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ملخص البحث

بينّ الباحث الأمور التالية:

- تعري��ف بع�ض م�صطلحات عنوان البحث: الأ�صل: الراجح، الوكالة: تفوي�ض 

�ص��خ�ض جائز الت�ص��رف مثل��ه فيما يفعل��ه عنه حال حيات��ه، مما هو معل��وم قابل 

للنيابة، اخل�ص��و�ض:الإفراد، امل�صاربة: دفع املال اإلى من يتجر فيه بجزء من ربحه، 

العموم: ال�صمول.

- م�صروعية الوكالة من الكتاب وال�صنة والإجماع.

- للوكالة نوعان: عامة: يعطي املوكل فيها لوكيله ال�صالحية التامة للت�صرف يف 

جميع اأموره وحقوقه. خا�صة: تكون ال�صالحية فيها يف ت�صرف معي.

- اأركان الوكالة عند اجلمهور اأربعة هي: ال�ص��يغة، واملوكل، والوكيل، واملوكل 

به، ثم بينّ �شروط كل ركن.

- م�صروعية امل�صاربة من الكتاب وال�صنة والإجماع.

- للم�ص��اربة نوع��ان: مطلقة: هي الت��ي مل تقيد بزمان ول م��كان ومل يبي العمل 

فيه��ا، ول �ص��فته، ول من يعامله م��ن بائع وم�ص��ٍر، ومل يذكر فيها ن��وع التجارة. 

م. دة: هي التي يعينّ فيها �صيئا مما تقدنّ مقينّ

- اأركان امل�ص��اربة عن��د اجلمهور خم�ص��ة ه��ي: ال�ص��يغة، والعاق��دان، واملال، 

والعمل، والربح، ثمنّ بينّ �شروط كل ركن.

ُن امل�ص��اربة معن��ى الوكالة،  - م��ن اأوج��ه التفاق بي الوكالة وامل�ص��اربة: ت�ص��مُّ

واإجماع الفقهاء على ت�صمية امل�صارب وكياًل.
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ُن امل�صاربة لعقدين هما ال�صركة  - من اأوجه الختالف بي الوكالة وامل�صاربة: ت�صمُّ

والوكالة، واتفاق الفقهاء على جواز تاأقيت الوكالة بزمن، واختالفهم يف امل�شاربة.

- املعنى الإجمايل للقاعدة على �صقي كالتايل:

الأول: الأ�ص��ل يف الوكالة اخل�صو�ض: الأ�صل يف ت�ص��رفات الوكيل خ�صو�ض الإذن، 

ًا اأو ُعرفًا. فال يت�صرف اإل مبوجب ما اأذن له موكله َن�صنّ

الثاين: الأ�صل يف امل�صاربة العموم: الأ�صل يف ت�صرفات امل�صارب العموم والإطالق؛ 

لأن مقت�صى عقد امل�صاربة يقت�صي ذلك، فاملق�صود من امل�صاربة حت�صيل الربح، وهذا 

ار. دا بعرف الُتجنّ ل يتاأتى اإل باإطالق ت�صرفه وعدم تقييده، ويكون هذا الإطالق مقينّ

- من �صوابط ال�صق الأول: اأن الأ�صل يف ت�صرف الوكيل عدمه، فاإذا اختلف املوكل 

والوكيل يف اأ�صل الت�صرف فالقول قول املوكل؛ لأن الأ�صل عدم الوكالة.

ومن �صوابط ال�صق الثاين: اأن الإطالق يف ت�صرفات امل�صارب يف امل�صاربة املطلقة لي�ض 

اإطالقًا تامًا يف الت�صرفات، بل تختلف ح�صب نوعية العقد واإذن املال وتفوي�صه.

- ب��ينّ اتفاق الفقه��اء على ال�ش��قنّ الأول من القاع��دة، واتفاقهم اأي�ش��ًا على اأن 

عمل امل�ص��ارب والوكيل مما يقبل التقييد والتخ�صي�ض، اإلنّ اأن اجلمهور ا�صرطوا يف 

امل�صارب األ ي�صيق عليه بالتعيي.

- واختالفهم على ال�شق الثاين منها اإلى قولي: 

الأول: العمل بها، وهو قول احلنفية واحلنابلة.

الثاين: عدم العمل بها وهو موؤدى قول املالكية، وظاهر كالم ال�صافعية.

- عدد بع�ش��ا م��ن الفروع الفقهية املرتتبة على القاع��دة منها: ل يجوز للوكيل 

عند اإطالق العقد البيع ن�صيئة.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�س���الة وال�سالم على الهادي الأمني، نبينا حممد، 
وعلى اآله و�سحبه والتابعني. 

اأما بعد: ف���اإن من اأجل علوم ال�رشيعة واأف�سلها:  عل���م القواعد الفقهية، وما 
يتخ���رج من الفروع عليها، وما يرجع من ال�سوارد املتفرقة عليها، فهي كامليزان 
للم�سائل تعر�ض عليه وتوزن ب���ه، فعندما تعر�ض امل�ساألة على القا�سي اأو املفتي 

يعر�سها على هذه القواعد ويطبقها عليها ويعرف حكمها بها. 
كما اأن معرفتها تعني الفقيه على الطالع  على حقائق الفقه ومداركه وماآخذه 
واأ�رشاره، وت�ساعده على التمهر يف فهمه وا�ستح�ساره، ومتكنه من القدرة على 
الإحلاق والتخريج ومعرفة اأحكام امل�سائل التي لي�ست مب�سطورة، والوقائع التي 
ل تنق�س���ي على ممر الزمان)))، وجتنبه من التناق�ض التي قد يرتتب على التخريج 

من امل�سائل اجلزئية. 
ج الف���روع باملنا�سبات  وق���د اأ�سار القرايف اإلى ذل���ك بقوله: "ومن جعل يخرِّ
اجلزئي���ة دون القواع���د الكلي���ة تناق�ست عليه الف���روع واختلف���ت، وتزلزلت 

))) انظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص6. 
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خواط���ره فيها وا�سطرب���ت، و�ساقت نف�سه لذلك وقنط���ت، واحتاج اإلى حفظ 
اجلزئيات الت���ي ل تتناهى، وانتهى العمر ومل تق�ِض نف�سه من طلب مناها، ومن 
�سبط الفقه بقواعده ا�ستغنى عن حفظ اأكرث اجلزئيات؛ لندراجها يف الكليات، 

واحتد عنده ما تناق�ض عند غريه وتنا�سب"))). 
ونق���ل الت���اج ال�سبكي عن والده قول���ه: "وكم من اآخ���ر م�ستكرث يف الفروع 
ومدارك���ه قد اأفرغ جمام ذهنه فيها غفل عن قاعدة كلية، فتخبطت عليه املدارك 
و�سار ح���ريان، ومن وفقه اهلل مبزيد من العناية جمع ب���ني الأمرين، فريى الأمر 

راأي العني"))). 
وقد ا�ستوقفني عند النظر يف كتب الفقه وقواعده قاعدة: الأ�سل يف الوكالة 
اخل�سو����ض، ويف امل�سارب���ة العموم، حي���ث مل اأجد من تناول ه���ذه القاعدة 
واأفرده���ا بالبح���ث على الرغم م���ن اأهميتها، لذا فقد عزمت عل���ى الكتابة فيها 

وحترير مباحثها، وا�ستيفاء الكالم على عنا�رشها. 

أهمية املوضوع وأسباب اختياره: 

1- اأن هذه القاعدة تتعلق بعقدين من عقود الإرفاق، وهما الوكالة وامل�ساربة، 
وحاجة النا�ض اإلى هذين العقدين على مر الزمان ل تنقطع. 

2- كرثة فروعها والتطبيق عليها يف جمالها. 
3- ك���رثة احلوادث التي ميكن معرفة حكمه���ا من خالل هذه القاعدة، وذلك 

))) الفروق )/3. 
)3) الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي )/309. 
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ب�سبب ارتباطها بقاعدة العرف والعادة. 
4- اأن هذه القاعدة تعد مرجعاً خ�سباً للق�ساء واملفتني والدار�سني يف الق�سايا 

التي تعر�ض عليهم مما يتعلق مبجال القاعدة. 
5- اأن درا�س���ة القاع���دة تدرب الباحث عل���ى التخريج واإحل���اق الفروع مبا 

ينا�سبها. 
الدرا�سات ال�سابقة: 

مل اأج���د – ح�سب علمي – درا�س���ة علمية متخ�س�سة تتن���اول هذه القاعدة 
وتف�سل القول فيها وتفردها بالبحث والدرا�سة.

 
منهج البحث: 

اتبعت يف بحثي لهذه القاعدة وما يندرج حتتها من امل�سائل املنهج الآتي: 
1-اعتمدت على امل�سادر الأ�سيلة يف جمع املادة العلمية. 

2-وثقت الفروع الفقهية املنقولة من م�سادرها مبا�رشة اإل اإذا تعذر ذلك فيتم 
التوثيق بالوا�سطة. 

3-عزوت الآيات القراآنية اإلى �سورها وترقيمها. 
ج���ت الأحاديث والآثار من كتب ال�سن���ة، فاإن كان يف ال�سحيحني اأو  4-خرَّ
اأحدهما اكتفيت به، واإن كان من غريها خرجته من كتب ال�سنة الأخرى مع ذكر 

بع�ض كالم اأهل الخت�سا�ض فيه قوة و�سعفاً. 
5-مل اأترجم الأعالم الواردين يف البحث خ�سية الإطالة. 
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6-املعلومات التف�سيلية للمراجع اكتفيت بذكرها يف قائمة امل�سادر واملراجع 
ول اأذكرها يف حوا�سي البحث خ�سية التطويل والإثقال. 

هذا ما اأردت بيانه، واأ�ساأل اهلل التوفيق وال�سداد يف القول والعمل، واأن يغفر 
يل النق�ض والزلل، واأن يجعل عملي خال�ساً لوجهه الكرمي. 

املبحث األول

املعنى اإلفرادي للقاعدة

وفيها اأربعة مطالب:
املطلب األول

حقيقة األصل، واملراد به يف القاعدة

قبل اأن نعرف بالأ�سل يف ال�سطالح ل بد من تعريفه يف اللغة، فالأ�سل يف 
اللغة له معاٍن عدة يف اللغة منها: 

اأحدها: اأ�سا�ض ال�سيء واأ�سفله، ومنه قولهم: اأ�سا�ض احلائط اأ�سله))).
وثانيها: من�ساأ ال�سيء الذي ينبت منه)))، ومنه قيل: القطن اأ�سل املن�سوجات؛ 

لأنها تن�ساأ عنه))). 
وثالثها: ما ي�ستند وجود ذلك ال�س���يء اإليه، فالأب اأ�سل للولد، والنهر اأ�سل 

))) انظ���ر: مقايي����ص اللغ���ة )/09)، القامو�ص املحيط 338/3، ل�سان الع���رب ))/6)، امل�سباح املنري �ص6 مادة اأ�سل، الكليات 
�ص))). 

))) انظر: نهاية ال�سول )/7، �سرح الكوكب املنري )/38، القامو�ص الفقهي �ص0). 
)6) انظر: اأ�سول الفقه لأبي النور زهري )/7. 
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للجدول))).  
ورابعها: ما يبتنى عليه غريه، �سواء كان البناء ح�سياً اأم معنوياً، فالأول كبناء 
ال�سق���ف على اجلدار، والثاين كبناء احلكم على دليله، فكل من اجلدار والدليل 

اأ�سل))). 
وغريها من املعاين))). 

واأقرب املع���اين اللغوية لالأ�سل للمعنى ال�سطالحي ه���و التعريف الرابع، 
وهو ما يبتنى عليه غريه، لرجوع املعاين الأخرى اإليه، ولكونه املنا�سب لالأ�سول 

الفقهية، فالفروع الفقهية تبنى وتعطى حكم اأ�سلها)1)).
وقد اعتمد هذا التعريف اأكرث العلماء)))). 

اأما تعريفه يف ال�سطالح: 
لالأ�سل يف ا�سطالح العلماء معاٍن كثرية نذكر اأهمها: 

الأول: الأ�س���ل مبعنى الدليل، ومن���ه قولهم: اأ�سل ه���ذه امل�ساألة من الكتاب 
وال�سن���ة اأي: دليله���ا))))، وقولهم: الأ�س���ل يف وجوب ال�س���الة، قوله تعالى: 

)7) انظر: امل�سباح املنري �ص6، الإحكام للآمدي )/3)، �سرح خمت�سر الرو�سة )/3)) – ))). 
)8) انظ���ر: املعتم���د )/9، التمهي���د لأبي اخلطاب )/)، خمت�سر ابن احلاجب )/08)، تنقيح الف�سول ل�سدر ال�سريعة )/8، 

�سرح الكوكب املنري )/38، اأ�سول الفقه للباح�سني �ص)3. 
)9) انظ���ر: تهذي���ب اللغ���ة ))/0)) – )))، مقايي����ص اللغ���ة )/09)، القامو����ص املحيط 339/3، ل�سان الع���رب ))/6)، العدة 
)/70)، نفائ�ص الأ�سول )/36، �سرح الكوكب املنري )/38، اأ�سول الفقه احلد واملو�سوع والغاية للباح�سني �ص8)، 38.
)0)) انظ���ر: عل���م اأ�سول الفقه حقيقت���ه ومكانته للدكتور عبدالعزيز الربيعة �ص9)، الأ�سل والظاهر يف القواعد الفقهية 

لأحمد بن عبدالرحمن الر�سيد �ص)) – 3). 
)))) ن�سبه لأكرث ابن النجار يف �سرح الكوكب املنري )/38، وانظر: املعتمد )/09)، العدة )/70، التمهيد )/)، الوا�سح )/)، 

اللمع �ص))، التحبري )/7)) – 8)). 
)))) انظ���ر: التمهي���د )/6، �سرح تنقيح الف�سول ����ص))، ك�سف الأ�سرار للبخاري )/9، البحر املحيط )/7)، الإبهاج )/))، 

التحبري )/)))، �سرح الكوكب املنري )/38، فواحت الرحموت )/8، علم اأ�سول الفقه للربيعة �ص30. 
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ڍڱ  ڱ  ڍ البقرة: 43. 

الثاين: القاع���دة))))، وو�سفها بع�سهم بال�ستم���رار))))، وبع�سهم بالكلية))))، 
وبع�سهم بامل�ستقرة)))). 

وكلها اأو�ساف للقاعدة. 
ومن ذل���ك قولهم: الأ�سل اأن العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخ�س�سه، اأي 
القاعدة يف ذلك، ومن ذلك قولهم: الفاعل مرفوع اأ�سل من اأ�سول النحو، اأي 

قاعدة من قواعده)))). 
الثال���ث: الراجح، وذلك كقوله���م: الأ�سل براءة الذم���ة، اأي الراجح: براءة 
الذمة، وكقولهم: الأ�سل يف الكالم احلقيقة دون املجاز، اأي الراجح احلقيقة)))). 
الراب���ع: احلكم امل�ست�سح���ب))))، اأو ا�ستم���رار احلكم ال�ساب���ق)1))، اأو احلالة 

القدمية))))، وكلها مبعنى واحد. 
ومنه قولهم: الأ�سل بقاء ما كان على ما كان، اأي احلكم امل�ست�سحب. 

اخلام�ض: ال�سورة املقي�ض عليها. 

)3)) انظر: فواحت الرحموت )/))، �سرح القواعد الفقهية للزرقا �ص87. 
)))) انظر: نهاية ال�سول )/7، التحبري )/3))، �سرح الكوكب املنري )/39، علم اأ�سول الفقه للربيعة �ص30. 

)))) انظر: اإر�ساد الفحول �ص3. 
)6)) انظر: القواعد للح�سني )/)7)، الأ�سل والظاهر للر�سيد �ص)). 

)7)) انظر: فواحت الرحموت )/))، علم اأ�سول الفقه للربيعة �ص30. 
)8)) انظ���ر: �س���رح تنقي���ح الف�سول �ص))، نهاي���ة ال�سول )/7، البحر املحي���ط )/7)، التحبري )/3))، �س���رح الكوكب املنري 

)/39، اإر�ساد الفحول �ص3، اأ�سول الفقه للباح�سني �ص))، الأ�سل والظاهر للر�سيد �ص)). 
)9)) انظر: القواعد للح�سني )/)7)، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص))، فواحت الرحموت )/)). 

)0)) انظر: البحر املحيط )/7)، الأ�سل والظاهر للر�سيد �ص)). 
)))) انظر: الكليات �ص))). 
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وهو ما يقابل الفرع يف باب القيا�ض)))). 
ومن���ه قيا�ض اجل���وع بالن�سبة للقا�سي عل���ى الغ�سب يف منعه م���ن الق�ساء، 

فالأ�سل هو الغ�سب، وهو ال�سورة املقي�ض عليها)))). 
واأق���رب املعاين لالأ�سل للقاعدة هنا هو املعنى الثاين، وهو القاعدة، والثالث 
وه���و الراجح، وما ذكر من تعاريف اأخرى كالكث���ري والتعبد والغالب واملحكم 

امل�ست�سحب وغريه ل تعدو اأن تكون اأمثلة و�سوراً له. 
ولعل امل���راد بالأ�سل هنا: القاعدة التي تبنى علي���ه الأحكام، اأو الراجح  عند 

اختالف الطرفني، واهلل اأعلم. 

املطلب الثاني

حقيقة الوكالة

الفرع األول: تعريفها: 

الوكالة بفتح الواو وك�رشها: ا�سم م�سدر من التوكيل. 
ق���ال ابن فار�ض: "الواو والكاف والالم اأ�سل �سحيح يدل على اعتماد غريك 
يف اأمر له، والتوكل منه، وهو اإظهار العجز يف الأمر والعتماد على غريك...، 

)))) انظ���ر: �س���رح تنقي���ح الف�سول ����ص6)، نهاية ال�سول )/9)، البحر املحيط )/6)، التحب���ري )/3))، �سرح الكوكب املنري 
 .(0/(

)3)) انظ���ر: الأ�س���ل والظاهر لر�سيد �ص6)، وقد اأورد بع�ص العلماء اإطلقات اأخرى للأ�سل، مثل اإطلقه على ما يقابل 
الو�سف، وعلى الكثري، والغالب، والتعبد واملخرج وغريها. 

انظ���ر: القواع���د للح�سن���ي )/)7)، الأ�سباه والنظائر لب���ن ال�سبكي )/3))، نهاية الو�سول لب���ن ال�ساعاتي )/97)، البحر 
املحيط )/7)، الكليات �ص)))، ك�ساف ا�سطلحات الفنون )/)))، الأ�سل والظاهر للر�سيد �ص7) – 60. 
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و�سمي الوكيل؛ لأنه ُيوَكل اإليه الأمر")))). 
وتطلق الوكالة يف الفقه على عدة معاٍن منها:

1- العتم���اد على الغري يف الأمر وتفوي�سه اإلي���ه، والوكيل بهذا املعنى فعيل 
مبعنى مفع���ول؛ لأنه موكول اإلي���ه))))، ومنه قوله تعال���ى: ڍ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦڍ هود: 56   اأي اعتمدت على اهلل وفو�ست اأمري اإليه. 
2-  احلفظ، والوكيل بهذا املعنى فعيل مبعنى فاعل، ومنه قوله تعالى: ڍ حئ  

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ڍ اآل عمران: 1٧3. 

3- الكفال���ة))))، والوكي���ل اأعم من الكفي���ل؛ لأن كل كفيل وكيل، ولي�ض كل 
وكيل كفياًل)))). 

اأما الوكالة يف ال�سطالح: 
فعرفت بعدة تعريفات، نذكر بع�ساً منها: 

1- عرفها احلنفية باأنها: اإقامة الإن�سان غريه مقامه يف ت�رشف معلوم)))). 
ويرد على التعريف باأنه غري مانع لأمرين: 

الأول: اأن���ه ل مينع دخول بع�ض الت�رشفات التي ل تقب���ل النيابة، كالعبادات 
البدنية التي ل تقبل النيابة كال�سالة والو�سوء مثاًل. 

الث���اين: اأنه ل مينع من دخول الو�سية، فاإنه اإنابة بعد موت املو�سي، والوكالة 

)))) مقايي�ص اللغة 36/6 مادة وكل. 
)))) انظر: املفردات يف غريب القراآن �ص)3)، امل�سباح املنري �ص0))، ل�سان العرب 6/)68 مادة وكل. 
)6)) انظر: املفردات يف غريب القراآن �ص)3)، امل�سباح املنري �ص0))، ل�سان العرب 6/)68 مادة وكل. 

)7)) انظر: املفردات يف غريب القراآن �ص)3). 
)8)) انظر: فتح القدير 6/)))، العناية �سرح الهداية 99/7) جممع الأنهر )/))9. 
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اإنابة يف حال حياة املوكل فقط، فكان الواجب تقييد التعريف بحال احلياة)))). 
2- عرفها املالكية باأنها: نيابة يف حق ذي اإمرة ول عبادة لغريه فيه غري م�رشوطة 

مبوته)1)). 
ويرد على التعريف اأمران: 

1- عدم و�ض���وح بع�ض �ألفاظ �لتعريف و�لتي حتت���اج �إلى بيان، من �رشوط 
التعريف: 

اأن يكون اأو�سح من املعرف)))). 
2- اأنه غ���ري مانع من دخول الت�رشف غري اجلائ���ز وغري املعلوم، فيدخل يف 

التعريف املجهول، وما ل ي�سح التوكيل فيه)))). 
3- عرفه���ا ال�سافعية باأنها: تفوي����ض �سخ�ض اأمره اإلى اآخ���ر فيما يقبل النيابة 

ليفعله يف حياته)))). 
ويرد على هذا التعريف باأنه مل يقيد التعريف بكونه جائز معلوم، فالتعريف 

ل مينع من دخول املجهول، وما ل ي�سح التوكيل فيه)))). 
وق���د يقال اإن يف التعريف دوراً حيث وردت النيابة فيه وهي الوكالة، فيكون 

تعريفاً لل�سيء بنف�سه. 
ويجاب عن ذلك: ب���اأن النيابة �رشعاً اأعم من الوكالة، فال يكون يف التعريف 

)9)) انظر: الوكالة يف الفقه الإ�سلمي طالب قائد مقبل �ص6). 
)30) انظر: �سرح احلدود لبن عرفة )/37). 

))3) انظر: بلغة ال�سالك )/)8)، الوكالة يف الفقه الإ�سلمي طالب مقبل �ص8). 
))3) انظر: الوكالة يف الفقه الإ�سلمي طالب قائد مقبل �ص8). 

