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الملخص

محمد  سيدنا  على  والسام  والصاة  هلل،  الحمد 

رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: فيهدف 

هذا البحث إلى بيان أثر اختاف الفقهاء رحمهم اهلل 

الكهف،  ســورة  في  ــواردة  ال األحكام  آيــات  في  تعالى 

األحكام  آيــات  تفسير  إن  و أنموذجا،  الوكالة  مسائل 

فهو  العلوم،  شتى  في  فوائد  على  يحتوي  بأنه  يتميز 

التربية  وأصوله، وعلم  الفقه  القرآن، وعلم  يضم علوم 

القرآنية، وال أدعي  العامة لآليات  والسلوك، والمعاني 

بالتفسير  يتعلق  فيما  هــذه،  دراستي  في  أتيت  أنني 

والفقه، بما لم تأت به األوائل من العلماء والمفسرين، 

والتعليق  واالخــتــصــار  واالنــتــقــاء  الجمع  هــو  إنــمــا  و

ســورة  إن  و الــمــقــام.  يقتضيه  مــا  حسب  والــتــرجــيــح 

الكهف اشتملت على العديد من األحكام الفقهية، 

هذه  ومن  الكريمة،  آياتها  من  الفقهاء  استقاها  التي 

مسائل الوكالة، ففي هذه السورة من األحكام التي تدل 

على أحكام اليتيم، وتبين بعض تفاصيلها، وسيكون 

ومشروعيتها،  الوكالة  عــن  البحث  هــذا  فــي  الــكــام 

وبعض األحكام التي تضمنتها السورة الكريمة. 

آيات  الكهف،  سورة  وكالة،  المفتاحية:  الكلمات 

. األحكام، اختاف الفقهاء، تفسير

***

Abstract:

Praise be to God, and peace and blessings be 

upon our master Muhammad, the Messenger of 

God, and upon his family and companions, and 

from his parents, and after: This research aims to 

explain the effect of the difference of jurists, may 

God Almighty have mercy on them in the vers-

es of the rulings mentioned in Surat Al -Kahf, 

the agency’s issues as a model, and that the in-

terpretation of the verses of the rulings is char-

acterized by containing it. Benefits in various 

sciences, it includes the sciences of the Qur’an, 

the science of jurisprudence and its origins, the 

science of education and behavior, and the gen-

eral meanings of the Quranic verses, and I do not 

claim that I have come in this studies, regarding 

the interpretation and jurisprudence, with what 

the first scholars and interpreters did not come 

to, but it is the plural, selection and abbrevia-

tion And comment and weighting according to 

what is required. Surat Al -Kahf included many 

jurisprudential rulings, which the jurists have 

drawn from its generous verses, and from these 

issues of the agency, in this surah is one of the 

provisions that indicate the provisions of the or-

phan, and some of its details are shown, and the 

speech in this research will be on the agency and 



٣42 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

أثر إختاف الفقهاء في آيات األحكام الواردة في سورة الكهف مسائل الوكالة أنموذجًا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

its legitimacy, and some of the provisions that 

included it The noble surah.

Key words: authorizing, Surat Al -Kahf, 

verses of rulings, difference of jurists, interpre-

tation .

***

المقدمة

محمد  سيدنا  على  والسام  والصاة  هلل  الحمد 

رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد؛

يهدف هذا البحث إلى بيان تفسير آيات األحكام 

يحتوي  بأنه  التفسير  هذا  يتميز  و الكهف،  سورة  في 

القرآن،  علوم  يضم  فهو  العلوم،  شتى  في  فوائد  على 

وعلم الفقه وأصوله، وعلم التربية والسلوك، والمعاني 

العامة لآليات القرآنية، وقد اخترت أحكام الوكالة في 

هذه السورة وأثر هذه اآليات في اختاف الفقهاء.

اآليــة  ــراد  إيـ هــي  الكتابة،  فــي  منهجيتي  وكــانــت 

على  الفقهاء  بها  يستدل  الــتــي  الكريمة،  القرآنية 

الخاف،  محل  تحرير  ثــم  ومــن  الشرعية،  األحــكــام 

أدلتهم،  ذكــر  مع  المسألة،  في  الفقهاء  أقــوال  وبيان 

وبيان الرأي الراجح منها.

وكانت خطتي في الكتابة هي على النحو اآلتي:

المطلب األول: تعريف الوكالة وبيان مشروعيتها 

في  البيع  حكم  انتقال  مسألة:  الثاني:  المطلب 

عقد الوكالة

المطلب الثالث: مسألة: حكم بيع الوكيل لنفسه

المطلب الرابع: مسألة: حكم الوكيل بالبيع

المطلب الخامس: مسألة: الوكيل بالشراء 

بقائمة  متبوعة  النتائج،  أهم  وفيها  الخاتمة  ثم 

ــع الــتــي اعــتــمــدتــهــا في  ــراج ــم بــأهــم الــمــصــادر وال

الكتابة.

والحمد هلل أوال وآخرًا ..
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المطلب األول: تعريف الوكالة وبيان مشروعيتها

بَۡيَنُهۡمۚ  لَِيتََسآَءلُواْ  َبَعۡثَنُٰهۡم  حمسَوَكَذٰلَِك  تعالى:  قوله 

ۡو َبۡعَض 
َ
أ لَبِۡثَنا يَۡوًما  قَالُواْ  لَبِۡثُتۡمۖ  ّمِۡنُهۡم َكۡم  قَاَل قَآئِٞل 

َحَدُكم 
َ
أ فَٱۡبَعُثٓواْ  لَبِۡثُتۡم  بَِما  ۡعلَُم 

َ
أ َربُُّكۡم  قَالُواْ  يَۡوٖمۚ 

ۡزكَٰى َطَعاٗما 
َ
َهآ أ يُّ

َ
ۦٓ إِلَى ٱلَۡمِديَنةِ فَۡلَينُظۡر أ ِ  بَِورِقُِكۡم َهِٰذه

بُِكۡم  يُۡشعَِرنَّ  َولَا  ۡف  َولَۡيَتلَطَّ ّمِۡنُه  بِرِۡزٖق  تُِكم 
ۡ
فَۡلَيأ

َحًدا١٩ىجس.)١(  
َ
أ

اسم  هــي  وكسرها  الـــواو  بفتح  اللغة:  فــي  الــَوكــالــة 

مصدر من التوكيل، ولها عدة معاٍن منها:

كما قال ابن منظور   . ١- الكفالة والقيام بأمر الغير

ورد  كما  العباد)٢(  بــأرزاق  الكفيل  المقيم  هو  الوكيل: 
َّا َتتَِّخُذواْ ِمن ُدونِى  َوكِيلٗا ىجس.)3( ل

