اإلمام الشهيد البوطي

الشخصية االعتبارية

الشخصية االعتبارية

أهليتها  ..وحكم تعلق الزكاة هبا
اإلمام الشهيد البوطي
أوالً :التعريف بالشخصية االعتبارية واألسباب القانونية اليت دعت إىل استخراج هذا املصطلح
واألخذ به:
"الشخصية االعتبارية" تعبري حديث استحدثته أسرة القانون الوضعي ،ابتغاء سهولة التعامل
مع جتمعات كثرية من األشخاص ،قد يبلغون من الكثرة حبيث ال حُيصون ،ومن مث ال يعرفون بعضهم
بعضاً ،أو ابتغاء سهولة التعامل مع جمموعات من األموال ،ال يتأتى حصرها ضمن دائرة حمددة من
املسؤولية ورعاية احلقوق ،ككثري من الشركات واملؤسسات الوقفية  ..فكان أن انتهت إىل استخالص
كيانات حمددة مصغّرة هلذه التجمعات واملؤسسات ،تعرب عن مصاحلها وتتحمل مسؤولياهتا .مع
وحتمل الذمم
افرتاض أهنا مستقلة عن تلك التجمعات واملؤسسات ،يف اكتساب احلقوق ّ
واملسؤوليات.
وال ريب أن هذا االستقالل اعتبار قانوين جمرد ،يبتغي منه تيسري سبل التعامل القانوين مع تلك
التجمعات واملؤسسات والشركات ،ذات الوجود الالحمدود من حيث الكم ،ومن حيث الفروع
املتشخص ،ذي األهلية املكتسبة .ومن مث
اإلدارية املتكاثرة  ..إنه اآلن متمثل يف هذا الكيان الصغري
ّ
ال تصعب مواجهته باملسؤوليات اليت جيب أن يتحملها ،والسعي إليه باحلقوق اليت ينبغي أن يناهلا
ولكن فما هو التعريف الذي ميكن أن يستخلص إذن للمعىن الذي ينطوي عليه مصطلح "الشخصية
االعتبارية".
عرفه به عبد املنعم البدراوي وهو أنه "مجاعة من
لعل أوىف تعريف له ،فيما رأيت ،ما ّ
األشخاص يضمهم تكوين يرمي إىل هدف معني ،أو جمموعة من األموال ترصد لتحقيق غرض
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معني ،خيلع عليها القانون الشخصية ،فتكون شخصاً مستقالً ومتميزاً عن األشخاص الذين يسامهون
ّ
()1
يف نشاطها أو يفيدون منها ،كالدولة واجلمعية والشركة املؤسسة"
*
*
*
ثانياً :موقف علماء القانون من هذا املصطلح ،واختالفهم يف جدواه وما يفرتض له من واجبات
وحقوق.
على الرغم من أن هذا الذي ذكرته عن املعىن املراد بالشخصية االعتبارية ،قد يصلح مربراً
العتمادها والقول هبا ،إال أن علماء القانون اختلفوا يف هذا املربر ومدى أمهيته ،وتفرعت آراؤهم فيها
إىل مذاهب شىت  ..ولكن ميكن ضفرها ،فيما أراه يف مذهبني اثنني.
المذهب األول :إنكار الشخصية االعتبارية .وقد بىن أصحاب هذا املذهب رأيهم على أن

فكرة الشخصية االعتبارية افرتاضية حمضة ،ومن مث فهي ال تعرب عن واقع موجود.
ومن أقوى األدلة اليت استند إليها أصحاب هذا املذهب ،أن ال خالف بني أرباب هذين
املشرع أو بتنظيم من القانون،
املذهبني يف أن الشخص االعتباري ال يبدأ وجوده إال بإذن من ّ
فاملشرع قبل أن يقرر إضفاء احلياة على ما مساه الشخصية االعتبارية ،يعلم أنه مل يكن يتمتع آنذاك
ّ
بأي حياة ،فضالً عن التمتع بأهلية الوجوب واألداء.
ومما ال ريب فيه أن أصحاب املذهب الثاين ،الذي سيأيت احلديث عنه ،ال ينكرون تدخل
املشرع يف إضفاء هذه املزية الوجودية مث مزية األهلية على هذا الكيان .ولكنهم يرون أنه ال حرج من
ّ
بناء األحكام القانونية املفيدة على افرتاض وجود هذه الشخصية مث إعطائها مزية التمتع باحلقوق
ومزية حتمل املسؤوليات.
ويذ ّكر أصحاب هذا املذهب األول مبا هو معلوم من أن الذي يتمتع بالشخصية ذات احلقوق
وااللتزامات ،إمنا هو اإلنسان .ومن مث فإن إقرار القانون له هبذه األهلية ،جيعل القانون تابعاً للواقع
احلتمي الذي يتمتع به اإلنسان قبل وجود القانون  ..أما الشخصية االعتبارية فوهم جمرد من التمتع

( )1املدخل للعلوم القانونية لعبد املنعم البدراوي :ص ،976مطابع دار الكتاب العريب
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بأهلية احلقوق وااللتزامات ،وإمنا اختلقه له القانون واستخرجه له من العدم ،وفرق كبري بني ما كان
القانون تابعاً فيه لواقع حمقق ،وما كان القانون خمتلقاً فيه لوهم ال حقيقة له(.)2
أقول :ولعل التعبري األقصر واألوضح أن يقال :إن القانون يعرتف لإلنسان بأهلية احلقوق
والواجبات اليت متعه اهلل هبا ،يف حني أنه خيتلق هذه األهلية اختالقاً ملا يسميه بالشخصية االعتبارية.
المذهب الثاني :يرى أصحابه أن الشخصية االعتبارية شخصية حقيقة نابعة من واقع احلياة