)33) انظر: فتح الوهاب ب�سرح منهج الطلب لزكريا الأن�ساري )/8)). 
))3) انظ���ر: الوكال���ة يف الفق���ه الإ�سلمي طالب قائد �ص9)، الوكالة على اخل�سوم���ة واأحكامها املهنية لل�سيخ عبداهلل بن 

خنني، جملة العدل، العدد )) �ص37. 
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دور)))). 
4- عرفها احلنابلة باأنها: ا�ستنابة جائز الت�رشف مثله فيما تدخله النيابة)))). 

ويرد عليه اأمران: 
1- التكرار يف كلمة نيابة اأو ا�ستنابة. 

2- اأن���ه ل مينع م���ن دخول الو�سية فيه، حيث مل يقي���د الت�رشف بكون حال 
احلياة)))). 

3- ال���دور يف كلم���ة النياب���ة وهي الوكالة، وق���د تقدم ذلك فيم���ا ورد على 
التعريف ال�سابق. 

وعلي���ه فاأولى احل���دود واأقربها اأن يق���ال يف تعريفها: تفوي����ض �سخ�ض جائز 
الت�رشف مثله فيما يفعله عنه حال حياته، مما هو معلوم قابل للنيابة)))). 

�صرح التعريف: 
قوله: "�سخ�ض جائز الت�رشف": يو�سح اأنه ل بد اأن يكون املوكل بالغاً عاقاًل، 
ف���ال ي�سح التوكيل من �سغري مل يبلغ، ول جمن���ون، ويو�سح اأي�ساً اأنه ل بد اأن 

ل فيه، اأو ماأذوناً له يف التوكيل من ت�رشف اأو عقد.  يكون املوكل مالكاً للموكَّ
قوله: "مثله" املراد به الوكيل، واأنه ل بد اأن يكون جائز الت�رشف كاملوكل. 

قوله: "ما يفعله عنه حال حياته" قيد يخرج به الو�سية، فاإنها تفوي�ض �سخ�ض 
))3) انظر: الوكالة يف الفقه الإ�سلمي �ص9). 

)36) انظر: ك�ساف القناع 3/)38. 
)37) انظ���ر: الوكال���ة يف الفق���ه الإ�سلمي ����ص))، ولذا قيدها �ساحب غاية املنتهى باحلي���اة يف تعريفه حيث قال: ا�ستنابة 

جائز الت�سرف مثله يف احلياة فيما تدخله النيابة، انظر: مطالب اأويل النهى )/30)، الإن�ساف 3)/)3). 
)38) انظ���ر: الوكال���ة على اخل�سومة واأحكامها املهنية يف الفق���ه الإ�سلمي �ص36، كما عرفت باأنها: تفوي�ص الغري اإجراء 
ت�ض���رف معل���وم قاب���ل للنياب���ة مم���ن ميلكه غ���ر م�ضروط مبوت���ه، انظ���ر: الوكالة يف ال�ضريع���ة والقان���ون حممد ر�ضا 

عبداجلبار العاين �ص))، والوكالة يف الفقه الإ�سلمي، طالب قائد مقبل �ص)). 
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بت�رشف بعد املمات. 
قوله: "معلوم" قيد يخرج الت�رشف املجهول، فال ي�سح التوكيل فيه. 

قول���ه: "قابل للنيابة" اأي من حقوق اهلل وحقوق الآدميني، وهذا القيد يخرج 
به م���ا ل يقبل النيابة مما ل ي�سح التوكيل فيه، كال�س���الة اأو نحوها من العبادات 

البدنية التي ل تقبل النيابة)))).  

الفرع الثاني: مشروعيتها: 

الوكالة عقد جائز دلَّ على م�رشوعيته الكتاب وال�سنة والإجماع واملعنى. 
اأما الكتاب فقد دلت عدة اآيات على جوازها، منها: 

1- قوله تعالى خمرباً عن اأهل الكهف: ڍ ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ڍ الكهف: 1٩. 

ووج���ه الدللة: اأن اأ�سح���اب الكهف وكلوا واحداً منه���م لياأتي لهم بطعام، 
وهذا يدل على م�رشوعية الوكالة، قال ابن العربي يف تف�سري هذه الآية: "وهذا 

يدل على �سحة الوكالة")1)). 
وقال ابن قدامة: "وهذه وكالة")))). 

وق���د يقال: اإن هذا من �رشع م���ن قبلنا، فيجاب عنه: باأن �رشع من قبلنا �رشع 
لنا ما مل يرد ما ين�سخه، ول نا�سخ له. 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڍ  تعال���ى:   2- قول���ه 

)39) انظر: مطالب اأويل النهى )/30)، ونظام املحاماة يف الفقه الإ�سلمي ملحمد اخلريف �ص)7 – 73. 
)0)) اأحكام القراآن لبن العربي 3/)0). 

)))) املغني 96/7). 
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ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    

ۆ  ۆڍ التوبة: 6٠ . 

ووج���ه الدلل���ة: اأن اهلل عز وجل ذكر �سمن من ي�ستح���ق ال�سدقات الواجبة 
العامل���ني  عليه���ا وهم ال�سع���اة الذين ير�سلهم اإم���ام امل�سلمني نياب���ة عنه جلمع 

الزكاة)))).  
قال اب���ن العربي: "قول���ه والعاملني عليها وه���م الذين يقوم���ون لتح�سيلها 

ويوكلون على جمعها")))). 
وقال القرطب���ي: "قوله تعالى والعاملني عليها يعن���ي: ال�سعادة واجلباة الذين 

يبعثهم الإمام لتح�سيل الزكاة بالتوكيل على ذلك")))). 
3- قوله تعالى خمرباً عن يو�سف عليه ال�سالم: ڍ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ڍ يو�سف: ٩3 . 

ووجه الدللة: اأن يو�سف عليه ال�سالم اأناب اإخوته عنه ليقوموا باإلقاء قمي�سه 
على وجه اأبيه عليه ال�سالم على وجه التوكيل لهم منه)))). 

4- قول���ه تعالى:  عن يو�سف عليه ال�سالم اأنه قال مللك م�رش: ڍ ڄ   ڄ  ڃ   
ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  ڍ يو�سف: 55 . 

ووجه الدللة: اأن يو�سف عليه ال�سالم طلب من ملك م�رش اأن يجعله م�سوؤوًل 
ع���ن خزائن الطعام، متولياً لأحدها نيابة ع���ن امللك، وهذا يدل على م�رشوعية 

)))) انظر: الوكالة يف الفقه الإ�سلمي �ص)). 
)3)) اأحكام القراآن لبن العربي )/)96. 

)))) تف�سري القرطبي 0)/60). 
)))) انظر: الوكالة يف الفقه الإ�سلمي �ص)). 
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الوكالة العامة)))). 
وغريها من الآيات. 

واأما ال�سنة فقد وردت اأحاديث كثرية على م�رشوعية الوكالة، منها: 
1- م���ا ثبت عن اأبي هريرة  ر�سي اهلل عنه قال: "كان لرجل على النبي �سلى 
اهلل علي���ه و�سلم �سن من الإب���ل، فجاءه رجل يتقا�ساه، فق���ال: اأعطوه، فطلبوا 
�سن���ه، فلم يجدوا له اإل �سناً فوقها، فقال: اأعطوه، فقال: اأوفيتني اأوفى اهلل لك، 

قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: اإن خياركم اأح�سنكم ق�ساًء")))). 
وجه الدللة: اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأمر اأ�سحابه بق�ساء الدين نيابة 

عنه مع ح�سوره، فدل على م�رشوعية الوكالة)))). 
2- ما ثب���ت عن عروة البارقي ر�سي اهلل عنه اأن النب���ي �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأعط���اه ي�سرتي له �ساة، فا�سرتى �ساتني، فب���اع اإحداها بدينار، فاأتى النبي �سلى 
اهلل علي���ه و�سلم بدينار، فدعا له ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه و�سلم بالربكة، قال: 

"فكان لو ا�سرتى الرتاب لربح فيه")))). 
وج���ه الدلل���ة: اأن الر�سول �سل���ى اهلل عليه و�سلم وكل ع���روة ر�سي اهلل عنه  

ب�رشاء ال�ساة، مما يدل على م�رشوعيتها. 
3- م���ا ثبت عن علي بن اأب���ي طالب ر�سي اهلل عنه اأن النب���ي �سلى اهلل عليه 
ب���ن عبدالعزي���ز  بن���در  للدكت���ور  الإ�سلم���ي  الفق���ه  املحام���اة يف  ����ص))–))،  الإ�سلم���ي  الفق���ه  انظر:الوكال���ة يف   ((6(

اليحيى)/0)). 
)7)) اأخرج���ه البخ���اري يف �سحيح���ه يف كت���اب الوكالة باب: وكالة ال�ساه���د والغائب جائزة �ص)0) برق���م )30)، وم�سلم يف 

�سحيحه يف كتاب امل�ساقاة باب: من ا�ست�سلف �سيئاً فق�سى خرياً منه 3/))) برقم 600) واللفظ للبخاري. 
)8)) انظر: فتح الباري )/63). 

)9)) اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب املناقب باب: �سوؤال امل�سركني اأن يريهم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اآية فاأراهم 
ان�سقاق القمر �ص9)6 برقم ))6). 
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و�سلم اأمره اأن يق���وم على بُْدنَه كلها: حلومها وجلودها وجاللها، ول يعطي يف 
جزارتها �سيئاً")1)). 

وجه الدلل���ة: اأن يف احلديث دللة على توكيله �سل���ى اهلل عليه و�سلم لعلي 
بالقيام على البدن، والت�سدق بلحومها وجلودها واأحلتها. 

4- م���ا ثبت عن عقبة بن عامر ر�سي اهلل عن���ه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأعطاه غنماً يق�سمها على �سحابت���ه �سحايا، فبقي عتود))))، فذكره للنبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقال: �سِح اأنت فيه)))). 
وجه الدللة: اأن يف احلديث توكيل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم لعقبة ر�سي 

اهلل عنه يف تق�سيم ال�سحايا، وهذا يدل على م�رشوعية الوكالة. 
5- ما ثبت عن جابر بن عبداهلل – ر�سي اهلل عنهما – اأنه قال: اأردت اخلروج 
اإل���ى خبري، فاأتيت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ف�سلمت عليه، وقلت له: اإين 
اأردت اخل���روج اإلى خيرب، فقال: اإذا اأتيت وكيل���ي فخذ منه خم�ض ع�رش و�سقاً، 

فاإن ابتغى منك اآية، ف�سع يدك على ترقوته)))).  

)0)) اأخرج���ه البخ���اري يف �سحيح���ه يف كت���اب احل���ج ب���اب: يت�س���دق بجلود اله���دي ����ص300 – )30 برق���م 7)7)، وم�سلم يف 
�سحيحه يف كتاب احلج باب: ال�سدقة بلحوم الهدي وجلودها وجللها 7/3)) – 8)) برقم 7)3). 

)))) قال ابن حجر يف فتح الباري )/6): "عتود بفتح املهملة و�سم املثناة و�سكون الواو: ال�سغري من املعز اإذا قوي، وقيل: 
اإذا اأتى عليه حول، وقيل: اإذا قدر على ال�سناد". 

)))) اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب الوكالة باب: وكالة ال�سريك ال�سريك يف الق�سمة وغريها �ص00) برقم 300)، 
وم�سلم يف �سحيحه يف كتاب الأ�ساحي باب: �سن الأ�سحية )/))) – ))) برقم )96). 

)3)) اأخرجه اأبو داود يف �سننه يف كتاب الأق�سية باب يف الوكالة 3/))3 برقم )363 قال �ساحب عون املعبود: "قال املنذري: 
يف اإ�سن���اده حمم���د ب���ن اإ�سحاق بن ي�سار". انظر: عون املعبود 0)/)6، و�سعف���ه الألباين يف �سعيف اجلامع �ص)) برقم 

 .(88
والرتق���وة: بفت���ح اله���اء و�س���م القاف: عظم من ثغ���رة النحر والعات���ق، انظر: م�سارق الأن���وار على �سحاح الآث���ار للقا�سي 

عيا�ص )/86)، النهاية يف غريب احلديث لبن الأثري)/87). 



قاعدة: األصل يف الوكالة الخصوص، ويف املضاربة العموم وتطبيقاتها الفقهية

 )العدل( العدد |68| ربيع الأول - ربيع الآخر 1436هـ
ـ 32 ـ

وجه الدللة: ت�رشيح منه �سلى اهلل عليه و�سلم باأن له وكياًل يف خيرب. 
وغريها من الأحاديث. 

واأما الإجماع: فقد قال ابن املنذر: "واأجمع كل من يحفظ عنه من اأهل العلم 
اأن املري�ض العاجز عن اخلروج اإلى جمل�ض احلكم والغائب عن امل�رش يوكل كل 

واحد منهما وكياًل يطالب له حقه، ويتكلم عنه")))). 
وقال ابن قدامة: "واأجمعت الأمة على جواز الوكالة يف اجلملة")))). 

واأم���ا املعنى: فالأن احلاج���ة بالنا�ض داعية اإلى التوكي���ل؛ لأن من النا�ض من ل 
يتمكن من فعل ما يحت���اج اإليه، اإما لقلة معرفته بذلك، اأو لكرثته، اأو تنزهه عن 

ذلك، فجاز التوكيل فيه)))). 

الفرع الثالث: أنواعها: 

للوكالة اأنواع متعددة وذلك باعتبارات خمتلفة، فمن ذلك: 
اأوًل: تنق�سم الوكالة بح�سب العموم واخل�سو�ض اإلى ق�سمني: 

الق�سم الأول: الوكالة العامة: وهي التي يعطي املوكل فيها لوكيله ال�سالحية 
التام���ة للت�رشف يف جميع اأموره وحقوقه، مبعنى اأن تكون الإنابة فيها عامة، ل 
على وجه خا�ض، وذلك كاأن يقول له: وكلتك عني يف ت�رشفاتي كلها، اأو اأنت 
وكيل���ي يف كل �س���يء، فيرتتب على ذلك اأن يك���ون للوكيل حق الت�رشف يف 
اأموال املوكل واأمالكه وجميع حقوقه من بيع و�رشاء وهبة و�سدقة وغري ذلك مما 

)))) الإجماع له �ص7)7. 
)))) املغني 97/7)، ومثله قال العمراين يف البيان 6/)39. 

)6)) انظر: البيان للعمراين 6/)39، املغني 97/7). 
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ميلكه املوكل اأو يكون له حق الت�رشف فيه)))). 
وقد اختلف العلماء يف هذه الوكالة على ثالثة اأقوال: 

القول الأول: اإن هذه الوكالة �سحيحة، وهو قول احلنفية)))) وبع�ض املالكية)))) 
اإل اأن احلنفي���ة ا�ستثنوا منها الطالق والعتاق والوقف والهبة وال�سدقة وخ�سوا 

الوكالة باملعاو�سات)1)). 
القول الثاين: ع���دم �سحة هذه الوكالة، وهو قول ال�سافعية)))) واحلنابلة))))؛ 
مل���ا يف ذلك من ال�رشر العظيم واخلطر الكبري على اأمالك املوكل؛ اإذ يدخل فيها 
هبة مال���ه، وطالق ن�سائه، وتزوج ن�ساء كثرية، ويلزم���ه املهور الكثرية والأثمان 

العظيمة، فيعظم ال�رشر ويكرث اخلطر)))). 
الق���ول الثالث: �سحة هذه الوكالة اإذا كان املوكل فيه معلوماً بلفظ يدل عليه 

عرفاً اأو لغًة، والعرف مقدم على اللغة، وهو قول املالكية. 
وي�ستثنى الوكالة العامة عندهم اأربعة اأ�سياء: 

1- طالق زوجة املوكل. 
2- تزويج البنت البكر. 

3- بيع دار ال�سكنى التي يقطنها املوكل. 
)7)) انظر: املدخل لدرا�سة ال�سريعة الإ�سلمية �ص3)3، املحاماة يف ال�سريعة الإ�سلمية، نظرية التوكيل يف الدعوى بني 
املتخا�سم���ني يف ال�سريع���ة الإ�سلمي���ة، للدكتور رجائي �سيد اأحمد الفقي �ص3))، تاري���خ الفقه الإ�سلمي لبدران اأبو 

العينني �ص)6)، املدخل اإلى الفقه الإ�سلمي للدكتور عبداهلل الدرعان �ص))). 
)8)) انظر: حا�سية ابن عابدين )/0)). 

)9)) انظر: املقدمات املمهدات لبن ر�سد اجلد 3/)). 
)60) انظر: حا�سية ابن عابدين )/0)). 

))6) انظر: فتح العزيز )/)))، رو�سة الطالبني 7/3))، مغني املحتاج )/)))، نهاية املحتاج )/)). 
))6) انظر: املغني 7/)0)، املحرر يف الفقه )/0)3. 

)63) انظر: املغني 7/)0). 
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4- بيع الرقيق القائم باأمور الوكيل)))). 
ولعل الراجح اإن �ساء اهلل هو القول الثالث، وهو القول ب�سحة الوكالة العامة 
م���ع تخ�سي�سها بالعرف وم�سلحة املوكل؛ مل���ا فيها من التي�رش ورفع احلرج عن 

املوكل، وحفظ احلقوق. 
الق�س���م الثاين: الوكالة اخلا�سة: وهي ما كان���ت اإنابة يف ت�رشف معني، كبيع 

�سيارة معينة، و�رشاء �سيء معني، اأو توكيل يف ق�سية خا�سة)))). 
ثانياً: تنق�سم الوكالة باعتبار الإطالق والتقييد اإلى ق�سمني: 

الق�س���م الأول: الوكالة املقيدة: وه���ي التي ير�سم فيها امل���وكل لوكيله طريق 
الت����رشف كما لو قال: وكلت���ك يف بيع هذه الأر�ض بثمن ح���ال قدره كذا، اأو 

موؤجل اإلى �سهر مثاًل. 
ويف ه���ذا النوع ل يجوز للوكيل اأن يخالف ما قي���ده به املوكل اإل اإذا كانت 
املخالف���ة اإلى ما فيه خري للم���وكل، كما لو قيده باأن بيع باأل���ف ريال فباع باألف 

ومائتي ريال. 
اأم���ا اإذا كانت املخالفة ل نف���ع فيها، فاإن الت�رشف يتوقف نف���اذه على اإجازة 

املوكل؛ لأن الوكيل خرج مبخالفته عن وكالته، واأ�سبح ف�سولياً)))). 
الق�س���م الثاين: الوكالة املطلقة: وهي التي مل يقيد املوكل الوكيل فيها ب�سيء، 
كما اإذا قال لآخر: وكلتك يف اإيجار هذه الأر�ض من غري اأن يحدد له اأجرة معينة 

ول مدة معينة. 
))6) انظر: مواهب اجلليل 76/7)، التاج والإكليل 76/7)، 78)، جواهر الإكليل )/6)). 

))6) انظر: املحاماة يف ال�سريعة الإ�سلمية، نظرية التوكيل يف الدعوى �ص6)). 
)66) انظ���ر: مغن���ي املحت���اج )/7)) – 9))، نهاية املحتاج )/)) وما بعدها، املغن���ي 3/7))، املحاماة يف ال�سريعة الإ�سلمية، 

نظرية التوكيل يف الدعوى �ص7)). 
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ويف هذا النوع للوكيل اأن يوؤجر مبا يراه منا�سباً، ول يتقيد باأجرة معينة اإل مبا 
تعارفه النا�ض فقط، فلي�ض له اأن يبيع بغري النقد الغالب، ولي�ض له اأن يبيع بالغنب 

الفاح�ض، ول يبيع بثمن موؤجل اإل اإذا اأجرى العرف يف مثله بذلك)))). 
واإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من املالكية)))) وال�سافعية)))) واحلنابلة)1)) واأبو 
يو�س���ف وحممد من احلنفية))))، اأما اأبو حنيفة فيجي���ز له اأن يبيع باأي ثمن حاًل 
كان اأو موؤجاًل حتى ولو كان بغنب فاح�ض؛ لأن هذا هو ما يقت�سيه الإطالق)))).

الفرع الرابع: أركانها وشروط صحتها:

اتفق الفقهاء على اأن ال�سيغ���ة، وهي الإيجاب والقبول وما يقوم مقامها يف 
الدللة من كتابة اأو اإ�سارة اأو فعل ركن من اأركان الوكالة، واختلفوا فيما عداها. 
فاحلنفي���ة اقت�رشوا على ال�سيغة يف كونه���ا الركن الوحيد للوكالة، وما عداه 

لو�زم �أو �رشوط)))). 
واجلمه���ور زادوا على ال�سيغ���ة اأركاناً اأخ���رى غري ال�سيغ���ة، وهي املوكل، 
والوكيل، واملوكل به، فاأ�سبحت الأركان عند اجلمهور اأربعة: ال�سيغة، واملوكل، 

)67) انظ���ر: املدخ���ل لدرا�س���ة ال�سريع���ة الإ�سلمي���ة ����ص3)3 – ))3، املحاماة يف ال�سريع���ة الإ�سلمية، نظري���ة التوكيل يف 
الدعوى �ص8)). 

)68) انظر: مواهب اجلليل 76/7)، جواهر الإكليل )/66)). 
)69) انظر: مغني املحتاج )/3)3 – ))3، نهاية املحتاج )/30 – )3. 

)70) انظر: املغني 6/7)) وما بعدها، ك�ساف القناع 83/3). 
))7) انظر: املب�ضوط 9)/70، بدائع ال�سنائع 7/))). 

))7) انظر: املب�ضوط 9)/70، بدائع ال�سنائع 7/)))، املحاماة يف ال�سريعة الإ�سلمية، نظرية التوكيل يف الدعوى �ص8)) 
 .((9 –

)73) انظر: بدائع ال�سنائع 6/7)). 
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والوكيل، واملوكل به)))). 
ولكل ركن من هذه �لأركان �رشوط: 

الركن الأول: ال�سيغة، وهي الإيجاب والقبول، وما يقوم مقامها يف الدللة، 
فالإيجاب من املوكل اأن يقول: وكلتك بكذا اأو اأفعل كذا ونحوه، والقبول من 
الوكيل اأن يقول: قبلت، وما يجري جمراه، فما مل يوجد الإيجاب والقبول ل 

يتم العقد)))). 
وي�ضرتط يف �ل�ضيغة عدة �أمور منها: 

�ل����رشط �لأول: كون �لإيجاب و�لقبول يعرب�ن ع���ن �إر�دة يعتد بها يف �إن�ضاء 
العقد، ويك���ون ذلك بكونهما وا�سح���ني يف الدللة عل���ى التوكيل، وكونهما 

�سادران ممن ي�سح توكيله. 
�ل����رشط �لثاين: �حت���اد مو�ضوع كل م���ن �لإيجاب و�لقب���ول، ويكون ذلك 

بتوافقهما على معنى واحد. 
�ل�رشط �لثالث: كون حملهما قاباًل حلكم �لعقد �رشعاً، فاإذ� كان غري قابل حلكمه 

�رشعاً باأن يكون منهياً عنه، فال يكون حماًل للعقد، فال يتحقق �لرتباط)))). 
واختلفوا يف وج���وب ات�سال كل من الإيجاب والقب���ول، فذهب اجلمهور 

))7) مل اأجد - فيما اطلعت عليه من كتب احلنابلة - اأنهم ن�سوا على اأركان امل�ساربة، واإمنا كانوا يذكرونها �سمن امل�سائل، 
وانظ���ر: عق���د اجلواهر الثمين���ة )/))8، الذخرية 8/)، الو�سيط 3/)7)، فتح العزي���ز )/)0)، رو�سة الطالبني 3/))) 

وما بعدها. 
))7) انظر: بدائع ال�سنائع 6/7))، فتح العزيز )/9))، املغني 03/7) – )0). 

