعالى أعل  ـ:

[ رنَّ الشركة مالكة ملكية تمك ها من مباشرة التصرف فيما يخصها، 1]

فا  باسمها ولحستابها وبإرادتهت ا، رغت  وبمقتضى ذل  تقوم بمباشرة التصر 

 أنها تكونت من الشركاء.

[ ملكية الشركة لمتا تحتت يتداا يمكتن أنه نقتوذ أنهتا ملكيتة محتدودة 2]
 خا ة تمك ها من أنه تتصرف فيما تحت يداا.

[ ملكيتتتة الشتتتركاء ألمتتتواذ الشتتتركة ملكيتتتة عامتتتة أو مشتتتاعة بقتتتدر 3]

أسهمه  فتي الشتركة، وال تصتب  ملكيتة تامتة خا تة ومحتددة رالَّ بتاوفراز، 

لال  فإنه  يملكون ما يعب ر عن ااه الملكية واي األسته ، فملكيتته  للسته  و

ملكية تامة، وملكيته  لموتودا  الشركة ملكية مشاعة، وذل  مثل األوراق 

 المالية والتدارية والتي لها قيمة مأخوذة مما تمثل  ااه األوراق.

ي تمكتن [ الملكية التي أرا أنها مالوبة في الًكتاة اتي الملكيتة التت4]

ف فيمتتا تحتتت يتتده خا تتة، وأنَّ أمتتر الًكتتاة   تتاحبها متتن مباشتترة التصتتر 
م ةور في  رلى مصال  الفقراء والمساكين، ألنَّ له  حقا  في المملور، واتو 

أحتتد تفستتيرا  الملكيتتة التامتتة كمتتا ذكتتر الًيديتتة وورد فتتي والم  تتيو البتتن 

 قدامة.

وذ بتتأنَّ والفقتت  وقتتد ذاتتب الشتتي  األستتتاذ التتدكتور/ الضتترير رلتتى القتت

اوستالمي يقبتتل الشخصتية االعتباريتتة متتن حيتس المبتتدأ، ولك ت  ال يقبتتل كتتل 

األحكتتام التتتي يقرراتتا القتتانون للشخصتتية االعتباريتتة، ومتتن األحكتتام التتتي 

يرفضها الفق  اوسالمي ما يقرره القتانون متن أنَّ األمتواذ التتي يكتتتب بهتا 

ه  يختترن متتن ملتت  المستتاا  المستتاامون تكتتون ملكتتا  للشتتركة، أر أنَّ الستت
ويدخل في مل  الشركة بمدرد مساامت  في الشركة، ااا القوذ غير مقبوذ 

شتتترعا  وعمتتتال ، غيتتتر مقبتتتوذ ألنَّ الستتته  فتتتي الشتتتركة حصتتتة شتتتائعة فتتتي 
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موتودا  الشركة مملوكة للمساا ، وال يوتد سبب من أسباب نقل الملكيتة 
 ب قل  رلى الشركة، وغير مقبوذ عمال :

موذ ب  أنَّ المساا  يتصرف في سهم  بالبيش، وااا دليل بقائت  ]أ[ المع

 في ملك .

ل خسارتها، واتاا دليتل  ]ب[ المساا  يستحق رب  أسهم  س ويا  ويتحمَّ

 بقائ  في ملك .

]ن[ الشركة رذا  فيت يستحق المساا  فتي موتوداتهتا ب ستبة أستهم  

 موتتودا  مملوكتة في الشركة، فبأر سبب ي تقل المل  رلي  رذا كانت اتاه ال

 ي(1)للشركة
وال خالف مش الشي  الضرير فيما ذاب رلي  من تمل  المساا  ألسهم  

تملكا  تامتا  بتالمع ى العتام، بحستبان أنَّهتا تمثتل تتًء  متن موتتودا  الشتركة 

فا  المشتتتروعة وتترتتتتب عليهتتتا اآلثتتتار  ويستتتتايش أنه يباشتتتر عليتتت  التصتتتر 

 الشرعية.