االجتماعية مل خيلقها القانون خلقاً .بل إن واقعيتها هي اليت أجربته على مواجهتها واالعرتاف هبا
ومن مث فهي تتمتع بأهلية احلقوق والواجبات.
ويؤيد أصحاب هذا املذهب الثاين رأيهم مبا يقررونه من أن كالً من الشخص الطبيعي
واالعتباري يتكون من جمموعة من اخلاليا تؤدي به يف النهاية إىل نسيج جسم واحد متميز مستقل
بنفسه.
فأعضاء الشخص االعتباري ومديروه هم خاليا جسمه الذي يتكون منها وجوده ،ويؤدي هبا
وظائف حياته ،كما هو احلال بالنسبة خلاليا وأطراف الشخص الطبيعي أو احلقيقي.
فالشخص االعتباري ،وفقاً هلذا التصور ،يكون شخصاً حقيقياً جبسمه املؤلف من أعضائه
وبإرادته اليت يباشرها بواسطة مديريه .ومن هنا تنبعث أهليته(.)3
أيهما المذهب األصوب:

لسنا هنا بصدد دراسة قانونية مستوعبة للشخصية االعتبارية ،تستدعي مناقشة اآلراء وترجيح
ما هو أقرب إىل الصواب منها  ..ولكن الذي ُيملنا على املناقشة والرتجيح أن حمور هذا املوضوع
حتمل الشخصية االعتبارية ملسؤولية الزكاة عندما يتحقق امتالكها للمال) يتوقف
(وهو معرفة مدى ّ
على بيان احلق ومتحيصه بالنسبة هلذين املذهبني.
أما املذهب األول القائل بأن الشخصية االعتبارية املقتبسة من اجلمعيات والشركات وكيانات
الدولة ،جمرد افرتاض ال حقيقة له ،فال شك أن القائلني به ال يعطون هذه الشخصية الومهية أي أهلية
مستقلة الكتساب احلقوق وحتمل الواجبات .ومن مث ال يتصور ،لدى من يتبىن هذا الرأي من علماء

( )2انظر :الشخصية االعتبارية يف الفقه اإلسالمي ألمحد علي عبد اهلل :ص ،96وانظر :نظرية الشخصية االعتبارية بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضععي للعدكتور أمحعد
حممود اخلويل :ص ،22وانظر :املدخل لدراسة القانون لعلي حسني جنيدة :ص.203
( )3انظر مبادئ القانون للدكتور عبد الناصر توفيق العطار :ص 292وما بعدها ،وأصول القانون لعبد الرزاق السنهوري ،وأمحد حشمت أبو ستيت.267/2 :
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الشريعة اإلسالمية .أ ْن ححت ّمل الشخصية االعتبارية مسؤولية إخراج الزكاة عن أي كتلة مالية زكوية
يفرتض أن تكون يف حوزهتا.
وكما أن يف رجال القانون من يتبنون هذا املذهب ،كذلك يوجد يف علماء الشريعة اإلسالمية
املعاصرين من يذهبون املذهب نفسه.
وأما املذهب الثاين القائل بأن الشخصية االعتبارية حقيقة واقعة ،ومن مث فهي تتمتع باألهلية
املستقلة الثابتة ،فقد يتفرع عنه القول بتعلق حق الزكاة هبا عند حتقق أسباهبا .وسنبحث يف ذلك
مفصالً يف حينه.
غري أن مما يبعث الريب يف صحة هذا املذهب الثاين أن التعبري املعتمد هلذه الشخصية ،وهو
"الشخصية االعتبارية" يتناقض مع القول بأهنا شخصية حقيقية ثابتة كالشخصية الطبيعية ،فكلمة
"االعتبارية" احرتاز صريح عن الشخصية احلقيقية  ..لو متت القناعة بأهنا شخصية حقيقية قائمة
بذاهتا ،إذن لكان التعبري عنها باالعتبارية خطأ فادحاً.
مث إن قياس األعضاء واملدراء واملوظفني الذين يعربون عن جمموعهم بالشخصية االعتبارية ،على
اخلاليا اليت يتألف منها نسيج اجلسم الواحد ،قياس طريف من حيث شدة الفرق والبعد بني املقيس
واملقيس عليه! ..إن استقاللية األعضاء بعضهم عن بعض يف أي شركة جتارية أو مجعية خريية أو
حتت اسم الدولة ،حقيقة ال ينكرها أحد .واألهلية اليت يتمتع هبا كل واحد منهم مبفرده ال ينكرها

أحد .يف حني أن اجلسم الواحد بكل مقوماته ال يتحقق إال بنسيج اخلاليا اليت ال معىن لوجود أي
منها مبفردها منفصلة عن ذلك النسيج .إن اخلاليا أجزاء للكل الذي هو اجلسم اإلنساين واجلزء
الواحد منها ال اعتبار لوجوده قط إن انفصل عن ذلك النسيج .أما األعضاء واملوظفون واملدراء يف
مؤسسة أو مجعية ما فإن لكل منهم وجوده املستقل من حيث وحدة الذات ومن حيث مزايا
األهلية.
هذا وإن صنيع هذا الدليل الطريف ،يقتضي القول بأن أعضاء وموظفي ومدراء الشخصية
االعتبارية ،الذين هم اخلاليا هلا ،إمنا يكتسب كل منهم أهليته الكتساب احلقوق وحتمل الواجبات
من الشخصية االعتبارية اليت هي مصدر هذه األهلية واليت تسري إىل كل واحد منهم .غري أن املنطق
البدهي ينأى عن هذا التصور ،وال يعرب الواقع امللموس يف عالقة ما بني الشخص االعتباري وأعضائه
ومدرائه ،إال عن نقيض هذا الوهم الذي ال مصداق له.
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*