)76) انظر: الوكالة يف الفقه الإ�سلمي �ص)) – )). 
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م���ن احلنفية))))، وال�سافعي���ة))))، واحلنابلة))))، اإلى ج���واز تراخي قبول الوكيل 
لإيجاب امل���وكل، وذهب املالكية اإلى اأن الأمر يرجع اإل���ى العرف ال�سائد، فما 
كان م���ن الإيجاب يقت�سي العرف قبوله على الفور لزم القبول فوراً، وما كان 

ل يقت�سي العرف قبوله فوراً في�سح الرتا�سي يف القبول)1)). 
وذهب بع�ض ال�سافعية اإلى وجوب قبول الوكالة فوراً)))). 

الركن الثاين: املوكل، وهو الذي ت�سدر منه اإرادة التوكيل لغريه يف �ساأن من 
�سوؤونه. 

وال�سابط فيه: اأن يكون ممن ميلك فعل ما وكل به بنف�سه؛ لأن التوكيل تفوي�ض 
م���ا ميلكه من الت�رشف اإلى غريه، فما ل ميلكه بنف�سه كيف يحتمل التفوي�ض اإلى 

غريه))))، وهذا اأمر متفق عليه بني املذاهب الأربعة)))). 
واأ�ساف ال�سافعية قيداً وهو اأن يكون ملكه ملبا�رشة ذلك الت�رشف اإما من ملك 

اأو ولية)))). 
وزاد املالكية واحلنابلة اأن يك���ون الفعل مما تدخله النيابة))))، وهذا القيد ل اأثر 

له هنا؛ لأنه م�ضرتط يف �لركن �لر�بع وهو �لفعل �ملوكل به. 
وعل���ى هذه ال�سوابط املذك���ورة: فمن ل يتمكن من مبا����رشة ذلك الت�رشف 

)77) انظر: البحر الرائق 39/7). 
)78) انظر: فتح العزيز )/0))، رو�سة الطالبني 3/)3). 

)79) انظر: املغني 7/))، ال�سرح الكبري 3)/38). 
)80) انظر:  عقد اجلواهر الثمينة )/7)8، مواهب اجلليل 7/)7) – )7). 

))8) انظر: فتح العزيز )/0)). 
))8) انظر: بدائع ال�سنائع 7/7)). 

)83) انظر: عقد اجلواهر الثمينة)/6)8، الذخرية8/)، فتح العزيز)/)))، املغني97/7)، ال�سرح الكبري3)/0)). 
))8) انظر: فتح العزيز )/))). 

))8) انظر: عقد اجلواهر الثمينة )/6)8، املغني 98/7)، ال�سرح الكبري 3)/0)) – ))). 
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كال�سب���ي واملجن���ون واملعت���وه والنائم واملغم���ى عليه وال�سك���ران ل ي�سح منه 
التوكيل، وكذا املراأة ل ي�سح منها التوكيل يف النكاح، وكذا توكيل الفا�سق يف 

تزويج ابنته اإذا قلنا: اإنه ل يليه)))). 
ويدخل يف الت�رشف بالولية: توكيل الأب واجلد يف النكاح واملال، ويخرج 
عن���ه توكيل الوكيل وتوكي���ل امل�سارب، فاإنه لي�ض مبال���ك ول ويل، اإل اإذا مكنه 
امل���وكل من التوكيل لفظاً اأو دلت علي���ه قرينة))))، واختلفوا فيما عدا هوؤلء كما 

�سياأتي تف�سيله. 
ومن خالل �ل�ضو�بط �ملتقدمة ميكن �أن نذكر �رشوط �ملوكل �إجماًل: 

�ل�رشط �لأول: �أن كون عاقاًل، وعليه فال ي�ضح توكيل �ملجنون و�ل�ضبي �لذي 
ل يعقل واملغمى عليه والنائم واملعتوه وال�سكران. 

�ل����رشط �لث���اين: �أن يكون عن ر�ض���ا، وعليه فال ي�ضح توكي���ل �ملكره �إكر�هاً 
ملجئاً)))). 

و�ختلف يف بع�ض �ل�رشوط: 
1- البل���وغ: وق���د اختلف يف �سحة كون ال�سبي املراه���ق موكاًل على ثالثة 

اأقوال: 
الأول: اأن توكيله ل ي�سح، وهذا مذهب ال�سافعية))))، وظاهر كالم املالكية)1)). 

)86) انظر: بدائع ال�سنائع 7/7))، فتح العزيز )/)))، املغني 97/7). 
)87) انظر: بدائع ال�سنائع 7/7))، فتح العزيز )/)))، رو�سة الطالبني 30/3). 

)88) انظر: رو�سة الطالبني 3/)3)، الوكالة يف الفقه الإ�سلمي �ص)7 وما بعدها. 
)89) انظر: فتح العزيز )/)))، رو�سة الطالبني 30/3)، مغني املحتاج )/7)). 

)90) انظر: عقد اجلواهر الثمينة )/0)8، مواهب اجلليل 7/)7). 
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الثاين: �سحة توكيل ال�سبي املراهق؛ ل�سحة ت�رشفه، وهذا مذهب احلنابلة)))). 
الثال���ث: اأن ال�سبي العاقل يجوز اأن يكون موكاًل يف الت�رشفات النافعة نفعاً 
حم�س���اً كقب���ول الهدية وقبول ال�سدقة م���ن غري اإذن ولي���ه، وكذلك احلال يف 
الت�رشفات الدائرة بني ال�رشر والنفع كالبيع والإجارة اإن كان ماأذوناً له بالتجارة، 
ول يجوز يف الت�رشفات ال�س���ارة كالطالق والعتاق والهبة وال�سدقة ونحوها، 

وهذا مذهب احلنفية)))). 
2- الر�سد: فيخرج بلك املحجور عليه ل�سفه اأو فل�ض. 

اأما املحجور عليه ل�سفه فقد اختلف يف ذلك على ثالثة اأقوال: 
القول الأول: اأنه يحق له اأن يكون موكاًل، بناًء على اأنه كاحلجر على ال�سفيه، 

وهو مذهب اأبي حنيفة)))). 
والق���ول الثاين: اأنه يحق ل���ه اأن يكون موكاًل فيما ي�ستقل ب���ه من الت�رشفات 
كالط���الق والعتاق واخلل���ع، وطلب الق�سا����ض، واخل�سوم���ة ونحوهما، وما 
ل ي�ستق���ل به من الت�رشفات فالب���د له من اإذن وليه، وهذا مذه���ب املالكية))))، 

وال�سافعية))))، واحلنابلة)))). 
والق���ول الثالث: اأن ت�رشفه منعقد موقوفاً على اإج���ازة وليه، وعلى اإذن وليه 

بالتجارة، وهذا مذهب احلنفية)))). 
))9) انظر: املغني 98/7)، ال�سرح الكبري 3)/))). 

))9) انظر: بدائع ال�سنائع 7/7)). 
)93) انظر: املب�ضوط ))/)6)، الختيار لتعليل املختار )/))). 

))9) انظر: مواهب اجلليل 68/7. 
))9) انظر: فتح العزيز )/77، )))، رو�سة الطالبني 30/3). 

)96) انظر: املغني 97/7)، ال�سرح الكبري 3)/))). 
)97) انظر: بدائع ال�سنائع 7/))). 
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واأما املحجور عليه لفل�ض فقد اختلف يف ذلك: 
القول الأول: اأنه يحق له اأن يكون موكاًل، وهو مذهب اأبي حنيفة)))). 

والق���ول الثاين: اأنه ل يحق له اأن يك���ون موكاًل يف الت�رشفات التي ل يرتتب 
عليه���ا نق�ض مق�سود يف ماله كالبيع والإجارة والهبة وال�سدقة ونحوها، ويحق 
له اأن يكون م���وكاًل يف التي ل يرتتب عليها نق�ض يف اأمواله كالطالق والعتاق 

واخللع ونحوها. 
وه���ذا مذهب جمه���ور العلماء من املالكي���ة)))) وال�سافعي���ة)11)) واحلنابلة))1)) 

وحممد بن احل�سن واأبي يو�سف من احلنفية))1)). 
3- العلم باملوكل، لأن عدم العلم به يحيل الت�رشف اإلى اأمر متعذر))1)). 

الركن الثالث: الوكيل، وهو الذي ي�سند اإليه القيام بالأمر املوكل فيه.
وال�ساب���ط فيه عند اجلمهور: �سحة مبا�رشته الت�رشف املوكل فيه لنف�سه، فكل 
م���ا جاز لالإن�سان اأن يت�رشف يف �سيء بنف�سه جاز اأن يتوكل فيه عن غريه، وكل 

ما ل يجوز له اأن يت�رشف فيه بنف�سه ل يجوز اأن يتوكل فيه عن غريه))1)). 
وال�سابط فيه عند احلنفية: اأن يكون ممن يعقل العقد ويق�سده))1)). 

وعلى هذي���ن ال�سابطني، فال ي�سح توكيل املجن���ون وال�سبي الذي ل يعقل 
)98) انظر: املب�ضوط ))/70) – )7).
)99) انظر: حا�سية اخلر�سي )/63). 

)00)) انظر: فتح العزيز )/9 – 0)، رو�سة الطالبني 30/3). 
))0)) انظر: املغني 3/6)6، ال�سرح الكبري 3)/7)). 

))0)) انظر: الختيار لتعليل املختار )/6)). 
)03)) مل اأجد – فيما اطلعت عليه – اأحداً ن�ص عليه �سوى احلنابلة كما يف ك�ساف القناع )/)6). 

))0)) انظ���ر: عق���د اجلواه���ر الثمينة )/6)8، الذخ���رية 8/)، فتح العزي���ز )/7))، رو�سة الطالب���ني 3/)3)، مغني املحتاج 
)/7))، ال�سرح الكبري 3)/))). 

))0)) انظر: الختيار لتعليل املختار )/89). 
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واملعتوه والنائم واملغمى عليه وال�سكران))1)).   
ومن خالل ما تقدم ميكن �أن نقول �إن �رشوط �لوكيل هي: 

�ل����رشط �لأول: �أن يكون عاقاًل، فال ي�ض���ح توكيل �ملجنون و�ل�ضبي �لذي ل 
يعقل واملعتوه وال�سكران. 

�ل�رشط �لثاين: �أن يكون عن ر�ضا، وعليه فال ي�ضح �لإكر�ه على �لتوكل))1)). 
�ل����رشط �لثال���ث: �أن يك���ون �لوكي���ل معلوماً، فل���و كان جمه���وًل مل ي�ضح 

للجهالة))1)). 
و�ختلف يف بع�ض �ل�رشوط: 

1- البلوغ: 
وقد اتفق الفقهاء على عدم �سحة توكيل ال�سبي غري املميز عن غريه؛ لكونه 

غري عاقل، وفاقد الأهلية))1)). 
واختلفوا يف جواز توكيل ال�سبي املميز على ثالثة اأقوال: 

الأول: ع���دم �سحة اأن يكون ال�سبي املميز وكياًل، وهو مذهب ال�سافعية)1))) 
واملالكية))))). 

والثاين: �سحة توكيل ال�سبي املميز عن غريه، �سواء كان ماأذوناً له يف التجارة 

)06)) انظر: امل�سادر املتقدمة. 
)07)) انظر: الذخرية 7/8، الوكالة يف الفقه الإ�سلمي �ص0)). 

)08)) انظر: درر احلكام 6/3))، نهاية املحتاج )/8)، البجريمي على اخلطيب 3/)6)، ك�ساف القناع 3/)6). 
)09)) انظ���ر: بدائ���ع ال�سنائ���ع 8/7))، الختي���ار لتعلي���ل املخت���ار )/89)، رو�سة الطالب���ني 3/)3)، بداي���ة املجتهد )/)30، 

ال�سرح الكبري 3)/))). 
)0))) انظر: فتح العزيز )/7))، رو�سة الطالبني 3/)3)، مغني املحتاج )/8)). 

))))) انظر: بداية املجتهد )/)30. 
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اأم ل، وهو مذهب احلنفية))))). 
والق���ول الثالث: �سحة ك���ون ال�سبي املميز وكياًل عن غ���ريه اإذا اأذن له وليه 

بذلك، وهو قول احلنابلة))))). 
2- الر�س���د: فيخرج بذلك ال�سفيه، وقد اختلف يف املحجور عليه ل�سفه على 

قولني: 
القول الأول: �سحة ك���ون املحجور عليه وكياًل، وهو مذهب اأبي حنيفة بناًء 
على مذهبه يف عدم جواز احلجر علي���ه)))))، وقول املالكية بناًء على اأن ال�سفيه 
حمجور علي���ه يف ت�رشفاته العائدة على ماله، اأما ت�رشفات���ه العائدة اإلى املوكل 

باإذنه فال ي�سملها احلجر))))). 
الق���ول الثاين: �سحة توكل املحجور عليه ل�سفه عن غريه يف الت�رشفات التي 
ل �رشر فيها كالنكاح والحتطاب، واأما الت�رشفات التي حتتمل النق�ض والف�سخ 
كالبي���ع وال����رشاء والإجارة ونحوه���ا فال ي�س���ح اإل باإذن ولي���ه، وهذا مذهب 

ال�سافعية)))))، واحلنابلة)))))، وال�ساحبني من احلنفية))))). 
ولعل القول الأول هو الأقرب؛ ملا فيها من التي�سري وحفظ احلقوق. 

3- احلرية:
وقد اختلف يف �سحة كون الرقيق وكياًل على اأربعة اأقوال: 

))))) انظر: بدائع ال�سنائع 8/7)). 
)3))) انظر: املغني 98/7)، ال�سرح الكبري 3)/))). 

))))) انظر: املب�ضوط ))/)6)، الختيار لتعليل املختار )/))). 
))))) انظر: مواهب اجلليل 77/7). 

)6))) انظر: فتح العزيز )/8))، رو�سة الطالبني 3/)3) – 33). 
)7))) انظر: الرو�ص املربع مع حا�سية ابن قا�سم )/6)). 

)8))) انظر: بدائع ال�سنائع 8/7)). 
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الق���ول الأول: �سح���ة كون الرقيق وكياًل ع���ن غريه �س���واء كان ماأذوناً له اأو 
حمجوراً عليه، وهو مذهب احلنفية))))). 

القول الث���اين: �سحة كون الرقيق وكياًل عن غريه اإذا كان ماأذوناً له بالتجارة، 
وهو مذهب املالكية)1))). 

القول الثالث: التف�سي���ل يف ذلك: فاإن كان الت�رشف ل يلحق �رشراً باملولى 
كقب���ول النكاح ونحوه �سح، واإن كان الت�رشف يلحق �رشراً اأو ل ميلك الرقيق 
مبا�رشت���ه بنف�سه اأ�س���اًل فال ي�سح اأن يكون وكي���اًل، واإن كان الت�رشف دائراً بني 

النفع وال�رش �سح القول باإذن ال�سيد، وهو مذهب ال�سافعية))))). 
الق���ول الرابع: �سحة كون الرقيق وكياًل اإذا اأذن له �سيده، واأما اإن كان مكاتباً 
فيج���وز ل���ه اإن كان بجعل؛ لأن املكاتب ل مينع م���ن اكت�ساب املال وهو مذهب 

احلنابلة))))). 
4- الإ�سالم: 

وقد �نفرد بع�ض �ملالكية با�ضرت�ط كون �لوكيل م�ضلماً، وعليه فال ي�ضح توكل 
الذمي عن امل�سلم))))). 

5- علم الوكيل بالتوكيل: 
اختلف يف هذا على قولني: 

)9))) انظر: بدائع ال�سنائع 8/7))، الفتاوى الهندية 3/))). 
)0))) انظر: مواهب اجلليل 70/7. 

))))) انظر: نهاية املحتاج )/0) – )). 
))))) انظر: املغني 97/7)، ك�ساف القناع )/7))، وهذا اأي�ساً مذهب ال�سافعية فيما يخ�ص املكاتب كما يف رو�سة الطالبني 

 .(33/3
)3))) انظر: عقد اجلواهر الثمينة )/6)8، مواهب اجلليل 67/7. 
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�لأول: �أن علم �لوكيل بالتوكيل �رشط، فلو ت�رشف قبل علمه بالتوكيل، فيعترب 
ت�رشف���ه ت�رشف ف�سويل، فال بد من اإجازة لحقة لينفذ اأثر ت�رشفه على املوكل، 

ول يكفي توكيله ال�سابق الذي مل يعلم به الوكيل، وهو مذهب احلنفية))))). 
�لث���اين: �أن علم �لوكيل بالتوكيل لي�ض ب�رشط: فلو ت�رشف قبل علمه بالوكالة 

ثم تبني اأنه وكيل �سح ذلك، وهو مذهب ال�سافعية)))))، واحلنابلة))))). 
الرك���ن الرابع: املوكل فيه، وهو الت�رشف امل�ستن���اب فيه �سواء كان خا�ساً اأو 

عاماً))))). 
وي�ضرتط فيه ثالثة �رشوط:

الأول: اأن يك���ون ما وكل فيه مملوكاً للم���وكل، فلو وكل يف بيع ما �سيملكه اأو 
تزوي���ج بنته اإذا انق�ست عدتها اأو اإعتاق من �سيملك���ه اأو ق�ساء دين �سيلزمه وما 

اأ�سبه ذلك مل ي�سح))))). 
وهذ� �ل�رشط متفق عليه بني �ملذ�هب �لأربعة)))))، وقد تقدم معناه يف الكالم 

على املوكل)1))). 
�ل�رشط �لثاين: �أن يكون قاباًل للنيابة، فاإن �لتوكيل تفوي�ض و�إنابة. 

ق���ال ابن الوزير: "اتفقوا على اأن كل ما جازت فيه النيابة من احلقوق جازت 

))))) انظر: بدائع ال�سنائع 8/7))، درر احلكام 6/3)). 
))))) انظر: رو�سة الطالبني 3/)3)، اإعانة الطالبني 87/3. 

)6))) انظر: ك�ساف القناع )/)6). 
)7))) جملة الأحكام ال�سرعية �ص)38. 

)8))) انظر: فتح العزيز )/)0)، رو�سة الطالبني 3/)))، العتناء يف الفرق وال�ستثناء للبكري )/)8). 
)9))) انظر: بدائع ال�سنائع 7/7))، الذخرية 8/)، فتح العزيز )/)0)، ك�ساف القناع 63/3). 

)30)) انظر �ص9) من هذا البحث. 
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فيه الوكالة"))))). 
والت�رشفات ال�سادرة من الإن�سان اأنواع، منها: 

1- العب���ادات: والأ�س���ل امتن���اع النيابة فيه���ا؛ لأن الإتيان به���ا مق�سود من 
ال�سخ�ض عينه ابتالًء واختباراً، وا�ستثنى منها احلج، فتجوز النيابة فيه، والزكاة، 
والكفارات وال�سدقات وذبح الهدي والأ�سحية، وركعتي الطواف من الأجري. 
واأحلق بالعبادات: ال�سهادات والأميان، ومن الأميان: الإيالء واللعان والق�سامة 

فال ي�سح التوكيل يف �سيء منها قطعاً، وكذا الظهار من النذور))))). 
2- املعامالت: فيج���وز التوكيل يف طريف البيع باأنواع���ه كال�سلم وال�رشف 
والتولي���ة وغريه���ا، ويف الرهن والهبة وال�سل���ح والإبراء واحلوال���ة وال�سمان 
والكفالة وال�رشكة وامل�سارب���ة، والإجارة واحلوالة وامل�ساقاة والإيداع والإعارة، 
والأخذ بال�سفعة والوقف والو�سية، ويجوز التوكيل يف طريف النكاح واخللع، 
وكذا يف الإقالة و�سائر الف�سوخ، وكذا يف قب�ض الأموال والديون واإقبا�سها))))). 
قال ابن قدامة بعد اأن �ساق جملة من هذه املعامالت: "ول نعلم يف �سيء من 

ذلك اختالفاً"))))). 
واختل���ف يف متلك املباحات كاإحي���اء املوات والحتط���اب وال�سطياد على 

قولني: 
))3)) الإف�ساح )/0). 

))3)) انظ���ر: بدائ���ع ال�سنائ���ع 33/7) وما بعده���ا، الفتاوى الهندي���ة 3/)6، الذخرية 6/8، حا�سي���ة الد�سوقي 377/3، فتح 
العزيز )/06) وما بعدها، رو�سة الطالبني 3/3)) وما بعدها، املغني 98/7) وما بعدها، ك�ساف القناع 3/)6)، مطالب 

اأويل النهى 73/3). 
)33)) انظر: بدائع ال�سنائع 33/7) وما بعدها، الفتاوى الهندية 3/)36، الذخرية 6/8، فتح العزيز )/06) – 07)، رو�سة 

الطالبني 3/3)) وما بعدها. 
))3)) املغني 98/7) – 99). 
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الأول: جواز التوكيل فيها، وهو مذهب ال�سافعية))))) واحلنابلة))))). 
والثاين: منع ذلك، وهو مذهب احلنفية)))))، وقول عند ال�سافعية)))))، ورواية 

عند احلنابلة))))). 
3- الإقرار، يجوز التوكيل فيه عند جمهور العلماء من احلنفية)1))) واملالكية))))) 

واحلنابلة))))) وال�سافعية يف اأحد الأوجه))))). 
وذهب ال�سافعية يف الأ�سح عندهم اإلى عدم جواز ذلك))))). 

4- اخل�سومات، فيجوز فلكل من املدعي واملدعى عليه التوكيل يف اخل�سومة 
واأنواعها وهو مذهب جمهور العلماء من املالكية))))) وال�سافعية))))) واحلنابلة))))) 

وال�ساحبني من احلنفية))))). 
وذهب �أبو حنيفة �إلى جو�ز ذلك ب�رشط ر�ضا �خل�ضم))))). 

