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 بـاب الوكالة
 تعريفها :

 : التفويض . لغة
 : هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابـة . الوكالة

 . وهذا التعريف يدل على أن املوِكل البد أن يكون جائز التصرف فال تصح الوكالة من صيب أو جمنون
 والبد أن يكون أن الوكيل جائز التصرف .

 فائدة :
 أركان الوكالة :

 وهو الذي يستعني بغريه ، ليقوم ببعض التصرفات نيابة عنه . ك ِّل :املو 
 وهو الذي يقوم بالتصرف نيابة عن غريه ، بإذن منه وتوكيل . الوكيل :

 : وهو التصرف الذي يقوم به الوكيل نيابة عن املوكِ ل . املُوكَّل فيه
 ( .بالكتاب والسنة واإلمجاع  ةوهي جائز)  

 يف قومي وأصلح ( .قال تعاىل ) واخلفين 
 ( . اْذَهْب ِبِكَتاِب َهَذا فَأَْلِقْه إِلَْيِهمْ وقال تعاىل _ عن سليمان أنه قال للهدهد _ )

 ( ُمتـََّفٌق َعَلْيِه .ا ...ِاْعتَـَرَفْت فَاْرُُجْهَ  ) َواْغُد يَا أُنـَْيُس َعَلى ِاْمرَأَِة َهَذا، فَِإنْ  قَاَل اَلنَّيبُّ  -فيف ِقصَِّة اَْلَعِسي -َعْن َأِب ُهرَيـْرََة 
 . ُمتـََّفٌق َعَلْيِه . (. .. ُعَمَر َعَلى اَلصََّدَقةِ  بـََعَث َرُسوُل َاَّللَِّ  ) قَالَ  َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة 

 . َرَواُه ُمْسِلٌم  . ََنََر َثاَلثًا َوِستِ نَي، َوأََمَر َعِليًّا أَْن يَْذَبَح اَْلَباِقَي ( ) أَنَّ اَلنَّيِبَّ  َوَعْن َجابٍِر 
 وك ل عروة بن اجلعد يف شراء شاة ( . ويف البخاري ) أن النيب 

 متفق عليه . (قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس أن النيب : ففي الصحيحني عن عائشة )ووكل أبا بكر أن يصلي بالناس يف مرض موته 

آٍت  ِِبِْفِظ زََكاِة َرَمَضاَن ، فَأَتَاِن  َرُسوُل اَّللَِّ  وَكََّليِن ) قَاَل  َأِِب ُهرَيـَْرَة َعْن  ووكل أبا هريرة يف حفظ الصدقة : ففي صحيح البخاري
 . ( ...َفَجَعَل ََيْثُو ِمَن الطََّعاِم ، َفَأَخْذتُُه 

 . َوَأُْجََعْت اْْلُمَُّة َعَلى َجَواِز اْلوََكاَلِة يف اجلُْْمَلةِ :  قال ابن قدامة
 ) املغين ( .  ا .اَجَة َداِعَيٌة إىَل َذِلَك ؛ فَِإنَُّه اَل ُُيِْكُن ُكلَّ َواِحٍد ِفْعُل َما ََيَْتاُج إلَْيِه ، َفَدَعْت اْلَاَجُة إلَيـْهَ َوِْلَنَّ الَْ 

 ( .تصح بكل قول أو فعل يدل على اإلذن ) 
 وكالة .أي : تصح الوكالة بكل قول أو فعل يدل على اإلذن يف التصرف ، وال يتعني لفظ ال

 كأن يقول املوك ل للوكيل : وكلتك يف بيع داري ، أو أذنت لك يف بيع سياريت ، أو أقمتك مقامي يف بيع سياريت .
 فهي أوسـع العقود ، ويصح القبول على الفور أو الرتاخي بكل قول أو فعل .

صِح ومنجزة ومعلقة ومؤقتة( .
َ
 ) وت

 منجزة : كأن يقول أنت وكيلي اآلن .
 إذا جاء رمضان فأنت وكيلي .معلقة : 

 مؤقتة : أنت وكيلي ملدة شهر .
 : بال نزاع نعلمه . قال املرداوي
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 ) يصح التوكيل يف كل حق آدمي من العقود ، والفسوخ ، والطالق ، والرجعــة (
 تنقسم الوكالة يف حقوق اآلدميني من حيث التوكيل إىل قسمني  :

 األول : قسم يصح التوكيل فيه :
 والنكاح .البيع ، والشراء ، واإلجارة ، والقرض :عقود مثل ال

 كأن أقول لشخص : وكلتك تبيع سياريت .
 الشراء : كأن أقول لشخص : وكلتك تشرتي يل سيارة .
 اإلجارة : كأن أقول لشخص : وكلتك تستأجر يل بيتاً .

 .لطالق ، واخللع ، والعتق ، واإلقالة : كاوالفسوخ 
 أنه يثبت طالقها عند احملكمة ( . –ص : يا فالن وكلتك أن تطلق زوجيت ) وتكون الفائدة الطالق : كأن أقول لشخ

 اخللع : كأن أقول لشخص : وكلتك خمالعة زوجيت ) اخللع مفارقة الزوجة على عوض ( .
 العتق : كأن أقول لشخص : وكلتك تعتق عبدي فالن .

ة ، فرجعت إليه وقلت : أريد أن تقيلين البيع ، فقال : نعم ، فلو وكلت إنسانًا يف اإلقالة : اشرتيت من فالن سيارة مث مل تعجبين السيار 
 اإلقالة جيوز سواء من البائع أو من املشرتي .