ثالثاً :هل يف علماء الشريعة اإلسالمية قدمياً أو حديثاً من أخذ هبذا املصطلح وتعامل معه؟
أما العلماء السابقون ،أي إىل ما قبل مائة عام تقريباً ،فلم أجد فيهم من أخذ مبصطلح
"الشخصية االعتبارية" ،وصيغة "الشخصية" صيغةٌ حديثةٌ ،ومل تكن هذه النسبة هبذا الشكل إىل

الشخص مألوفة ،ال يف اللغة ،وال يف االصطالح الشرعي.
غري أن يف الفقهاء الذين جاؤوا على أعقاهبم ،من أدخل هذه الصيغة يف كثري من املسائل ،بل
املوضوعات الفقهية ،ولعل يف مقدمة املتحمسني هلذا املصطلح الشيخ فرج السنهوري ،فقد بذل
جهوداً شاقة للتدليل على أن "الشخصية االعتبارية" مطوية وذات دور فعال يف حبوث الفقهاء
السابقني يف موضوعات كثرية كالوقف والدولة وبيت املال ،وفكرة الفرض الكفائي( ،)4وسار على
أصر على تأصيل معىن
غراره الدكتور أمحد حممد اخلويل ،بل جتاوزه يف احلماسة وبذل اجلهد ،إذ ّ
الشخصية االعتبارية لألمة والدولة يف كل من القرآن والسنة! ..مث أصر على تأصيل هذا املصطلح
ووجوده مطوياً ضمن نصوص الفقهاء يف حتليل معىن األمة والدولة وبيت املال ومؤسسة القضاء
وأحكام العاقلة(.)5
ومن أشد املتحمسني إلقحام هذا املصطلح يف عبارات كثري من الفقهاء السابقني ،الشيخ أمحد
علي عبد اهلل.
فقد حتدث عن حكم الوصية للمسجد ،وأطال يف بيان ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من
صحة ذلك ،نظراً إىل أن املسجد يصلح  -كما يقولون  -أن يكون حمالً للملك احلكمي ،وإىل أنه
يع ّد جهة عامة.
مث استنبط من ذلك أن املسجد يتمتع إذن يف رأي أولئك الفقهاء ،بالشخصية االعتبارية(.)6
أقول :بقطع النظر عن وجود أو عدم وجود العالقة املفرتضة بني امللك احلكمي والشخصية
االعتبارية ،ينبغي أن نتذكر بأن األهلية اليت يثبتها بعضهم ملا يسمى بالشخصية االعتبارية ،إمنا هي
شرط للملكية احلقيقية أو احلسية .اليت تتحقق عن طريق مصادرها اخلمسة املعروفة.

( )2انظر جمموعة القوانني املختارة يف الفقه اإلسالمي للشيخ فرج السنهوري ال سيما  023 – 020/3وما بعدها.
( )9نظرية الشخصية االعتبارية بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي :ص96وما بعدها.
( )9الشخصية االعتبارية يف الفقه اإلسالمي :ص 106وما بعدها.
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أما امللكية احلكمية اليت أثبتها الفقهاء للمسجد ،فال شأن هلا باألهلية وال تتوقف عليها ..
ألهنم إمنا يقصدون بامللكية احلكمية العالقة الشرعية احلاجزة اليت من شأهنا توجيه املال املوصى به
للمسجد ،إىل االحتياجات اليت يتوقف عليها أداء املسجد لرسالته ،كاإلمام واملؤذن واخلادم واإلنفاق
على صيانة املسجد وفرشه .ومما ال شك فيه أن صرف املال إىل هذه املتطلبات املتعلقة برسالة
املسجد ،ال جيعل من املسجد شخصاً اعتبارياً ،ومن مث فال يستلزم أن تكون للمسجد أهلية
هد
الكتساب احلقوق وحتمل الواجبات .ال أدل على ذلك من أن خمصصات املسجد ينبغي أن يَع ْع َ
ويل أمر املسلمني أو نائبه إىل من يكلف بذلك من ذوي الكفاءة والقدرات املناسبة .فلو كان
هبا ّ
املسجد شخصية اعتبارية ،إذن لتمتع بأهلية اكتساب احلقوق وحتمل الواجبات ،وإذن ألشرف هو
على احتياجاته بنفسه ،وملا احتاج إىل قيّم ينهض بشؤونه.
وأقول أخرياً :لقد كان يسرياً على الفقهاء السابقني (لو أهنم كانوا يقصدون بعباراهتم تلك متتع
املسجد بالشخصية االعتبارية) أن يصرحوا بذلك يف كالمهم بدالً من أن جيعلوه مطوياً يف إشاراهتم،
فراراً من اللبس وإزالة للوهم.
وأقول أيضاً :وال خيلو هذا اجلهد الذي بذله بعض الفقهاء املعاصرين ،ابتغاء استيالد مصطلح
"الشخصية االعتبارية" من كثري من التمحل والتكلف ،ال لشيء إال ابتغاء إعطاء الفقه اإلسالمي
مزية األسبقية على القانون يف اكتشاف هذا الكيان االعتباري املستقل يف وجوده وأهليته.
*
*
*
رابعاً :بقطع النظر عن هذه الصيغة" :الشخصية االعتبارية" هل تقبل املوازين العلمية ومسلّمات