َ
في القرآن الكريم: حمسأ

الحافظ)٤(،  الوكيل   : منظور ابن  قال  والحفظ:   -٢

خِۡذهُ  فَٱتَّ ُهَو  َّا  إِل ــَه  ٰ إَِل حمسلَٓا  تــعــالــى:  اهلل  قـــول   ومــنــه 
 َوكِيلٗا ىجس)5( أي: حافظا.)6(

تعالى:  اهلل  قول  ومنه  والتفويض)٧(،  االعتماد   -3
ِۚ ىجس.)8( حمس َوتَوَكَّۡل  عَلَى  ٱللَّ

كتب  في  عديدة  تعريفات  هناك  شرًعا:  والوكالة 

 الفقهاء 
َ

الفقه، واختلفت العبارات فيها، والحقيقة أّن

)١( الكهف: ١٩.
)٢( لسان العرب، 63٤/١١، مادة )و ك ل(. 

)3( سورة االسراء، )٢٢(. 
)٤( لسان العرب، ٧3٤/١١. 

)5( سورة المزمل، )٩(. 
: تفسير السعدى، ١/8٩3.  )6( ينظر

: لسان العرب، ١١/ ٧3٤.  )٧( ينظر
)8( سورة االنفال، )6١(. 

االصطاحي  معناها   
َ

أّن في  اهلل  رحمهم  يختلفوا  لم 

 
َ

: إنابة الغير في اجراء التصرف الذي وكل فيه إال أّن هو

للوكالة يوضح  التعريف  الذى اختلفوا فيه هو وضع 

قة المطلوبة)٩(، وفيما يلي بعض  أبعاد هذه النيابة بالّدِ

أقوال الفقهاء في تعريف الوكالة:

نفسه  مقام  الغير  اقامة  بأنها:  الحنفية  عرفها  فقد 

في تصرف جائز معلوم)١0(.

وعرفها المالكية بأنها: نيابة ذي حق غير ذي امرأة 
وال عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته.)١١(

ما  لغيره  شخص  تفويض  بأنها:  الشافعية  وعرفها 
يفعله عنه في حياته مما يقبل النيابة.)١٢(

في  مثله  التصرف  جائز  بأنها:  الحنابلة  وعرفها 

اهلل،  حقوق  من  النيابة  تدخله  فيما  التصرف  جائز 
وحقوق اآلدميين.)١3(

وعرفتها مجلة األحكام العدلية في المادة )١٤٤٩( 

إقامته مقامه في  بأنها: »تفويض أحد في شغل االخر و

ولمن  )موكل(  الشخص  لذلك  يقال  و الشغل،  ذلك 
أقامه )وكيل( ولذلك االمر الموكل به«.)١٤(

)٩( الوكالة بين الشريعة والقانون، 3٤. 
، 5١0/5، تبين  : البحر الرائق، ١3٩/٧.الدر المختار )١0( ينظر

الحقائق، ٢5٤/٤. 
الجليل،  ومــواهــب   .٤5٧/٢ ى،  الــعــدو حاشية   : ينظر  )١١(

١8١/5.ومنح الجليل، ٢56/6. 
 .8٤/3 الطالبين،  اعانة   ،١5/5 المحتاج،  نهاية   : ينظر  )١٢(

مغنى المحتاج، ٢١٧/٢. 
: الفروع، ٤٢0/٢، دليل الطالب، ١/١33.  )١3( ينظر
: الفروع، ٤٢0/٢، دليل الطالب، ١/١33.  )١٤( ينظر
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مشروعية الوكالة 

 الوكالة جائزة بالكتاب، والسنة، واالجماع:
َ

إّن

فأما في القرآن الكريم

آيات عدة، تدل على جوازها وصحة  فقد وردت 

الوكالة، منها:

١- قوله تعالى حكاية عن أهل الكهف: حمسفَٱۡبَعُثٓواْ 

َهآ  يُّ
َ
أ فَۡلَينُظۡر  ٱلَۡمِديَنةِ  إِلَى  ۦٓ  ِ َهِٰذه َحَدُكم  بَِورِقُِكۡم 

َ
أ

َولَا  ۡف  َولَۡيَتلَطَّ ّمِۡنُه  بِرِۡزٖق  تُِكم 
ۡ
فَۡلَيأ َطَعاٗما  ۡزكَٰى 

َ
أ

َحًداىجس.)١( 
َ
يُۡشعَِرنَّ بُِكۡم أ

وجه االستدالل من اآلية الكريمة: 

بالطعام  لهم  ليأتي  أنابوا أحدهم  الكهف  أهل   
َ

إّن

بالورق  البعثة  هذه  »في  القرطبي:  قال  توكيل،  وهذا 

 ذلــك توكيل 
َ

ــإّن فـ الــوكــالــة وصــحــتــهــا«)٢(  دلــيــل على 

ناسخ  يرد  لم  إذ  ورسوله  تعالى  اهلل  أمر  وقد  ألحدهم، 

له، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ ينسخه،)3( 

 : اآلية مباشرة-  أْن ذكر هذه  المغني - بعد  وقال في 
»هذه وكالة«.)٤(

أحدكم  }فابعثوا  تعالى:  »قــولــه  الــعــربــي:  ابــن  قــال 

بــورقــكــم هـــذه إلـــى الــمــديــنــة{ هـــذا يـــدل على صحة 

الوكالة، وهو عقد نيابة أذن اهلل فيه للحاجة إليه، وقيام 

إال  ــوره  أم تناول  عن  أحــد  كل  يعجز  إذ  بــه،  المصلحة 

بمعونة من غيره، أو يترفه فيستنيب من يريحه، حتى 

ورفقا  سبحانه،  منه  لطفا  الــعــبــادات؛  في  ذلــك  جــاز 

)١( سورة الكهف، ١٩.
)٢( الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي: ١0 /3٧6 

)3( الفقه على المذاهب األربعة، ١٢3/3 
)٤( المغني، ٤58/6.