5- اإثب���ات الق�سا�ض وا�ستيفاوؤه. اأم���ا اإثبات الق�سا�ض فذه���ب املالكية)1))) 

))3)) انظر: فتح العزيز )/08)، رو�سة الطالبني 3/))) – ))). 
)36)) انظر: املغني 99/7)، ال�سرح الكبري 3)/)))، الإن�ساف 3)/))). 

)37)) انظر: الفتاوى الهندية 3/)6). 
)38)) انظر: فتح العزيز )/08). 
)39)) انظر: الإن�ساف 3)/))). 

)0))) انظر: بدائع ال�سنائع 33/7). 
))))) انظر: الذخرية 7/8، حا�سية الد�سوقي 379/3، مواهب اجلليل 7/)7) – 73). 

))))) انظر: املغني 00/7). 
)3))) انظر: فتح العزيز )/08)، رو�سة الطالبني 3/))). 

))))) انظر: رو�سة الطالبني 3/))). 
))))) انظر: حا�سية الد�سوقي 378/3، واخلر�سي على خمت�سر خليل 69/6، 77. 

)6))) انظر: فتح العزيز )/09)، رو�سة الطالبني 6/3)). 
)7))) انظر: املغني 99/7)، مطالب اأويل النهى 3/))). 

)8))) انظر: بدائع ال�سنائع 7/)3). 
)9))) انظر: املرجع ال�سابق. 

)0))) انظر: التاج والإكليل 7/)6). 
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وال�سافعي���ة))))) واحلنابل���ة))))) واأبو حنيفة وحممد بن احل�س���ن ال�سيباين))))) اإلى 
جواز التوكيل يف اإثبات الق�سا�ض، �سواء كان املوكل حا�رشاً اأو غائباً. 

واأما ا�ستيفاوؤه، فقد اختلف يف ذلك اأي�ساً على قولني: 
القول الأول: جواز التوكيل يف ذلك، وهو مذهب املالكية))))) وال�سافعية))))) 

واحلنابلة))))). 
والقول الثاين: عدم جواز التوكي���ل يف ذلك اإن كان املوكل غائباً،  وجوازه 

اإن كان حا�رشاً، وهو مذهب احلنفية))))). 

6- اإثبات احلدود وا�ستيفاوؤها: 

اأما الإثبات، فقد اختلف يف ذلك على ثالثة اأقوال: 
القول الأول: جواز التوكيل يف اإثبات احلدود، وهو مذهب احلنابلة))))). 

والقول الثاين: اأنه ل يجوز التوكيل يف اإثباتها �سوى حد القذف، وهو مذهب 
ال�سافعية))))). 

والقول الثالث: اأنه ل يجوز التوكيل اإذا كان حداً ل يحتاج فيه اإلى اخل�سومة 
كحد الزنا و�رشب اخلمر؛ فال يق�سد فيه بالإثبات؛ لأنه يثبت عند التقا�سي بالبينة 

))))) انظر: فتح العزيز )/09)، رو�سة الطالبني 6/3)). 
))))) انظر: املغني 99/7). 

)3))) انظر: بدائع ال�سنائع 30/7)، ال�سرح الكبري 3)/9)).  
))))) انظر: بداية املجتهد )/)30. 

))))) انظر: فتح العزيز )/0))، رو�سة الطالبني 6/3))، نهاية املحتاج )/)). 
)6))) انظر: ال�سرح الكبري 3)/3))، ك�ساف القناع 3/)6) – 66). 

)7))) انظر: بدائع ال�سنائع 30/7)، فتح القدير 7/6)). 
)8))) انظر: ال�سرح الكبري 3)/3))، ك�ساف القناع 3/)6) – 66). 

)9))) انظر: فتح العزيز )/09)، نهاية املحتاج )/)). 
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اأو بالإقرار، ويجوز التوكيل اإن كان يحتاج فيه اإلى اخل�سومة كحد ال�رشقة وحد 
القذف، وهو مذهب اأبي حنيفة وحممد خالفاً لأبي يو�سف)1))). 

اأما ال�ستيفاء فقد اختلف فيه اأي�ساً على قولني: 
الق���ول الأول: جواز التوكيل يف ا�ستيفاء احلدود، يف ح�رشة املوكل وغيبته، 

وهو مذهب اجلمهور من املالكية))))) وال�سافعية))))) واحلنابلة))))). 
و�لق���ول �لث���اين: جو�ز ذلك ب����رشط ح�ضور �مل���وكل، ول يج���وز مع غيبته 
لحتم���ال العفو وال�سلح، وهو مذهب احلنفية)))))، وهو قول عند ال�سافعية))))) 

واحلنابلة))))). 
�ل����رشط �لثال���ث: �أن يكون م���ا وكل فيه معلوماً يف �جلمل���ة، بحيث ل يعظم 

ال�رشر فيه، و�سواء كانت الوكالة عامة اأو خا�سة))))). 
فل���و قال: وكلتك يف قليل وكث���ري، اأو يف كل ت�رشف يجوز يل مل ي�سح عند 
ال�سافعي���ة))))) واحلنابلة)))))، وي�سح عند املالكي���ة ويحمل على النظر)1)))، وعند 

)60)) انظر: بدائع ال�سنائع 30/7) – )3)، الفتاوى الهندية 3/)6). 
))6)) انظر: بداية املجتهد )/)30، �سرح حدود ابن عرفة )/0)). 

))6)) انظر: فتح العزيز )/0))، رو�سة الطالبني 6/3)). 
)63)) انظر: ال�سرح الكبري 3)/3))، الإن�ساف 3)/3)) – ))). 

))6)) انظر: بدائع ال�سنائع 30/7) – )3). 
))6)) انظر: فتح العزيز )/0))، رو�سة الطالبني 6/3)). 

)66)) انظر: ال�سرح الكبري 3)/3))، الإن�ساف 3)/3)). 
)67)) انظ���ر: عق���د اجلواه���ر الثمين���ة )/7)8، الذخ���رية 7/8، فتح العزي���ز )/0)) – )))، رو�سة الطالب���ني 7/3))، املغني 

7/)0)، وا�سرتطه احلنفية يف التوكيل بال�سراء، انظر: بدائع ال�سنائع 7/)3) – )3). 
)68)) انظر: فتح العزيز )/)))، رو�سة الطالبني 7/3)). 

)69)) انظر: املغني 7/)0). 
)70)) انظر: جامع الأمهات �ص397، مواهب اجلليل 76/7). 
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احلنفية يحمل على احلفظ فقط))))). 
ول���و قال: بع مايل كل���ه، واقب�ض ديوين كلها �سح؛ لأنه ق���د يعرف ما له من 

ديون))))). 
و�ملق�ض���ود: �أنه ل ي�ض���رتط يف �ملوكل فيه �أن يكون معلوم���اً من كل وجه، بل 

تغتفر اجلهالة الي�سرية التي ل توؤدي اإلى الغرر))))). 

املطلب الثالث

حقيقة املضاربة

الفرع األول: تعريف املضاربة: 

امل�ساربة يف اللغة على وزن مفاعلة)))))، م�ستقة من الفعل �رشب، وهو ياأتي 
على معاٍن منها: 

1-  �رشب مبعنى �سار و�سافر))))). 
يقال: �رشب يف الأر�ض ي�رشب �رشباً، خرج منها تاجراً اأو غازياً. 

وقيل: �سار يف ابتغاء الرزق، ومنه قوله تعالى: ڇ ی  ی   ی  جئڇ ))))). 
2- �رشب مبعنى ك�سب وطلب، يقال: فالن ي�رشب املجد اأي يك�سبه))))). 

وامل�سارب���ة والقرا�ض ا�سمان مل�سمى واح���د، فالقرا�ض لغة اأهل احلجاز، وهو 
))7)) انظر: فتح القدير 3/6)). 

))7)) انظر: املغني 06/7). 
)73)) انظر: بدائع ال�سنائع 7/)3) – )3)، فتح العزيز )/)))، الذخرية 7/8، املغني 7/)0) – 06). 

))7)) انظر: مقايي�ص اللغة 397/3 – 398 مادة �سرب. 
))7)) انظر: ل�سان العرب 3/3)). 

)76)) �سورة الن�ساء، اآية: )0). 
)77)) انظر: ل�سان العرب 3/3)) – ))). 
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اللفظ املف�سل لدى فقهاء املالكي���ة وال�سافعية، وامل�ساربة لغة اأهل العراق، وهو 
اللفظ املف�سل لدى فقهاء احلنفية واحلنابلة))))). 

اأما يف ال�سطالح: فقد عرف بعدة تعريفات مل ي�سلم اأكرثها من موؤاخذات، 
فمن هذه التعريفات: 

1- عرفها احلنفية باأنها: عقد عل���ى ال�رشكة مبال من اأ؛د اجلانبني، والعمل من 
اجلانب الآخر))))). 

2- عرفه���ا املالكية باأنها: توكيل على جتر يف نق���د م�رشوب م�سلم بجزء من 
ربحه اإن علم قدرهما)1))). 

3- عرفه���ا ال�سافعية باأنه���ا: اأن يدفع ماله اإلى رجل ليتج���ر به، ويكون الربح 
بينهما على ما ي�سرتطانه))))). 

4- عرفه���ا احلنابلة باأنها: اأن يدفع رجل ماله اإلى اآخر يتجر له فيه، على اأن ما 
ح�سل من الربح بينهما ح�سب ما ي�سرتطانه))))). 

وهذه التعريفات متقاربة يف مفرداتها وم�سامينها ب�سورة عامة مع الختالف 
يف بع�ض تفا�سيل امل�سائل بينهم، ومردها يف النهاية: دفع املال اإلى من يتجر فيه 

بجزء من ربحه))))).

)78)) انظر: ال�ستذكار ))/9))، الذخرية 3/6)، احلاوي الكبري للماوردي 7/)30. 
)79)) انظر: بداية املبتدي مع �سرحها الهداية للمرغيناين )/))). 

)80)) انظر: ال�سرح الكبري على خمت�سر خليل للدردير )/)))). 
))8)) انظر: البيان يف مذهب ال�سافعي للعمراين 7/)8)، رو�سة الطالبني )/97). 

))8)) انظر: املغني لبن قدامة 7/)3) – 33). 
)83)) انظ���ر: امل�سارب���ة يف ال�سريع���ة الإ�سلمية لعبداهلل بن حمم���د اخلويطر �ص)) – 9)، امل�سارب���ة حقيقتها واأحكامها 

وتطبيقاتها املعا�سرة ملحمد طه بيومي �ص)) – )). 
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الفرع الثاني: مشروعيتها: 

عقد امل�ساربة عقد جائز دل على م�رشوعيته الإجماع وال�سنة والأثر والقيا�ض 
واملعنى. 

فاأما الإجماع فقد حكاه ابن املنذر فيما نقله عنه ابن قدامة حيث قال: "اأجمع 
اأهل العلم على جواز امل�ساربة يف اجلملة"))))). 

وقال الباجي: "واأما القرا�ض فهو جائز ل خالف يف جوازه يف اجلملة"))))). 
وقال اب���ن عبدالرب: "اأ�سل هذا الباب اإجماع العلم���اء على اأن امل�ساربة �سنة 

معمول بها، م�سنونة قائمة"))))). 
وقال الكا�ساين: "واأما الإجماع: فاإنه قد روي عن جماعة من ال�سحابة ر�سي 
اهلل عنه���م اأنهم دفعوا مال اليتي���م م�ساربة، منهم �سيدنا عم���ر، و�سيدنا عثمان، 
و�سيدنا علي، وعبداهلل بن م�سعود، وعبداهلل بن عمر وعبيداهلل بن عمر، و�سيدتنا 
عائ�س���ة ر�سي اهلل عنها، ومل ينقل اأنه اأنكر عليهم من اأقرانهم اأحد، ومثله يكون 

اإجماعاً"))))). 
واأم���ا ال�سن���ة: فقد دلت ال�سن���ة التقريرية على جوازها، ويف ه���ذا يقول ابن 
ح���زم: "القرا�ض كان يف اجلاهلية، وكانت قري����ض اأهل جتارة ل معا�ض لهم من 
غريها، وفيه���م ال�سيخ الكبري الذي ل يطيق، واملراأة، وال�سغري، واليتيم، فكانوا 
وذوو ال�سغل واملر�ض يعطون املال م�ساربة ملن يتجر به بجزء م�سمى من الربح، 

))8)) املغني 33/7). 
))8)) املنتقى )/))). 

)86)) ال�ستذكار ))/))). 
)87)) بدائع ال�سنائع 8/)، وممن حكى الإجماع ال�ضرخي يف املب�ضوط ))/8)، وابن ر�سد يف بداية املجتهد )/36) وغريهما. 
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فاأقر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك يف الإ�سالم، وعمل به امل�سلمون عماًل 
متيقناً ل خالف فيه، ولو وجد فيه خالف ما التفت اإليه؛ لأنه نقل كافة بعد كافة 
اإلى زمن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، وعمله بذلك، وقد خرج  يف قرا�ض 

مبال خديجة – ر�سي اهلل عنها –"))))). 
وق���ال ابن القيم: "وقد اأقر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم امل�ساربة على ما كانت 
عليه قبل الإ�س���الم، ف�سارب اأ�سحابه يف حياته، وبع���د موته، واأجمعت عليها 

الأمة"))))). 
وق���ال الكا�ساين: "وبعث ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه و�سلم والنا�ض يتعاقدون 
بامل�سارب���ة فلم ينكر عليهم، وذلك تقرير لهم على ذل���ك، والتقرير اأحد وجوه 

ال�سنة")1))). 
واأما الأثر فقد ورد عن عدد من ال�سحابة العمل بامل�ساربة، فمن ذلك ما روي 
اأن عب���داهلل وعبي���داهلل ابنا عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عن���ه خرجا يف جي�ض اإلى 
العراق، فلما قفال مرا على اأبي مو�سى الأ�سعري وهو اأمري على الب�رشة، فرحب 
بهم���ا و�سهل، ثم قال: لو اأقدر لكما على اأم���ر اأنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، 
ههنا مال من مال اهلل، اأريد اأن اأبعث به اإلى اأمري املوؤمنني، فاأ�سلفكما، فتبتاعان به 
متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه يف املدينة، فتوؤديان راأ�ض املال، ويكون الربح 
لكم���ا، فقال: وددن���ا ذلك، ففعل، وكتب اإلى عمر بن اخلط���اب: اأن ياأخذ منهما 
املال، فلما قدما باع���ا فاأربحا، فلما دفعا ذلك اإلى عمر، قال: اأكل اجلي�ض اأ�سلف 

)88)) املحلى 7/8)). 
)89)) اإعلم املوقعني )/0). 

)90)) بدائع ال�سنائع 8/)، وانظر: املب�ضوط ))/9)، بداية املجتهد )/36). 
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مث���ل ما اأ�سلفكما؟ قال: ل، فقال عمر بن اخلطاب: ابنا اأمري املوؤمنني! فاأ�سلفكما! 
اأديا املال وربحه، فاأما عب���داهلل ف�سكت، واأما عبيداهلل فقال: ما ينبغي لك يا اأمري 
املوؤمن���ني هذا! لو نق�ض هذا املال اأو هلك ل�سمن���اه، فقال عمر: اأدياه، ف�سكت 
عبداهلل، وراجعه عبيداهلل، فقال رجل من جل�ساء عمر: يا اأمري املوؤمنني لو جعلته 
قرا�س���اً، فقال: قد جعلت���ه قرا�ساً، فاأخذ عمر راأ�ض امل���ال ون�سف ربحه، واأخذ 

عبيداهلل وعبداهلل ابنا عمر بن اخلطاب ن�سف ربح املال))))). 
ووج���ه ال�ستدلل من���ه: قول الرجل: ل���و جعلته قرا�ساً، وفي���ه دليل على اأن 
القرا����ض كان معلوم���اً عن���د ال�سحاب���ة، يتعاملون ب���ه، فدل عل���ى م�رشوعيته 

عندهم))))). 
2- ما ورد اأن عثمان بن عفان اأعطى يعقوب املدين جد العالء بن عبدالرحمن 

ماًل قرا�ساً يعمل فيه على اأن الربح بينهما))))). 
3- م���ا ورد اأن حكيم بن ح���زام ر�سي اهلل عنه كان يدفع امل���ال م�ساربة اإلى 
�لرج���ل وي�ضرتط عليه �أل مير به بطن و�د، ول يبتاع حيو�ناً، ول يحمله يف بحر، 

فاإن فعل �سيئاً من ذلك فقد �سمن ذلك املال))))). 
واأما القيا�ض: فقد ا�ستدل بع�ض الفقهاء بالقيا�ض على امل�ساقاة. 

ق���ال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: "ولقد كان اأحمد – يعني ابن حنبل – يرى اأن 
يقي����ض امل�ساربة على امل�ساقاة واملزارعة؛ لثبوتهم���ا بالن�ض، فتجعل اأ�ساًل تقا�ض 

))9)) اأخرج���ه مال���ك يف املوط���اأ )/687 ، وال�سافع���ي يف م�سن���ده )))، والبيهق���ي يف �سنن���ه الك���رى 0/6))، و�سح���ح اإ�سناده 
احلافظ ابن حجر يف التلخي�ص احلبري 7/3). 

))9)) انظر: املعاملت املالية اأ�سالة ومعا�سرة لدبيان الدبيان )/337. 
)93)) اأخرجه مالك يف املوطاأ )/688، والبيهقي يف �سننه الكرى 6/))). 

))9)) اأخرجه الدارقطني يف �سننه 63/3، والبيهقي يف �سننه الكرى 6/))). 
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عليه، واإن خالف فيهما من خال���ف، وقيا�ض كل منهما على الآخر �سحيح، فاإن 
من ثبت عنده جواز اأحدهما اأمكنه اأن ي�ستعمل فيه حكم الآخر لت�ساويهما"))))). 
وق���ال ال�رشبيني: "والأ�سل في���ه الإجماع، والقيا�ض على امل�ساق���اة؛ لأنها اإمنا 
ج���وزت للحاجة، من حيث اإن مال���ك النخيل قد ل يح�سن تعهدها، ول يتفرع 
ل���ه، ومن يح�س���ن العمل قد ل ميل���ك ما يعمل في���ه، وهذا املعن���ى موجود يف 

القرا�ض"))))). 
واأما املعنى فاإن احلاجة داعية اإلى م�رشوعيتها فالإن�سان قد يكون لديه مال، لكنه 
ل يهتدي اإلى ا�ستثماره، وقد تكون لديه اخلربة الكافية باأمور التجارة، ولي�ض له 
راأ�ض مال ي�ستثمره، فكان يف ت�رشيع هذا العقد دفع حاجة الغني والفقري، واهلل 

�سبحانه وتعالى ما �رشع العقود اإل مل�سالح العباد، ودفع حوائجهم))))). 
قال الباجي: "ووجه �سحته من جهة املعنى: اأن كل مال يزكو بالعمل ل يجوز 
ا�ستئج���اره للمنفعة املق�سودة منه، فاإنه يجوز املعاملة عليه ببع�ض النماء اخلارج 
من���ه، وذلك اأن الدنانري والدراهم ل تزك���و اإل بالعمل، ولي�ض كل اأحد ي�ستطيع 
التجارة، ويقدر على تنمية ماله، ول يجوز له اإجارتها ممن ينميها، فلول امل�ساربة 
لبطل���ت منفعتها، فلذلك اأبيحت املعاملة بها على وجه القرا�ض؛ لأنه ل يتو�سل 
من مثل هذا النوع من املال اإلى النتفاع به يف التنمية اإل على هذا الوجه"))))). 

))9)) جمموع الفتاوى 9)/)0). 
)96)) مغني املحتاج )/309. 

)97)) انظر: بدائع ال�سنائع 8/) – ) ، امل�ساربة يف ال�سريعة الإ�سلمية �ص)3. 
)98)) املنتقى )/)))، وانظر: امل�ساربة يف ال�سريعة الإ�سلمية �ص)3. 
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الفرع الثالث: أنواعها: 

النوع الأول: امل�ساربة املطلق���ة اأو العامة؛ وهي التي مل تقيد بزمان ول مكان 
ومل يب���ني العمل فيها، ول �سفته، ول من يعامله من بائع وم�سرٍت، ومل يذكر فيها 
ن���وع التجارة، كاأن يعطيه ماًل م�ساربة على اأن يكون الربح م�سرتكاً بينهما على 

الن�سف مثاًل. 
وهذا النوع ق�سمان: 

اأحدهم���ا: اأن يدف���ع املال اإلى العام���ل م�ساربة، ول يقول ل���ه: اعمل براأيك، 
فيمل���ك جميع الت�رشفات التي يحت���اج اإليها يف التج���ارة، ويدخل فيها الرهن 
والرته���ان وال�ستئجار وكل ما يعمله التجار ع���دا التربعات وال�رشكة واخللط 

وال�ستدانة على امل�ساربة. 
والثاين: اأن يقول له اعمل براأيك، فيجوز له ما ذكر من الت�رشفات وامل�ساربة 
وال�رشك���ة واخللط؛ لأن ذلك مما يفعله التج���ار، ولي�ض له الإقرا�ض والتربعات؛ 

لأنه لي�ض من التجارة فال يتناوله الأمر. 
النوع الث���اين: امل�ساربة املقيدة: وهي التي عني فيها �س���يء مما تقدم، كتقيده 

بزمان اأو نوع من العمل اأو املتاع. 
وهذا النوع على ثالثة اأق�سام: 

الأول: اأن يخ�سه ببلد، فيقول: على اأن تعمل بالكوفة اأو الب�رشة. 
والثاين: اأن يخ�سه ب�سخ�ض بعينه، باأن يقول: على اأن تبيع من فالن وت�سرتي 

منه. 
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والثالث: اأن يخ�سه بنوع من اأنواع التجارات باأن يقول له: على اأن تعمل به 
م�ساربة يف الرب اأو يف الطع���ام اأو ال�رشف ونحوه، ويف كل ذلك يتقيد باأمره، 

ول يجوز له خمالفته؛ لأنه مقيد))))). 