الشريعة اإلسالمية القول بوجود أهلية تامة الكتساب احلقوق وحتمل املسؤوليات ،مستقلة ومنفصلة عن
األشخاص احلقيقيني ،تناط مبا يسمى "الشخصية االعتبارية" ؟
وأقول يف اجلواب :إن مما اتفق عليه املذهبان اللذان سبق بيان كل منهما ،أن الدولة إمنا متثل
األركان الثالثة هلا ،وهي األرض واألمة أو اجلماعة والنظام السلطوي .فهي ليست شيئاً أكثر من
هذه الثالثة ،وأن الشركات على اختالفها إمنا متثل أعضاءها والكتلة املالية اليت يديرها أولئك
األعضاء أو من ميثلهم وينوب عنهم يف إدارهتا .كذلك املؤسسات الوقفية واجلمعيات اخلريية ..اخل
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فهل يسوغ علمياً ومنطقياً أن نقول أن الدولة أو الشركة أو اجلمعية اخلريية شخصية اعتبارية
ذات أهلية تامة الكتساب احلقوق وحتمل الواجبات ،وأهنا مستقلة عمن متثلهم يف وجودها ويف
األهلية اليت تتمتع هبا؟
من املسلمات العلمية أن هذه األلفاظ اليت تتكرر يف حبوث القانون والشريعة اإلسالمية:
الدولة ،بيت املال ،الشركة ،املؤسسة الوقفية ،اجلمعية  ..اخل هي ألفاظ كلية ،أي ال يستبني معانيها
وال وجودها إال من خالل جزئياهتا املكونة هلا .وملا كان الكلي ال يتحقق إال جبزئياته ،أي إال
بوجودها يف كينونته ،فقد أصبح القول بأن هلذا الكلي وجوداً منفكاً عن جزئياته وأنه يتمتع بأهلية
مستقلة عن أهلية جزئياته ،كالماً لغواً ال معىن له ،كقولك :إن كلمة "اإلنسان" هلا وجود ذايت
مستقل عن أفراد الناس ،وهلا صفاهتا املتميزة مستقلة عن صفات أولئك األفراد.
رده على من قد يدعي أن "املصلحة
مفصلة اإلمام الشاطيب ،بصدد ّ
وقد ساق هذه احلجة ّ
احلقيقية" هلا وجود ذايت متميز منفصل عن جزئيات املصاحل اليت قررهتا نصوص القرآن والسنة .فبني
أن "املصلحة الشرعية" لفظ كلي يتكون من جزئيات  ،وجزئياته مفردات األحكام املنصوص عليها
يف القرآن والسنة .وملا كان الكلي ال وجود له إال جبزئياته ،فقد غدا القول بأن للمصلحة الشرعية
وجوداً مستقالً عن مضامينها اجلزئية لغواً من الكالم ،ألن الكلي ال وجود له إال مبجموع جزئياته(.)7
أقول :ومناقشة الشاطيب هذه إمنا هي موجهة ملن أضفى على "املصلحة الشرعية" معىن
الشخصية االعتبارية ،وخلع عليها صفاهتا مستقلةً عن اجلزئيات اليت هي ليست إال تعبرياً عنها.
وهذا الذي يقرره الشاطيب هو احلق ،وهو الذي يتفق مع قواعد منهج البحث ،وهو الذي
يقتضيه التعامل مع أوليات املنطق ومسلّماته.
*
*
*
خامساً :الزكاة  ..بأيهما تتعلق مسؤولية إخراجها؟ بالكلي ،أم باجلزئيات املكونة لوجوده؟
إذا تقرر وتبني أن ما أوضحناه هو احلق املتفق مع ضوابط العلم ،فإن الذي يرتتب عليه ،أن
مسؤولية الزكاة إن تعلقت بذمم من يتألف نسيج "الشخصية االعتبارية" منهم ،فال موجب ،بل ال
املعرب عنه بالشخصية االعتبارية ،إذ املال هو هو
معىن لتعلقها مرة ثانية بالكيان الكلي املؤلف منهم و ّ
مل يتبدل ،والذمم اليت يتعلق هبا حق الزكاة هي هي.
( )7انظر املوافقات للشاطيب 9/3 :وما بعدها.
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مثال ذلك الدولة ،وهي أبرز ما ينطبق عليه اسم "الشخصية االعتبارية"  ..إن من املعلوم أن
الدولة تتألف ،كما قلنا ،من األمة أو الناس ،ومن األرض ،ومن النظام السلطوي.
وإمنا تنبثق أهلية اكتساب احلقوق وحتمل الواجبات من الناس وأفراد اجملتمع ،والنظام السلطوي
ليس إال تعبرياً عنها وترمجاناً هلا ،واألرض ليست إال الساحة اليت حتيا وتتحرك فوقها.
فإذا حتملت الدولة مسؤولية إخراج الزكاة ،فإن هذه املسؤولية ليست إال ترمجاناً للمسؤوليات
الكثرية املتناثرة اليت يتحملها أفراد تلك الدولة .فإن قلنا :إن الدولة قد أدت زكاة املال إىل مستحقيها
أهم أركان الدولة بتنفيذ هذا الواجب ،وأهنا
فال يعين ذلك إال أهنا أوعزت إىل الناس الذين هم ّ
أشرفت على حسن تنفيذه ،أو قامت ،ممثلة بأعضائها ومدرائها ،بإخراجها عنهم .فإن قلنا :إن
الدولة هلا ذمة مستقلة عن األركان اليت تتألف منها ،وأن عليها مبوجب ذلك أن خترج هي أيضاً الزكاة
املنوطة هبا ،فمعىن ذلك أن على هؤالء الناس أن خيرجوا زكاة أمواهلم مرتني ،مرة عن أنفسهم من
تامة ،ومرة أخرى عن الدولة من حيث إهنا شخصية اعتبارية ذات أهلية
حيث أهنم أفراد ذوو أهلية ّ
خاصة هبا مستقلة عنهم ،ومن حيث إهنا يف الوقت ذاته متثلهم .وأنت ال تدري أهي اليت تنوب يف
ذلك عنهم ،أم هم الذين ينوبون عنها.
وهذا ما ال عهد للشريعة اإلسالمية به قط  ..وإمنا كانت الدولة منذ عصر رسول اهلل فما بعد
حقيقة كلية تتمثل يف جزئيات األفراد .وإمنا دور تلك احلقيقة الكلية القبض من أولئك األفراد مث
التوزيع بالنيابة عنهم للمستحقني ،مع العمل على حسن التنظيم وكمال التنفيذ ،وإمنا يتمثل سدى
وحلمة االستجابة لذلك يف أفراد الناس.
والقرار الذي ال حميد عنه ،هو أنه ال حرج يف التعامل مع مصطلح الشخصية االعتبارية ،ولكن
علينا أن نعلم حينئذ أن الشخص االعتباري كائن ال روح فيه وال جسد له ،فال يتصور فيه ،واحلال
هذه ،أن يؤدي عمالً أو ُيقق هدفاً .إذ إن ذلك يتطلب نفساً ترغب ،وعقالً يدبر ،وأطرافاً تنشط
 ..وملا مل تكن للدولة (من حيث هي شخص اعتباري) شيء من هذه العناصر ،فإن حتقيق أغراضه
منوط ،بالضرورة ،بتعيني أفراد ممثلني هلذا الشخص االعتباري ،هم يف احلقيقة املدراء واملوظفون ،وهم
ليسوا إال أشخاصاً طبيعيني يعيّنون باعتبارهم املمثلني للشخص االعتباري الذي هو الكلي الذي
يتجسد فيه جزئيات املواطنني أو الرعايا لتلك الدولة.
*
*
*
0
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سادساً :صفوة القول أن الزكاة ال يتعلق وجوب إخراجها بالشخصية االعتبارية بناء على هذا
الذي مت بيانه ,وهو أن كل عمل يناط بالشخصية االعتباري ،إمنا يقوم به ويؤديه ممثلوه من املدراء
واملسؤولني ،وأهنم بدورهم إمنا يقومون بذلك ملصلحة األشخاص الطبيعيني الذين هم اجلزئيات الكثرية
اليت قد ال حتصى ،للكلي الذي يسمى الشخصية االعتبارية ،فقد آل األمر إذن إىل حقيقة ال يتأتى
مرد نشاطات الدولة مثالً (وهي أبرز ما ميكن أن يحعطى اسم الشخصية االعتبارية)
إنكارها ،هي أن ّ
املنبثقة عن أهلية الوجوب واألداء ،إىل أشخاص طبيعيني يتوازعون أدوار الوظائف واخلدمات فيما
بينهم ،تلك الوظائف واخلدمات اليت تعود أخرياً ملصلحة األمة أو من يسمون الرعايا أو املواطنني.
ومما ال ريب فيه أن كل األحكام الشرعية املنوطة بالدولة ،مبنية على هذا األساس .فليس فيها
ما ميكن أن يقال :إنه متفرع عن وجود شخصية اعتبارية للدولة ذات أهلية أو ذمة مستقلة عن ذمم
األشخاص الطبيعيني الذين ينهضون بواجباهتا وسياستها.
وعلى سبيل املثال :مهما كان حتت يد الدولة من أموال هي للناس الذين متثلهم ،ولكنها مل
تقسم بعد بني آحادهم ،فلم تستبني بعد حصة كل منهم ،فإن الدولة ال تع ّد مالكة له ،ومن مث ال
يتعلق وجوب الزكاة فيها ،ال من حيث إهنا ملك للناس ألنه مال عام مل يتخصص بعد ألصحابه،
وال زكاة يف املال العام .وال من حيث وجودها يف حوزة الدولة ،أي يف حوزة رجاهلا القائمني على
شؤوهنا ،ألن أولئك الرجال أمناء عليها وليسوا منفردين يف امتالكها.
أما ما يعرب عنه بالشخصية االعتبارية للدولة ،مستقالً عن رجاهلا والقائمني عليها بشؤوهنا،
فليس له أهلية حق يف التملك ومن مث ليس له أهلية حتمل لوجوب إخراج الزكاة .وإمنا هو أمر
اعتباري مفرتض ،ومتوهم ،واحلقوق والواجبات ال تتعلقان باألمور االعتبارية ،أي االفرتاضية اجملردة.
العدو باخليل والركاب،
وهذا ما يقرره اإلمام الشافعي يف األم قائالً" :إذا أوجف املسلمون على ّ
فجمعت غنائمهم ،فحال عليها احلول قبل أن تقسم ،فقد أساء الوايل إذا مل يكن له عذر ،وال زكاة
يف فضة منها وال ذهب وال ماشية حىت تقسم ،يحستقبل هبا بعد القسم حوالً .ألن الغنيمة ال تكون
ملكاً لواحد دون صاحبه .فإنه ليس بشيء ملكوه بشراء وال مرياث فأقروه راضني فيه بالشركة"(.)8
أقول :فلو كانت الدولة اليت وضعت يدها على هذه الغنائم شخصية ذات أهلية لتحمل
الواجبات واكتساب احلقوق ،لتملكتها ومن مث وجبت عليها الزكاة فيها  ..وإمنا ذكر الشافعي الغنائم
( )0األم .93/2 :طبعة بوالق.
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مثاالً لبيان هذا احلكم ،فال جرم أن أي مال لألمة يقع يف حوزة الدولة ومل يقسم بعد بني الناس
ينطبق عليه احلكم ذاته ،وبيت مال املسلمني أوضح مثال على ذلك.
وهذا هو الذي انتهى إليه احلنفية ،وهو املفىت به عندهم فيما بدا يل .فقد نقل السرخسي عن
اإلمام حممد بن احلسن الشيباين كالماً خالصته أن اإلمام إن اشرتى من مال اخلراج غنماً سائمة
للتجارة وحال عليها احلول فعليه فيها الزكاة .مث علق السرخسي على كالمه هذا قائالً" :ويف هذا
الكالم نظر ،فإن الزكاة ال جتب إال باعتبار امللك واملالك ،وهلذا ال جتب يف سوائم الوقف ،وال يف
سوائم املكاتب .وتعترب يف وجوهبا صفة الغىن للمالك ،وذلك ال يوجد هنا إذا اشرتاها اإلمام مبال
اخلراج للمقاتلة ،فال جتب فيها الزكاة .إال أن يكون مراده أنه اشرتاها لنفسه ،فحينئذ جتب عليه الزكاة
()9