بضعفة الخليقة، ذكرها اهلل كما ترون، وبينها رسول اهلل 
� كما تسمعون، وهو أقوى آية في الغرض«.)5(

ۡهلِهِۦ وََحَكٗما 
َ
٢- قوله تعالى: حمسفَٱۡبَعُثواْ َحَكٗما ّمِۡن أ

ۡهلَِهآ ىجس.)6) 
َ
 ّمِۡن  أ

وجه الداللة:

وكيل،)٧(  الحكم   
َ

أّن على  بناء  الكريمة  اآليــة  في 

قال في إعانة الطالبين - بعد أن ساق هذه اآلية دليا 

حكمان  ال  وكيان  »وهما   :  - الوكالة  مشروعية  على 
على المعتمد«.)8(

ي أثر عن سيدنا علي � في معرض تفسيره  ورو

شقاق  بينهما  وامــرأتــه  رجــل  جــاء  فقال:  ــة،  اآلي لهذه 

كثيرًا  كل واحد منهما فئام )جمعا  إلى علي � مع 

أهله  من  حكمًا  ابعثوا   :  � علي  فقال  الناس(  من 

ما  يان  تدر للمحكمين:  قال  ــّمَ  ُث أهلها،  من  وحكمًا 

تجمعا،  أن  تجمعا،  أن  رأيتما  إن  عليكما  عليكما؟ 

رضيت  الــمــرأة:  قالت  تفرقا،  أن  تفرقا  أن  رأيتم  إن  و

بكتاب اهلل بما علي وبما لي، وقال الرجل: أما الفرقة 

حتى  تنقلب  ال  واهلل  كذبت   :  � علي  فقال   فــا. 
تقر بمثل الذي أقرت به.)٩(

)5( أحكام القرآن البن العربي: 3/ ٢٢0.
)6( سورة النساء، 35.

المحتاج،  مغني   ،١3/5 للرملي،  المحتاج،  نهاية   : ينظر  )٧(
للشربيني، ٢١٧/٢ 

)8( اعانة الطالبين، للدمياطي، ١36/3. 
باب   ، والــنــشــوز القسم  كتاب  الــكــبــرى،  البيهقي  سنن   )٩(
 )١٤٧8٢( بــرقــم  الــزوجــيــن،  بين  الشقاق  فــي  الحكمين 
برقم   ، المهر باب  النكاح،  كتاب  والدارقطني،   ،  ٤٩8  /٧

.٤5١( ٤/ ١88(



٣45 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 
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 الحكمين هما وكيان.
َ

وهذا يدل على أّن

األثر - في  الشافعي - بعد أن ساق هذا  كما قال 

نما هما وكيان 
َ
ّإ  الحكمين 

َ
أّن اآلم: »هذا دليل على 

للرجل والمرأة بالنظر بينهما في الجمع والفرقة«.)١(

لِۡلُفَقَرآِء  َدَقُٰت  ٱلصَّ حمسإِنََّما  تــعــالــى:  قــولــه   -3

َوٱلَۡمَسِٰكيِن  َوٱلَۡعِٰملِيَن َعلَۡيَها ىجس.)٢( 
وجه الداللة: 

القرطبي رحمه اهلل تعالى في معرض تفسيره  قال 

يعني  ْيَها{ 
َ
َعل َعاِمِليَن 

ْ
}َوال تعالى:  قوله  ــة:  اآلي لهذه 

لتحصيل  االمـــام  يبعثهم  الــذيــن  والجباة  السعادة 

بكر  ابو  القاضي  وقال  بالتوكيل على ذلــك،)3(  الزكاة  

ويوكلون  لتحصيلها  يقدمون  الذين  وهم  العربي:  بن 

على جمعها)٤(.

٤- قوله تعالى حكاية عن يوسف - عليه السام-: 
ۡرِضۖ إِنِّى َحفِيٌظ َعلِيٞم ىجس.)5(

َ
حمسقَاَل ٱۡجَعۡلنِي عَلَٰى  َخَزآئِِن ٱلۡأ

وجه الداللة: 

لغويا  الــوكــيــل  مــعــانــي  أحـــد  وهـــو   - الحفيظ   
َ

أّن

على  الــوكــيــل  بمعنى  وهـــو  األمـــيـــن،  الـــخـــازن  هــو   - 
خزائن االرض.)6(

)١( األم، 3٩٩/١0 
)٢( سورة التوبة، 60

)3( الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، ١65/8 
)٤( أحكام القرآن، البن العربي، 5٢٤/٢ 

)5( سورة يوسف، 55
)6( سورة يوسف، 55

وأما من السنة:

الوكالة  ومشروعية  جــواز  على  الــة 
َ

الــّد االحــاديــث 

كثيرة جّدًا في جميع المجاالت منها:

أ- في مجال النكاح والــزواج: فقد ورد عن النبي 

بنت  ميمونة  يــجــه  تــزو فــي  رافـــع  أبـــا  وكـــل  ــه  ــ
َ
أّن  �

َج  َتَزّوَ  اهلِل � 
َ

ّن َرُسول
َ
أ َراِفٍع  ِبي 

َ
أ ي َعْن  الحارث، رو

 َبْيَنُهَما)٧(.
َ

ُسول ال َوُكْنُت الّرَ ال َوَبَنى ِبَها َحا َمْيُموَنَة َحا

النبي  عن  ثبت  والــشــراء:  البيع  مجال  وفــي  ب- 

ي عن  ه: وكل عروة البارقي ليشتري له شاة، رو
َ
� أّن

ْعَطاُه 
َ
أ النبي �   

َ
ّن

َ
)أ البارقي:  الجعد  ابي  عروة بن 

َفَباَع  َشاَتْيِن  ِبِه  له  َفاْشَتَرى  َشاًة  ِبِه  له  َيْشَترِي  ِديَناًرا 

َبَرَكِة 
ْ
ِبال له  َفَدَعا  َوَشاٍة  ِبِديَناٍر  َوَجاَءُه  ِبِديَناٍر  ِإْحَداُهَما 

َرِبَح فيه()8(.
َ
َراَب ل في َبْيِعِه وكان لو اْشَتَرى الّتُ

وجه الداللة: 

البيع  في  النبي  عن  وكيا  كــان  البارقي  عــروة   
َ

أّن

والشراء معا، وفيه داللة على صحة تصرف الفضولي 
اذا اجازه االصيل.)٩(

ج- وفي مجال إقامة الحدود واستفائها، ايضا ثبت 

ه 
َ
ي أّن ى البخار كما رو ل فيها، 

َ
ه وّك

َ
عن النبي � أّن

َنيسًا في اقامة الحد على امرأة، وقال له: )َواْغُد يا 
ُ
ل أ

َ
وّك

أبي  حديث  بــاب  القبائل،  مسند  أحمد،  اإلمــام  مسند   )٧(
، وقال عنه الشيخ شعيب  رافع، برقم )٢٧١٩6( ٤5/ ١٧٤ 

األرناؤوط: حديث حسن.
)36٤٢( بــرقــم  الــمــنــاقــب،  كــتــاب  ي،  الــبــخــار صحيح   )8( 

.٢0٤/ ٧
القدامة،  ألبن  والمغني،   ،٤٩٤/6  ، الكبير ي  الحاو  : ينظر  )٩(

 3٢/5
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ِة هذا َفِإْن اْعَتَرَفْت َفاْرُجْمَها(.)١(
َ
َنْيُس إلى اْمَرأ

ُ
أ

وجه الداللة:

على  الــحــد  ليقيم  ــيــســًا  َن
ُ
أ ـــل 

َ
وّك  � النبي   

َ
إّن

ــي حــال  ــا فـ ــزنـ يــمــة الـ ــهــمــة بــجــر ــمــّتَ ــذه الـــمـــرأة ال ــ  ه

اعترافها بارتكابها.