ا نفي التمل   عن الش ركة تماما  فهاا موضتش نةتر، ألنَّ للشتركة ذمتة أمَّ

قد أتازاا بعض العلماء، ومقتضى ااه الامة أنَّ الشركة تستايش أن تمل ، 

وتمل  مباشرة وااه الملكية التي للشركة اتي ملكيتة ضتعيفة ضتعق ذمتهتا 

الحكمية، ويمكن تسميتها بالملكية الحكمية، والتي فعال  وواقعتا  تستتايش بهتا 
فا  المعتبتترة شتترعا ، وقتتد ذاتتب بعتتض الفقهتتاء كالًيديتتة مباشتترة الت صتتر 

و تاحب والم  تيو رلتتى تفستير الملت  التتتام المالتوب بأنَّت  اتتو التتمك ن متتن 

األداء حيس اشترطوا أنه يكون ال صاب متمك ا  في تميش الحوذ أو في حك  

 .(2)المتمكن

مكن وفي والم  يو أنَّ شروط الوتوب ثالثة: الحوذ، وال صتاب، والتت

 .(3)من األداء

تتن  تتاحب  متتن  واتتاه األقتتواذ ت كتتد أنَّ الملتت  المالتتوب اتتو التتار يمك ِّ
مباشرة التصرف على الشيء، وااا يتفق مش الرأر القائتل بوتتوب الًكتاة 

                                                
 .43-42مدلة الم تمر العلمي لبحو  الًكاة، ص  (1)

 .1/452، نقال  عن شر  األزاار، 1/149د. القرضاور: فق  الًكاة،  (2)
 .2/539ابن قدامة: الم  ي،  (3)
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ف على الدَّيهن موضوس  على شخب المدين، ألن  متمكن من مباشرة التصر 

داد، واتتاا التترأر األداء، خا تتة رذا حتتاذ عليتت  الحتتوذ ولتت  يحتتن موعتتد الستت
أقتترب رلتتى تحقيتتق مصتتال  الفقتتراء وحصتتوله  علتتى حقتتوقه  التتتي تعلقتتت 

 .(1)بالماذ في أر يد كانت

ويدعم  أيضا  ما ذاب رلي  تمهور الفقهاء من وتوب الًكاة فتي متاذ 

 .(2)الصبي والمد ون رغ  عدم تكليفهما

 

 المبحس الخامس

 زكاة الشخصية االعتبارية
 

اريتتة اتتو الموضتتوس األستتا  فتتي البحتتس، ومتتا زكتتاة الشخصتتية االعتب

ستتواه مقتتدما  ضتترورية لتت ، وممتتن ت تتاوذ اتتاه المستتألة األستتتاذ التتدكتور/ 

الضتترير قا تترا  األمتتر علتتى الشتتركا  بخا تتة كتتأا  أنتتواس الشخصتتيا  

االعتبارية التي ثار الددذ بشأن زكاتها وأفراداا، وقد ذاب الشي  الضرير 

شخب االعتبارر لكون  غير مكلق من تهة، رلى أنَّ الًكاة ال تدب على ال

وألن  غير مال  لل صتاب، وكتال  لعتدم تحق تق شترط اوستالم فتي الشتخب 

االعتبارر لكون  لتيس أاتال  للتكليتق، وال يمكتن أنه يو تق بأنت  مكل تق أو 
غيتتر مكل تتق. ثتت  ذكتتر رأر التتدكتور/ شتتوقي رستتماعيل شتتحاتة والتتار يتترا 

اعتباريتتة، بحستتبان أنَّ الشتتركة  وتتتوب الًكتتاة علتتى الشتتركا  كشخصتتية

المساامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، وب اء  على أنَّ الًكاة تكليق متعلق 