 فهذه اْلمور يصح التوكيل فيها ْلن املقصود إجياده بقطع النظر عن الفاعل .
 يِف اْلبَـْيِع َوالشِ رَاِء .اَل نـَْعَلُم ِخاَلفًا يِف َجَواِز التـَّوِْكيِل قال ابن قدامة : 

ََبِ ، َوِْلَنَّ اْلَاَجَة َداِعَيٌة إىَل التـَّوِْكيِل ِفيِه ؛ ِْلَ  لِيَل َعَلْيِه ِمْن اآْليَِة َواخلَْ َّْن اَل َُيِْسُن اْلبَـْيَع َوالشِ رَاَء ، أَْو اَل ُُيِْكُنهُ َوَقْد ذََكْرنَا الدَّ نَُّه َقْد َيُكوُن ِِ
 السُّوِق .اخْلُُروُج إىَل 

َّْن يـَتَـَعيـَُّر َِهَا ، َوََيُ ُُّ َذِلَك ِمْن َوَقْد َيُكوُن َلُه َماٌل َواَل َُيِْسُن التِ َجارََة ِفيِه ، َوَقْد َُيِْسُن َواَل يـَتَـَفرَُّغ ، َوَقْد اَل تَِليُق بِِه الت ِ  َجاَرُة ِلَكْونِِه اْمَرأًَة ، أَْو ِِ
 رُْع َدفْـًعا لِْلَحاَجِة ، َوََتِْصياًل ِلَمْصَلَحِة اآْلَدِميِ  اْلَمْخُلوِق لِِعَباَدِة اَّللَِّ ُسْبَحانَُه .َمْنزِلَِتِه ، فَأَبَاَحَها الشَّ 

َجاَرِة ، َواْلَقْرِض ، َضارَبَِة ، َواجلَْ َوجَيُوُز التـَّوِْكيُل يِف الََْواَلِة ، َوالرَّْهِن ، َوالضََّماِن ، َواْلَكَفاَلِة ، َوالشَّرَِكِة ، اْلَوِديَعِة ، َواْلمُ  َعاَلِة ، َواْلُمَساقَاِة ، َواإْلِ
بـْرَاِء ؛ ِْلَنَـَّها يف َمعْ  َها ََن اْلبَـْيِع يف اْلَاَجِة إىَل التـَّوِْكيِل ِفيَها ، فـََيْثُبُت ِفيَوالصُّْلِح ، َواْلَوِصيَِّة ، َواْْلَِبِة ، َواْلَوْقِف ، َوالصََّدَقِة ، َواْلَفْسِخ ، َواإْلِ

 َواَل نـَْعَلُم يف َشْيٍء ِمْن َذِلَك اْخِتاَلفًا .، ُحْكُمُه 
جَياِب َواْلَقُبوِل   .َوجَيُوُز التـَّوِْكيُل يِف َعْقِد النِ َكاِح يِف اإْلِ

 .وَكََّل َعْمَرو ْبَن أَُميََّة ، َوأَبَا رَاِفٍع ، يف قـَُبوِل النِ َكاِح َلُه  ِْلَنَّ النَّيبَّ  
َا اْحَتاَج إىَل التـََّزوُِّج ِمْن َمَكان بَِعيٍد ، اَل ُُيِْكُنُه السََّفُر إلَ َوِْلَنَّ  تـََزوََّج أُمَّ َحِبيَبَة ، َوِهَي يـَْوَمِئٍذ  ْيِه ، فَِإنَّ النَّيبَّ اْلَاَجَة َتْدُعو إلَْيِه ، فَِإنَُّه ُرَّبَّ

 بَِأْرِض اْلََبَشِة .
 بَـْيِع َوالنِ َكاِح .ِق ، َواخْلُْلِع ، َوالرَّْجَعِة ، َواْلَعَتاِق ؛ ِْلَنَّ اْلَاَجَة َتْدُعو إلَْيِه ، َكُدَعائَِها إىَل التـَّوِْكيِل يف الْ َوجَيُوُز التـَّوِْكيُل يِف الطَّاَل 

مان ( . 
ْ
 ) ال ظهار ولعانٍ وأي

 : وهو ما ال يصح التوكيل فيه وهو : هذا القسم الثاين
 . الظهار ، واللعان ، واْلُيان

 ْلهنا تتعلق بنفس الشخص ، فالوكيل ال يستطيع أن يفعلها .-أ
 وْلنه تفوت الكمة يف التوكيل فيه . -ب

 .َواَل َيِصحُّ التـَّوِْكيُل يف الشََّهاَدِة  قال ابن قدامة :
َعُه ، َواَل    يـََتَحقَُّق َهَذا اْلَمْعََن يف نَائِِبِه .ِْلَنَـَّها تـَتَـَعلَُّق بَِعنْيِ الشَّاِهِد ِلَكْوهِنَا َخبَـرًا َعمَّا َرآُه أَْو َسَِ
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 ِْلَنَـَّها تـَتَـَعلَُّق ِبَعنْيِ اْلَاِلِف َوالنَّاِذِر ، فََأْشبَـَهْت اْلِعَباَداِت اْلَبَدنِيََّة َوالُُْدوَد .: َواَل َيِصحُّ يف اْْلَُْيَاِن َوالنُُّذوِر 
ياَلِء َواْلَقَساَمِة َوا  ِْلَنَـَّها أَُْيَاٌن .: للِ َعاِن َواَل َيِصحُّ يف اإْلِ

 ) املغين ( .     ِْلَنَُّه يـَتَـَعلَُّق بَِبَدِن الزَّْوِج َْلَْمٍر اَل يُوَجُد ِمْن َغرْيِِه . :َواَل يِف اْلَقْسِم بـَنْيَ الزَّْوَجاِت 
على زوجك كظهر أمه عليه ، فهذا ال جيوز  الظهار : فلو وكل شخصًا يف الظهار من امرأته ، فذهب الرجل إىل املرأة ، وقال ْلا : أنتِ 

 وال يثبت الظهر .
ومل تعرتف ، فإنه يقام بينهما لعان ) وهو أُيان مؤكدة بشهادات ، فيقسم  –إذا رماها بالونا  –اللعان : وهو ما يكون بني الزوج وزوجته 

أن الوكيل ال يصح أن يضيف  -هنا تتعلق بالشخص نفسه .الرجل مث الزوجة ، فهنا ال جيوز للزوج أن يوكل أحدًا غريه إلقامة اللعان ، ْل
 اللعنة إىل نفسه .

 اْلُْيان : أي ال جيوز أن يوكل شخصاً يذهب عنه إىل القاضي ليؤدي اليمني عنه ، ْلهنا تتعلق بالشخص نفسه .
 يصح التوكيل يف الظهار ْلمور ثالثة : فال  -

 ْلنه يتعلق بنفس الشخص كما سبق . أوالً :
 : أن املوكل ال ُيلك ذلك ، بل هو حرام عليه ، فكيف يصح ذلك من الوكيل .ياً ثان

 أن يف قبول الوكيل هذا العمل املوكل فيها من باب التعاون على اإلمث والعـدوان وقد هنى هللا عن ذلك .ثالثاً : 
ه النيابة من العبادات ( .