ورد عن   ، االمــور تولية  الوكالة على  وفي مجال  د- 

ُخُروَج إلى َخْيَبَر 
ْ
َرْدُت ال

َ
جابر بن عبد اهلل � قال: )أ

ُت له: إني 
ْ
َوُقل ْمُت عليه 

َّ
َفَسل  اهلِل � 

َ
َرُسول َتْيُت 

َ
َفأ

 
ْ

َفُخذ َوِكيِلي  َتْيَت 
َ
أ إذا  ُخُروَج إلى َخْيَبَر فقال 

ْ
ال َرْدُت 

َ
أ

منه َخْمَسَة َعَشَر َوْسًقا َفِإْن ابتغي ِمْنَك آَيًة َفَضْع َيَدَك 
على َتْرُقَوِتِه)٢(.)3(

وجه الداللة:

جواز  على  الــوضــوح  كل  واضحة  الحديث  داللــة 

في  وكيا  لنفسه   � النبي  جعل  حيث  الوكالة؛ 

خيبر يقوم مقامه، قال الشوكاني: وفي الحديث دليل 

يقيم  و ــل  ُيــوّكِ أْن  له  االمــام   
َ

إّن و الوكالة،  صحة  على 
عاما على الصدقة في قبضها.)٤(

الــوكــالــة في  بـــاب:  الــوكــالــة،  كــتــاب  ي،  الــبــخــار )١( صحيح 
الحدود، برقم )٢3١٤( 3/ ١0٢.

)٢( الترقوة: هي العظم الذي وقع بين ثغرة النحر والعاتق وهما 
: معالم السنن، ٤/86  عظمان. ينظر

برقم  الوكالة،  األقضية، باب: في  كتاب:  أبي داود،  )3( سنن 
برقم  الوكالة،  كتاب:  الكبرى،  البيهقي  وسنن   ،)363٢(

.)١١٢١٤(
 3/6 ، )٤( نيل األوطار

وأما اإلجماع:

يومنا  إلى  الرسالة،  عصر  منذ  األمة  أجمعت  فقد 

المجموع:  في  قال  الوكالة،  وصحة  جواز  على  هذا، 

»وأما االجماع فهو منعقد على مدى الدهر منذ نزل 
إلى يوم الدين«.)5( الوحي إلى يومنا و

وحكى ابن قدامة اإلجماع أيضا إذ قال: وأجمعت 

األمة على جواز الوكالة فى الجملة.)6( وجاء في مغني 
المحتاج: انعقد اإلجماع على جوازها.)٧( 

المطلب الثاني:

مسألة: انتقال حكم البيع في عقد الوكالة

في  الملك  انتقال  كيفية  فــي  الفقهاء  اختلف 

من  الثمن  ملك  أي  ــراء،  وشــ بيع  مــن  الــوكــالــة  عقد 

المشتري،  جانب  من  المبيع  وتملك  البائع،   جانب 

على مذهبين:

القول األول: إن الملك ينتقل الى الموكل ابتداء، 

المالكية،  ذهــــب:  والــيــه  ــوكــيــل،  ال ــى  الـ ينتقل  وال 

والشافعية في القول الصحيح، والحنابلة، واإلمامية، 

وبه قال: بعض الحنفية، وبعض الزيدية)8(.

واستدلوا بما يأتي:

إن الوكيل في تصرفه نيابة إنما يكون قد أبرم عقدا 

لغيره وهو الموكل، وقد صح للوكيل عقده عن طريق 

)5( المجموع شرح المهذب، ٩٤/١٤ 
)6( المغني، لأبن قدامة، 5/5١ 

)٧( مغني المحتاج، للشربيني، ٢١٧/٢ 
الطالبين ٤/3٢6،  المجتهد 330/٢، روضة  بداية   : ينظر  )8(
المبسوط 3٤/١٩،  المغني ١١8/5، شرائع االسام ٢٤٢/١، 

البحر الرائق ١5١/٧، البحر الزخار 58/5.
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نيابته فوجب أن ينتقل الملك الى من تم له العقد؛ 

به  الملك  وقع  غيره  عن  العقد  في  ناب  من  كل  ألن 

للمعقود له دون عاقده قياسا على ولي اليتيم الذي 

اليتيم  الى  اليتيم، والملك ينتقل  يتصرف نيابة عن 

دون الولي)١(.

الموكل  الــى  ينتقل  ال  الملك  إن  الــثــانــي:  الــقــول 

الى  ينتقل  ثم  ومن  الوكيل،  الى  ينتقل  إنما  و ابتداء، 

والشافعية في  الحنفية،  واليه ذهب: بعض  الموكل، 

رواية، وبعض الزيدية )٢(.

واستدلوا بما يأتي:

كان  فلو  الحكم،  الوكيل يكون أصيا في حق  إن 

يثبت  الملك  فــإن  مثا،  شــيء  أي  شــراء  فــي  وكيا 

للوكيل لحظة ثم ينتقل الى الموكل )3(.

الترجيح:

الـــراجـــح، وهــو  األول، هــو  الــقــول  أن  يــبــدو  الـــذي 

الى  ينتقل  الملك  إن  القائلين  الفقهاء،  جمهور  رأي 

الموكل  وهو  لغيره  تعاقد  الوكيل  ألن  ابتداء؛  الموكل 

بموجب توكيله، فكان الموكل سببًا في تعاقد الوكيل، 

تقدم:  ما  على  وبناءًا  بأسبابها.  تلحق  والمسببات 

فإنه ال ثمرة للخاف بين القولين من حيث أن الملك 

ينتقل الى الموكل في الصورتين، ففي الصورة األولى 

ولكن  الوكيل،  عن  خافة  الثانية  وفي  ابتداء.  ينتقل 

الوكيل.  من  جديد  سبب  أي  مباشرة،  دون  تلقائيا 

مورثه  عن  الــوارث  بخافة  القول  يشبه  التصوير  وهذا 

: المغني ١١8/5، المجموع ١3/5٩0. )١( ينظر
: شرح فتح القدير ١8/6، روضة الطالبين ٤/3٢6. )٢( ينظر

: البحر الزخار 58/5.  )3( ينظر

أي  مباشرة،  دون  تلقائيا  الخافة  هذه  تثبت  حيث 

سبب من المورث ودون اختيار منه.