باعتبار وجود املالك وصفة الغىن له"
وهذا ما قرره ابن عابدين يف حاشيته(.)10
ويالحظ أن الفرق بني احلالتني اللتني قارن بينهما السرخسي هو أن اإلمام يف احلالة األوىل إمنا
ميثل الدولة ،وهي ال متلك أهلية اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات بصفة منفصلة مستقلة ،كما
ذهب إليه كثري من القانونيني ،فلم تتحقق ملكية تامة للمال الزكوي فلم تتعلق به الزكاة .أما يف احلالة
الثانية فإمنا يتصرف فيها اإلمام بامسه الشخصي .وملا كانت أهليته موفورة كاملة ،حتققت ملكيته
للمال الزكوي ملكية تامة ،فوجبت عليه الزكاة فيه عند حوالن احلول.
إذن فمناط وجوب الزكاة وعدمه ،هو توافر أو عدم توافر أهلية اكتساب احلقوق وحتمل
املسؤوليات ..وملا كانت الدولة ممثلةً يف رئيسها ال متلك هذه األهلية مستقلة منفصلة عن أعضائها
ومدرائها؛ مل جتب الزكاة يف ذلك املال الذي حتت يده  ..وملا كان رئيس الدولة بصفته الشخصية
يتمتع هبذه األهلية وجبت عليه الزكاة يف كل ما متلكه متلكاً شخصياً من األموال الزكوية.
وهذا تقرير نفيس وتفريق دقيق ملا هو املعتمد يف املذهب احلنفي.
وقد ذهبت احلنابلة املذهب ذاته ،فقرروا أن األموال املوجودة حتت يد الدولة مما مل يقسم بني
مستحقيها بعد ،ال جتب الزكاة فيها  ..إذ ال يوجد من ميلكها ملكاً تاماً ،أما الدولة ممثلة يف رئيسها،
فألهنا مكلفة بتوزيعها على أصحاهبا؛ فيدها على تلك األموال ليست يد امتالك حقيقي تام هلا .إذ
الدولة ليست (كما قلنا) أكثر من جتسيد للناس الذين هم جزئيات حلقيقتها الكلية .والكلي ال
( )6املبسوط للسرخسي .92/3 :طبعة السعادة – القاهرة.
( )10حاشية رد احملتار البن عابدين .9-2/2 :الطبعة امليمنية.
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يتحقق وجوده إال جبزئياته ،وأما الناس الذين هم مستحقو تلك األموال ،فألهنم مل يتحددوا ومل
يتعينوا بعد ،عن طريق تقسيمها بينهم .وقد علمنا أن األموال العامة ال زكاة فيها.
ففرع على شرط متام امللك بيان عدم وجوب الزكاة فيما ميلكه
بل زاد يف الشرح الكبريّ ،
الغامنون من الغنيمة إال بعد قبض كل مالك حلصته .أي فال يكفي جمرد القسمة وإن صدر فيها
صك من احلاكم أو من ويل األمر(.)11
وأما املالكية فهم متفقون مع املذاهب الثالثة يف أن من شروط وجوب الزكاة ملكية املال
الزكوي ملكية تامة ،نص على ذلك ابن رشد يف بداية اجملتهد ،وأبو الربكات الدردير يف الشرح
()12
الكبري
ويتفرع على ذلك ما نص عليه أئمة املذاهب الثالثة من أن املال الذي حتت يد الدولة مما مل
يقسم بني املستحقني له بعد ،ال جتب الزكاة فيه ،ال على الدولة صاحبة اليد ،وال على الناس الذين
يستحقونه.
ولكين مل أجد للمالكية نصاً على زكاة الغنائم أو ما هو يف معناها ،كمال اخلراج ،عندما تكون
يف يد الدولة قبل القسمة .غري أهنم ينصون على عدم وجوب الزكاة يف املال املغصوب قبل رجوعه
إىل صاحبه ،ال على مالكه لعدم وجوده حتت يده ،وال على الغاصب لعدم متلكه له( ،)13فالغنائم
تقسم بعد ،داخلة عندهم يف هذا احلكم من باب أوىل ،فال ملكية تامة
اليت هي يف حوزة الدولة ومل ّ
للناس هلا إذ ال يد هلم عليها ،وهي ليست ملكاً للدولة أي لشخصه االعتباري ،فال زكاة فيها إذن
على أحد.
*
*
*
حتدثت عن حكم تعلق الزكاة بالشخصية االعتبارية ،وبدأت بالدولة منوذجاً؛ نظراً إىل أن معىن
الشخصية االعتبارية يتجلى أوضح ما يكون يف كيان الدولة ،وتتجلى مربرات وجودها ووجوه احلاجة
إىل متتيعها باألهلية يف هذا الكيان أكثر من غريه.
وعلى الرغم من ذلك فقد تبني أن وجوب الزكاة ال يتعلق بالشخصية االعتبارية يف الدولة ،وأن
فقهاء املذاهب األربعة متفقون على ذلك.
( )11الشرح الكبري 227 -222/2 :طبعة بوالق
( )12بداية اجملتهد 236- 230 -239/1 :والشرح الكبري  396/1طبعة بوالق وانظر الشرح الصغري922/1 :
( )13انظر الشرح الكبري للدردير396/1
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والذي يرتتب على ذلك أن الشخصية االعتبارية يف الشركات على اختالفها ويف اجلمعيات
على تنوع أهدافها ،ال خيرج حكمها من حيث وجوب أو عدم وجوب الزكاة عليها عن حكم
الشخصية االعتبارية يف الدولة .إذ املناط يف ذلك كله واحد ،واملدار على ما ذكرناه من أن األهلية
اليت تتمتع هبا الشخصية االعتبارية إمنا هي يف احلقيقة أهلية من متثلهم ،وليست أهلية مستقلة عنهم.
وإال لتعلق وجوب الزكاة باملال الواحد يف العام الواحد مرتني ،إذ جتب على من يقع املال حتت
أيديهم من ذوي الشخصية االعتبارية ،وجتب يف الوقت ذاته على من ميتلكونه من أصحاب
الشخصية احلقيقية!..
ولكن نظراً إىل أن كثرياً من القانونيني ورجال االقتصاد يؤكدون وجود الشخصية االعتبارية