ُ
 تدخل

ٍّ
 ) ويف كل حق

 نقسم إىل ثالثة أقسـام :العبادات من حيث الوكالة وعدمها ت
 قسم يصح التوكيل فيه مطلقاً : كالعبادات املالية . األول :

 كتفريق صدقة ، أو زكاة ، أو نذر ، أو كفارة .
 : بال نزاع أعلمه . قال يف اإلنصاف

 كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها .  ْلنه 
 ه وزعها على الفقراء .الزكاة : كأن أعطي شخص ألف لاير زكاة كمايل ، وأقول ل

 ويصح أن يوكل من يكفر عنه كفارة مالية وَنو ذلك من العبادات املالية .
 قسم ال يصح التوكيل فيها مطلقاً ، وهي العبادات البدنية احملضة . ) أي اخلالصة اليت ال تتعلق باملال ( . الثاين :

 مثل : الصالة ، والصوم ، والوضوء .
 عل ، فال يصح أن يوكل َها غريه .ْلهنا تتعلق بنفس الفا 

 الصالة : كأن أقول لشخص : اذهب وصِل عين صالة الظهر ، فهذا ال جيوز .
 الصوم : كأن أقول لشخص : علي يوم قضاء من رمضان ، أريدك أن تصومه عين ، فهذا ال جيوز .

 .الوضوء : كأن أقول لشخص : اجلو بارد وأريدك أن تتوضأ عين ، فهذا ال جيوز 
 قسم فيه تفصيل : لثالث :ا

 وهو الج يف الفرض : فالذي ال يستطيع أن َيج عجزاً مستمراً فإنه جيوز له أن يوكل وإال فال جيوز .
لديث ابن عباس . قال ) جاءت امرأة من خثعم فقالت : يا رسول هللا ! إن فريضة هللا على عباده يف الج أدركت أِب شيخًا كبريًا ال 

 ة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك يف حجة الوداع ( متفق عليه .يثبت على الراحل
طلوبة قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : الج كغريه من العبادات ، واْلصل فيه عدم جواز التوكيل ، ْلنه عبادة ، واْلصل يف العبادة أهنا م

 لنيابة فيه عن صنفني من الناس :من العابد ، وال يقوم غريه مقامه فيها ، وحينئذ نقول : الج وردت ا
 اْلول : من مات قبل الفريضة ، فإنه َيج عنه ، ْلنه ثبت ذلك بالسنة .
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 الثان : من كان عاجزاً عن الفريضة عجزاً ال يرجى زواله ، فهذا جاءت به السنة ، وسبق دليلها .
 ) وهي عقد جائز ( .

 أي : من الطرفني .
 لذي ُيلك كل واحد من املتعاقدين فسخه بدون رضا اآلخر ، وال إذنه أيضاً .العقد اجلائز هو اوقد تقدم ، أن 

 فالوكالة عقد جائز .
ُوَكِ ل إْذٌن ، ومن جهة الوكيل بذل نفع وكالمها غري الزم .ْل

 هنا من جهة امل
 لكن يلزمه يف حالتني : -

 كالة بشيء يتضرر به املـوِكل .: إذا كان هناك ضرر يف فسـخ الوكالة ، كأن يكون فسـخ الو  احلالة األوىل
 إذا كانت الوكالة جبعل ) أي َّبقابل ( ، فهذه حكمها حكم اإلجارة ، فال جيوز ْلحد فسخها . احلالة الثانية :

هِ ) 
ْ
ي

َ
 ِإل

َ
ل

َ
ع

ْ
ج

ُ
 ي

ْ
 َأن

َّ
 فِيهِ ِإال

َ
ل

ِّ
ك

ُ
ا و

َ
 فِيم

َ
ل

ِّ
وك

ُ
 ي

ْ
كِيلِ أن

َ
و

ْ
 لِل

َ
س

ْ
لي

َ
 ( . و

 يذهب هو ويوكل آخر ، هذا ال جيوز .كأن أوكل شخصاً ليشرتي يل سيارة ، ف
 قال ) إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام ( والتوكيل بغري إذن تعد على مال الغري . ْلن النيب  -أ

وْلن تصرف الوكيل مستفاد باإلذن ، فوجب أن يقتصر يف تصرفه على ما أُِذن فيه ، فإذا وك ل غريه فمعناه أنه وكل غريه أن يتصرف  -ب
 يف ملك الغري .

 وأيضاً : يقال : إن املوكِ ل قد يرضى أن يتصـرف يف ملكه فالن ، وال يرضى أن يتصرف يف ملكه فالن . -ج
هِ )

ْ
ي

َ
 ِإل

َ
ل

َ
ع

ْ
ج

ُ
 ي

ْ
 َأن

َّ
 ( . ِإال

 ، وْلذا قال ) إال أن جيعل إليه ( .أن يأذن له ، فيجوز  أي :
 ت ، أو من تثق به .مثال : أقول وكلتك أن تبيع سياريت ولك أن توكل من شئ

 ٌد أَِذَن َلُه ِفيِه ، َفَكاَن َلُه ِفْعُلُه ، َكالتََّصرُِّف اْلَمْأُذوِن ِفيِه .ـــــــــــــــإذا أَِذَن َلُه يِف التـَّوِْكيِل ، فـََيُجوُز َلُه َذِلَك ؛ ِْلَنَُّه َعقْ  قال ابن قدامة :
 َواَل نـَْعَلُم يف َهَذْيِن ِخاَلفًا .