الفرع الرابع: أركانها وشروط صحتها: 

اتفق الفقه���اء على اأن ال�سيغة ركن من اأركان العق���د، واختلفوا يف غريها، 
فاحلنفية اقت�رشوا على اأن الركن ه���و ال�سيغة فقط وهو الإيجاب والقبول وما 

يقوم مقامه، و�أن ما عد�ه لو�زم �أو �رشوط)11)). 
اأما اجلمهور فزادوا اأركاناً اأخرى وه���ي: العاقدان رب املال والعامل، وراأ�ض 
املال، والعمل، والربح))1))، ف�سارت خم�سة اأركان، ولكل ركن من هذه الأركان 

�رشوط: 

الركن الأول: ال�صيغة، وهو الإيجاب والقبول، وما يقوم مقامه من فعل))1)). 
وي�ض���رتط يف �ل�ضيغة م���ا ي�ضرتط يف �ضيغ عامة �لعقود م���ن �حتاد �ملو�ضوع، 

)99)) ه���ذا التق�سي���م انف���رد به احلنفية دون غريه���م، اأما جمهور الفقهاء فقد اأوردوا م�سمون م���ا ذكره احلنفية يف اأركان 
امل�سارب���ة و�سروطه���ا وم���ا يتعلق بها، وخالف���وا احلنفية اأو وافقوهم يف ع���دد من امل�سائل، انظر: بدائ���ع ال�سنائع 8/8) 
– 9)، الختي���ار لتعلي���ل املخت���ار 3/))، جمل���ة الأحكام العدلية ����ص376 مادة 06)) 07)) عق���د امل�ساربة بني ال�سريعة 

والقانون للدكتور عبدالعظيم �سرف الدين �ص0)، امل�ساربة يف ال�سريعة الإ�سلمية للخويطر �ص3). 
)00)) انظر: بدائع ال�سنائع 8/) وما بعدها، حا�سية ابن عابدين 77/8)، جملة الأحكام العدلية مادة )0)). 

))0)) مل اأج���د فيم���ا اطلع���ت علي���ه م���ن كتب احلنابلة اأنه���م ن�سوا عل���ى اأركان امل�سارب���ة، واإمنا كانوا يذكرونه���ا من �سمن 
امل�سائل، وانظر: عقد اجلواهر الثمينة 898/3 – )90، الذخرية 6/)) – 38، الو�سيط )/)0)، فتح العزيز 3/6، رو�سة 

الطالبني )/97). 
))0)) انظر: بدائع ال�سنائع 8/)، جمموع الفتاوى 9)/))). 
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ومطابقته لالإيجاب وات�ساله به الت�سال املعترب، وكونهما وا�سحي الدللة على 
وجود الإرادة لكل منهما))1)). 

ولف���ظ الإيجاب يكون بلف���ظ امل�ساربة اأو املقار�س���ة اأو املعاملة اأو نحوها من 
�لألفاظ �لد�لة على �ملق�ضود. 

والقب���ول كقوله: قبلت اأو ر�سيت ونحوهما مما يوؤدي هذا املعنى، فالعربة يف 
�لعقود باملعاين ل بالألفاظ))1)). 

الركن الثاين: العاقدان رب املال، والعامل: 
في�ضرتط فيهما �أهلية �لتوكل و�لتوكيل؛ لأن �مل�ضاربة فيها معنى �لتوكيل فرب 
�ملال ياأذن للم�ضارب �لت�رشف يف ماله باجلزء �لذي يتفقان عليه، ولهذ� ��ضرتط 
�لفقهاء يف �لعاقدين فيها  ما ي�ضرتط يف �ملوكل و�لوكيل، وعليه فالفقهاء �أحالو� 
يف �رشوط �لعاقدين يف �مل�ضاربة على �رشوط �ملوكل و�لوكيل))1)) فا�سرتطوا يف 
امل���وكل اأن يكون ممن ميلك فعل ما وكل به بنف�سه؛ لأن التوكيل تفوي�ض ما ميلكه 
م���ن الت�رشف اإلى غريه، فما ل ميلكه بنف�س���ه كيف يحتمل التفوي�ض اإلى غريه، 
ف���ال ي�سح التوكيل م���ن املجنون وال�سبي الذي ل يعق���ل اأ�ساًل؛ لأن العقل من 

)03)) انظر: امل�ساربة يف ال�سريعة الإ�سلمية للخويطر �ص37) – 38). 
))0)) انظ���ر: بدائ���ع ال�سنائ���ع 8/)، الو�سي���ط )/)))، فت���ح العزي���ز 7/6)، رو�سة الطالب���ني )/)0)، امل�سارب���ة يف ال�سريعة 

الإ�سلمية �ص38). 
))0)) ه���ذا عن���د احلنفية واملالكية وال�سافعي���ة، انظر: بدائع ال�سنائع 9/8، عقد اجلواهر الثمينة 3/)90، الذخرية 6/))، 
الو�سي���ط )/)))، فت���ح العزيز 8/6)، رو�سة الطالب���ني )/)0)، اأما احلنابلة فاأحالوا امل�ساربة على ال�سركة على اعتبار 
اأنه���ا ن���وع منه���ا فا�سرتط���وا اأن يكون جائز الت�س���رف يف املال كالبيع، وهو احل���ر املكلف الر�سيد. انظ���ر: املغني 09/7)، 

الرو�ص املربع )/7). 
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�رشائط الأهلية))1)). 
وا�سرتط���وا يف الوكيل اأن يكون عاقاًل، ف���ال ت�سح وكالة املجنون ول ال�سبي 

الذي ل يعقل، واختلفوا يف ال�سبي املميز والعبد واملراأة))1)). 

الركن الثالث: راأ�س املال، وي�شرتط فيه اأربعة �شروط: 
�ل�رشط �لأول: �أن يكون ر�أ�ض �ملال من �لنقود. 

وقد اأجم���ع الفقهاء على �سحة امل�ساربة بالدراه���م والدنانري، واختلفوا فيما 
عدا ذلك. 

قال ابن املنذر: "وجدنا اأهل العلم ق���د اأجمعوا على اإجازة القرا�ض بالدنانري 
والدراهم"))1)). 

وقال ابن ح���زم: "والقرا�ض اإمنا هو بالدنانري والدراهم، ول يجوز بغري ذلك 
لأن هذا اأجمع عليه، وما عداه خمتلف فيه"))1)). 

وقال ابن ر�س���د: "اأجمعوا على اأنه جائز بالدنان���ري والدراهم، واختلفوا يف 
العرو�ض")1))). 

�ل�رشط �لثاين: �أن يكون معلوماً للعاقدين. 
وه���ذ� �ل�رشط مما �تف���ق عليه �لفقهاء �أي�ضاً؛ لأن �جله���ل بر�أ�ض �ملال يوؤدي �إلى 

)06)) انظر: بدائع ال�سنائع 7/7)) – 8))، عقد اجلواهر الثمينة )/6)8، الو�سيط 3/)8)، فتح العزيز )/))). 
)07)) انظر: بدائع ال�سنائع 98/7)، املعونة )/)0)، الو�سيط 3/)8)، فتح العزيز )/7)). 

)08)) الإ�سراف على مذهب العلماء 06/6). 
)09)) املحلى 7/8)). 

)0))) بداية املجتهد )/78)، وانظر: املب�ضوط ))/))، املنتقى )/6))، عقد اجلواهر الثمينة 898/3، الذخرية 30/6، فتح 
العزيز 3/6، رو�سة الطالبني )/97)، مغني املحتاج )/0)3، املغني 3/7)). 
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جهالة الربح، وهذا يوؤدي اإلى املنازعة والختالف))))). 
�ل�رشط �لثالث: �أن يكون عيناً ل ديناً. 

وهذا اأي�ساً مما اتفقت عليه املذاهب الأربعة))))). 
قال ابن املنذر: "اأجمع كل من نحفظ عنه من اأهل العلم اأنه ل يجوز اأن يجعل 

الرجل ديناً له على رجل م�ساربة"))))). 
�ل�رشط �لر�بع: ت�ضليم ر�أ�ض مال �مل�ضاربة �إلى �لعامل. 

فال ت�سح امل�ساربة اإل اإذا ت�سلم العامل راأ�ض مال امل�ساربة، وهذا مذهب جمهور 
الفقهاء من احلنفية)))))، واملالكية)))))، وال�سافعية)))))، خالفاً للحنابلة))))). 

الركن الرابع: العمل، وهو عو�س الربح، وقد ا�شرتط فيه ثالثة 
�شروط: 

�ل����رشط �لأول: �أن تك���ون �مل�ضاربة يف جتارة �أو م���ن لو�حقها، فيخرج بذلك 
الطبخ واخلبز واحلرف، ن�ض عليه املالكية))))) وال�سافعية)))))، خالفاً للحنفية)1)))، 
))))) انظ���ر: بدائ���ع ال�سنائ���ع 8/))، عق���د اجلواهر الثمين���ة 898/3، الذخرية 33/6، احلاوي الكب���ري 308/7، فتح العزيز 

8/6، رو�سة الطالبني )/98)، مغني املحتاج )/0)3، املغني 7/))). 
))))) انظ���ر: بدائ���ع ال�سنائع 8/))، البحر الرائق 68/7)، عقد اجلواهر الثمينة 899/3، بداية املجتهد )/79)، الذخرية 

36/6، الو�سيط )/06)، فتح العزيز 9/6، رو�سة الطالبني )/98)، املبدع )/86)، الإن�ساف ))/)7. 
)3))) انظر: ال�سرح الكبري على املقنع ))/)7. 

))))) انظر: بدائع ال�سنائع 8/))، البحر الرائق 68/7). 
))))) انظر: عقد اجلواهر الثمينة 900/3، الذخرية 33/6. 

)6))) انظر: الو�سيط )/07)، فتح العزيز 0/6)، رو�سة الطالبني )/99)، مغني املحتاج )/0)3. 
)7))) انظر: ال�سرح الكبري ))/)7 – )7، املبدع )/86). 

)8))) انظر: عقد اجلواهر الثمينة 900/3 – )90، الذخرية 36/6. 
)9))) انظر: الو�سيط )/08)، فتح العزيز 6/))، رو�سة الطالبني )/00). 

)0))) انظر: املب�ضوط ))/))، )7، الفتاوى الهندية )/)33. 
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واحلنابلة))))) الذين اأجازوا امل�ساربة يف غري التجارة. 
�ل�رشط �لثاين: �أل يك���ون م�ضيقاً عليه بالتعيني، فلو عني نوعاً لالجتار فيه نظر 

اإن كان مما يندر وجوده فال ي�سح، واإن كان مما يعم وجوده �سح. 
وهذا قول احلنفية))))) واملالكية))))) وال�سافعية))))) خالفاً للحنابلة))))). 

�ل����رشط �لثالث: �أل ي�ضيق علي���ه بالتاأقيت؛ لأن �مل�ضارب���ة ل تعترب فيها �ملدة، 
بخالف امل�ساق���اة، وهذا مذهب املالكية))))) وال�سافعي���ة)))))، خالفاً للحنفية))))) 

واحلنابلة))))). 

الركن اخلام�س: الربح، وهو العو�س املقابل للعمل، وي�شرتط فيه 
ثالثة �شروط: 

�ل����رشط �لأول: �أن يكون �لربح معلوم���اً؛ لأن جهالته توج���ب ف�ضاد �لعقد، 
وق���د اتفقت عليه املذاهب الأربع���ة من احلنفية)1))) واملالكي���ة))))) وال�سافعية))))) 

))))) انظر: املغني 6/7))، الفروع )/97). 
))))) انظر: بدائع ال�سنائع 9/8). 

)3))) انظر: عقد اجلواهر الثمينة 3/)90، الذخرية 36/6. 
))))) انظر: الو�سيط )/09)، فتح العزيز 6/)) – 3)، رو�سة الطالبني )/)0). 

))))) انظر: املغني 77/7). 
)6))) انظر: عقد اجلواهر الثمينة 3/)90، الذخرية 36/6. 

)7))) انظر: الو�سيط )/09) – 0))، فتح العزيز 6/))، رو�سة الطالبني )/)0). 
)8))) انظر: بدائع ال�سنائع 3/8). 

)9))) انظر: املغني 7/))). 
)30)) انظر: املب�ضوط ))/))، بدائع ال�سنائع 3/8). 

))3)) انظر: الذخرية 38/6. 
))3)) انظر: الو�سيط )/)))، فتح العزيز 6/6)، رو�سة الطالبني )/03). 
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واحلنابلة))))). 
�ل�رشط �لثاين: �أن يكون �لربح لكل منهما جزء م�ضاعاً ن�ضفاً �أو ثلثاً �أو ربعاً))))). 

�ل�رشط �لثالث: �أن يكون �لربح خم�ضو�ضاً باملتعاقدين. 
 فل���و �رشط جزًء من �لرب���ح لأجنبي غري عامل يف �مل�ضارب���ة، فال�رشط فا�ضد 

باتفاق �لفقهاء �إل �إذ� كان ذلك �جلزء �مل�رشوط لعبديهما �أو عبد �أحدهما))))). 

الفرع الخامس: أوجه االتفاق واالختالف بني الوكالة واملضاربة: 

عن���د النظر يف هذين العقدي���ن نلحظ اأن هناك اتفاق���اً واختالفاً بينهما، فمن 
اأوجه التفاق: 

1- اأن امل�سارب���ة تت�سم���ن معنى الوكالة؛ لأن امل�س���ارب وكيل عن رب املال 
يف مال���ه، فت�رشفه يف مال غريه كان باإذن، وهذا معن���ى الوكالة، وعليه فبينهما 

خ�سو�ض وعموم مطلق، فكل م�ساربة وكالة، ولي�ض كل وكالة م�ساربة. 
2- اأجم���ع الفقهاء على ت�سمية امل�سارب وكياًل، قال الكا�ساين: "فاإذا ا�سرتى 

امل�سارب مبال امل�ساربة �سيئاً كان مبنزلة الوكيل بالبيع وال�رشاء"))))). 
وق���ال ابن قدامة: "وحكم امل�سارب حكم الوكيل يف اأنه لي�ض له اأن يبيع باأقل 

من ثمن املثل"))))). 

)33)) انظر: ال�سرح الكبري ))/6)، املبدع )/86). 
))3)) انظ���ر: املب�ض���وط ))/))، بدائ���ع ال�سنائ���ع 8/))،  عقد اجلواهر الثمينة 3/)90، الذخ���رية 38/6، فتح العزيز 7/6)، 

رو�سة الطالبني )/)0)، املغني 79/7). 
))3)) انظ���ر: املب�ض���وط ))/9) – 30، تبي���ني احلقائ���ق )/)6 – 66، حا�سي���ة الد�سوق���ي 3/)7)، فت���ح العزي���ز 6/))، رو�سة 

الطالبني )/)0)، املغني 7/))). 
)36)) بدائع ال�سنائع 6/8). 

)37)) املغني 0/8)). 
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وقال خليل: "القرا�ض توكيل على اجتار يف نقد"))))). 
3-  �أن �أك���ر �لفقه���اء ذكرو� �أن ����رشوط �لعاقدي���ن يف �مل�ضاربة هي �رشوط 

الوكيل واملوكل))))). 
4- اأن كل م���ن الوكالة وامل�ساربة ل بد فيهما من الإذن يف الت�رشف، ويكون 

ت�رشفه فيه على املعروف)1))). 
5- اأن كال العقدين عقد جائز، فيجوز لكل من العاقدين الف�سخ على تف�سيل 

مذكور يف كتب الفقهاء. 
6- اأن كالهم���ا عقد اأمانة، فالوكيل وامل�س���ارب اأمني فال ي�سمن اإل بالتعدي 

اأو التفريط. 

اأما اأوجه الختالف بينهما فمتعددة، منها: 

1- اأن امل�ساربة تت�سمن عقدي���ن، وهي ال�رشكة والوكالة، فامل�سارب �رشيك 

باعتب���ار الربح، ووكيل باعتباره وكي���اًل عن رب املال يف الت�رشف يف املال، اأما 

الوكالة فهي عقد واحد فقط. 

2- اأن املق�س���ود م���ن امل�ساربة حت�سيل الرب���ح ويف الوكال���ة بالبيع وال�رشاء 

ونحوهما حت�سيل الثمن. 

3- اأن الوكال���ة تدخل يف جميع الت�رشفات املالية وغ���ري املالية، اأما امل�ساربة 

فقا�رشة على التجارات ولواحقها. 
4- اتفاق الفقهاء على جواز تاأقيت الوكالة بزمن، واختالفهم يف امل�ساربة. 

)38)) جواهر الإكليل )/)7). 
)39)) انظر: بدائع ال�سنائع 9/8، رو�سة الطالبني )/)0). 

)0))) انظر: امل�ساربة يف ال�سريعة الإ�سلمية �ص9)). 
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5- اأن امل�سارب���ة اأعم من الوكالة يف البي���ع وال�رشاء من جهة عموم ت�رشف 
امل�سارب، وخ�سو�ض ت�رشف الوكيل))))). 

6- اأن الوكال���ة يف البي���ع وال�رشاء قد تكون بن�سبة حم���ددة م�ساعة للوكيل، 
وقد تكون بدراهم معين���ة، وامل�ساربة ل جتوز اإل بجزء م�ساع معلوم من الربح 

للم�سارب. 
٧- اأن الوكيل �سياأخذ ما قدر له �سواء ظهر فيما وكل على بيعه ربح اأو مل يظهر، 

بينما امل�سارب ل ي�ستحق �سيئاً اإل يف حال الربح، وغريها من الفروق))))). 

املطلب الرابع

املراد بالعموم والخصوص واإلطالق والتقييد

العموم يف اللغة: م�سدر عم يعم، وله يف اللغة عدة معاين، منها: ال�سمول. 
يقال: عم ال�سيء يعم عموماً اإذا �سمل، وعمَّ اجلماعة بالعطية اإذا �سملهم))))). 

ويف ال�سطالح: تناول اللفظ جلميع ما ي�سلح له))))). 
وهن���اك تعريفات الأ�سوليني متناول���ة للعام، وقد اختلف���وا يف تعريفه على 
اأقوال، لعل من اأوله���ا واأ�سلمها تعريف الفخر الرازي حيث عرفه بقوله: "هو 

اللفظ امل�ستغرق جلميع ما ي�سلح له بح�سب و�سع واحد"))))). 
ولعل املراد به هنا يف القاع���دة املعنى اللغوي ل ال�سطالحي، بحيث ي�سمل 

))))) انظر: بدائع ال�سنائع 30/8. 
))))) انظر: امل�ساربة يف ال�سريعة الإ�سلمية �ص9)). 

)3))) انظر: ال�سحاح )/993)، ل�سان العرب )/)3) مادة عم. 
))))) انظر: البحر املحيط 7/3. 

))))) انظر: املح�سول )/309. 
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عموم التجارات مع عموم الأ�سخا�ض يف عموم الأمكنة والأزمنة. 
واأما اخل�سو�ض يف اللغة فه���و الإفراد: يقال: خ�سه بال�سيء اإذا اأفرده به دون 

غريه))))). 
ويف ال�سطالح: كون اللفظ متناوًل لبع�ض ما ي�سلح له جلميعه))))). 

وامل���راد به اأي�ساً هنا املعنى اللغوي، وذلك باأن يخ�س�ض ويعني املوكل لوكيله 
نوع الت�رشف. 

واأما املطلق فهو م�سدر الفعل الثالثي طلق وهو مبعنى التخلية والإر�سال))))). 
ويف ال�سطالح: ما دل على املاهية بغري قيد))))). 

واملقيد يف اللغة: م�سدر الفعل الرباعي قيَّد، وهو خالف الإطالق)1))). 
ويف ال�سطالح: ما دل على املاهية بقيد))))). 

واملراد باملطلق واملقيد هنا اأي�ساً املعنى اللغوي الذي يدل على الإر�سال، كاأن 
يعطى رب املال امل�سارب املال، ول ي�سمي له جتارة بعينها، فاإذا اجتر باأي نوع من 

اأنواع التجارة فقد اأدى الفر�ض. 
واأما املقيد كاأن يقول: اجتر يف الأرز فقط. 

)6))) انظر: ل�سان العرب )/63) مادة خ�س�ص. 
)7))) انظر: البحر املحيط 0/3)). 

)8))) انظر: ل�سان العرب )/89) مادة طلق. 
)9))) انظر: الرهان )/6)3، رو�سة الناظر )/763. 

)0))) انظر: ل�سان العرب )/))3 مادة قيد. 
))))) انظر: املح�سول 3/3))، رو�سة الناظر )/763. 
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املبحث الثاني

املعنى اإلجمالي للقاعدة

ه���ذه القاعدة تتعلق بت�رشف���ات كل من الوكيل وامل�س���ارب، وما ميلكان من 
الت�رشفات ويحتاج اإليها عند وقوع الختالف بني الوكيل وموكله، وامل�سارب 

ورب املال يف جواز الت�رشف من عدمه. 
وللقاعدة �سقان: 

فمعن���ى ال�سق الأول منها: وهو: الأ�سل يف الوكالة اخل�سو�ض اأو التقييد: اأن 
الأ�سل يف ت�رشفات الوكيل خ�سو�ض الإذن، فال يت�رشف اإل مبوجب ما اأذن له 

اً اأو ُعرفاً)))))، كما �سياأتي.  موكله نَ�سّ
فاإذا اختلف املوكل والوكي���ل يف الإذن بت�رشف من الت�رشفات فالقول قول 
املوكل؛ لأن مطل���ق التوكيل يقت�سي التخ�سي����ض، واأن الوكيل ل يت�رشف اإل 

فيما ن�ض له عليه، اأو علم بالعرف جواز التوكيل فيه))))). 
ومن هذا املعنى يخل�ض اإلى: اأن الأ�سل يف عقد الوكالة التقييد والتخ�سي�ض 
�س���واء كان هذا القيد باجلن�ض اأو املق���دار اأو الزمان اأو ال�سخ�ض، واأنه ينبغي اأن 
يكون هذا التقييد معلوماً نافياً لل�رشر واجلهالة التي ل يجري فيها الغتفار، واأن 
ما مل ين�ض عليه يف العقد �رشاحة اأو اأتى ب�سيغة مطلقة اأو عامة اأو غام�سة ينزل 
العرف وعادات النا�ض وقرائن الأحوال يف بيانه وتقييده وتخ�سي�سه وتو�سيحه 

))))) انظر: املغني 09/7)، 3)). 
)3))) انظر: الفروق للكرابي�سي )/7)). 
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منزلة �ملن�ضو�ض عليه، وكل ذلك منوط بالإذن �ل�رشعي))))). 
واأما ال�س���ق الثاين: وهو الأ�سل يف امل�ساربة العم���وم فمعناه: اأن الأ�سل يف 
ت�رشفات امل�سارب العموم والإطالق؛ لأن مقت�سى عقد امل�ساربة يقت�سي ذلك، 
فاملق�سود من امل�ساربة حت�سيل الرب���ح، وهذا ل يتاأتى اإل باإطالق ت�رشفه وعدم 
تقييده، ولكن هذا الإطالق  اأي�ساً مقيد بالعرف وخا�سة عادة التجار، فلو ادعى 
اأحدهما امل�ساربة يف عموم التجارات اأو عموم الأمكنة اأو الأ�سخا�ض، وادعى 
الآخ���ر اقت�ساره على نوع دون الآخ���ر، اأو مكان دون م���كان، اأو �سخ�ساً دون 
�سخ�ض، ول بين���ة لأحدهما، كان القول قول من يدع���ي العموم، والإطالق؛ 

لأنه الأ�سل))))). 
واإذا وجد من رب املال تقيي���د للم�سارب بتجارة اأو مكان اأو �سخ�ض فيجب 
اللت���زام ب���ه وعدم خمالفت���ه، واإن خالف �سم���ن؛ لأن امل�ساربة تقب���ل التقييد 

والتخ�سي�ض، ويكون ت�رشفه حينئذ كالوكيل، و�سياأتي تف�سيل ذلك. 