بالماذ نفس  فإنها تدب على الشتخب االعتبتارر حيتس ال يشتترط التكليتق 

الدي ي وأساس  البلوغ والعقل، قياسا  على زكاة الماشية وأنَّ الخلاة فيها قتد 

الخلااء فيما بي ه  بالستوية علتى التفصتيل التار خصت بخصو ية تراتش 

ذكره، وأنَّ الشركة في الماذ اي شركة أمواذ بالمفهوم المعا تر، وليستت 

شتتركة أشتتخاص، وأنَّ الشتتركة فتتي الماشتتية تكتتون علتتى وتتت  المخالاتتة ال 

                                                
 .1/155د. القرضاور: فق  الًكاة،  (1)
 وما بعداا. 1/127المرتش السابق،  (2)
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المل  وم دااا أنَّ الًكاة تدب في ماذ الشركة المدتمش ككل وليس في ماذ 
 انفراد.كل شري  على حده و

وعلى ااا القوذ ال يعفى من زكاة األسه  في الشركا  المساامة أحتد 

 .(1)من المساامين ولو كانت حصت  سهما  واحدا  

ث  ذكر األستاذ الدكتور/ الضرير أا  أدلة د. شتحاتة علتى رأيت  القائتل 

 بوتوب الًكاة على الشخصية االعتبارية )الشركا (، واي:

 شخصية اعتبارية مستقلة.]أ[ الشركا  المساامة لها 

 ]ب[ الًكاة تكليق متعل ق بالماذ نفس .

]ن[ ال يشترط في المكل ق بالًكاة التكليق الدي ي التار أساست  البلتوغ 
 والعقل.

 ]د[ القيا  على زكاة الماشية الخلاة.

وقد اتفق األستاذ الدكتور/ الضرير متش د. شتحات  علتى الثالثتة األولتى 

تتتوافر الملتت  التتتام للشتتركة، وقتتاذ: رنَّ حتتديس  وخالفتت  فتتي الرابعتتة، لعتتدم

الدكتور عن زكاة الماشية وما يترتب على الخلاة يدذ على أنَّ األسته  فتي 

شتتتركا  المستتتاامة مملوكتتتة للمستتتاامين وليستتتت مملوكتتتة للشتتتركا ، ألن 

األسه  لو كانت مملوكة للشركة فإنَّ الحديس عن الخلاة ال يكون ل  محتل، 

احدا  او الشركة، وال مكان للخلااء. ومضى رلتى القتوذ ألنَّ المال  يكون و
بأنَّ استدالذ د. شتوقي علتى وتتوب الًكتاة علتى الشتركة قياستا  علتى زكتاة 

الماشية غير مفهوم، ألنَّ الشركة رذا كانت تخترن الًكتاة أ تال  عتن نفستها 

ألنها مالكة للسه  فإنَّ الخلاة ال تتحقق، ورنَّمتا تتحقتق الخلاتة وتحتتان رلتى 

بيان الحك  فيها رذا كانت الًكاة واتبتة علتى المستاامين والشتركة تخرتهتا 

 نيابة ع ه .

وااا االعتراح أراه غاية في الوتااة، ألنَّ القوذ بالخلاة يتدذ علتى 

أنَّ ا ار مالكا  للماذ الخلي ، ول  يكن د. شحاتة في حاتتة رلتى اتاا القيتا  
 ساامين.ما دام أن  يرا تعلق الًكاة بالشركة دون الم

                                                
 .43-42بحو  الم تمر العلمي األوذ للًكاة، ص  (1)
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ث  أورد األستاذ الدكتور/ الضرير رأي  في المستألة، واتو أنَّ المستاا  

او المال  لألسه  وأنَّ الشتركة تخترن الًكتاة نيابتة ع ت  ولتيس للشتركة أنه 
تختترن زكتتاة أستتهم  رذا لتت  يوافتتق علتتى ذلتت . ويتترا أنَّ اتتاا التترأر اتتو 

 .(1)الصواب والار يدب األخا ب 

يتت  د. شتتحاتة فتتي بعتتض أدلتتت ، ولمتتا واتتو موضتتش نةتتر لمتتا ذاتتب رل

س اكره في رأر د. أحمد علي عبد هللا، وم يتدا  س ستوقها الحقتا  بتإذن هللا 

 تعالى.