احملاصة ،أرى ضرورة
لكثري من الشركات ،ال سيما احلديث كشركات املسامهة ،والتضامن ،والتوصية ،و ّ
التساؤل عن مدى حتمل هذه الشخصيات ملسؤولية إخراج الزكاة عن األموال املوجودة يف حوزهتا ،مث
اإلجابة عن ذلك بالقدر الذي ال ب ّد منه من التفصيل.
فأقول باختصار :إن للشركات من حيث هي أنواعاً كثرية ذكرها الفقهاء وعرفوا كالً منها ،ووقع
بني األئمة اختالف يف أحكام كثري منها .ولكن ما من نوع منعه بعض األئمة إال ويف األئمة
اآلخرين من قالوا بصحته.
وهذا يعين أن سائر أنواع الشركات صحيحة يف اجلملة .وإذا كانت املصاحل املستجدة تقتضي
األخذ هبا ،فإن ذلك يش ّكل دليالً إضافياً على القول بصحتها.
مث إن كل أنواع الشركات القدمية اليت وقع االختالف يف بعض منها تتصف باحملدودية إذ يتم
التعاقد فيها بني شركاء معدودين حمصورين  ..أما الشركات احلديثة فإن أبرز ما مييز كثرياً منها أهنا
تقوم على التالقي اجلماعي الواسع بني عدد كبري من الشركاء الذين ال يكاد يعرف الواحد منهم
اآلخر ،كشركات املسامهة اليت يكون حمورها املال ال األشخاص .فهي أوالً متتاز باالتساع الذي يفقد
الشريك يف الغالب القدرة على معرفة بقية الشركاء .وهي ثانياً متتاز باعتبار أسهم الشركة فيها مبثابة
األوراق النقدية ،جيري التداول هبا يف األسواق املالية ،ومن مث يتب ّدل الشركاء باستمرار ،دون علم
اآلخرين منهم بذلك(.)14

