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٢٨٠ 

  أحمد حبيب محمد حسين السماك ثـــــاسم الباح
سـة  ادر(أحكام الوكالة في الشريعة اإلسـالمية        ثــــعنوان البح

  )مقارنة في الوكالة
  األزهر ةـــــــجامع

  الشريعة والقانون ةــــــــكلي
  الفقه المقارن  م ــــــــقس

  )م١٩٧٨(الماجستير  ةـــــــالدرج

   البحثمستخلص
  هدف الدراسة

حها ألهميتها في هـذه الحيـاة وال        ا اهللا هذه النيابة والوكالة وأب     شرع
اجة إلى الوكالة    عنها في حياته العملية والمعيشية، فالناس في ح        لإلنسانغنى  

ألمور كثيرة طارئة في أمورهم العامة والخاصة من خدمة وعمل، فقد يكون            
اإلنسان بعيدا عن أمور  يغشى ضياعها أو شراء أشياء وسلع في حاجة إليها              

  .أو كان تاجرا وله بضاعة في نواح أخرى فيوكل غيره ونيابة عنه
ت والتجارات  فالوكالة مشروع ضروري في أكثر األعمال وااللتزاما      

لذلك كانـت مـشروعاً إسـالميا       . وغير ذلك مما يحتاجه اإلنسان في حياته      
  .لمصالح الناس ونيل مطالبهم ومآربهم وبذلك يصلح الفرد والمجتمع والدولة

لهذا اخترتها لتكون موضوعا لرسالتي حتى أسهم معرفـة أحكامهـا          
ثرت فيهـا   ومسائلها خصوصا في هذه العصور التي راجت فيها التجارة وك         



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٢٨١ 

المعامالت وتشابكت المصالح وحدثت عالقات كثيرة بين األفراد والجماعات         
  .مما يجعل بحث موضوع الوكالة موضوعا حيويا

  منهج الدراسة
لقد حاولت جاهدا بصفتي أحد الدارسين في الفقه اإلسالمي الحنيـف           
المساهمة في وضع بحث متكامل عن موضوع الوكالة مـشتمال علـى آراء             

لمذاهب اإلسالمية فيما يتعلق بموضع بحثها وذلك عن طريف الوقوف          جميع ا 
: على الكتب المعتبرة لهذه المذاهب فتناولت بالبحث المذاهب اإلسالمية اآلتية         

 ٠ والزيـدي    – واالمـامي    – والحنبلـي    – والشافعي   – والمالكي   –الحنفي  
  .والظاهري

ء ولقد كانت طريقتي في بحث موضوع الرسالة هـي عـرض اآلرا       
الفقهية المختلفة لكل مذهب بحسب ما أتوصل إليه من الكتب المعتبرة فيه مع             
ذكر أدلة كل رأي أمال في الوصول إلى الرأي الراجح منها مع محاولة تعليل          

  .هذا الترجيح
فإذا ما تم ذلك عمدت إلى معرفة رأي القانون وذلك عن طريق ذكر نصوص    

لمـصري والكـويتي والعراقـي      بعض القوانين العربية كالقانون المـدني ا      
واللبناني، للوقوف على مدى موافقة هذه القوانين ألحكام الفقه اإلسالمي فيما           

  .يتعلق بموضوع البحث
ولقد حاولت عند تقسيمي لموضع الرسالة مراعاة التقسيم الذي جاءت         
به كتب الفقه اإلسالمي عند معالجتها هذا الموضوع مع محاولـة االحتفـاظ             

مني الذي تمر به الوكالة منذ انعقادها إلى حين انتهائهـا أمـال             بالتسلسل الز 
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باإلحاطة في جميع المسائل المتعلقة بها فجاء البحث مشتمال علـى التقـسيم             
لقد قسمت الرسالة إلى أربعة أبواب يسبقها مقدمة تمهيديـة وتنتهـي            : اآلتي

  .بخالصة 
  استنتاجات الدراسة

 المجتمع، دعلى التعاون والتآخي بين أفرا  أن الوكالة عقد اجتماعي يقوم      : أوال
وهو معروف لدى المجتمعات اإلنسانية منذ قدم التاريخ، ويقوم أصـال           

  .على تبرع شخص بالقيام مكان شخص أخر في إجراء تصرف معين
لقد أقر الفقه اإلسالمي الوكالة منذ فجر الرسالة اإلسـالمية، ونـصت            : ثانيا

 النبويـة، ولمـا جـاءت المـذاهب         عليها اآليات القرآنية واألحاديث   
اإلسالمية بينت أحكامها ومبادئها وميزوا بينها وبين أحكـام الرسـالة           
فجعلوا الوكيل منشئا لعبارة العقد بينما اعتبروا الرسول أجنبيا عن العقد 

  . السابقةعهذا األمر الذي لم تتوصل إليه الشرائ. ناقال لعبارة المرسل
اإلسالمي أن كل من ملك أمر ملك إنابة غيره فيه،          أن القاعدة في الفقه     : ثالثا

  . وأن من ملك أمرا ملك أن يتوكل فيه نيابة عن غيره
 ألزموا فيه الوكيل أن     عقسم الفقه اإلسالمي التصرفات إلى نوعين، نو      : رابعا

يضيف العقد إلى موكله، بينما أجازوا في النـوع الثـاني للوكيـل أن              
  . أن يضيفها إلى نفسهيضيفها إلى موكله كما يجوز له 

فقهاء الشريعة دائما يعود على الموكـل سـواء فـي           عند  حكم العقد   : خامساً
. التصرفات التي يضيفها الوكيل إلى الموكل أو التي يضيفها إلى نفسه          

كما اتفقوا على أن حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى موكله تعود إلى       
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كيل إلى نفسه فقد اختلفوا في      الموكل أيضا، أما العقود التي يضيفها الو      
رجوع الحقوق فيها فذهب بعضهم إلى أنها تعود إلى الموكل بينما ذهب    
البعض اآلخر إلى أنها تعود إلى الوكيل باعتباره المباشر والمسئول عن 

  .العقد أمام الغير الذي تعاقد معه
ه الوكيل ملزم بمراعاة حدود وكالته، فال يجوز له مخالفة مـا يـضع         : سادساً

  . الموكل من قيود عند العقد
اعتبر الفقه اإلسالمي الوكيل أمينا في وكالته، وأن يده يد أمانه، فـال             : سابعاً

يضمن هاللك الموكل فيه أو تلفه ما دام هذا الهالك أو التلف قد حصل              
  .بدون تعد منه أو تقصير

م به   مدى العمق الذي يتس    –لقد الحظت وأنا أجمع أحكام بحث الوكالة        : ثامنا
ريفـات والقـوة فـي وضـع        عالفقه اإلسالمي من دقة في صياغة الت      

التعليالت الفقهية يتسم به الفقه اإلسالمي التي تجل على مـدى عمـق             
 واتساع أفقهم وحذقهم في معالجـة       – رحمهم اهللا    –فقهاء هذه الشريعة    

  .المسائل الدينية والدنيوية على حد سواء 
مت بتـرجيح   قء في مسائل موضوع البحث      عند مقارنتي آلراء الفقها   : تاسعا

بعض منها وفقا لما ظهر لي من قوة ورجحان دليله، مع محاولتي في             
ومجتمعات المعاصرة رغبة مني في التوسـعة       . اختيار المناسب منها  

على الناس وعدم التضييق عليهم في معامالتهم، ولذلك دون الخـروج           
  .حكامهمعن المقاصد الشرعية التي بني عليها الفقهاء أ

  