املبحث الثالث

صيغ القاعدة وتعبريات الفقهاء عنها

هذه القاعدة من القواع���د التي اخت�ض فقهاء احلنفية بالن�ض عليها، واإن كان 
بع�ض اأجزاءها قد ا�ستقر العمل به عند املذاهب الأخرى كما �سياأتي يف املباحث 

الآتية. 

))))) انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية ))/9)). 
))))) انظر: املب�ضوط ))/3)، مغني املحتاج )/))3، امل�ساربة يف ال�سريعة الإ�سلمية �ص)6) – 66). 
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وقد وردت القاعدة يف كتب الفقهاء بثالث �سيغ: 
الأولى: الن�ض عليها كقاعدة و�سابط ب�سقيها: الأ�سل يف الوكالة اخل�سو�ض، 

ويف امل�ساربة العموم))))). 
الثانية: الن�ض على كل �سق منفرداً. 

ففي امل�ساربة جاء الن�ض عليها بلفظ: الأ�سل يف امل�ساربة العموم)))))، وبلفظ: 
الأ�سل يف امل�ساربة الإطالق والعموم)))))، وبلفظ: الأ�سل يف امل�ساربة العموم 

والإطالق))))). 
ويف الوكال���ة وردت بلفظ:  الأ�سل يف الوكالة اخل�سو�ض)1)))، وبلفظ: مبنى 
الوكال���ة على اخل�سو�ض)))))، وبلف���ظ: مبنى الوكالة على التقي���د)))))، وبلفظ: 
عق���د الوكالة، مبن���اه على التقيي���د)))))، وبلفظ: اخل�سو����ض والتقييد اأ�سل يف 

الوكالة))))). 
الثالثة: ذكر معناها يف مقام التعليل وال�ستدلل، ومن ذلك: 

1- قال ال�رشخ�سي: "فاإن قال امل�س���ارب اأمرتني بالنقد والن�سيئة، وقال رب 
امل���ال: اأمرت���ك بالنقد، فالقول قول امل�س���ارب بيمينه عندنا؛ لأن���ه يدعي ما هو 

)6))) ترتيب اللآلئ )/339، الغرر و�سرحه الدرر )/90)، 8)3، الدر املختار و�سرحه الدر املختار �ص03)، تبيني احلقائق 
 .7(/(

)7))) تبيني احلقائق )/)7. 
)8))) البحر الرائق 7/)7). 

)9))) تبيني احلقائق )/)7). 
)60)) حا�سية ابن عابدين )/6)). 

))6)) بدائع ال�سنائع 3/7)). 
))6)) تبيني احلقائق )/)7). 
)63)) تبيني احلقائق )/)7). 

))6)) درر احلكام يف �سرح جملة الأحكام ليلى حيدر 09/3). 
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مقت�سي مطلق العقد، والبين���ة بينة رب املال؛ لأنه هو املحتاج اإلى اإثبات املعني 
بالبينة"))))). 

2- وقال املرغيناين: "فيجوز للم�س���ارب اأن يبيع وي�سرتي بالنقد والن�سيئة؛ 
لأن ذلك من �سنع التج���ار، فينتظمه اإطالق العقد، اإل اإذا باع اإلى اأجل ل يبيع 

التجار اإليه"))))). 
3- وقال اأي�ساً: ولو ادعى رب املال امل�ساربة يف نوع، وقال الآخر: ما �سميت يل 
جتارة بعينها فالقول للم�سارب؛ لأن الأ�سل فيه العموم والإطالق، والتخ�سي�ض 

يعار�ض �ل�رشط، بخالف �لوكالة؛ لأن �لأ�ضل فيها �خل�ضو�ض"))))). 
4- وقال ابن قدامة: "اإن الوكيل ل يت�رشف اإل فيما ن�ض له عليه"))))). 

5- وق���ال اأي�ساً: ول ميلك الوكيل من الت�رشف اإل ما يقت�سيه اإذن موكله، من 
جهة النطق، اأو من جهة العرف؛ لأن ت�رشفه بالإذن، فاخت�ض مبا اأذن فيه"))))). 

6- وق���ال اأي�ساً: "لأن الإذن املطلق ين����رشف اإلى ما جرت به العادة، والعادة 
جارية بالتجارة �سف���راً وح�رشاً؛ ولأن امل�ساربة م�ستقة من ال�رشب يف الأر�ض، 

فملك ذلك مبطلقها")1))). 
٧- وقال ابن عبدالرب: "ول يجوز له – اأي الوكيل – من الت�رشف اإل ما ذكر 

له يف عقد الوكالة"))))). 
))6)) املب�ضوط ))/3). 
)66)) الهداية )/)3). 

)67)) املرجع ال�سابق )/39). 
)68)) املغني 09/7). 
)69)) املغني 3/7)). 

)70)) املغني 8/7)) – 9)). 
))7)) الكايف )/))). 
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8- وقال اأي�ساً: ولي�ض له اأن يبيع ن�سيئة اإل باإذن رب املال، ولي�ض له اأن يخالف 
�سيئاً مما اأمر به"))))). 

ق امل�سارب اإن  دِّ ٩- وق���ال �سدر ال�رشيعة: "ولو قال املالك: عين���ُت نوعاً �سُ
جحد، اأي مع اليم���ني، لأن الأ�سل يف امل�ساربة العموم، بخالف الوكالة؛ لأن 

الأ�سل فيها اخل�سو�ض"))))). 
1٠- وق���ال الكرابي�سي: "والفرق اأن عقد الوكال���ة يقت�سي اخل�سو�ض، واأما 

امل�ساربة فمطلقها يقت�سي العموم"))))). 
11- وقال �سارح جملة الأحكام العدلية �سليم ر�ستم باز: "واعلم اأن الأ�سل 
يف الإع���ارة والوكالة التقييد، والإط���الق فيها خالف الظاهر، وعك�ض ذلك يف 
الكفالة وامل�ساربة، اأي اأن الأ�سل فيهما الإطالق، والتقييد خالف الظاهر"))))). 

املبحث الرابع

أدلة إعمال القاعدة

تقدم اأن امل�ساربة تت�سمن معنى الوكالة، واأن امل�سارب ياأخذ حكم الوكيل يف 
البيع وال�رشاء، اإل اأن هذه القاعدة فرقت بينهما يف عموم الت�رشف وخ�سو�سه 
واإطالقه وتقيي���ده، فاأطلقت الت�رشف للم�س���ارب اإذا مل يقيَّد بن�ض اأو دللة اأو 
عرف، وقيدت ت�رشف الوكيل ما مل يدل ن�ض اأو قرينة اأو عرف على العموم.

 وقد ا�ستندوا يف ذلك اإلى اأدلة عقلية ونظرية. 
))7)) املرجع ال�سابق )/))). 

)73)) �سرح الوقاية )/))). 
))7)) الفروق )/7)). 

))7)) �سرح املجلة �ص)). 
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فمن اأدلة اأن الأ�سل يف الوكالة اخل�سو�ض: 
1- اأن التوكيل عق���د، والأ�سل يف العقود البيان النايف للجهالة املف�سية اإلى 
املنازع���ة، وكل جهالة تف�سي اإل���ى املنازعة يجب اإزالت���ه بالتعيني، لذلك كانت 

الوكالة مما يتقيد بالتقييد))))). 
2- اأن املق�سود من التوكيل: امتثال الوكيل لأمر املوكل لأجل حت�سيل غر�سه 

وحتقيق مق�سوده، ومعلوم اأن المتثال متعذر عند انعدام البيان))))). 
3- اأن الوكي���ل يت�رشف بولية م�ستفادة قبل املوكل فيملك قدر ما اأفاده، ول 

يثبت العموم اإل بلفظ يدل عليه))))). 
4- اأن التوكيل م�ستفاد من جهة املوكل وهو الآمر، ومن كان الإذن من جهته 

�سح التعيني من قبله، ويكون القول قوله يف بيان �سفته))))). 
5- القواع���د الفقهية القا�سية باعتبار العرف ودللت الأحوال يف بيان ما ل 
ن�ض في���ه)1)))، ومنها: العرف اإمنا يعترب عند عدم الت�رشيح بخالفه)))))، والثابت 

بدللة العرف كالثابت بدللة الن�ض))))). 
ومن اأدلة اأن الأ�سل يف امل�ساربة العموم:

1- اأن امل�س���ارب ميلك الت�رشف يف املال مبج���رد عقد امل�ساربة، فبهذا قامت 

)76)) انظر: درر احلكام 0/3))، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية ))/66). 
)77)) انظر: املغني 7/))). 

)78)) انظر: بدائع ال�سنائع 3/7)). 
)79)) انظر: املب�ضوط 9)/0)، حا�سية ال�سلبي )/)7)، معلمة زايد ))/66). 

)80)) انظر: معلمة زايد ))/7)). 
))8)) انظر: املب�ضوط ))/96). 

))8)) انظر: املب�ضوط ))/08)، بدائع ال�سنائع 7/))). 
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دللة الإطالق))))). 
2- اأن املق�سود من امل�ساربة ال�سرتباح، والعموم والإطالق ينا�سبانه))))). 

املبحث الخامس

ضوابط العمل بالقاعدة

عن���د النظر يف كالم الفقهاء جند اأن العمل به���ذه القاعدة لي�ض مطلقاً يف كل 
الأحوال، بل هو مقيد بقيود و�سوابط. 

فمن �سوابط ال�سق الأول: الأ�سل يف الوكالة اخل�سو�ض. 
اأوًل: اأن الأ�سل يف ت�رشف الوكي���ل عدمه، فاإذا اختلف املوكل والوكيل يف 

اأ�سل الت�رشف فالقول قول املوكل؛ لأن الأ�سل عدم الوكالة))))). 
ثاني���اً: اأن الأ�سل يف الوكالة خ�سو�ض الت����رشف، ووجوب تقيد الوكيل مبا 

ن�ض له عليه، ول يتعدى ذلك اإل مبا دل عليه اللفظ اأو القرينة اأو العرف. 
قال القا�سي عبدالوهاب: فمن وكل يف �سيء بعينه مل يجز له اأن يتعداه اإلى 

غريه، ول يتعدى ما  ُحدَّ له فيه"))))). 
وقال اأي�ساً: "ول يجوز له من الت�رشف اإل ما ذكر يف عقد الوكالة"))))). 

وقال ابن احلاجب: "ولو قال له وكلتك يف كذا تقيد به"))))). 

)83)) انظر: الهداية )/)3)، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية ))/7)). 
))8)) انظر: حا�سية ابن عابدين )/660، معلمة زايد للقاعد الفقهية والأ�سولية ))/7)). 

))8)) بدائع ال�سنائع 9/7)). 
)86)) الكايف )/))). 

)87)) املرجع ال�سابق )/))). 
)88)) جامع الأمهات �ص 397  . 



قاعدة: األصل يف الوكالة الخصوص، ويف املضاربة العموم وتطبيقاتها الفقهية

 )العدل( العدد |68| ربيع الأول - ربيع الآخر 1436هـ
ـ 72 ـ

وقال الرافعي يف حكم الوكالة: "�سحة ت�رشف الوكيل اإذا وافق اإذن املوكل، 
واملوافق���ة واملخالفة يعرفان بالنظ���ر اإلى اللفظ تارة، وبالقرائ���ن التي تن�سم اإليه 
اأخ���رى، فاإن القرينة قد تقوى فيرتك لها اإط���الق اللفظ، األ ترى اأنه اإذا اأمره يف 
ال�سي���ف ب�رشاء اجلمد ل ي�سرتيه يف ال�ستاء، وقد يتعادل اللفظ والقرينة، وين�ساأ 
من تعادلهما خالف يف امل�ساأل���ة، وهذا القول اجلملي يو�سحه �سور تر�سد اإلى 

اأخواتها..."))))). 
قال الكا�ساين: "ولو قال: ا�سرت يل بدرهم حلماً، ين�رشف اإلى اللحم الذي يباع 
يف ال�سوق، وي�سرتي النا�ض منه يف الأغلب من حلم ال�ساأن واملعز والبقر والإبل 
اإن جرت العادة ب�رشائه ...، ول اإلى البطن والكر�ض والكبد والراأ�ض والكراع؛ 
لأنها لي�ست بلحم، ول ي�سرتى مق�سوداً اأي�ساً بل تبعاً للحم، فال ين�رشف مطلق 
التوكي���ل اإليه، بخالف ما اإذا حلف ل ياأكل حلماً، فاأكل هذه الأ�سياء اأنه يحنث، 
لأن مبن���ى الأميان على العرف ذكراً وت�سمي���ة، ومبنى الوكالة على العرف عادة 
وفع���اًل، األ ترى اأن حكم احلنث يلزم باأكل القديد، ولو ا�سرتى الوكيل القديد 

ل يلزم املوكل لنعدام العادة ببيع القديد يف الأ�سواق يف الغالب...")1))). 
وقال ابن قدامة: "ول ميلك الوكيل من الت�رشف اإل ما يقت�سيه اإذن موكله من 
جهة النطق اأو من جهة العرف؛ لأن ت�رشفه بالإذن، فاخت�ض مبا اأذن فيه، والإذن 

يعرف بالنطق تارة، وبالعرف اأخرى"))))). 
وعليه فاإذا اأتت الوكالة خالية من البيان فيما يتعلق ببع�ض عنا�رش مو�سوعها: 

)89)) فتح العزيز )/3))، وانظر: رو�سة الطالبني 36/3). 
)90)) انظر: الو�سيط 307/3، املغني 6/7)). 

))9)) املغني 3/7)). 
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كاأن يق���ول �سخ����ض لآخر: وكلت���ك يف بيع ك���ذا اأو �رشائه، و�سم���اه دون بيان 
لبع����ض اأو�ساف���ه، فالعقد �سحي���ح؛ لأن الوكالة مبناها عل���ى الإرفاق، وباعثها 
احلاجة والعوز، وهذا يقت�سي امل�ساحم���ة يف بع�ض متعلقاتها، فيكفي اأن يكون 

مو�سوعها معلوماً من وجه يقل معه الغرر))))). 
وما اأغف���ل بيانه يف �سلب العق���د يرجع فيه اإلى الأع���راف اجلارية ودللت 

الأحوال. 
ق���ال يف التاج والإكليل: "�رشط �ضحتها: علم متعلقها خا�ضاً �أو عاماً بلفظ �أو 

قرينة اأو عرف خا�ض اأو عام"))))). 
وق���ال ابن �سا�ض: "اإن قيدت الوكالة بالت�رشف يف بع�ض الأ�سياء دون بع�ض، 

فالرجوع يف ذلك التقييد اإلى مقت�سى اللفظ والعادة"))))). 
وقال البهوتي: "والإذن اإمنا ين�رشف ملا جرت به العادة"))))). 

وعل���ى هذا لو قال �سخ����ض لآخر: "وكلتك على بيع دواب���ي، وكان العرف 
يقت�س���ي تخ�سي�ض ذلك ببع�ض اأنواع الدواب فاإن���ه يتخ�س�ض، وكذا اإذا قال: 
وكلت على بيع هذه ال�سلعة، فاإن هذا اللفظ عام يف بيعها يف كل مكان وزمان، 
ف���اإذا كان العرف جارياً على اأن تباع ه���ذه ال�سلعة يف �سوق خم�سو�ض اأو يف 

زمان خم�سو�ض فيخ�س�ض هذا العموم))))). 
ولو وكل���ت املراأة رجاًل اأن يزوجها فال يجوز له اأن يزوجها من غري كفوؤٍ لها؛ 

))9)) انظر: مغني املحتاج )/)))، معلمة زايد ))/)6). 
)93)) 7/)7) منه. 

))9)) عقد اجلواهر الثمينة )/6)8، وانظر: التاج والإكليل 80/7). 
))9)) �سرح منتهى الإرادات )/90). 

)96)) انظر: �سرح اخلر�سي 6/)7، )7 ، حا�سية البجريمي 60/3، معلمة زايد ))/)6). 
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لأن مطل���ق التوكيل ين�رشف اإلى املتعارف، واملتع���ارف اأن الكفاءة يف الزواج 
معتربة))))). 

ولو وكل رج���اًل بطلب كل دين له باخل�سومة فيه، فل���ه اأن يتقا�سى ما كان له 
من دين وما حدث له بعد ذلك؛ لأن مطلق التوكيل ين�رشف اإلى املتعارف))))). 
ثالثاً: اأن اخل�سو�ض والتقييد اأ�سل يف الوكالة، والواجب على الوكيل رعاية 

تقييدات املوكل يف الوكالة بح�سب العرف وغر�ض املوكل من الوكالة))))). 
ف���اإذا جاءت الوكالة فيم���ا يتعلق مبو�سوعها مقيدة بقي���د مفيد بجن�ض اأو نوع 
اأو مق���دار اأو �سخ�ض �سح ذلك، وح�سل التقيد به، ويلزم الوكيل مراعاة القيد 
املن�سو�ض عليه ول يح���ل له تعدي ما اأمره به موكله، فاإن فعل مل ينفذ فعله يف 
حق املوكل، واإن اأ�رشه بذلك �سمن)11))؛ لأن الوكالة قابلة للتقييد والتخ�سي�ض، 
واأن خم�س�س���ات املوكل متعينة �سواء ظهر للوكيل غر�ض املوكل من التقييد اأو 
مل يظه���ر؛ اإذ الوكالة م�ستفادة من جهة املوكل، فيلزم مراعاة قيده وتخ�سي�سه؛ 
لأن امل���وكل قطع نظر الوكيل بهذا التعيني))1)) ما مل تق���م قرينة على اأن التعيني 
مل يتعل���ق به غر�ض للموكل �سوى ق�س���د التاأكيد على النظر له بالأ�سلح، فاأينما 

كانت امل�سلحة الراجحة كان الإذن للوكيل بالت�رشف ثابتاً))1)). 
وعلي���ه  فلو عني املوكل �سخ�س���اً باأن قال: بع من زيد، اأو وقتاً باأن قال: بع يف 

)97)) انظر: املب�ضوط 9)/9))، معلمة زايد ))/)6). 
)98)) انظر: املب�ضوط 9)/69، معلمة زايد ))/)6). 

)99)) انظر: فتح العزيز )/38)، رو�سة الطالبني 6/3))، درر احلكام 0/3)). 
)300) انظر: الكايف )/3))، رو�سة الطالبني 7/3))، معلمة زايد ))/)6). 

))30) انظر: �سرح منتهى الإرادات )/90)، معلمة زايد ))/)6). 
))30) انظر: التاج والإكليل 76/7)، مغني املحتاج )/)))، معلمة زايد ))/)6). 
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ي���وم كذا مل يج���ز اأن يبيع من غريه، ول قبل ذلك الزم���ان ول بعده، وكذا لو 
خ�سه له �سوقاً يتفاوت به الغر�ض))1)). 

واإن نهاه عن البيع يف مو�سع اأو �سوق وجب اللتزام به، فاإن خالف وتعدى 
�سمن))1)). 

قال ابن قدامة: "ولو وكل رجاًل يف الت�رشف يف زمن مقيد مل ميلك الت�رشف 
قبله ول بعده؛ لأنه مل يتناوله اإذنه نطقاً ول عرفاً؛ لأنه قد يوؤثر الت�رشف يف زمن 
احلاج���ة اإليه دون غريه، ولهذا ملا عنيَّ اهلل تعالى لعبادته وقتاً مل يجز تقدميها عليه 
ول تاأخريه���ا عنه، فلو قال له: بع ثوبي غداً مل يجز بيعه اليوم ول بعد غد، واإن 
عني له امل���كان، وكان يتعلق به غر�ض، مثل اأن ياأمره ببيع ثوبه يف �سوق، وكان 
ذل���ك ال�سوق معروفاً بجودة النقد، اأو كرثة الثم���ن اأو حلِّه اأو ب�سالح اأهله، اأو 
م���ودة بني املوكل وبينهم تقيد الإذن به؛ لأنه قد ن����ض له على اأمر له فيه غر�ض، 
فلم يجز تفويته، واإن كان هو وغريه �سواء يف الغر�ض مل يتقيد الإذن به، وجاز 
له البي���ع يف غريه، مل�ساواته املن�سو�ض عليه يف الغر����ض، فكان تن�سي�سه على 

اأحدهما اإذناً يف الآخر"))1)). 
وهذه القي���ود واملخ�س�سات من املوكل ميكن اإي�ساحه���ا من خالل الأحوال 

الآتية: 
احلال الأولى: كون القي���د الذي ذكره املوكل ذا فائدة له على كل حال، ويف 
هذه احلال يلزم الوكيل مراعاة القيد املذكور �سواء نهى املوكل وكيله عن ال�سري 

)303) انظر: فتح العزيز )/38)، رو�سة الطالبني 6/3)) – 7)). 
))30) انظر: رو�سة الطالبني 6/3)) – 7)). 

))30) املغني 3/7)) – ))). 
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على خالف القيد املذكور اأم مل ينهه)336( . 
وم���ن امل�سائل املتفرعة عنه: لو قال: ب���ع مبائة درهم، كانت وكالته مقيدة باأن ل 

يبيع باأقل منها، ولو فعل كان البيع موقوفاً)330( . 
ومنها: لو وكله يف البيع نقداً �رشاحة اأو دللة، فلي�ض له اأن يبيعه ن�سيئة)338( . 
احل���ال الثانية: عدم وجود فائدة اأ�ساًل يف القيد الذي ذكره املوكل، فال يلزم 

املوكل مراعاة قيد كهذا �سواء نهى وكيله عن العمل خالفاً لذلك القيد اأم ل. 
وم���ن امل�سائل املتفرع���ة عنه: لو قال املوكل: بع هذا امل���ال مبائة درهم ول تبعه 

بزيادة، فللوكيل اأن يبيعه اأزيد من مائة درهم)330( . 
ومن امل�سائ���ل اأي�ساً: لو قال: بع هذا املال مبائة دره���م ن�سيئة، ونهاه اأن يبيعها 
بثم���ن نقد�ً، فللوكيل بيعها مبائة درهم �أو باأكر نقد�ً؛ لأن هذ� �ل�رشط غري مفيد؛ 
لأن البيع بالن�سيئة ي�رشه، وبالنقد ينفعه، فحينئٍذ يجب عليه عدم مراعاته)313( . 
احلال الثالثة: ك���ون القيد الذي ذكر املوكل ذا فائدة من وجه، وغري ذي فائدة 
م���ن وجه اآخر، ويف هذه ال�سورة اإذا نهى املوكل وكيله عن العمل خالفاً لذلك 
القيد لزم الوكيل رعاية ذلك القيد، واإذا مل ينهه فال تلزم رعايته وجتوز خمالفته.