فدكتور أحمد علي عبد هللا يتفق مش د. شحاتة فيما ذاب رلي  من القتوذ 

بتعلتتق الًكتتاة بالشتتركة ولتتيس المستتاامين، ويتترا د. أحمتتد أنتت  رذا كانتتت 
تتتي يصتتب  بموتبهتتا الشتتخب متمتعتتا  بتتالحقوق، الشخصتتية اتتي الخا تتية ال

وملتًمتتا  بالواتبتتا ، وأاتتال  لإللتتًام وااللتتتًام، فتتإنَّ الشخصتتية االعتباريتتة 

مكل فة قانونا  وشرعا ، ولها أالية تمك ها من أداء كل االلتًاما  الواتبة فتي 

حقها، واو ما خلص ا رلي  في مبحس سابق. ويرا ب اء  على ذل  أن  يدتوز 

ًكاة مباشرة على الشركا  ذا  الشخصية االعتبارية، وأنَّ الًكاة فرح ال

عبتتادة وحتتق متتالي ولتتال  أوتبهتتا تمهتتور الفقهتتاء علتتى عتتديمي األاليتتة 

وناقصيها لهاا االعتبار مش عدم  ال  أاليتته  بشترط التوتت  بالًكتاة رلتى 

 .(2)هللا تعالى، وي ب ي معاملة الشخب االعتبارر ذا  المعاملة
ة من أقوا الحدج التي يمكن أنه تساق في ااه وفي رأيي  دَّ أنَّ ااه الحه

المستتألة، وذلتت  ألنَّ التترأر التترات  ع تتتد الفقهتتاء والتتتي ي يتتده كثيتتر متتتن 

، وامتتا (3)ال صتتوص واألدلتتة اتتو وتتتوب الًكتتاة علتتى الصتتبي والمد تتون

ناقصتتا األاليتتة ـ أر أاليتتة األداء ـ أو عتتديمااا، واتتو القتتدر المتفتتق عليتت  

للشخب االعتبارر، وقتد نةتروا فتي ذلت  رلتى األدلتة التتي أوتبتت  بال سبة

الًكتتاة فتتي المتتاذ ب تتض ال ةتتر عتتن  تتاحب ، واألدلتتة التتتي نةتتر  رلتتى 

                                                
. ويرا بروفيسور الضرير أنَّ ااا الرأر او الار أختا بت  57ص  انةر: بحو  الم تمر األوذ للًكاة، (1)

م(، ومدمش الفقت  اوستالمي الم عقتد بدتدة فتي 1984اـ ـ 1404م تمر الًكاة األوذ في دولة الكويت )

م(. والار يةهر لي أنَّ ااه القترارا  قتد تعلقتت بًكتاة األسته ، وموضتوس البحتس 1988اـ ـ 1408)

 بارر، واألمر يحتان رلى تفصيل في بحس قادم ـ رنه شاء هللا تعالى ـ.يتعلق بًكاة الشخب االعت

 .57بحو  الم تمر العلمي األوذ للًكاة، ص  (2)
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المصلحة المتحققة من رخران الًكاة، ورنها حق الفقير والمسكين، وست اكر 
تة ويتدلل علتى تتواز أختا الًكتاة متن الشتخب  دَّ فيما يلي متا ي كتد اتاه الحه

 ، واي:االعتبارر

[ ما تاء في واوحكام في أ وذ األحكامو قول : وفإنه قيل: رذا كتان 1]

الصتتتبي والمد تتتون غيتتتر مكل تتتق فكيتتتق وتبتتتت عليهمتتتا الًكتتتاة وال فقتتتا  

والضمانا ي وكيق أمر الصبي المميً بالصالةي قل ا: ااه الواتبا  ليستت 

ة بإنستانيت  متعلقة بفعل الصبي والمد ون، بل بمال  أو بامت ، فإن  أال للام

 .(1)المتهي  بها لقبوذ فه  الخااب ع د البلوغو

ومما ال خالف في  بين الفقهاء أنَّ للشخب االعتبارر ذمة مالية كامتة 
الصتتبي والمد تتون، والًكتتاة كمتتا ورد متعلقتتة بالمتتاذ والامتتة، وال اعتبتتار 

