
 الشخصية المعنوية للوقف

 

شركات والجمعيات، يتم التمييز في القوانين الوضعية الحديثة بين في المؤسسات وال
. (التقديري، أو الحكمي، أو المعنويأو )االعتباري الشخص الطبيعي والشخص 

ساهم في شركة أو الجمعية أو الشركة هو شخص طبيعي، وكذلك المفمدير المؤسسة 
لكن المؤسسة أو الشركة أو الجمعية شخص مستقل عن  .لمساهمة شخص طبيعيا

شخص المدير أو المساهم، فله اسم مستقل، وموطن مستقل، وجنسية مستقلة، وذمة 
 . مالية مستقلة

 

أو عليها مختلفة عن الديون التي للمساهم أو  وينشأ عن هذا أن الديون التي للشركة
ذا مات المساهم، أو أفلس، فال يقتضي هذا بالضرورة أن تنحل   .عليه الشركة  وا 

فإن المسؤولية المالية للمساهم في الشركة محددة ومحدودة كذلك . بموته أو إفالسه
أن الديون بمقدار أسهمه أو حصته في الشركة، فال تمتد إلى أمواله األخرى، بمعنى 

 .إال في حدود رأس ماله في الشركة سأل عنهاالتي على الشركة ال ي  

 



، مثل الشيخ وقد بحث عدد من الفقهاء والباحثين المعاصرين في الشخصية المعنوية
، والشيخ مصطفى الزرقا (والذمةالحق : )وكتابه، (الشركات) :علي الخفيف في كتابه

، (الشركات: )، والدكتور عبد العزيز الخياط في رسالته للدكتوراه(المدخل العام: )في
، والدكتور (شركة المساهمة: )والدكتور صالح بن زابن المرزوقي في رسالته للدكتوراه

 .، وغيرهم(الحصة بالعمل: )السيد علي السيد في كتابه

 

أن الشخصية المعنوية قد عرفها الفقه اإلسالمي، بالنسبة لكل وتوصلوا جميًعا إلى 
ن لم تعرف بهذا االسملالما بيت، و المسجد، و الوقف: من ويبدو لي أن الفقه . ، وا 

فالواقف ذمته مستقلة عن ذمة . ىاإلسالمي قد عرف هذه الشخصية اسًما ومسم  
ًنا للدائن، ال الوقف، وناظر الوقف إذا استدان، فإن الوقف هو الذي يكون مدي

فقد يموت الناظر، . الناظر بحكم وظيفته، ال بحكم شخصه: أو قل إن شئتلناظر، ا
 .أو يعزل، ويبقى الدين على الوقف

 

الموقوف عليه يشترط فيه أن يكون : )(فقه مالكي) ففي حاشية الخرشي على خليل
وفي (. ني على خليلومثله في الزرقا)كالمسجد، أو حًسا كاآلدمي  حكًماأهاًل للتملك 

وفي (. لمسجد، أي لصحة تملكه الوصية" الوصية"صح اإليصاء : )حاشية الدسوقي



 المسجد في منزلةألن ... الوصية للمسجد صحيحة : )(فقه شافعي)نهاية المحتاج 
 (!يملك شخص حر  

 

 ىرض عليقتأن ... جاز لولي األمر (: شافعي)وفي األحكام السلطانية للماوردي 
(. قضاء القرض) ن الوالة مأخوًذا بقضائهه م  ن حدث بعد  م  وكان ...  بيت المال

 (.حنفي)وانظر الفتاوى الهندية 

 

 الوقف يستدين، وأن (أحكام األوقاف للخصاف) الوقف يملكوذكر العلماء أن 
 !من الفقهاء بأن الوقف ال ذمة له قول من قال وهذا ينفي(. المصدر نفسه)

 

 (في المكلف قابل لإللزام واللزوم وصف شرعي مقدر) :بأنهاالذمة وعر ف الفقهاء 
: ، أو(، والزرقاني على خليل، والخرشي، ومواهب الجليل"مالكي"الفروق للقرافي )
نظر قواعد وا(. من غير تحقق لهفي اإلنسان يصلح لاللتزام واإللزام،  تقدير أمر)
 معدومإعطاء المعناه  التقدير: )وقالوا بأن ،(شافعي)حكام للعز بن عبد السالم األ

 .المصدر نفسه( حكم الموجود

 



 الحقوق، حتى تصفى عد موت الشخص الطبيعيب، الذمة تبقى مقدرةوذهبوا إلى أن 
 نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى: المتعلقة بالتركة، لقوله صلى اهلل عليه وسلم

 !نفسه ثابتة في الحديث النبويالعتبارية وعليه فالشخصية ا(. لترمذي وحسنها) عنه

 

باعتبار الحاجة،  لك بعد الموتقد يبقى الم  (: )حنفي)وفي البحر الرائق البن نجيم 
معنوية في نطاق تطبيقات الشخصية الوهذا من  (.كما يبقى في قدر التجهيز والدين

 .الشركة الفرد وليس في نطاق

 

 .، بتصرف قليلم9111، األوقاف فقًها واقتصاًدا: من كتابي

 

 :ملحق

ستير في الشخصية االعتبارية من السودان رسالة ماجعبد اهلل أحمد علي كتب  -
ذا فال تكاد تف !تال أدري كيف مر  ، و الصديق الضريراف بإشر  هم منها شيًئا، وا 

صابك وأ ،كل شيء فإذا قرأتها فقدت   ،فهم قبلها كان في رأسك بعض  
 !المشرفودعوت على الباحث و  ،التشويش



اإلسالمي،  الشخصية المعنوية في الفقه محمد سعيد رمضان البوطيأنكر  -
نكاره في غير محل    .ه، ويدل على قلة االطالع الفقهي قبل إصدار حكمهوا 

ي مقالة وقد سبق لي مناقشته ف !أكثر مما يقرءونبوهذا من شأن من يتحدثون 
 .نشورةخاصة، نقلتها في كتبي الم
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