 فائدة :
 أطلق الوكالة فال خيلو من أقسام ثالثة : فإن

 أن يكون دنيئاً ال يقوم به مثله . أحدها :
َّا يـَْرتَِفُع اْلوَِكيُل َعْن ِمْثِلِه ، َكاْْلَْعَماِل الدَّنِيَِّة يِف َحقِ  َأْشرَاِف النَّاِس  قال ابن قدامة :  اْلَعاَدِة ، أَْو اْلُمْرتَِفِعنَي َعْن ِفْعِلَها يِف أَْن َيُكوَن اْلَعَمُل ِِ

ْذُن إىَل َما  يـَْعِجُز َعْن َعَمِلِه ِلَكْونِِه اَل َُيِْسُنُه ، أَْو َغرْيِ َذِلَك ، فَِإنَُّه جَيُوُز َلُه التـَّوِْكيُل ِفيِه ؛ ِْلَنَّهُ  َّا اَل يـَْعَمُلُه اْلوَِكيُل َعاَدًة ، اْنَصَرَف اإْلِ إَذا َكاَن ِِ
 ااِلْسِتَنابَِة ِفيِه . َجَرْت بِِه اْلَعاَدُة ِمنْ 

 إذا كان يعجز عن القيام َّبثله عادة . القسم الثاين :
َّا يـَْعَمُلُه بِنَـْفِسِه ، إالَّ أَنَُّه يـَْعِجُز َعْن َعَمِلِه ُكلِ ِه ؛ ِلَكثْـرَتِِه َوانِْتَشارِِه ، فـَيَ  قال ابن قدامة : ْيًضا ؛ ِْلَنَّ ُجوُز َلُه التـَّوِْكيُل يف َعَمِلِه أَ أَْن َيُكوَن ِِ

يِعِه ، َكَما َلْو أَِذَن يِف التـَّوِْكيِل   ) املغين ( .   بَِلْفِظِه .اْلوََكاَلَة اقْـَتَضْت َجَواَز التـَّوِْكيِل ، َفَجاَز التـَّوِْكيُل يف ِفْعِل ُجَِ
يف ال يقوى على ذلك ، فهل له مثال : وكلت رجاًل أن يصعد ِبجر كبري إىل السطح ، ْلنك تريد أن تبين به السطح ، وهو رجل ضع

 أن يوكل من َيمل الجر إىل فوق ؟ اجلواب نعم ، ْلن مثله يعجز عنه .
 التـَّوِْكيُل ِفيِه ؟ َما َعَدا َهَذْيِن اْلِقْسَمنْيِ ، َوُهَو َما ُُيِْكُنُه َعَمُلُه بِنَـْفِسِه ، َواَل يـَتَـَرفَُّع َعْنُه ، فـََهْل جَيُوُز َلهُ :  القسم الثالث

 اَل جَيُوُز . قيل :ف
 .َوُهَو َمْذَهُب َأِب َحِنيَفَة ، َوَأِب يُوُسَف ، َوالشَّاِفِعيِ  



 5 

ِفيِه ، فـََلْم َيُكْن َلُه َأْن يـَُول َِيُه  اْسِتْئَماٌن ِفيَما ُُيِْكُنُه النُـُّهوضُ ِْلَنَُّه ملَْ يَْأَذْن َلُه يف التـَّوِْكيِل ، َواَل َتَضمََّنُه إْذنُُه ، فـََلْم جَيُْز ، َكَما َلْو نـََهاُه ، َوِْلَنَُّه  
 .ِلَمْن ملَْ يَْأَمْنُه َعَلْيِه ، َكاْلَوِديَعِة 

 جيوز . وقيل :
 ) املغين ( .                    َواْْلَوَُّل أَْوىَل .

دِ ) 
َ
ل
َ
و
َ
سِهِ و

ْ
ف
َ
 ن

ْ
رِ مِن

َ
ت

ْ
ش

َ
 ي

ْ
م

َ
ل
َ
 و

ْ
بِع

َ
م ي

َ
اءٍ ل

َ
 شِر

ْ
عٍ َأو

ْ
ي

َ
 فِي ب

َ
ل

ِّ
ك

ُ
 و

ْ
ن

َ
م
َ
 ( . هِ و

 أي : إذا وُك ل يف بيع أو شراء فليس له أن يبيع أو يشرتي لنفسه وال ْلصوله وال لفروعه .
 . مثال ذلك: وكلت إنساناً أن يبيع البيت، قلت: وكلتك يف بيع بييت، باعه على ابنه، فإنه ال يصح البيع

 العلة : 
 ك له .م يف حقهم ، فرَّبا أرخص ْلم ، وحاباهم على حساب من و ْلنه مته
 فائدة :

 يستثَن من ذلك :
 إذا كان البيع يف املزايدة وانتهى الثمن على ولده أو نفسه فإن البيع يصح؛ ْلنه ليس فيه هتمة. األوىل:
إذا حدد املوكل الثمن للوكيل وقال: بعها، قال: بكم أبيعها؟ قال: بعها بعشرة آالف، وباعها على ولده بعشرة آالف، فهذا جيوز؛  الثانية:

 . ذْلن املوكل حدد الثمن، فهو ال يريد أكثر من ذلك، فيصح أن يبيعها على ولده النتفاء التهمة حينئ
 ( 

َ
ص

ْ
ق
َّ
 الن

َ
مِن

َ
ض

َ
 و

َّ
ح

َ
 ص

ُ
ه

َ
 ل
ُ
ه
َ
ر
َّ
د

َ
ونِ ما ق

ُ
 د

ْ
لِ َأو

ْ
نِ املِث

َ
م
َ
ونِ ث

ُ
 بِد

َ
اع

َ
 ب

ْ
 ( .وِإن

 هذه عدة مسائل يصح فيها تصرف الوكيل ، ويضمن مع ذلك النقص والزيادة .
 أوالً : إذا باع الوكيل السلعة بدون مثن املثل ، ومل حيد د املوكل مثناً يبيع به .

 فالبيع صحيح ، ويضمن الوكيل النقص .
 ( ألفاً . 40( ألفاً ، فباعها بـ)  50مثال : وك ل يف بيع سيارة تساوي ) 

 فالبيع صحيح ويضمن الوكيل النقص .
 فائدة :

 ، فالبيع صحيح وال يضمن .التغابن فيه النقص ِا جرى العرف  إذا كان 
 ( فهنا ال يضمن . 49500( ألفاً فباعها بـــ)  50وكل يف بيع سيارة تساوي ) 

 ويشق التحرز منه .الناس يتغابنون يف اْلمور اليسرية ،   ْلن 
 ثانياً : إذا باع دون ما قد ر له .