ألالية األداء فيها من تهة، وااا ما تاء في والمبسوطو: وفأ تل الوتتوب 

ت بإيداب هللا تعالى، وسبب الوتوب ما تعلت  الشترس ستببا  واتو المتاذ، ثاب

والواتبا  تضاف رلى أسبابها، ولكن الماذ سبب باعتبار غ ى المال ، قتاذ 

: )أعلمهتت  أنَّ هللا تعتتالى فتترح علتتيه   تتدقة ت ختتا متتن لمعتتاذ  ال بتتي 
 .(2)أغ يائه  وترد رلى فقرائه (

لتى متاذ الصتبي أو المد تون ـ وامتا [ وكال  فإنَّ ريدتاب الًكتاة ع2]

عديما أو ناقصا اورادة ـ قتد نةتر فيت  رلتى المصتلحة المتحققتة متن الًكتاة، 

وأختا الًكتاة متن متاذ الشخصتتية االعتباريتة يحقتق اتاه المصتلحة بصتتورة 

أكبر، واعتبتار اتاا المقصتد ورد فتي والمدمتوسو: وقتاذ اومتام المعتمتد أنَّ 

ن متاذ األغ يتاء شتكرا  هلل تعتالى، وتاهيترا  مقصود الًكاة سد خلة الفقيتر مت

للمتاذ، ومتاذ الصتبي قابتل ألداء ال فقتتا  وال رامتا ، رذا ثبتت اتاا فالًكتتاة 

ع تتدنا واتبتتة فتتي متتاذ الصتتبي والمد تتون بتتال ختتالف، ويدتتب علتتى التتولي 
 .(3)رخراتها من مالهاو

وكال  الشخب االعتبارر رذا تتوافر  شتروط الًكتاة األخترا يدتب 

اة من مال  وعلى َمنه يمثل  رخراتها ع  ، وقريبا  من ااا ال ةر رخران الًك

                                                
 .1/130اآلمدر: اوحكام في أ وذ األحكام،  (1)

 .2/110ى للباتي، ، وانةر: الم تق2/149الميسوط للسرخسي،  (2)
 .5/330ال وور: المدموس،  (3)
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ما تاء عن اومام أحمد، والار قاذ: وال أعرف عن الصحابة شيئا   حيحا  

أنها ال تدب، وألنَّ المقصتود متن الًكتاة ستد الخلتة وتاهيتر المتاذ، ومالهتا 
حتض عبتادة قابل ألداء ال فقا  وال راما  كقيمة ما أتلفاه، وليست الًكتاة م

 .(1)حتى تختب بالمكلَّق والمخاطب باوخران وليهماو

[ اتض  ل ا قبال  أن  ال متانش متن ثبتو  أاليتة األداء حكمتا  للشتخب 3]

االعتبتتتارر كالامتتتة، وذلتتت  فيمتتتا ال يتعلتتتق بالعبتتتادا  المحضتتتة كالصتتتالة 

والصوم أو ما يتعلق بالبدن، والًكاة ليست عبادة محضة وال تتعلق بالبدن، 

تتتاء فتتي والم  تتيو: والًكتتاة تدتتب فتتي متتاذ الصتتبي والمد تتون لوتتتود  فقتتد

الشرائ  الثالثة فيها، وتخالق الصالة والصوم، فإنها مختصة بالبتدن وب يتة 
الصتتبي ضتتعيفة ع هتتا، والمد تتون ال يتحقتتق م تت  نيتهتتا والًكتتاة حتتق يتعلتتق 

 .(2)بالماذ فأشب  نفقة األقارب والًوتا  وأروش الد ايا  وقي  المتلفا و

[ رضافة رلى ذل  فقد أورد د. أحمد علي عبد هللا بعتض األدلتة التتي 4]

ت يد ااا الرأر، والتي م ها أنَّ الشخب االعتبارر ل  حق التقاضتي متدعيا  

ومدعى عليت ، باوضتافة رلتى أنَّ موضتوس أداء الًكتاة فيت  مصتلحة لدبايتة 

لف  الديوان فيما رذا الًكاة من م بعها وبتكاليق قليلة موازنة بما يمكن أنه يتك

 . (3)طلب م   أنه يالحق كل مساا 

وااه مصلحة معتبترة، ومقصتود الشتريعة اتو مراعتاة مصتال  العبتاد 
 المشروعة.