المطلب الثالث

مسألة: حكم بيع الوكيل لنفسه

لنفسه  الــوكــيــل  بيع  حكم  فــي  الفقهاء   اختلف 

على رأيين:

وهو  لنفسه،  يبيع  ان  للوكيل  يجوز  ال  األول:  القول 

اإلمــام  عــن  وروايـــة  والشافعية)5(  الحنفية)٤(  مذهب 
أحمد وهي القول.)6(

واستدلوا بما يأتي:

طبع  اإلنسان  إذ  لنفسه  جائز  غير  الوكيل  بيع  بأن 

طلب  الوكالة  ومقتضى  لنفسه،  الحظ  طلب  على 

الحظ للموكل فيتنافى الغرضان، وان مقتضى األذن 

في البيع ان يبيع من غيره ال من نفسه فكانه قال بع 

كي  يعة  للذر سدًا  كله  وهذا  نفسك،  من  تبع  وال  هذا 

ال يقع الوكيل في التهمة، وقالوا ان بيع الوكيل وشراءه 

لنفسه هو تضاد غرضي االسترخاص له واالستقصاء 

للموكل، ألن االصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل 

وان انتفت التهمة)7).

هــو عزل  لنفسه  الــوكــيــل  ان شـــراء  كــذلــك  ــوا  وقــال

بمحضر  إال  ذلــك  يملك  ال  وهــو  الوكالة  عــن   لنفسه 

: بدائع الصنائع، 6 / 3١، تبيين الحقائق، ٤ / ٢٧0. )٤( ينظر
: إعانة الطالبين، 3 / ٩0، مغني المحتاج، 3 / ٢05. )5( ينظر

: المغني مع الشرح، 5 / ٢3٧، مطالب أولي النهى  )6( ينظر
.٤63 / 3

: شرح الزركشي، ٤ / ١٤6. )٧( ينظر
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من الموكل)1).

القول الثاني: يجوز للوكيل ان يبيع لنفسه بشروط، 
وهو مذهب المالكية)٢( ورواية عن اإلمام أحمد.)3(

وتناهي  بــذلــك  الــمــوكــل  إذن  المالكية  وشـــروط 

الرغبات، وشروط اإلمام أحمد إذن الموكل بذلك وان 

يتولى النداء غيره وان يزيد على ثمنه في النداء.

واستدلوا بما يأتي:

وأمانته  دينه  وان  متهم  غير  وهو  أمين  الوكيل  إن 

من  له  شــراءه  وكذلك  زاد،  وربما  الحق  على  تحمله 

نفسه، وحتى يقطع طريق التهمة وضعوا شروطًا لمنع 

الموكل  إذن  على  والحنابلة  المالكية  اتفق  إذ  ذلك 

بذلك... وأضاف المالكية تناهي الرغبات أي لم تعد 

الحنابلة  وأضاف  الشراء،  في  أحد  من  رغبة  هنالك 

كانه أحد المشترين،  ان يتولى النداء غيره أي يكون 

وان يزيد على مبلغ ثمنه عند النداء كي ال يكون في 

محل التهمة)4).

الترجيح:

مما تقدم يتبين ان الطرفين قد اتفقا على ان سبب 

وأضــاف  التهمة،  هــو  لنفسه  الوكيل  بيع  مــن  المنع 

الموجب  اتحاد  يجوز  ال  بانه  األول  ــرأي  ال أصحاب 

والقابل وان انتفت التهمة، أما أصحاب الرأي الثاني 

: مغني المحتاج، 3 / ٢05. )١( ينظر
الفقهية،  القوانين   ،38٧  /  3 الدسوقي،  حاشية   : ينظر  )٢(

.٢١6
الفقه، في  المحرر   ،٢3٧  /  5 الشرح،  مع  المغني   : ينظر  )3( 

.3١ / ٤٩
: بدائع الصنائع، 6 / 3١، الفروع، ٤ / ٢٧0. )٤( ينظر

فقد جعلوا شروطًا لجواز ذلك والشروط التي وضعوها 

يعة من  مبنية على دفع التهمة عن الوكيل وسدًا للذر

كانت  وان  الشروط  هذه  ولكن   ، المحظور في  الوقوع 

المحظور  فــي  يبقى  األمـــر  ان  إال  التهمة  مــن  مانعة 

عن  بالبيع  موكل  الوكيل  ألن  قائمة،  التهمة  وتبقى 

لمقتضى  منافي  فهذا  لنفسه  بالبيع  وليس  الموكل 

الوكالة، وقد مرت على مر األزمان مصائب بسبب بيع 

لنفسه  الوكيل  بيع  فاألولى عدم جواز  لنفسه،  الوكيل 

ولكن  التهمة،  من  مانعة  شــروط  هنالك  كنت  وان 

نقع في  ال  كي  لنفسه،  الوكيل  بيع  للذرائع نمنع  سدًا 

، ونقع في النزاع، فان الرأي الراجح هو الرأي  المحظور

األول. واهلل تعالى أعلم

المطلب الرابع

مسألة: حكم الوكيل بالبيع

اذا  بالبيع  الــوكــيــل  حــكــم  فــي  الــفــقــهــاء  اخــتــلــف 

وعلى  ال؟  ام  بيعه  أيــجــوز   ، الكثير او  بالقليل   بــاع 

النحو اآلتي:

بيعه  يــجــوز  بالبيع  الوكيل  بيع  أن  األول:  الــقــول 
، وهو مذهب الحنفية.)5( بالقليل والكثير

واستدلوا بما يأتي: 

اطاقه  على  فيجري  مطلق  بالبيع  التوكيل  ان 

فيه  يرغب  ربما  بيع،  بالغبن    والبيع  التهمة  موضع 

عن سآمة المالك عن السلعة، واحتياجه الى الثمن 
فيدخل تحت التوكيل.)6(

ي: 55 )5( القدور
 : االختيار  ،8٧/6 الصنائع:  بدائع   ،١05/١ المنيفة:  الغرة   )6(

١6١/٢
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يتغابن  ال  بنقصان  بيعه  يجوز  ال  الــثــانــي:  الــقــول 

الناس في مثله، وهو مذهب مالك واحمد وهو قول 
الشافعي)١( وبه قال محمد بن الحسن.)٢(

واستدلوا بما يأتي:

، والظاهر ان الموكل ال يرضى  ان البيع بالغبن ضرر

بذلك فا يجوز لقوله عليه الصاة والسام: )ال ضرر 

.)3() وال ضرار

وجه الداللة:

البيع  وهـــو  بــالــمــتــعــارف  يتقيد  االمـــر  مطلق  إن 

مطلق  تحت  بالغبن  البيع  يدخل  فا  القيمة  بمثل 

يتقيد  الجمد  بشراء  وكله  لو  ولهذا  متعارف  التوكيل 

يتقيد  فأنه  الفحم  بشراء  وكله  أو  اليه،  الحاجة   بزمان 
بزمان الشتاء.)٤(

ويرد عليهم:

الى  الحاجة  شدة  عن  متعارف  بالغبن  البيع  إن 
الثمن والتبرم من الغبن)5(

الترجيح:

هو  الــراجــح  ان  يبدو  الفريقين،  ــة  ادل عــرض  بعد 

القول األول، وهو مذهب الحنفية؛ وذلك ألنه توكيل 

المغني:   ،٢8٤/٢ المجتهد:  بداية   ،353/١ المهذب:   )١(
١03/5

)٢( الهداية: ١36/3، بدائع الصنائع: 6/8٧
)3( مسند اإلمام أحمد، باب مسند بني هاشم، برقم )٢865( 

5/ 55 وقال عنه الشيخ شعيب: حسن.
وبدائع   ،١6١/٢  : االختيار  : ينظر  ،١06/١ المنيفة:  الغرة   )٤(

الصنائع: 86/6
)5( الغرة المنيفة: ١/١06

بمطلق البيع، وقد اتى به فيجوز اال عند التهمة، على 

الثمن  الــى  الحاجة  عند  متعارف  بالغبن  البيع  ان 

واهلل  المبيع.)6(  كراهية  عند  بالغبن  البيع  وكــذلــك 

تعالى أعلم.

المطلب الخامس

مسألة: الوكيل بالشراء

اختلف الفقهاء في الوكيل بالشراء، اذا وكله بشراء 

عشرة ارطال لحم بدرهم واحد فاشترى عشرين رطًال 

يلزم  فماذا  بدرهم  عشرة  مثله  يباع  لحم  من  بدرهم 

الموكل منه؟

القول األول: لزم الموكل منه عشرة ارطال بنصف 
درهم، وهو قول للحنفية،)٧( والحنابلة.)8(

واستدلوا بما يأتي: 

يتعدى  فــا  االمـــر  بحكم  يتصرف  الــوكــيــل  ان   .١

فا  ارطــال  عشرة  بشراء  امــره  وقد  االمــر  موضع  تصرفه 

يلزمه الزيادة على ذلك، بخاف ما اذا اشترى عشرة 

ال  القليلة  ــادة  ي ــز ال ألن  بــدرهــم  ونــصــف رطــل  ــال  ارطـ
يادة لدخولها بين الوزنين.)٩( تتحقق ز

٢. ان المقصود هو اللحم إلخراج الدراهم، وقصده 
تعلق بعشرة ارطال اللحم فتبقى الزيادة للوكيل.)١0(

١6١/٢ : )6( االختيار
ي: 55 )٧( القدور

)8( المبدع: ٤/3٧3
بداية   ،30/6 الصنائع:  بــدائــع   ،١0٧/١ المنيفة:  الــغــرة   )٩(

المبتدي: ١/١60
: الهداية: ١٩3/3 : ١6١/٢، ينظر )١0( االختيار
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القول الثاني: يلزمه العشرون رطًال من اللحم، وهو 
قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.)١(

واستدلوا بما يأتي:

ــورة ال مــعــنــى؛ ألنـــه خــاف  ١. إن هـــذا خـــاف صـ

اذا  كما  الموكل،  على  النفاذ  يمنع  ال  وذا  خير  الــى 

الموكل،  يلزم  انه  ارطال ونصف بدرهم   اشترى عشرة 
كذا هذا)٢(

٢. ألنه أمر الوكيل بالشراء بدرهم بناء على ان سعر 

اللحم عشرة بدرهم فقد زاده خيرًا، كما اذا وكله ببيع 

وقتنا  في  كما  أو  بألفين)3(  فباعه  درهم،  بألف  عبده 

معين  بمبلغ  سيارته  او  بيته  ببيع  وكله  لو  الحاضر 

، فكذلك ان وكله بشراء  فباعه الوكيل بضعف السعر

سيارة بمبلغ معين فاشترى له سيارتين بنفس المبلغ 

والــمــوديــل  المتانة  بنفس  السيارتين  هــذه  وكــانــت 

للسيارة التي اراد ان يشتريها له.

الترجيح:

بعد بيان اقوال الطرفين وادلتهم، يبدو أن الراجح 

بدرهم  هو  بالشراء  االمر  ألن  وذلك  الثاني؛  القول  هو 

يادة  وز فيه  المأذون  له  حصل  ألنه  خير  فهو  زاد  فما 

ــأذون  م ــه  ألن ــادة  ــ ي وز المقصود  حصل  االخــيــرة  ــي   وف
فيه عرفًا.)٤( 

ي: 55، الهداية: 3/١3٩ )١( القدور
: الهداية: 3/١3٩ )٢( بدائع الصنائع: 30/6، ينظر

: الهداية: ١3٩/3، بدائع الصنائع:  : ١6١/٢، ينظر )3( االختيار
30/6

)٤( المبدع: 3٧٢/٤

الخاتمة

يــمــة من  ــات كــر بــعــد هـــذه الــرحــلــة الــعــطــرة مــع آيـ

إلى  توصل  البحث  إن  القول  يمكن  الكهف،   ســورة 

النتائج اآلتية:

اختلف العلماء في تعريف الوكالة، وكلها تخلص 

في  مقامه  إقامته  و االخر  شغل  في  أحد  تفويض  إلى 

ولمن  )موكل(  الشخص  لذلك  يقال  و الشغل،  ذلك 

أقامه )وكيل( ولذلك االمر الموكل به.