 مثال : قال املوكل : بع اْلرض َّبائة ، فباعها بتسعني .
 البيع صحيح ويضمن الوكيل الباقي ، ولو كان ِا يتغابن به عادة ، ْلنه ليس له أن يبيع دون ما قدر له .ف
 على اإلجازة وإال لزمه ( . 

َ
 ) وإن اشرتى ما مل يأذن له فيه وقِف

وكل، فإن أجازه صح ولزم املوكل، ، ويكون موقوفًا على إجازة املح، فإن الشراء صحيكيل شيئًا مل يأذن له فيه املوكلأي : وإن اشرتى الو 
 ، ْلنه مل يأذن يف شرائه .وإن مل جيزه لزم الوكيل، ْلن الشراء صدر منه، وال يلزم املوكل

 أن الشراء باطل . وقيل :
 وهو قول الشافعية .

 أن الشراء صحيح ، ويكون للوكيل ال للموكل . وقيل :
 وهذا قول النفية ، واملالكية .
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 ا بعشرة فما زاد فلك صح ( .) ولو قال : بع هذ
 أي : يصح وله ) للوكيل ( الزيادة .

َها فـَُهَو َلك : إ قال ابن قدامة  َصحَّ ، َواْسَتَحقَّ الز ِيَاَدَة .، َذا قَاَل : ِبْع َهَذا الثَـّْوَب ِبَعْشرٍَة ، َفَما زَاَد َعَليـْ
 َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ اَل َيِصحُّ .

َواْلَعاِمِل يِف  ، َكاْلُمَضاِربِ  ُط الر ِْبِح َلُه يِف الثَّاِن ، َفَصحَّ َشرْ  َصرَُّف يف َماِلِه بِِإْذنِهِ ، َوِْلَنَُّه يـَتَ  اَن اَل يـََرى ِبَذِلَك بَْأًسا، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس كَ  َولََنا
 ) املغين (     .اْلُمَساقَاةِ 

 ال يلزم .لكن هل يلزم أن خيَب املوكل بثمن املبيع ؟ 
 قوالن :  وهل يلزم أن خيَب املشرتي بسعرها الذي حدده املوكل ؟

 وهو الصحيح .ال يلزم ،  وقيل :يلزم ،  قيل :
 ) والوكيل أمني ال يضمن ما تلف بيده إال بتفريط أو تعدٍ ( . 

 الوكيل أمني ، فال يضمن إال إذا تعدى أو فرط .
من الشارع أو بإذن من املالك فهو أمني، ومن كان يف يده بغري إذن من الشارع أو من املالك واْلمني هو : كل من كان املال بيده بإذن 

 فليس بأمني .
 والوكيل أمني؛ ْلن العني حصلت بيده بإذن من املوكِ ل، ومىت ترتفع اْلمانة؟

 ترتفع اْلمانة إذا تعدى أو فرط، وصارت يده غري أمينة.
 التعدي : أن يفعل ما ال جيوز .

 ري ُ : أن يرتك ما جيب .التف
نه مثال آخر: الوكيل وكله يف شراء ساعة، واشرتى الساعة، مث وضعها يف بيته على رف يتناوله الصبيان، فأخذ الصبيان الساعة وخرَّبوها، فإ

 يضمن؛ ْلنه فرَّط.
شرتاها يل يف يده ـ يعين استعملها ـ مثال آخر: وكلته أن يشرتي يل ساعة فاشرتاها، مث إنه نسي ساعته يف البيت فوضع الساعة اليت ا

 فجاءها شيء وكسرها، فإنه يضمن؛ ْلن هذا من التعدي.
مثال آخر: اشرتى الساعة ووضعها يف رف عال ال يتناوله الصبيان، ولكن أحد الصبيان كان بذي اً، أتى بسلم، وصعد على الرف وأخذ 

ريطاً، إذ إنه جرت العادة أن الناس َيفظون مثل الساعة وشبهها يف الرفوف الساعة وكسرها، فهنا ال يضمن؛ ْلن هذا ليس تعديًا وال تف
 العالية عن الصبيان، وهذا الصيب خرج عن العادة.

 فعلى كل حال، إذا تلف الشيء الذي َتت يده بتعدٍ  أو تفري ُ فهو ضامن، وبال تعدٍ  وال تفري ُ فهو غري ضامن.  ) الشرح املمتع ( .
 ( .) وتبطل مبوت أحدهما 

 هذه مبطالت الوكالة :
 أي : إذا مات الوكيل أو املوك ل بطلت الوكالة . موت أحدمها .

 ْلهنا تعتمد على الياة ، فإذا انتفت انتفت صحتها ، النتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف .
ستمروا مع الوكيل ، أما الوكيل فتبطل َّبوته ، ْلن املوكل ْلنه إذا مات املوكل انتقل املال إىل ورثته ، فالبد من جتديد الوكالة إذا شاؤوا أن ي
 إمنا رضيه بعينه ، فإذا مات فإن املعقود عليه قد زال وفات ، فتبطل بذلك الوكالة .

 ) وجنونه ( . 
 أي : وتبطل جبنون أحدمها .

 .لتصرف ل أهالً ْلن اجملنون ليس 
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 ) وبفسخ أحدهما ( .
 أي : بفسخ الوكيل أو املوكل ْلا .

 وقد تقدم أن هذا مقيد َّبا إذا مل يكن يتضمن الفسخ ضرراً .
 فائدة :

  .لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه  اختلف العلماء : 
علم مثاله : وكلت هذا الرجل على أن يبيع بييت ، مث يف اليوم الثان أشهدت رجلني أن فسخت وكالته ، مث باع البيت يف اليوم الثالث ومل ي

  .بالفسخ 
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

 : أنه ال ينفذ تصرفه ، والبيع باطل . القول األول
 وهذا مذهب الشافعي ، والنابلة ، واختاره ابن تيمية .