[ ا ار أيضا  نةرة تتديرة باالاتمتام، واتي التتي تفستر الملت  التتام 5]

ف حتى ولو كتان المتاذ فتي يتده دي تا   بالتمل   من األداء والقدرة على التصر 

ي ذمت  رذا ل  يحن موعتد ستداده، فالمتاذ أ تال  مملتور للتدائن، واتو لتيس ف

متمك ا  من أدائ  وقت وتوب الًكاة، أما المدين فهو متمكن متن أدائت ، فتإذا 

ل  نقل بوتوب الًكاة في ااا الماذ فقد أسقا ا حتق الفقيتر والمستكين، كمتا 

تمكن متن األداء فتي أنَّ الفقهاء قد أتازوا أخا الًكاة من الخلاتة مراعتاة للت

األختتا، واتتو متتا يمكتتن مراعاتتت  فتتي زكتتاة الشتتركا  بخا تتة واتتي تمثتتل 

                                                
 .1/408م  ي المحتان،  (1)

 .3/493ابن قدامة: الم  ي،  (2)
 .57بحو  الم تمر العلمي األوذ للًكاة، ص  (3)
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ف فيهتا،  مدموس أمواذ الشركاء، لك ه  ليسوا متمك تين متن مباشترة التصتر 
 وأداء الشركا  للًكاة ع ه  يسق  ع ه  أداَءاا.

[ رن ا رذا ل  نَقهله بصالحية الشخصية االعتبارية للمل  الحكمي اتاا، 6]

او الار يعايها قدرا  من التصرف في أموالها  نكون قد تردنا الشخصية و

ف  ف فتتي أموالهتتا تمامتتا ، علمتتا  بتتأنَّ تصتتر  االعتباريتتة متتن مباشتترة التصتتر 

المساا  في سهم  ال أثر ل  على موتودا  الشركة، فتالموتودا  ال تتتأثر 

فا  الشتتخب االعتبتتارر، واتتو متتا ي ب تتي مالحة تتت ، وقتتد حقيقتة رالَّ بتصتتر 

تاز للشخب أنه يقوم بهتاه المهتام استتقالال  وفتق ضتواب  المشتروعية كمتا 

 او الحاذ بال سبة للشخب الابيعي.
[ رنَّ وتتتوب رختتران الًكتتاة علتتى الشتتركا  بخا تتة والشخصتتية 7]

االعتبارية بعامة يمكن تكييف  بالواتب الكفائي، مثل وتوب تحكي  الشريعة 

اة وغيتر ذلت ، فتإذا قامتت بت  الشتركة تحقتق على الدولة المسلمة وأخا الًك

مقتضى التكليق ورالَّ أث  الدميش ـ ردارة الشركة والمساامون ـ رذا ل  يقوموا 

 بًكاة ما لديه  من ماذ الشركة.

لكل متا ستبق فتال أرا ـ وهللا أعلت  ـ فتي وتتوب أختا الًكتاة متن متاذ 

 الشتتتتخب االعتبتتتتارر رذا تتتتتوافر شتتتترطيه ال متتتتاء وال صتتتتاب علتتتتى وتتتتت 

الخصوص ما يتعارح مش نصوص الشرس وقواعده، وقد تبتيَّن متن أقتواذ 
 الفقهاء ما ي ي ِّد ذل .