الوكالة جائزة بالكتاب، والسنة، واالجماع:

الملك  انــتــقــال  كــيــفــيــة  ــي  ف الــفــقــهــاء  اخــتــلــف 

الثمن  ملك  أي  وشـــراء،  بيع  مــن  الوكالة  عقد  فــي 

ــن جانب  الــمــبــيــع م ــبــائــع، وتــمــلــك  ال ــن جــانــب  م

الفقهاء،  جمهور  رأي  وهــو  الــراجــح،  و  المشتري، 

ألن  ابتداء؛  الموكل  الى  ينتقل  الملك  إن  القائلين 

توكيله،  بموجب  الموكل  وهو  لغيره  تعاقد  الوكيل 

والمسببات  الوكيل،  تعاقد  في  سببًا  الموكل  فكان 

بأسبابها. تلحق 

اختلف الفقهاء في حكم بيع الوكيل لنفسه على 

المنع  سبب  ان  على  اتفقا  قد  الطرفين  إن  و رأيين، 

من بيع الوكيل لنفسه هو التهمة، وأضاف أصحاب 

الرأي األول بانه ال يجوز اتحاد الموجب والقابل وان 

انتفت التهمة، أما أصحاب الرأي الثاني فقد جعلوا 

مبنية  وضعوها  التي  والشروط  ذلك  لجواز  شروطًا 

من  يعة  للذر وســـدًا  الوكيل  عــن  التهمة  دفــع  على 

. الوقوع في المحظور



٣51 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أحمد هاشم حمادي - أ. د. عبد عطا اهلل محمد

اذا  بالبيع  الــوكــيــل  حــكــم  فــي  الــفــقــهــاء  اخــتــلــف 

الحنفية؛  مذهب  والــراجــح   ، الكثير او  بالقليل  بــاع 

 وذلك ألنه توكيل بمطلق البيع، وقد اتى به فيجوز اال 

عند التهمة.

***

المصادر والمراجع

- بعد القرآن الكريم.

١. أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر 

)ت5٤3هـــ(  المالكي  االشبيلي  المعافري  العربي  بن 

مراجعة محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ-٢003م. 

بن  اهلل  عــبــد   : الــمــخــتــار لــتــعــلــيــل  ــار  ــي ــت االخ  .٢

الدين  مجد  البلدحي  الموصلي  مودود  بن  محمود 

الشيخ  تعليقات  )ت683هـــ(  الحنفي  الفضل  أبو 

سنة  الــقــاهــرة  الحلبي  مطبعة  دقيقة،  أبــو  محمود 

١356هـ-١٩3٧م. 

3. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو 

العين بمهمات  قرة  المعين بشرح  حاشية على فتح 

بالبكري( بن محمد شطا  أبو بكر )المشهور  الدين(: 

للطباعة  الفكر  دار  ـــ(،  ــ ١30٢ه بعد  )ت:  الدمياطي 

يع، الطبعة األولى ١٤١8هـ-١٩٩٧م.  والنشر والتوز

بن  محمد  اهلل  عبد  ــو  أب الشافعي  لــإلمــام  األم:   .٤

يس بن عباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  إدر

بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت٢0٤هـ( دار 

المعرفة بيروت سنة النشر ١٤١0هـ-١٩٩0م. 

الدين  زيــن  الدقائق:  كنز  شــرح  الــرائــق  البحر   .5

بابن نجيم المصري  المعروف  إبراهيم بن محمد  بن 

)ت٩٧0هـ( دار الكتاب اإلسامي. 

6. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عاء الدين 

الحنفي  الكاساني  احــمــد  بــن  مسعود  بــن  بكر  ــو  أب
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)ت58٧هـ( دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية سنة 

١٤06هـ-١٩86م. 

وحاشية  الدقائق  كنز  شــرح  الحقائق  تبيين   .٧

فخر  البادعي  محجن  بن  علي  بن  عثمان  الشلبي: 

الدين الزيلعي الحنفي )ت١0٢١هـ( المطبعة الكبرى 

األميرية بوالق القاهرة، الطبعة األولى سنة ١3١3هـ. 

محمد   : الكبير الشرح  على  الدسوقي  حاشية   .8

)ت١٢30هـــ(،  المالكي  الدسوقي  عرقة  بن  احمد  بن 

 . دار الفكر

الطالب  كفاية  ــرح  ش على  ي  الــعــدو حاشية   .٩

ــو الــحــســن، عــلــي بــن احــمــد بــن مكرم  الــربــانــي: أبـ

ي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من  الصعيدي العدو

منفلوط( )ت١١8٩هـ( تحقيق: يوسف الشيخ محمد 

البقاعي، دار الفكر -بيروت، نشر ١٤١٤هـ-١٩٩٤م. 

محمد  بن  علي  الحسن  أبو   : الكبير ي  الحاو  .١0

الشهير  الــبــغــدادي  البصري  حبيب  بــن  محمد  بــن 

محمد  علي  الشيخ  تحقيق  )ت٤50هــــ(  بالماوردي 

مــعــوض والــشــيــخ عـــادل أحــمــد عبد الــمــوجــود، دار 

سنة  األولــى  الطبعة  لبنان  بيروت  العلمية،  الكتب 

١٤١٩هـ-١٩٩٩م. 

بن  مــرعــي  الــمــطــالــب:  لنيل  الــطــالــب  دلــيــل   .١١

المقدسي  الكرمي  أحــمــد  بــن  بكر  أبــي  بــن  يــوســف 

الحنبلي )ت١033هـ( تحقيق أبو قتيبة نضر محمد 

الطبعة  الرياض،  يع  والتوز للنشر  طيبة  يانيدار  الفار

األولى سنة ١٤٢5هـ-٢00٤م. 

عابدين  ابن   : المختار الدر  على  المحتار  رد   .١٢

الدمشقي  عابدين  العزيز  بن  عمر  بن  أمين  محمد 

الحنفي )ت١٢5٢هـ( دار الفكر بيروت الطبعة الثانية 

سنة ١٤١٢هـ-١٩٩٢م. 

يا  زكر أبــو  المفتين:  وعمدة  الطالبين  روضــة   .١3

)ت6٧6هــــ(  ي  الــنــوو شــرف  بن  يحيى  الدين  محي 

بيروت  اإلسامي  المكتب  يش،  الشاو زهير  تحقيق 

-دمشق -عمان، الطبعة الثالثة سنة ١٤١٢هـ-١٩٩١م. 

١٤. سنن أبي داود ألبي داود سليمان بن األشعث 

ــن عــمــر األزدي  ــن شــــداد ب ــن بــشــيــر ب ــاق ب ــح ــن إس ب

السجستاني )ت٢٧5هـ( تحقيق محمد محي الدين 

عبد الحميد -المكتبة العصرية صيدا -بيروت. 

الحسين  بن  أحمد  للبيهقي:  الكبرى  السنن   .١5

)ت٤58هــــ(  البيهقي  بكر  ــو  اب الخرساني  علي  بــن 

تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

-بيروت -لبنان الطبعة الثالثة سنة ١٤٢٤هـ-٢003م. 