 وعلى هذا القول فالبيع غري صحيح ، ْلنه فسخ الوكالة قبل البيع .
 : أن تصرفه نافذ . القول الثاين

 وهذا مذهب أِب حنيفة .
 .ن اْلصل بقاء ما كان على ما كان( فاْلصل بقاء الوكالةْليعلم بإزالته فكان تصرفاً صحيحاً. ): ْلن تصرفه مستند إىل إذن سابق مل قالوا
 أنه مل يصدر منه تفري ُ ، وإمنا التفري ُ من املوكل الذي مل يبلغه . -ب
للعقد ، فال يثبت يف حقه قبل علمه كالنسخ ، ال يثبت يف ذمة أن الوكيل يتصرف بأمر املوكل وملصلحته ، وعزله قبل علمه حل  -ج

 املكلف إال بعد العلم .
 أن يف القول بعزله إضراراً به ، ْلنه قد يتصرف بعد عزله َّبا يوجب الضمان ، والضرر يزال . -د
 أن الوكيل حمسن ، وال يكون جزا احملسن اإلساءة بتحميله الضمان . -هـ
 . وهذا القول هو الصحيح 

 باب الشـركة
 تعريفها : 

 اجتماع يف تصـرف .
 يعين أن يتعاقد شخصان يف شيء يشرتكان فيه . ) وتسمى هذه شركة عقود ( .

 ( .جائزة بالكتاب والسنة واإلمجاع  ) وهي
 قال تعاىل ) وإن كثرياً من اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض .. ( .

 ِا ملكت أُيانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء(. وقال سبحانه )ضرب لكم مثاًل من أنفسكم هل لكم
 ) أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه ، فإن خان خرجت من بينهما ( رواه أبوداود . وقال 

 ) وهي مخسة أنواع ( 
 أي : أن الشركة مخسة أنواع ، ودليل ذلك التتبع واالستقراء . 

أن يشرتك اثنان فأكثر يف مال يتجران فيه ، ويكون الربح بينهما  ) أحدها : شركة العِنان ، وهي
 حبسب ما يتفقان عليه ( .

 : شركة العنان . هذه النوع األول من أنواع الشركات
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 وهي أن يشرتكان اثنان فأكثر يف مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما ِبسب ما يتفقان عليه .
وشرعا يعمالن فيه بالبيع والشراء .. ، اري لبيع املواد الغذائية هذا أحضر مااًل وهذا أحضر مااًل اثنان اشرتكا يف فتح حمل جت :مثال ذلك 

 إخل ، فهذه نقول بأهنا شركة عنان .
 1فائدة : 

 وهذا النوع من الشركات جائز باتفاق الفقهاء .
 ، والتقرير أحد وجوه السنة . ة عن الرسول يوقد ورد يف جوازها أدلة تقرير  

د ورد عن سليمان بن أِب مسلم قال ) سألت أبا املنهال عن الصرف يداً بيد ، فقال : اشرتيت أنا وشريك يل شيئاً يداً بيد ، ونسيئة ، فق
عن ذلك فقال : ما كان يدًا بيد فخذوه ،  فجاءنا الَباء بن عازب فسألناه ، فقال : فعلُت أنا وشريكي زيد بن أرقم ، وسألنا النيب 

 سيئة فذروه ( رواه البخاري .وما كان ن
 (  ، فاتفقا على أن يفتحا حماًل ْلذا املال ، وصار كل واحد منهما يعمل َهذا احملل 100( لاير ، وآخر عنده )  100مثال : رجل عنده )

 2فائدة : 
 يكني لصاحبه .َسيت بذلك : إما من َعنَّ يِعن بكسر العني وضمها : إذا ظهر أمامك ، وذلك لظهور مال كل من الشر  - 

 وإما من الِعنان : وهو سري اللجام الذي متسك به الدابة ، والفارسان إذا تساويا يف السري ، فإن عنانيهما يكونان سواء .
 أو أْخذاً من عنان الدابة املانع ْلا من السري ، ملنع كل من الشريكني من التصرف بغري مصلحة .

 3فائدة : 
يكون أحد الشريكني أكثر من ، فيجوز أن  ساواة ال يف املال وال يف التصرفال يشرتط فيها امل ْلنه:  اسذا النوع هو السائد بني النه 

 . اآلخر
 4فائدة : 

 ويكون الربح بينهما ِبسب ما يتفقان عليه .
رجل ِن يثق به الناس ْلنه يرجع إىل العمل ، واخلَبة ، والثقة ، والسمعة وَنو ذلك ، وهذا خيتلف باختالف الناس ، قد يكون هذا ال

 ح .خلَبته وجودته وَنو ذلك ، فيشرتط أن له ثالثة أرباع الرب
 فلو قال أحدمها ، يل ثالثة أرباع الربح ولك الربع ، جاز .

 5فائدة :  
 .يشرتط أن يكون املال معلوماً ولو متفاوتاً  

 دره ووصفه .أي : املال الذي يدفعه كل واحد من الشريكني البد أن يكون معلوماً ، ق
 ْلن اجملهول ال ُيكن الرجوع إليه عند الفسـخ .

 قوله )ولو متفاوتاً ( يعين بعضه أكثر من بعض . -
 مثال ذلك : إنسان شارك بألف ، وإنسان خبمسمائة لاير .

 6فائدة : 
 .وأن يشرتطا لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً  

 الربع ، والثلث ( .ك) املشاع :  
 قول : يل ربع الربح ولك ثالث أرباع يصح .ي كأن

 أو قال : الربح بيننا فإنه يصح ، أو قال : يل ثلث الربح ولك الثلثان . 
 درهم ، فإنه ال يصح ، ْلنه رَّبا ال تربح إال هذا الربح فيبقى الثان ال ربح له . ( 100)إن قال أحدمها لك من الربح ف
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 ما لو قال : ولك شيء من رِبه ، فال يصح .) معلوماً ( احرتازاً من اجملهول ، ك
 7فائدة : 

 ْلمرين : ال يصح ،فإنه الربح  اإن مل يذكر 
 : أن الربح هو املقصود يف الشركة فال جيوز اإلخالل به . األمر األول
 يبقى جمهوالً ، وهذا يؤدي إىل النزاع . :أن عدم ذكر الربح األمر الثاين

 8فائدة : 
 وِبكم الوكالة يف نصيب شريكه .، ِبكم امللك يف نصيبه : هما باملالني ينفذ تصرف كل واحد من

 9فائدة : 
 . واخلسارة على قدر املال 

 خبالف الربح ، فعلى ما شرطاه .
{  200{ ، فيكون على صاحب }  150{ وخسرا ، وعند التصفية أصبح املال }  100{ واآلخر }  200مثال : جاء أحدمها بـ} 

 { . 50{ خسارة  }  100على صاحب } { و  100خسارة } 
 يتجر فيه ويشرتكان يف رحبهِ ( .