 الخاتمة:

ر لفكتترة الشتتخب االعتبتتارر لتتدا  رنَّ اتتاا البحتتس قتتد بتتدأ ببيتتان تصتتو 

القانونيين ـ وا  أال الفكرة ـ وقتد أورد متا قيتل بشتأنها متن نةريتا  واراء 

را  التي مترَّ  بهتا اتاه ال  ةريتة حتتى استتقر  علتى أنَّ الشتخب والتاو 

االعتبارر او شخب حقيقي، أر ل  وتود حقيقتي بحستبان  كائ تا  اتتماعيتا  

كاونسان، وأنَّ الوتود يتسش للمحسوسا  والمع ويا  بشرط أنه تكون اتاه 
الكائ ا  لها من القيمة االتتماعية واألاداف اونسانية متا يستتوتب تمتعهتا 

نها.بالشخصية واي ذا  رراد  ة حكمية وذمة مالية مستقلة عن ذم  َمنه كو 

ثتتت  ت تتتاوذ البحتتتس نةتتترة القتتتانون الس تتتـوداني للشتتتخب االعتبتتتارر، 

م، والتار ال يتعتارح متش 1984وبخا تة قتانون المعتامال  المدنيتة لست ة 
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الفق  اوسالمي، وتبيَّن أنَّ نةرت  تتفق مش ما ذاب رليت  الفقت  الحتديس، وقتد 

ص االعتباريتة وخصائصتها وأنَّ لهتا ذمتة ماليتة مستتقلة حدَّد أنتواس األشتخا
وأالية محددة، وأنَّ  يتصق بصفا  اونستان عتدا تلت  التتي تتالزم اونستان 

 في طبيعت .

واتاا متتا ي ي ِّتتده الفقت  اوستتالمي، وقتتد بي  تا األدلتتة علتتى ذلت  ومتتا ذكتتره 

تتة واألوقتتاف  وغيراتتا الفقهتتاء بشتتأن الامتتة الماليتتة للدولتتة اوستتالمية واألهمَّ

تد علتى أنَّ للشتخب االعتبتارر  فا ، واتو متا ي ك ِّ و حة مباشرتها للتصتر 

أالية أداء حكمية كما ل  ذمة مالية حكمية يكاد يدمش عليها الفقهتاء، وأنَّ لت  

ررادة حكمية مستقلة عن ررادا  الشركاء أو َمتنه يكونونت ، وبمقتضتى ذلت  
رعا  فتي حتدود اتاه ثبت في البحس تواز أنه يكلتق الشتخب االعتبتارر شت

األاليتتتة بشتتترط أال يتعلَّتتتق التكليتتتق بالبتتتدن أو يكتتتون متتتن قبيتتتل العبتتتادا  

المحضة، فهو أال ألن يسأذ في مال  وأنه يتصرف في  وأنه يو ي ب  رلى 

 غير ذل .

كمتا ت تتاوذ البحتس شتترط التمل ت  التتتام بحستبان  متتن الشتروط التتتي ثتتار 

لهاا الشرط م هتا أنت  بمع تى حولها تدذ، وخلب البحس رلى عدة مدلوال  

التمك ن من األداء كما ذاب رلى ذل  الًيدية و احب والم  يو، وم ها أنَّت  

ف وتفستير تمل ت  الشتركا  بهتاا المع تى ستائ  ومقبتوذ  القدرة علتى التصتر 
 على أقل تقدير. 

وب اء  على ااه المقتدما  فقتد خلتب البحتس رلتى تعل تق وتتوب الًكتاة 

قتة بالمتاذ كمتا اتو الحتاذ فتي بماذ الشركة مباشت رة بحستبان أنَّ الًكتاة متعل ِّ

زكتتاة الصتتبي والمد تتون، وأنَّ المصتتلحة تقتضتتي ذلتت ، وأنهتتا متمك تتة متتن 

ف فيت ، ويصت  أنه تكلتق فتي حتدود المتاذ، واتو  الماذ وقادرة على التصر 

 تكليق ال يتعلَّق بالبدن، وليس من قبيل العبادا  المحضة.

أل  تعالى أنه ي فر ل ا زالت ا ويعفو عن تقصيرنا، وهللا تعالى أعل ، ونس

 رنَّ  ولي ذل  والقادر علي .
 

 .. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ..