وم���ن امل�سائل املتفرعة عنه: لو ق���ال املوكل: بع مايل هذا يف البلد الفالين يف 
ال�س���وق الفالين، اأو بعه يف حم�رش �سه���ود، اأما لو قال بعه يف ال�سوق الفالين 
ول تبع���ه يف غ���ريه، اأو بعه يف حم�رش �سهود ول تبعه ب���دون �سهود، ونهاه عن 

)306) انظر: درر احلكام 3/))). 
)307) انظر: مواهب اجلليل 83/7)، فتح العزيز )/39)، رو�سة الطالبني 7/3))، درر احلكام 09/3). 

)308) انظر: الفتاوى الهندية 88/3)، التاج والإكليل 87/7)، فتح العزيز )/0))، املغني 6/7)). 
)309) انظر: املغني 6/7))، درر احلكام 0/3)). 

)0)3) انظر: فتح العزيز )/0))، املغني 6/7))، درر احلكام 3/))). 
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العمل خالفاً لذلك، فلي�ض للوكيل بيعه يف �سوق اآخر اأو بدون �سهود)311( .
ومن امل�سائل: لو قال املدين لوكيله: اعط فالناً دينه الذي يف ذمتي يف حم�رش 
�سه���ود ول تعطه اإياه بدون �سهود، واأعطاه اإياه بال �سهود، واأنكر الدائن وحلف 
اليمني كان الوكيل �سامناً، ولكن يف هذا احلال لو قال الوكيل اأعطيته اإياه ب�سهود 

فحلف على اأنه اأعطاه ب�سهود، فاإن حلف فال يلزمه �سمان)311( . 
احلال الرابعة: اإذا كانت خمالفة الوكيل من حيث اجلن�ض فال يجوز اأ�ساًل ول 

ينفذ ت�رشفه على موكله، ولو كان ما اأتى به اأنفع من املاأمور به. 
ومن امل�سائل املتفرعة عنه: لو قال املوكل: بعه يف مقابل مائة ريال ف�سة، وباعه 

الوكيل يف مقابل ثمانية ع�رشة ديناراً مل ينفذ البيع على املوكل)313( . 
احل���ال اخلام�س���ة: اإذا كان���ت خمالفة الوكيل م���ن حيث الق���در اأو من حيث 
الو�س���ف فاإذا كان املاأتي به اأنفع من املاأم���ور به كان الت�رشف الواقع نافذاً على 
الآم���ر، واإذا كان املاأتي به اأ�رش من املاأمور به فال ينفذ)314( ، فلو اأمر املوكل بالبيع 
يف مقاب���ل مائة ريال، وباع الوكيل مبائ���ة وخم�سة كان �سحيحاً نافذاً، اأما لو باع 

بثمانني فال ينفذ)311( . 
ومن �سوابط ال�سق الثاين من القاعدة: الأ�سل يف امل�ساربة العموم: 

اأوًل: اأن الأ�س���ل اأن امل�سارب وكيل عن رب املال يف الت�رشف مباله، ولأجل 
ه���ذا اأخذ حكم الوكيل يف ت�رشفاته كلها، واحت���اج اإلى الإذن، واخت�ض عمله 

)))3) انظر: درر احلكام 3/))). 
)))3) انظر: درر احلكام 3/))). 

)3)3) انظر: فتح العزيز )/0))، درر احلكام 3/))). 
)))3) انظر: درر احلكام 3/))). 

)))3) انظر: فتح العزيز )/39)، املغني 6/7))، درر احلكام 3/))). 
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بالإذن كالوكيل، اإل اأنه ملا كان �رشيكاً يف الربح، اقت�سى عقد امل�ساربة وال�رشاكة 
اإطالق الإذن والعموم يف عمله؛ لأن املق�سود من امل�ساربة الربح وال�سرتباح، 
بخالف الوكالة فاملق�سود منها حت�سيل الثمن وحتقيق ق�سد املوكل فيما وكل به، 

فاخت�ض عمله بالإذن. 
ولذا فالإذن بالتج���ارة اإذن يف توابعها)316( ، فاإذا دفع املالك املال اإلى العامل، 
وكان �لعقد مطلقاً من غري قيد �أو �رشط بحيث مل يبني رب �ملال �لعمل �أو �ملكان 
اأو الزمان اأو من يعامله، فاإن العقد يخوله البيع وال�رشاء يف جميع اأنواع ال�سلع 

ومع �سائر النا�ض، وهذا اإجماع الفقهاء. 
قال ابن املن���ذر: "واتفقوا اأن للعامل اأن يبي���ع وي�سرتي بغري م�سورة �ساحب 

املال")310(.
وق���ال الكا�ساين: "...اأو قال: خذ هذا املال م�ساربة على كذا، فله اأن ي�سرتي 
به ويبيع؛ لأنه اأم���ره بعمل هو �سبب ح�سول الربح، وهو ال�رشاء والبيع، وكذا 
املق�سود من عقد امل�ساربة هو الربح، والربح ل يح�سل اإل بال�رشاء والبيع")318(. 
وقال البهوتي: "وحكم امل�ساربة حكم ال�رشكة فيما للعامل اأن يفعله من البيع 

وال�رشاء اأو القب�ض والإقبا�ض وغريها")310( . 
ثانياً: اتف���ق الفقهاء من حيث اجلملة على اأنه يجوز ل���رب املال تقييد العامل 
بت�رشف���ات معين���ة، �سواء بزم���ن اأو �سخ����ض اأو م���كان؛ اإل اأن اجلمهور خالفاً 
للحنابل���ة ي�سرتطون ع���دم الت�سييق على امل�سارب بزم���ن اأو مكان معني، على 

)6)3) انظر: منح اجلليل )/9)).
)7)3) مراتب الإجماع �ص93.

)8)3) بدائع ال�سنائع 9/8).
)9)3) ك�ساف القناع 3/))). 



د. جميل بن عبد املحسن الخلف

 )العدل( العدد |68| ربيع الأول - ربيع الآخر 1436هـ
ـ 79 ـ

تف�سيل من الفقهاء على ذلك)313( . 
ثالثاً: اتفق الفقهاء على اأن عمل امل�سارب ي�سمل جميع التجارات، واختلفوا 
فيم���ا عداها من احل���رف ونحوها، فاملالكي���ة)311(  وال�سافعي���ة)311(  ق�رشوه على 

التجارة، واحلنفية)313(  واحلنابلة)314( اأجازوه فيما عداها من احلرف وغريها. 
رابعاً: اأن الإطالق يف ت�رشفات امل�سارب يف امل�ساربة املطلقة لي�ض اإطالقاً تاماً 

يف الت�رشفات، بل تختلف ح�سب نوعية العقد واإذن املال وتفوي�سه. 
وميكن تق�سيم ت�رشفات امل�سارب من حيث اجلملة اإلى اأربعة اأق�سام)311( : 

الق�س���م الأول: ما يقت�سيه مطلق عقد امل�سارب���ة، ويجوز للم�سارب عمله من 
غري حاجة اإلى اإذن خا�ض اأو تفوي�ض بقوله: اعمل فيه براأيك. 

وي�سمل ه���ذا: البيع وال�رشاء بنق���د البلد، وبثمن املث���ل، ويت�سامح يف الغنب 
الي�سري، والإجارة، وال�ستئجار، والبيع حاًل)316(، واختلف يف البيع ن�سيئة. 

الق�سم الثاين: م���ا ل يجوز عمله اإل بالن�ض عليه، ول يكفي فيها الإذن العام: 
اعم���ل فيه براأي���ك، وي�سمل: ال�ستدان���ة، اإقرا�ض مال امل�سارب���ة، التربع، الهبة 

ونحوها. 
الق�سم الثالث: ما ل يجوز له عمله، ويكفي فيها الإذن العام، وي�سمل: م�ساركة 

)0)3) انظر: بدائع ال�سنائع 9/8)، الذخرية 36/6، فتح العزيز 6/)) – 3)، املغني 77/7). 
)))3) انظر: الذخرية 36/6. 

)))3) انظر: فتح العزيز 6/)). 
)3)3) انظر: املب�ضوط ))/))، )7. 

)))3) انظر: املغني 6/7)). 
)))3) ه���ذا التق�سي���م انفرد ب���ه احلنفية عن غريهم واملذاهب، فاملذاهب الأخرى تناولت ت�سرفات امل�سارب بدون التق�سيم 

املذكور. انظر: بدائع ال�سنائع 8/8) وما بعدها.
)6)3) هذا عند احلنفية، وفيه خلف عند غريهم. 
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غريه باملال، وحفظ مال امل�ساربة بحاله اأو مبال غريه)310( . 
الق�سم الرابع: ما ل يجوز له عمله، حتى واإن اأذن �ساحب العمل، مثل �رشاء 

امليتة والدم واخلنزير واخلمر و�سائر املحرمات. 
هذه الأق�سام من حيث اجلملة، ويقع اخل���الف يف تفا�سيل بع�سها، و�سياأتي 

ذكر بع�سها يف املبحث ال�سابع. 

املبحث السادس

آراء الفقهاء يف العمل بالقاعدة

عند النظ���ر يف كالم الفقهاء املتقدم جند اأنهم اتفق���وا على بع�ض الأمور يف 
ت�رشفات الوكيل وامل�سارب واختلفوا يف اأخرى. 

فما اتفقوا عليه: 
1- اأن الأ�س���ل اأن امل�سارب كالوكيل يف ت�رشفات���ه يف اجلملة، واأن عملهما 

قائم على الإذن. 
2- اأن عمل امل�سارب والوكيل مما يقبل التقييد والتخ�سي�ض، اإل اأن اجلمهور 

ا�سرتطوا يف امل�سارب األ ي�سيق عليه بالتعيني كما تقدم. 
3- اأن الإذن املطل���ق يف عملها مقيد بالعرف والعادة اجلارية وقرائن الأحوال 

وامل�سلحة. 
قال ابن قدامة: "الإذن املطلق ين�رشف اإلى ما جرت به العادة")318( . 

وق���ال ابن القي���م: املطلق من العق���ود وين�رشف اإل���ى العرف والع���ادة عند 

)7)3) هذا عند احلنفية، وفيه خلف عند غريهم. 
)8)3) املغني 8/7)) – 9))، وانظر: املنتقى للباجي 3/7))، تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية والأحكام )/))3. 
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املتعاقدين")310(. 
4- مم���ا اتفقوا علي���ه اأي�ساً: ال�س���ق الأول م���ن القاعدة: الأ�س���ل يف الوكالة 

اخل�سو�ض. 
واختلفوا يف ال�سق الثاين منها: الأ�سل يف امل�ساربة العموم على قولني: 

القول الأول: العمل بالقاعدة، وحمل العموم فيها على العرف والعادة، وهو 
قول احلنفية واحلنابلة .

اأما احلنفية فقولهم فيها ظاهر كما تقدم. 
قوا ب���ني امل�سارب والوكيل ب���اأن امل�سارب يحتاج  واأم���ا احلنابلة فلكونهم فرَّ
لعموم الت�رشف وكرثته وطول مدته غالباً، وهذا قرائن على الإذن يف التوكيل 

يف البيع وال�رشاء)333(. 
والثاين: ع���دم العمل بالقاع���دة، واعتبار امل�س���ارب كالوكيل يف خ�سو�ض 
الت�رشف���ات، وحم���ل العموم يف ت����رشف امل�س���ارب على الع���رف والغبطة 

وامل�سلحة، وهو موؤدى قول املالكية، وظاهر كالم ال�سافعية. 
قال ابن �سا�ض: "اأن العامل كالوكيل يف تنفيذ ت�رشفاته")331( . 

وق���ال ال�سريازي: "ول يتجر �إل على �لنظر و�لحتي���اط، فال يبيع بدون ثمن 
�ملثل، ول بثمن موؤجل؛ لأنه وكيل فال يت�رشف �إل على �لنظر و�لحتياط")331( .
وقال اأي�ساً: "ول يتجر العامل اإل فيما اأذن فيه رب املال، فاإن اأذن له يف �سنف 

)9)3) اإعلم املوقعني 3/)8. 
)330) انظر: الإن�ساف ))/)3. 

))33) عقد ا جلواهر الثمينة 3/)90. 
))33) املهذب )/)37. 
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مل يتجر يف غريه؛ لأن ت�رشفه بالإذن، فلم ميلك ما مل ياأذن له فيه")333( . 
وقال الغزايل: "العامل وكيل يف الت�رشف، فيتقيد ت�رشفه بالغبطة")334( . 

وقال الرافعي: "من اأحكام القرا����ض تقييد ت�رشف العامل بالغبطة كت�رشف 
الوكي���ل، ثم الغبط���ة وامل�سلح���ة قد تقت�س���ي الت�سوي���ة بينهما، وق���د تقت�سي 

الفرق")331(. 

املبحث السابع

أهم الفروع املرتتبة على القاعدة

ترتب على هذه القاعدة عدد كبري من الفروع الفقهية، نذكر بع�ساً منها:
الفرع الأول:

 ل يج���وز للوكيل عند اإطالق العقد البي���ع ن�سيئة)336( ؛ وذلك لأن اأمر املوكل 
للوكيل بالبي���ع مطلق، والأمر املطل���ق يتقيد باملتع���ارف؛ لأن الت�رشفات لدفع 
احلاجات فتتقيد مبواقعها، واملتعارف هو البيع نقداً)330( ؛ ولأن الأ�سل يف البيع: 

البيع نقداً، فاإذا اأطلق البيع حمل على الأ�سل، وهو النقد)338( . 

)333) نف�ص املرجع وال�سفحة. 
))33) الو�سيط )/6)). 

))33) فتح العزيز 6/))، وانظر: رو�سة الطالبني )/06) – 07). 
)336) ه���ذا مذه���ب جمه���ور العلماء من املالكي���ة وال�سافعية واحلنابلة، وبه قال حممد بن احل�س���ن من احلنفية، وقال اأبو 
حنيفة: اإنه ميلك ذلك اإل اأن ينهاه املوكل، وهو رواية يف مذهب اأحمد، وقال اأبو يو�ضف: اإنه ل ميلك ذلك اإل اإذا كان 
للتج���ارة ل للحاج���ة، وباملدة املتعارف عليها، وعليه الفتوى عندهم. انظ���ر: املب�ضوط 9)/)3)،  روؤو�ص امل�سائل �ص)33 

– 336، بدائع ال�سنائع 7/)))، الإ�سراف )/8)، الكايف )/)))، بداية املجتهد 303/3، ك�ساف القناع 3/)7). 
)337) انظر: روؤو�ص امل�سائل �ص336، بدائع ال�سنائع 7/)))، الهداية 3/)6)، الإ�سراف )/8). 

)338) انظر: املهذب )/80)، املغني 6/7))، ك�ساف القناع 3/)7). 
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الفرع الثاين: 
اإذا وكل���ه �سخ�ض بالبيع ن�سيئة، فال يجوز له اأن يبيع نقداً)330( ؛ لأن املوكل مل 
ي���اأذن للوكيل يف البيع نقداً، واإمنا اأذن ل���ه يف الن�سيئة، فال ميلكه؛ لأنه يت�رشف 
ب���الإذن)343( ؛ ولأنه قد يك���ون له غر�ض يف كون الثم���ن يف ذمة مليء، فيفوت 

الوكيل عليه ببيعه نقداً، فال ميلكه)341( . 
الفرع الثالث:

 اإذا وكل���ه يف بيع �سيء كالدار اأو �سيارة اأو نحوهما، فهل ميلك الوكيل قب�ض 
الثم���ن مبقت�سى التوكيل يف البيع، اأو ل بد من اإذن املوكل، اأو وجود قرينة تدل 

عليه، اأو ل ميلكه مطلقاً، اختلف يف ذلك على اأربعة اأقوال: 
الق���ول الأول: اأن الوكي���ل يف البيع ميل���ك قب�ض الثم���ن اإل اأن ينهاه املوكل 

عنه)341( . 
وا�ستدلوا باأدلة منها: 

1- اأن الع���رف يف البيع يقت�سي ت�سليم البيع وقب�ض الثمن، فحملت الوكالة 
عليه)343(. 

2- اأن قب����ض الثم���ن من موج���ب البيع وتوابع���ه، فملكه الوكي���ل كت�سليم 

)339) وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية وظاهر قول املالكية، وال�ضافعية ب�ضرط اأن يكون يف وقت ل يوؤمن فيه ال�ضرقة،  
ومذهب احلنابلة، انظر: الفتاوى الهندية 88/3)، الكايف )/)))، املهذب )/)8)، الكايف لبن قدامة )/7)). 

)0)3) انظر: الكايف لبن قدامة )/7)). 
)))3) انظر: املهذب )/)8). 

)))3) وبه���ذا ق���ال احلنفي���ة، والوجه ال�سحيح عند ال�سافعي���ة، ووجه عند احلنابلة. انظر: بدائ���ع ال�سنائع 7/)))، تبيني 
احلقائق )/6))، املهذب 3/)7)، رو�سة الطالبني 39/3)، املغني 7/))). 

)3)3) انظر: املهذب )/)7). 
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املبيع)344(. 
والق���ول الثاين:اأنه ل ميلك قب�ض الثم���ن اإل باإذن املوكل، اأو وجود قرينة تدل 

عليه)341(. 
وا�ستدل���وا باأن امل���وكل مل ياأذن للوكيل بالقب�ض، وقد ي���وكل يف البيع من ل 

ياأمنه على قب�ض الثمن)346( . 
والقول الثالث: اأنه ل ميلك ذلك اإل باإذن �رشيح من املوكل)340( . 

وا�ستدلوا باأن الإذن يف البيع لي�ض اإذناً يف قب�ض الثمن من جهة النطق ول من 
جهة العرف)348( . 

والقول الراب���ع: اأنه اإن كان التوكيل على �سلعة معينة فله القب�ض، واإن كانت 
غ���ري معينة، و�رشَّح له امل���وكل بالإذن بالقب�ض ملك���ه، واإن مل ي�رشِّح: فاإن كان 
الع���رف اأن الوكي���ل ل يقب����ض مل ميلك القب����ض، واإن كان الع���رف اأنه يقب�ض 

ملكه)340( . 
وا�ستدلوا على ال�سلعة املعينة بحديث عروة البارقي)313( ، وا�ستدلوا على غري 

املعينة بالدليل الثاين من القول الأول)311( . 

)))3) املهذب )/)7)، رو�سة الطالبني 39/3)، املغني 7/))). 
)))3) وهذا وجه عند احلنابلة، و�سوبه املرداوي، انظر: الإن�ساف 3)/3)). 

)6)3) انظر: املغني 7/))). 
)7)3) وهو وجه عند ال�سافعية، ووجه عند احلنابلة، وهو املذهب عندهم، انظر: املهذب )/)7)، رو�سة الطالبني 39/3)، 

املغني 7/)))، الإن�ساف 3)/3)). 
)8)3) انظر: املهذب )/)7). 

)9)3) وهذا مذهب املالكية، انظر: عقد اجلواهر الثمينة )/8)8، مواهب اجلليل 80/7) – )8). 
)0)3) تقدم تخريجه �ص3). 

)))3) انظر: ت�سرفات الأمني يف العقود املالية للدكتور عبدالعزيز احلجيلن )/3)) – 8)). 
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الفرع الرابع:
ل �سخ����ض ببيع اأو ����رشاء، فح�سل خالف بينه وبني امل�سرتي اأو البائع   اإذا وكِّ
من جهة �سفة املبيع اأو قدرة، اأو من جهة الثمن و�سفته وقدره اأو نحو ذلك، فال 

ميلك ال�سلح عن موكله اإل باإذنه)311( . 
وذل���ك لأن الوكيل مل يوكل يف ال�سلح، ومل يوؤذن له فيه، فال ميلكه ول ينفذ 

على موكله، كما لو فعله اأجنبي)313( . 
الفرع اخلام�ض: 

جواز توكيل الوكيل غريه. 
اتف���ق الفقهاء عل���ى جواز توكيل الوكيل غ���ريه اإذا اأذن له املوكل بذلك، كما 

اتفقوا على عدم جواز ذلك اإذا كان املوكل قد نهاه عن ذلك. 
قال ابن املن���ذر: "اأجمعوا على اأن الوكي���ل اإذا اأراد اأن يوكل، وقد جعل اإليه 

املوكل ذلك يف كتاب الوكالة اأن له اأن يوكل غريه")314( . 
اأم���ا اإذا كان���ت الوكالة مطلقة فهل ميلك توكيل غ���ريه، اختلف يف ذلك على 

ثالثة اأقوال: 
الق���ول الأول: اأنه ل ميلك ذل���ك اإل اإذا كان مما يعجز عن القيام به، اأو ل يليق 

)))3) وه���و الظاه���ر م���ن مذه���ب املالكية، وال�سافعية، واحلنابل���ة، واأبي يو�سف وحممد بن احل�سن م���ن احلنفية، وقال اأبو 
حنيف���ة: اأن���ه ميلك ذلك؛ لأن ال�ضلح مبادلة، والوكي���ل يف البيع وال�ضراء ميلك املبادلة، انظر: بدائع ال�ضنائع 7/)))، 

الكايف )/)))، املهذب )/73)، الكايف لبن قدامة )/3)). 
)3)3) انظر: بدائع ال�سنائع 7/)))، املهذب )/73)، الكايف لبن قدامة )/3)). 