ً
 ) والثاني : املضاربة ، وهي أن يدفع أحدهما إىل اآلخر ماال

 دفع مال معلوم ملن يتجر به جبزء معلوم من رِبه . فشركة املضاربة :
 .{ لاير ليتجر َها على أن يكون الربح بينهما  100مثال : أعطى عمر زيداً } 

 1فائدة : 
 حكمها : جائزة باإلُجاع .

 قال ابن قدامة : وأُجع أهل العلم على جواز املضاربة يف اجلملة .
 وقال ابن رشد : وال خالف بني املسلمني يف جواز القراض .

 .وأُجعت اْلمة عليها فضارب أصحابه يف حياته وبعد موته،، بة على ما كانت عليه قبل اإلسالماملضار  : وقد أقر النيب وقال ابن القيم
الناس ِباجة إىل هذه الشركة ، حيث أن اْلموال ال تنمو إال بالتنقيب والتجارة وليس كل من ُيلكها َيسن العمل َها ، وكذلك هناك من و 

  .َيسن العمل لكن ال مال له فكانت الاجة لصاحل الطرفني
 2فائدة : 

 وال يضارب العامل َّبال آلخر إال بشرطني :
 إن رضي اْلول . : األول
 : إن مل يضر باْلول . الثاين

مثال: أعطيتك مبلغًا من املال على أن تتجر به بالكتب، فأخذهتا وضاربت، مث عقد هذا الرجل عقد مضاربة مع رجل آخر يف نفس 
 السلعة، فهذا العقد يضر باْلول، ْلن السلعة إذا كثرت رخصت .

 لكن إن رضي اْلول جاز .
 3فائدة : 

 املضاربة معرفة الربح . ) معرفة نصيب كل واحد منهما ( ، وأن يكون مشاعاً . من شروط
 ) املغين ( .  بِِه .َوَمْن َشْرِط ِصحَِّة اْلُمَضارَبَِة تـَْقِديُر َنِصيِب اْلَعاِمِل ؛ ِْلَنَُّه َيْسَتِحقُُّه بِالشَّْرِط ، فـََلْم يـَُقدَّْر إالَّ  قال ابن قدامة :

 ر به والربح بيننا فنصفان .إن قال رب املال اجت
 وإن قال اجتر به ويل ثالثة أرباع أو الثلث صح، ْلنه مىت علم نصيب أحدمها أخذه والباقي لآلخر.
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عامل أهل خيَب  ويشرتط تقدير نصيب العامل، ونصيب كل واحد من الشريكني يف الشركة جبزء مشاع؛ ْلن النيب  قال ابن قدامة :
 ضاربة يف معناها.بشطر ما خيرج منها، وامل

 ؟ فإن قال: خذه مضاربة والربح بيننا
كقوله: هذه الدار بيين وبينك،   ، صح وهو بينهما نصفني؛ ْلنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غري ترجيح ْلحدمها، فاقتضى التسوية 

 ايف ( .. ) الك وإن قال: على أن لك ثلث الربح، صح، والباقي لرب املال؛ ْلنه يستحقه، لكونه مناء
أَْو َنِصيٌب أَْو َحظٌّ ملَْ َيِصحَّ ؛ َوِإْن قَاَل : ُخْذُه ُمَضارَبًَة ، َوَلك ُجْزٌء ِمْن الر ِْبِح ، أَْو َشرَِكٌة يِف الر ِْبِح ، أَْو َشْيٌء ِمْن الر ِْبِح ،  وقال يف املغين :

 ٍر َمْعُلوٍم .ِْلَنَُّه جَمُْهوٌل ، َواَل َتِصحُّ اْلُمَضارَبَُة إالَّ َعَلى َقدْ 
 َومُهَا يـَْعَلَماِن َذِلَك . َوِإْن قَاَل : ُخْذُه ، َوَلك ِمْثُل َما َشَرَط لُِفاَلٍن .

 َصحَّ ؛ ِْلَنَـُّهَما َأَشارَا إىَل َمْعُلوٍم ِعْنَدمُهَا .
 ) املغين ( .          ِْلَنَُّه جَمُْهوٌل . َوِإْن َكانَا اَل يـَْعَلَمانِِه ، أَْو اَل يـَْعَلُمُه َأَحُدمُهَا ، َفَسَدْت اْلُمَضارَبَُة ؛

وال جيوز القراض إال بأن يسميا السهم الذي يتقارضان عليه من الربح ، كسدس ، أو ربع ، أو ثلث ، أو نصف ، ويبينا  وقال ابن حزم :
 ما لكل واحد منهما من الربح .

 4فائدة : 
 ى هذه الدراهم أو الدنانري سنة ، فإذا مضت السنة فال تبع وال تشرت .تصح املضاربة مؤقتة : بأن يقول رب املال : ضاربتك عل

 5فائدة : 
 املضاربة بالدين : وهو ما إذا كان لرجل على آخر دين ، فيقول له : ضارب بالدين الذي عليك ، مل يصح .

 وال نعلم فيه خالفاً .            ) املغين ( . قال ابن قدامة :
 وْلن املال الذي يف يد املدين له ، وإمنا يصري لغرُيه بقبضه ، ومل يقبضه . وذلك لعدم حضور املال ،

 6فائدة : 
ن إن فسدت شركة املضاربة : فقيل : املال كله لرب املال ، وللعامل أجرة املثل ، وقيل : أن للعامل سهم املثل ، فيقال : لو اجتر اإلنسا

يعطى نصف الربح ، فيكون له نصف الربح ، وهكذا ، وهذا القول هو الصحيح ، ْلن  –مثاًل  –َهذا املال كم يعطى يف العادة ؟ فقالوا 
 العامل إمنا عمل على أنه شريك ال على أنه أجري .