( )12انظر :قضايا فقهية معاصرة لكاتب هذا البحث :القسم الثاين ص.227
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يرتتب على ذلك أن نسيج هذه الشركات من األفراد يغدو خفياً ،يستعصي على املتابعة
لتحميلها املسؤوليات والتبعات ،بل عند استحقاقها للمكاسب أيضاً  ..ومن مث كان ال ب ّد من قيام
هيكل بارز جيسد هذا النسيج الواقع اخلفي ،يتألف من جمموعة مدراء وموظفني ،ينوب عنه يف حتمل
املسؤوليات واكتساب احلقوق واإلصغاء إىل ما قد يرد الشركة من خطابات ،فهذا اهليكل هو
املقصود بالشخصية االعتبارية للشركة.
إذن فالشخصية االعتبارية للشركة ،تربز واضحة فعالة على الساحة ،كلما كانت الشركية املؤلفة
من أعضائها خفية ،ال يتأتى خماطبتها يف أمر ،وال متابعتها يف واجب أو حق  ..وختتفي الشخصية
االعتبارية وينتهي دورها ،كلما كانت الشركة بارزة حمدودة بأعضائها واقعة يف دائرة املتابعة وإمكانية
اخلطاب.
مر بيانه عند القانونيني يف قيمة الشخصية االعتبارية ،بل يف
وعلى الرغم من اخلالف الذي ّ
الالحمدودية ال
وجودها ،فإن رجال االقتصاد جممعون على أن سائر الشركات اليت تتصف بالشمول و ّ
ب ّد أن تكون هلا شخصية اعتبارية تكون هي حمل اخلطاب واملسؤوليات.
والذي أراه هو أن هذا الوجه املعرب عن ضرورة وجود شخصية اعتبارية هلذه الشركات ،حمل
تقدير ووفاق.
ولكن هل تتجاوز مهام هذه الشخصية احلدود املرسومة هلا مما تقتضيه الضرورة إىل تعلق الزكاة
هبا ووجوهبا عليها ،عن الكتلة املالية العائدة ملكيتها إىل األعضاء احلقيقيني يف تلك الشركة؟..
وقبل أن أجيب عن هذا السؤال ،جيب أن نتذكر أن كل عضو من أعضاء الشركة مهما قلوا أو
كثروا مكلف يف هناية كل عام قمري بالرجوع إىل معرفة حصته من رأس مال الشركة وما حققه من
أرباح وإخراج الزكاة عنها إن بلغت النصاب ،إال إن مت االتفاق مع إدارة الشركة ،أي الشخصية
االعتبارية فيها ،بأن تنوب هي عنهم يف إخراج زكاة كل منهم ،وذلك بأن يتم إخراج  %2.9عن
الكتلة املالية املكونة من رأس املال املتحرك فيها ،وما يتبعه من أرباح .إذن فاألشخاص احلقيقيون يف
الشركة أياً كانت مكلفون بإخراج زكاة أمواهلم فيها ،كلما حتقق موجب ذلك .فهل تكلف الشخصية
االعتبارية فيها أيضاً بإخراج زكاة عني األموال عن األشخاص أنفسهم مرة أخرى للعام ذاته؟..
ليس يف أحكام الشريعة اإلسالمية ما يربر هذه الثنائية قط.
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نعم  ..لو أن مناط وجوب الزكاة يف كل من الشخصية االعتبارية للشركة ،وأعضائها احلقيقيني
الذين تتكون الشركة منهم ،كان خمتلفاً ،كزكاة الدين ،لكان مثة مربر هلذه الثنائية .ولكان لوجوب
الزكاة على كل منهما يف وقت واحد وجه مقبول .ولكن املال الذي تتعلق الزكاة به هنا مال واحد
عيين موجود ،ال دخل للذمة فيه .وال نعلم أن يف الشريعة اإلسالمية حالة تتعلق فيها الزكاة مبال
حاضر معني مرتني.
مث إن أهلية الشخصية االعتبارية للشركات أياً كانت ،ليست كما يقول البعض أهلية مستقلة
عن أهلية من تتألف الشركة من آحادهم ،وقد بسطنا الدليل على ذلك .بل هي ترمجةٌ أو جتسي ٌد
ألهلية أولئك اآلحاد .أرأيت لو أن الشركة أفلست وانتقضت عراها وعادت أنكاثاً وانطوى وجودها،