)))3) مرات���ب الإجم���اع ����ص60)، وحكي التف���اق اأي�ساً ابن قدامة يف املغني 07/7) – 09)، وانظ���ر: الهداية )/)6)، تبيني 
احلقائ���ق )/76)،  عق���د اجلواهر الثمينة )/9)8، القوانني الفقهية ����ص3)3، املهذب )/)7)، رو�سة الطالبني 3/)))، 

املغني 08/7). 
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به مبا�رشته بنف�سه)311( . 
وا�ستدل���وا باأن اإذن املوكل للوكيل ل يتن���اول ت�رشف غريه ل من جهة النطق 

ول من جهة العرف، فلم ميلكه كما لو نهاه)316( . 
والقول الثاين: اأنه ل ميلك ذلك اإل باإذن من املوكل اأو تفوي�ض منه اإل يف دفع 
ال���زكاة اأو قب�ض الدين اإذا وكل اأحداً من عيال���ه، اأو يف تقدير الثمن من املوكل 

الأول لوكيله)310(. 
وا�ستدلوا باأن املوكل قد فو�ض اإلى الوكيل الت�رشف دون التوكيل به؛ لأنه اإمنا 

ر�سي براأيه، والنا�ض يتفاوتون يف الآراء، فال يكون را�سياً بغريه)318( . 
والقول الثالث: اأنه ميلك ذلك مطلقاً)310( . 

وا�ستدلوا باأن الوكيل ميلك الت�رشف بنف�سه، فيملكه بنائبه، كاملالك، وكما لو 
وكله فيما ل يتولى مثله اإل بنف�سه)363( . 

الفرع ال�شاد�س:
 اإذا باع الوكيل ن�سيئة، فق���ال له املوكل: اأمرتك اأن تبيعه بنقد، وقال الوكيل: 
اأمرتني ببيعه مطلقاً، كان القول قول املوكل اإن مل يكن للوكيل بيان؛ لأن الوكالة 

)))3) كالأعم���ال الدنيئ���ة يف ح���ق اأ�س���راف النا����ص، وهذا مذهب اجلمه���ور من املالكي���ة وال�سافعية واحلنابل���ة، انظر: عقد 
اجلواه���ر الثمين���ة )/9)8، امله���ذب )/)7)، مغن���ي املحت���اج )/6))، املغن���ي 08/7)، ال�س���رح الكب���ري 3)/)))، الإن�س���اف 

 .(((/(3
)6)3) انظر: املهذب )/)7). 

)7)3) وهو مذهب احلنفية، انظر: املب�ضوط 9)/)3، الهداية )/)6). 
)8)3) انظر: املب�ضوط 9)/)3، الهداية )/)6)، تبيني احلقائق )/76). 

)9)3) وه���و وج���ه عن���د ال�سافعي���ة، ورواية ع���ن اأحمد، انظر: فت���ح العزيز )/)3)، رو�س���ة الطالب���ني 3/)))، املغني 08/7)، 
الإن�ساف 3)/))).  

)360) انظر: املغني 09/7). 
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مبناها على التقييد، ولأن الأمر ي�ستفاد من جهته، ول دللة على الإطالق)361( . 
الفرع ال�صابع:

 ل���و عني املوكل امل�سرتي، فق���ال للوكيل: ل تبع ما وكلت���ك ببيعه اإل لفالن، 
و�سماه، مل يجز للوكيل اأن يخالف؛ لأن التخ�سي�ض اأ�سل يف الوكالة)361( . 

الفرع الثامن:
 اتفق الفقهاء على اأن امل�س���ارب ميلك مبوجب عقد امل�ساربة البيع نقداً؛ لأن 
امل�ساربة ق���د انعقدت بق�سد التجارة وطلب الربح، والبيع نقداً من اأهم و�سائل 

التجارة . 
كم���ا اتفقوا على اأنه اإن نهاه رب املال عن البيع ن�سيئة فاإنه ل ميلكه؛ لأنه عامل 

فيتقيد مبا قيد به. 
قال ابن املنذر: "اأجمع كل من نحفظ عنه من اأهل العلم على اأن رب املال اإذا 

نهى العامل اأن يبيع ن�سيئة، فخالف، وباع بالن�سيئة اأنه �سامن")363( . 
اأم���ا اإذا كان العقد مطلقاً مل يقيد، فهل ميلك امل�سارب اأن يبيع بالن�سيئة، اأو ل 

بد من الرجوع اإلى �ساحب املال، وا�ستئذانه؟ 
اختلف يف ذلك على ثالثة اأقوال: 

القول الأول: اأن امل�سارب ميلك البيع ن�سيئة مطلقاً)364( . 
وا�ستدلوا باأن البيع بالن�سيئة من �سني����ع التجار، فينتظمه اإطالق القيد، وهو اأقرب اإلى 

))36) انظر: الهداية )/)6)، تبيني احلقائق )/)7). 
))36) انظر: حا�سيتا قليوبي عمرية )/)3). 
)363) الإ�سراف على مذاهب العلماء 7/6)). 

))36) وه���و مذه���ب احلنفي���ة، واأ�سح الروايت���ني يف مذهب احلنابلة، انظر: احلجة على اأه���ل املدينة 8/3) – 9)، املب�ضوط 
))/38، الهداية )/)3)، املغني 7/7))، ال�سرح الكبري ))/78، الإن�ساف 3)/)9) – 93). 
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حت�سيل مق�سود رب املال، وهو الربح، والربح يف الغالب اإمنا يح�سل بالبيع بالن�سيئة)361( . 
كم���ا ا�ستدلوا بقول���ه تعال���ى: ڍ ۈ      ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ڍ 

البقرة: )8). 

حيث يفهم من الآية الكرمية اأن التجارة قد تكون غائبة، ولي�ض ذلك اإل بالبيع 
بالن�سيئة)366( . 

والقول الثاين: اأن امل�سارب ل ميلك ذلك اإل باإذن �رشيح من رب املال)360(. 
وا�ستدل���وا باأن امل�سارب نائ���ب يف البيع، فلم يجز له البي���ع ن�سيئة بغري اإذن 
�رشيح كالوكيل؛ لأن �لنائب ل يجوز له �لت�رشف �إل على وجه �حلظ و�لحتياط، 
ويف الن�سيئة تغرير باملال، وقرينة احلال تقيد مطلق الكالم، في�سري كاأنه قال: بعه 

حاًل)368( . 
والقول الثال���ث: اأن امل�سارب ل ميلك البيع ن�سيئ���ة اإل باإذن من رب املال اأو 

تفوي�سه)360(. 
وا�ستدلوا على الإذن مبا ا�ستدل به اأ�سحاب القول الثاين. 

وا�ستدل���وا على جوازه حال التفوي�ض ب���اأن: البيع داخل يف عموم لفظ رب 
املال عن���د التفوي�ض، وقرينة حاله تدل على ر�ساه براأيه يف �سفات البيع، ويف 

اأنواع التجارة)303(. 
))36) انظر: الهداية )/)3)، املب�ضوط ))/38، املغني 7/7))، ال�سرح الكبري ))/78. 

)366) انظر: املب�ضوط ))/38. 
)367) وه���و ق���ول املالكية، وال�سافعية، ورواية عند احلنابلة، انظر: املدون���ة )/6))، الإ�سراف )/8)، عقد اجلواهر الثمينة 

3/)90، الكايف )/3))، فتح العزيز 6/)). 
)368) انظر: املغني 7/7))، ال�سرح الكبري ))/78. 

)369) قال به بع�ص احلنابلة، انظر: املغني 7/7))، ال�سرح الكبري ))/78. 
)370) انظر: املغني 7/7)). 
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الفرع التا�شع:
 اإذا اأراد امل�س���ارب ا�ستئج���ار من ي�ساع���ده يف اأعمال امل�سارب���ة اأو ا�ستئجار 
الأماك���ن حلفظ ب�سائ���ع امل�ساربة، اأو ا�ستئج���ار و�سائل لنق���ل الب�سائع، اأو نحو 
ذل���ك، ودفع الأجرة من مال امل�ساربة، فهل ميلك ذلك مبطلق العقد، ويف جميع 

الأحوال؟ 
اختلف يف ذلك على قولني: 

القول الأول: اأن امل�سارب ميلك ذلك مطلقاً)301( . 

وا�ستدلوا باأن امل�ساربة قد انعقدت للم�ساربة، وال�ستئجار من عادات التجار 

و�رشورات التجارة؛ لأن الإن�سان قد ل يتمكن من جميع الأعمال بنف�سه فيحتاج 

اإلى الأجري)301( . 

والق���ول الثاين: اأن امل�سارب ل ميلك ال�ستئج���ار للم�ساربة اإذا كان مما جرت 

الع���ادة اأن يتوله بنف�سه، فاإن فعل �سمن م���ن ماله اخلا�ض، وميلكه اإذا كان مما مل 

جتر العادة بتوليه بنف�سه)303( . 

وا�ستدلوا: ب���اأن الإذن يف امل�ساربة مطلق، واملطل���ق يحمل على العرف، فما 

كان الع���رف يت���وله امل�سارب بنف�سه، فاإن���ه ل ميلك ال�ستئج���ار عليه يف حال 

امل�ساربة)304( . 

))37) وهو الظاهر من مذهب احلنفية، انظر: حتفة الفقهاء 3/))، املب�ضوط ))/38 – 39، بدائع ال�سنائع 30/8. 
))37) انظر: املب�ضوط ))/39، بدائع ال�سنائع 30/8. 

)373) وه���و مذه���ب املالكية وال�سافعي���ة واحلنابلة، انظر: املدونة )/93، املنتقى �سرح موط���اأ مالك )/73)، جواهر الإكليل 
)/76)، املهذب )/370، فتح العزيز 6/)3، مغني املحتاج )/))3، املغني 63/7)، ال�سرح الكبري ))/03). 

))37) انظر: املهذب )/370، الكايف لبن قدامة )/)7) – )7). 
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كم���ا ��ضتدلو� باأن �لعمل يف �مل�ضاربة غري م�رشوط، مل�ضقة ��ضرت�طه، فرجع فيه 
اإلى العرف، فما كان العرف ل يتوله فاإنه ميلك ال�ستئجار عليه)301( . 

الفرع العا�صر:  
اتف���ق الفقه���اء على اأنه ل يج���وز للم�سارب اأن يتربع لأح���د ب�سيء من مال 

امل�ساربة �سواء كان بالهبة اأم ال�سدقة اإل باإذن �رشيح من رب املال)306( . 
وذل���ك لأن اإطالق عقد امل�سارب���ة يقت�سي التعميم يف كل م���ا هو من �سنيع 

التجار، والتربع لي�ض من �سنيعهم)300( . 
الفرع احلادي ع�صر:

 هل للم�سارب اأن يوكل غريه؟ اختلف يف ذلك على قولني:
القول الأول: اأنه ميلك ذلك)308( .

وا�ستدلوا:باأن التوكيل من عام���ة التجار، ولأنه طريق الو�سول اإلى املق�سود 
وهو الربح، ولأن امل�ساربة اأعم من الوكالة؛ لأن املق�سود من الوكالة هو حتقيق 

مق�سود املوكل)300( . 
والقول الثاين: اإنه ل ميلك ذلك)383(، وذلك قيا�ساً على الوكيل)381( . 

))37) انظر: املغني 7/)6)، ال�سرح الكبري ))/03). 
)376) انظ���ر: بدائ���ع ال�سنائ���ع 39/8 – 0)، البح���ر الرائق 69/7)، �س���رح اخلر�سي 6/6))، رو�س���ة الطالبني )/)))، مغني 

املحتاج )/7)3، املحرر )/))3، الفروع )/383. 
)377) انظر: بدائع ال�سنائع 39/8 – 30، جممع الأنهر 3/))3، مطالب اأويل النهى 9/3)). 

)378) وهو مذهب احلنفية، ووجه عند ال�سافعية، وبه قال بع�ص احلنابلة، انظر: حتفة الفقهاء 3/))، املب�ضوط 9)/)0)، 
بدائع ال�سنائع 30/8، رو�سة الطالبني )/3)3. 

)379) انظر: بدائع ال�سنائع 30/8. 
)380) وه���و مذه���ب اجلمه���ور من املالكية وال�سافعية واحلنابلة، انظر: ال���كايف )/)))، مغني املحتاج )/6))، ك�ساف القناع 

 .(0(/3
))38) انظر: الكايف )/60). 
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الفرع الثاين ع�صر: 
اتف���ق الفقهاء على اأن للم�سارب ال�سفر اإن اأذن له رب املال، واإن منعه فلي�ض 
ل���ه ذلك، فاإن خالف، فهو متعد، قال ابن املن���ذر: "واتفقوا اأن �ساحب املال اإن 
اأم���ر العامل اأن ل ي�سافر مباله، فذلك جائ���ز، ولزم للعامل، واأنه اإن خالف فهو 

متعٍد")381(. 
فاإن اأطلق فلم ياأذن له ومل ينهاه، فاختلف فيه على قولني: 

�لقول �لأول: جو�ز ذلك ب�رشط �أن تكون �لبالد و�لطريق �آمنة)383( . 
وا�ستدلوا باأن العقد �سدر مطلقاً عن املكان، فيجري على اإطالقه)384( . 

ولأن ا�س���م امل�ساربة م�ستق من ال�رشب يف الأر�ض، وه���و ال�سري فيها ابتغاء 
الرزق قال تعالى: ڍ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ املزمل: 0)، فدخل 

يف ذلك ال�رشب يف الأر�ض طلباً لتنمية املال)381( . 
ولأن الإذن املطل���ق ين�رشف اإلى ما ج���رت به العادة، ومن عادة التجار ال�سفر 

طلباً للربح وتنمية املال)386( . 
والقول الثاين:ع���دم جواز ذلك اإل باإذن �رشيح من رب املال، اأو بقرينة دالة 

عليه)380(. 

))38) الإ�سراف على مذاهب العلماء 7/6))، وانظر: احلاوي الكبري 7/7)3، املغني 8/7)) – 9)). 
)383) وه���و مذه���ب جمه���ور العلماء من احلنفية واملالكية واحلنابل���ة، انظر: حتفة الفقه���اء 7/3)، بدائع ال�سنائع 8/)3، 

الذخرية 6/))، املغني 8/7)) – 9))، ال�سرح الكبري ))/80. 
))38) انظر: بدائع ال�سنائع 8/)3، املغني 9/7)). 

))38) انظر: الهداية )/7)). 
)386) انظر: املغني 8/7)). 

)387) وهو مذهب ال�سافعية ووجه عند احلنابلة، انظر: احلاوي الكبري 7/7)3، املهذب )/)7)، املغني 8/7)). 
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وا�ستدلوا باأن ال�سفر تغرير بامل���ال وخماطرة، ول يجوز له تعري�ض مال الغري 
للخطر اإل باإذن �ساحبه، وباأن ال�سفر يحمل املال نفقات قد ت�رش ب�ساحب املال، 

فاحتاج الأمر اإلى الرجوع اإلى ربه وا�ستئذانه لذلك)388( . 
الفرع الثالث ع�صر: 

اإذا اأراد امل�سارب اأن ي�ستدين على مال امل�ساربة، فهل ميلك ذلك مبطلق العقد، 
اأو ل ميلكه اإل بالتفوي�ض، اأو ل بد من الإذن ال�رشيح من رب املال.

اختلف يف ذلك على ثالثة اأقوال: 
القول الأول: اأن امل�سارب ل ميلك ذلك اإل باإذن من رب املال اأو تفوي�سه اإذا 

راأى امل�سلحة يف ذلك)380( . 
وا�ستدل���وا ب���اأن اإذن رب امل���ال للم�س���ارب مل يتن���اول الإذن بال�ستدانة ول 

ميلكها)303( . 
وباأنه اإذا فو�سه تفوي�ساً فقد اأذن له بذلك اإذا راأى امل�سلحة قائمة)301( . 

والقول الثاين: اأنه ل ميلك ذلك اإل باإذن �رشيح من رب املال)301( . 
وا�ستدل���وا بالإ�سافة اإلى ما ا�ستدل به اأ�سحاب الق���ول الأول، باأن ال�ستدانة 
اإثبات زيادة يف راأ�ض املال من غري ر�سا �ساحبه، بل فيه اإثبات زيادة �سمان على 

رب املال من غري ر�ساه)303( . 
)388) انظر: املهذب )/)37، املغني 8/7))، ال�سرح الكبري ))/80. 

)389) وهذا قول اأكرث احلنابلة، انظر: املحرر )/))3، الفروع )/383، الإن�ساف ))/37. 
)390) انظر: ال�سرح الكبري ))/37. 

))39) انظر: ت�سرفات الأمني )/))). 
))39) وه���و ق���ول احلنفي���ة واملالكي���ة وال�سافعية وبع����ص احلنابلة، انظر: حتف���ة الفقهاء 7/3)، املب�ض���وط ))/78)، حا�سية 

الد�سوقي 8/3))، رو�سة الطالبني )/08)، الإن�ساف ))/37. 
)393) انظر: بدائع ال�سنائع 38/8. 
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والقول الثالث: اأنه ميلك ذلك مطلقاً)304( . 
ومل اأقف على دليل لهم)301( . 

الفرع الرابع ع�صر: 
هل ميلك امل�سارب رهن مال امل�ساربة واأخذ الرهن عليه؟ 

اختلف يف ذلك على قولني: 
القول الأول: اأنه ميلك ذلك مبوجب العقد)306( . 

وا�ستدلوا باأن عقد امل�ساربة مطلق، واملق�سود منه ال�سرتباح، وهو ل يتحقق 
اإل بالتجارة، فيدخل يف العقد اأنواع التجارة، وما هو من �سنيع التجار، والرهن 

واأخذه من �سنيعهم، فيدخل يف امل�ساربة)300( . 
ولأن الرهن والرته���ان من باب الإيفاء وال�ستيف���اء، وامل�سارب ميلك ذلك 

مبقت�سى العقد، فيملك الرهن والرتهان)308( . 
 والقول الثاين: اأنه ل ميلك ذلك اإل باإذن من رب املال)300( . 

وا�ستدلوا باأن م���ال امل�ساربة مملوك لرب املال، ول ميل���ك امل�سارب رهنه اإل 
باإذنه)433( . 

))39) وهو قول بع�ص احلنابلة، انظر: الإن�ساف ))/37. 
))39) انظر: ت�سرفات الأمني )/))). 

)396) وه���و مذه���ب احلنفي���ة واحلنابل���ة، انظ���ر: حتف���ة الفقه���اء 7/3)، املب�ض���وط ))/3))، بدائ���ع ال�سنائ���ع 8/)3، املحرر 
)/))3، الفروع )/)38. 

)397) انظر: جممع الأنهر )/))3، اللباب )/)3). 
)398) انظر: بدائع ال�سنائع 8/)3. 

)399) وه���و مقت�س���ى مذه���ب املالكي���ة وال�سافعي���ة بناًء على منعهم بي���ع امل�سارب ن�سيئ���ة، وهو رواية عن���د احلنابلة، انظر: 
الإ�سراف )/8)، عقد اجلواهر الثمينة 3/)90، فتح العزيز 6/))، املحرر )/))3، الفروع )/)38. 

)00)) انظِر: بدائع ال�سنائع 8/)7. 
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الفرع اخلام�ض ع�صر: 
اإذا اختل���ف امل�سارب ورب املال يف العموم واخل�سو�ض، فالقول من يدعي 
العم���وم، باأن ادعى اأحدهما امل�ساربة يف عموم التجارات اأو يف عموم الأمكنة 
اأو م���ع عموم الأ�سخا�ض، وادع���ى الآخر نوعاً دون ن���وع، ومكاناً دون مكان، 
و�سخ�ساً دون �سخ�ض؛ لأن قول من يدعي العموم موافق للمق�سود من العقد؛ 

اإذ املق�سود من العقد هو الربح، وهذا املق�سود يف العموم اأوفر)431( . 
الفرع ال�شاد�س ع�شر:

 اإذا اختل���ف امل�سارب ورب امل���ال يف الإطالق والتقيي���د، فالقول قول من 
يدع���ي الإطالق، حتى لو ق���ال رب املال: اأذنت لك اأن تتج���ر يف احلنطة دون 
غريه���ا، وقال امل�سارب م���ا �سميت يل جتارة بعينها، فالق���ول قول امل�سارب مع 

ميينه؛ لأن الإطالق اأقرب اإلى املق�سود بالعقد)431( . 

))0)) انظر: بدائع ال�سنائع 8/)7. 
))0)) انظر: بدائع ال�سنائع 8/)7. 
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الخاتمة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، واحلمد هلل الذي ي�رشَّ  اإمتام البحث يف 
هذه القاعدة، وجمع �ستاته، ومل اأطرافه، وقد ظهر يل من خالل البحث النتائج 

الآتية: 
1- اأهمي���ة هذه القاع���دة، و�سعة تطبيقاتها مع اخت���الف الفقهاء يف تفا�سيل 

فروعها. 
2- اتف���اق الفقهاء عل���ى اأن امل�سارب كالوكي���ل يف ت�رشفاته يف اجلملة واأن 

عملهما قائم على الإذن. 
3- اأن عقد امل�ساربة فرع عن الوكالة، حيث تت�سمن امل�ساربة معنى الوكالة، 
فكل م�سارب���ة وكالة، ولي�ض كل وكال���ة م�ساربة؛ اإل اأن الوكال���ة تت�سمن عقداً 
واحداً اإذا مل تكن بجعل اأو اأجر، وامل�ساربة تت�سمن عقدين الوكالة وال�رشكة. 

4- اتف���اق الفقه���اء عل���ى اأن عم���ل الوكي���ل وامل�سارب مم���ا يقت���ل التقييد 
والتخ�سي����ض، واأن على الوكيل وامل�سارب التقيد بذلك، فاإن تعديا �سمنا، اإل 

اأن اجلمهور ا�سرتطوا يف امل�سارب األ ي�سيق عليه بالتعيني. 
5- اأن الإذن املطلق يف عمل الوكيل و امل�سارب مقيد بالعرف والعادة اجلارية 

وقرائن الأحوال وامل�سلحة والغبطة. 
6- اأن املق�س���ود م���ن امل�ساربة حت�سي���ل الربح، ومن الوكال���ة حت�سيل الثمن 
وامتث���ال اأم���ر املوكل وحتقيق مق�س���وده؛ فلذا جاء ت�رشف امل�س���ارب اأعم من 

ت�رشف الوكيل. 
٧- يع���د احلنفية اأك���رث املذاهب عماًل بالقاع���دة؛ بل هم من ن����ض عليها يف 
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كتبه���م، ويليهم يف ذلك احلنابلة، اأما ال�سافعي���ة واملالكية فعملوا بال�سق الأول: 
وهو الأ�سل يف الوكالة اخل�سو�ض، واأما ال�سق الثاين فراعوا فيه العرف والإذن 

و�لحتياط و�لغبطة و�مل�ضلحة. 
8- ترتبط هذه القاعدة بقاعدة: العادة حمكمة، وما تفرع منها، ولذا  فتطبيقات 
القاعدة كثرية ومتنوعة ومتعددة ل ميكن ح�رشها، وقد تتغري الأحكام فيها بتغري 

الأزمنة والأمكنة والأ�سخا�ض والو�سائل. 
واهلل اأعلم، و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 