 7فائدة : 
 من شرطها أن يكون رأس املال معلوماً للعاقدين .

 ُلوَم اْلِمْقَداِر َواَل جَيُوُز أَْن َيُكوَن جَمُْهواًل َواَل ُجزَافًا .َوَمْن َشْرِط اْلُمَضاَربَِة أَْن َيُكوَن رَْأُس اْلَماِل َمعْ قال ابن قدامة : 
 8فائدة : 

 هل جيوز أن يكون رأس مال املضاربة من العروض ؟
 ال جيوز . قيل :

 : ال يصح القراض إال بالدراهم والدنانري دون العروض والسلع ، وبه قال ُجهور الفقهاء . قال املاوردي
 جيوز . وقيل :

 لعدم الدليل املانع . هو قول طاووس والسن واْلوزاعي .و 
 9فائدة : 

ويصح أن يشرط على العامل أن ال يسافر باملال، وال يتجر به إال يف بلد بعينه، أو نوع بعينه أو ال يعامل إال رجالً :  قال ابن قدامة
 يف ( ..             ) الكا بعينه؛ ْلنه إذن يف التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة
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َقِسُم ِقْسَمنْيِ ؛ َصِحيٌح ، َوفَاِسٌد ، فَالصَِّحيُح ِمْثُل َأْن َيْشرَتَِط َعَلى اْلعَ :  وقال يف املغين اِمِل أَْن اَل ُيَساِفَر بِاْلَماِل ، َوالشُُّروُط يف اْلُمَضارَبَِة تـَنـْ
 ِنِه ، أَْو نـَْوٍع بَِعْيِنِه ، أَْو اَل َيْشرَتَِي إالَّ ِمْن َرُجٍل بَِعْيِنِه .أَْو أَْن ُيَساِفَر بِِه ، أَْو اَل يـَتَِّجَر إالَّ يف بـََلٍد بَِعيْ 

َّْن َيْكثـُُر  َّا يـَُعمُّ ُوُجوُدُه ، أَْو اَل يـَُعمُّ ، َوالرَُّجُل ِِ  ) املغين ( .  ِعْنَدُه اْلَمَتاُع أَْو يَِقلُّ .فـََهَذا ُكلُُّه َصِحيٌح ، َسَواٌء َكاَن النـَّْوُع ِِ
 10فائدة : 

 العامل يف املضاربة أمني .
  ، َفَكاَن أَِميًنا ، َكاْلوَِكيِل .َواْلَعاِمُل أَِمنٌي يِف َماِل اْلُمَضارَبَِة ؛ ِْلَنَُّه ُمَتَصرِ ٌف يِف َماِل َغرْيِِه بِِإْذنِِه ، اَل خَيَْتصُّ بِنَـْفِعهِ :  قال ابن قدامة

 11فائدة : 
 مبطالت املضاربة :

 . انفسخ القراض .أو توسوس ِبيث ال َيسن التصرف ..ف القناع : وإذا مات أحد املتقارضني أو جن جنوناً مطبقاً جاء يف كشا
 12فائدة : 

 ه .إَذا تَِلَف اْلَماُل قـَْبَل الشِ رَاِء انـَْفَسَخْت اْلُمَضارَبَُة ؛ لَِزَواِل اْلَماِل الَِّذي تـََعلََّق اْلَعْقُد بِ  : قال ابن قدامة
هِما جباهِهما فما رحبا فبينهما ( .) الث

ْ
ي

َ
ت

َّ
 الث : شركة الوجوه ، أن يشرتيا يف ذِم

 وهي شركة تقوم على اشرتاك رجلني أو أكثر وال مال ْلم على أن يشرتوا بوجوههم .
 1فائدة : 

 لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانتـه عند الناس . َسيت بذلك :
 2فائدة : 

 حكمها :جائزة .
 النفية والنابلة . وهذا مذهب

 إىل عدم صحتها .وذهب بعض العلماء : 
 3فائدة : 

 تبطل َّبوت أحد الشريكني .
 4فائدة : 

 ويكون الربح بينهما على ما اشرتطاه من تساو أو تفاضل، ْلن أحدمها قد يكون أوثق عند التجار.
 5فائدة : 

 والوضيعة على قدر املال ، وهذا يف ُجيع الشركات كما تقدم . 
 وحكمها يف جواز ما جيوز لكل واحد منهما، أو ُينع منه حكم شركة العنان. : قال ابن قدامة

سِبان بأبدانِهِما ( . الرابع : شركة األبدان) 
َ
 ، وهي أن يشرتكا فيما يكت

 بني الدادين والنجارين وأمثاْلم ِن يعملون بالبدن .  ة تكون عادوهذه الشركة 
 1فائدة : 

 الصنائع .تصح مع اختالف 
 كحداد وجنـار مثالً .

 2فائدة : 
 إن مرض أحدمها فالكسب الذي عمله أحدمها بينهما .

 ْلن اْلصل الشركـة .
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 وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمـه .
 ْلهنما دخال على أن يعمال ، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه .

 3فائدة : 
يكون نصيب كل واحد ومقداره معلومًا ْلما ، وهذا الشرط ال بد منه يف ُجيع الشركات ، فليس خمتصًا يف  يشرتط يف شركة اْلبدان أن

 شركة اْلبدان .
 ويشرتط أن يكون نصيب كل واحد منهما شائعاً كالنصف أو الثلث أو الربع .

 4 فائدة :
َفَما َشَرطَا ، َصحَّ ، َنصَّ َعَلْيِه : َوِإْن َدَفَع َرُجٌل َدابَـَّتُه إىَل آَخَر لِيَـْعمَ  قال ابن قدامة نَـُهَما ِنْصَفنْيِ أَْو أَْثاَلثًا أَْو َكيـْ َها ، َوَما يـَْرُزُق اَّللَُّ بـَيـْ َل َعَليـْ

 يف رَِوايَِة اْْلَثـَْرِم َوحُمَمَِّد ْبِن َأِب َحْرٍب َوَأمْحََد ْبِن َسِعيٍد .
 .                ) املغين ( . َذاَونُِقَل َعْن اْْلَْوزَاِعيِ  َما يَُدلُّ َعَلى هَ 