أفيبقى لشخصيتها االعتبارية ،فضالً عن أهليتها وجود ما؟
املكونة من رأس ماهلا
إذن فالزكاة املرتتبة على الشركة أياً كانت ،تتعلق بالكتلة املالية املتحركة و َّ
وما يتبعه من أرباح .فإذا قام أي من الطرفني :الشخصية االعتبارية أو الشخصية احلقيقية ،بإخراجها
على وجهها الشرعي ،ارتفعت املسؤولية عن الطرف اآلخر.
وكما ينطبق هذا البيان على شركة املسامهة ،ينطبق على أنواع الشركات األخرى كشركة
احملاصة .فلكل من هذه الشركات شخصيته االعتبارية ،ويرى كثري من
التضامن وكشركة التوصية و ّ
رجال االقتصاد أن هلا ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء.
غري أن املسؤولية تقع أخرياً على األشخاص احلقيقيني يف الشركة ،بل إهنم يتحملون التزامات
الشركة بصفة شخصية ،أي يف أمواهلم اخلاصة هبم إذا مل تف أموال الشركة هبا(.)15
فقد آل األمر إذن إىل أن أهلية الشخصية االعتبارية فيها ،ليست إال بوابة الوصول منها إىل
أهلية األشخاص احلقيقيني الذين تستقر املسؤولية عندهم.
فإن كان جمموع رأس املال مع أرباحه قد بلغ النصاب ،يف أي من هذه الشركات يف هناية
احلول ،وجبت فيه الزكاة( )16فإن أداها من يطلق عليهم اسم "الشخصية االعتبارية" املتمثلة يف
الكيان الرئاسي واإلداري للشركة ،فقد سقط الوجوب عن أعضائها اآلخرين احلقيقيني .وإن بادر
فأداها هؤالء األعضاء أو من ينوب عنهم ،سقطت بذلك املسؤولية عن الشخصية االعتبارية.
( )19انظر :املعايري الشرعية ،هليئة احملاسبة واملراجعة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية .ص.219
( )19هععذا عنععدما يكععون رأس املععال نقععداً أو مععا هععو يف حكمععه .أمععا إن متثععل رأس املععال يف اجلهععود املشععرتكة أو بالععذمم املقبولععة يف اجملتمععع كالععذي يكععون يف شععركيت األبععدان
والوجوه ،فالزكا ة تتعلق عندئذ باألرباح اجملتمعة من األعمال أو الضمانات أو حنوها .إن بلغ جمموعها املشاعي النصاب.

12

موقع نسيم الشامwww.naseemalsham.com :

اإلمام الشهيد البوطي

الشخصية االعتبارية

إن القصد من هذا اإليضاح أن ال يسري من قوهلم (إن الشخصية االعتبارية يف الشركة ذات
وهم إىل األذهان بأن وجوب الزكاة يف الشركات ذات الشخصية االعتبارية
أهلية مستقلة عن غريها) ٌ
متعلق بكل من شخصيتها االعتبارية وشخصياهتا الطبيعية أو احلقيقية يف وقت واحد.
ولكي نتقي هذا الوهم ينبغي أن نؤكد بأن وجوب الزكاة منوط باملالك احلقيقي للمال ملكية
تامة .وال ينطبق ذلك إال على من تتألف الشركة من آحادهم ,قلّوا أو كثروا ويصبح مدلول أهلية
الشخصية االعتبارية حمصورة يف أهليتها للخطاب واالستفسار وحتمل التبعات واإليعاز مبا قد يرتتب
ألعضائها الذين متثلهم من حقوق.
والحمد هلل رب العالمين
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