والــحــرام:  الحال  مسائل  في  ــام  اإلس شرائع   .١6

المعرفة  دار  ـــ(  )ت٧٧١هـ الحلي  الحسن  بن  جعفر 

للطباعة، بيروت، د. ت. 

١٧. شرح الزركشي: شمس الدين محمد بن عبد 

دار  ـــ(  ــ )ت٧٧٢هـ الحنبلي  الــمــصــري  الــزركــشــي  اهلل 

العبيكان، الطبعة األولى، ١٤١3هـ-١٩٩3م. 

إسماعيل  بن  لمحمد  ي  البخار صحيح   .١8

بن  زهير  محمد  تحقيق  ي،  الــبــخــار اهلل  عبد  أبــو 

األولى  الطبعة  النجاة  ، نشر دار طوق  الناصر ناصر 

١٤٢٢هـ.  سنة 

مسائل  بــعــض  تحقيق  ــي  ف المنيفة  ــرة  ــغ ال  .١٩

ــي حــنــيــفــة: عــمــر بــن إســحــاق بــن احمد  اإلمــــام أبـ

الحنفي  حفص  أبو  الدين،  سراج  الغزنوي،  الهندي 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أحمد هاشم حمادي - أ. د. عبد عطا اهلل محمد

األولى  الطبعة  الثقافية  الكتب  مؤسسة  )ت٧٧3هـ( 

سنة ١٤06هـ-١٩86م. 

٢0. الفروع ومعه تصحيح الفروع لعاء الدين علي 

ي: محمد بن مفلح بن محمد بن  بن سليمان المرداو

مفرج، أبو عبد اهلل، شمس الدين المقدسي الراهيني 

ثم الصالحي الحنبلي )ت٧63هـ(، تحقيق: عبد اهلل 

الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  التركي،  المحسن  عبد  بن 

األولى ١٤٢٤هـ-٢003م. 

الرحمن  عبد  األربعة:  المذاهب  على  الفقه   .٢١

بن محمد عوض الجزيري )ت١360هـ( دار الشروق، 

د. ت. 

٢٢. القوانين الفقهية: ابو القاسم محمد بن احمد 

الغرناطي  الكلبي  جــزي  ابــن  اهلل  عبد  بن  محمد  بن 

)ت٧٤١هـ( دار النفائس، د. ت. 

علي  بــن  مــكــرم  بــن  محمد  الــعــرب:  لــســان   .٢3

ي  األنــصــار منظور  ــن  اب الــديــن  جــمــال  الفضل  ــو  أب

-بيروت  صادر  دار  )ت٧١١هـــ(  يقي  األفر يفعي  الرو

١٤١٤هـ.  سنة  الثالثة  الطبعة 

محمد  بن  إبراهيم  المقنع،  شرح  في  المبدع   .٢٤

بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان 

بيروت  العلمية  الكتب  دار  )ت88٤هــــــ(،  الــديــن 

-لبنان الطبعة األولى ١٤١8هـ-١٩٩٧م. 

سهيل  أبــي  بن  أحمد  بن  محمد  المبسوط:   .٢5

المعرفة  دار  )ت٤83هــــ(  السرخسي  األئمة  شمس 

-بيروت، سنة ١٤١٤هـ-١٩٩3. 

محي  يــا  زكــر أبــو  المهذب:  شــرح  المجموع:   .٢6

 . ي )ت6٧6هـ( دار الفكر الدين يحيى بن شرف النوو

احمد  اإلمــام  مذهب  على  الفقه  في  المحرر   .٢٧

بن  الخضر  بن  اهلل  عبد  بن  السام  عبد  حنبل،  بن 

محمد ابن تيمية الحرافي، أبو البركات، مجد الدين 

الطبعة  ــاض،  ي ــر -ال الــمــعــارف  مكتبة  ـــ(،  ــ )ت65٢هـ

الثانية ١٤0٤هـ-١٩8٤م. 

اهلل  عبد  أبــو  حنبل:  بن  احمد  اإلمــام  مسند   .٢8

أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد الشيباني 

مرشد،  االرنؤوط-عادل  شعيب  تحقيق:  )ت٢٤١هـــ(، 

وآخرون، إشراف: د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، ١٤٢١هـ-٢00١م. 

المنتهى:  النهى في شرح غاية  أولي  ٢٩. مطالب 

مــصــطــفــى بـــن ســعــد بـــن عــبــدة الــســيــوطــي شــهــرة، 

الرحيباني مولدًا ثم الدمشقي الحنبلي )ت١٢٤3هـ( 

المكتب اإلسامي، الطبعة الثانية، ١٤١5هـ-١٩٩٤م. 

ألفاظ  معاني  معرفة  ــى  إل المحتاج  مغني   .30

الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  المنهاج: 

العلمية  الشربيني الشافعي )ت٩٧٧هـ( دار الكتب 

الطبعة األولى سنة ١٤١5هـ-١٩٩٤م. 

أبو محمد موفق الدين  3١. المغني البن قدامة: 

عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 

بابن  الشهير  الحنبلي  الدمشقي  ثــم  المقدسي 

سنة  القاهرة  مكتبة  ـــ(  )ت6٢0ه المقدسي  قدامة 

١388هـ-١٩68م. 

3٢. المهذب في فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق 

)ت٤٧6هـــ(،  ي  الشيراز يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم 

دار الكتب العلمية. 

خليل:  مختصر  شــرح  في  الجليل  مواهب   .33
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أثر إختاف الفقهاء في آيات األحكام الواردة في سورة الكهف مسائل الوكالة أنموذجًا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الرحمن  عبد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  الدين  شمس 

الرعيني  بالحطاب  المعروف  المغربي،  الطرابلسي 

الثالثة،  الطبعة   ، الفكر دار  ـــ(،  ــ )ت٩5٤ه المالكي 

١٤١٢هـ-١٩٩٢م. 

شمس  المنهاج:  شــرح  إلــى  المحتاج  نهاية   .3٤

الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 

الطبعة  بيروت  الفكر  دار  )ت١00٤هـــ(  الرملي  الدين 

األخيرة سنة ١٤0٤هـ-١٩8٤م. 

بن  محمد  بن  علي  بن  محمد   : األوطــار نيل   .35

عبد اهلل الشوكاني اليمني )ت١٢50هـ( تحقيق عصام 

، الطبعة األولى  الدين الصبابطي، دار الحديث مصر

سنة ١٤١3هـ-١٩٩3م. 

بن  علي  المبتدي:  بداية  شــرح  في  الهداية   .36

أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني أبو الحسن برهان 

الدين )ت5٩3هـ( تحقيق طال يوسف: دار إحياء 

التراث العربي -بيروت. 

***


