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قانون�ة)،      فقه�ة  دراسة  مو�له  تجاه  الو�یل  �عنوان:(التزام  والعمري، محمد علي،  تسن�م،  أبو شر�عة،  دراسة  

قام ال�احثان بدراسة هذه التزامات الو�یل تجاه المو�ل   هدفت هذه الدراسة إلى ب�ان أحكام التزام الو�یل تجاه مو�له، حیث

�القانون المدني األردني؛ ولتحقیق ذلك ات�عت الدراسة المنهج االستقرائي، المنهج االستن�اطي،    في الفقه اإلسالمي، مقارنة

 لمحاولة استقراء ثم استن�اط ما یتعلق �موضوع الدراسة من أحكام، والخروج بنتائج تحقق أغراض ال�حث.

�الة حسب الحدود التي وضعها له  واسفرت الدراسة عن العدید من النتائج منها: أن الو�یل یلتزم  بتنفیذ الو    

مو�له، و�لتزم الو�یل �اإلشهاد على العقود التي �عقدها لمو�له، و�لتزم  الو�یل  �إعالم مو�له �عزل نفسه، فإذا خرج من  

 الو�الة دون علم المو�ل فإنه یلتزم �الضمان إذا وقع ضرر على المو�ل. 
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Abstract: 

This study aimed to illustrate the obligations of the agent towards his client, the two 

researchers studied these obligations in the Islamic jurisprudence in comparison with the 

Jordanian civil law, and to achieve that purpose the study used the inductive method, 

deductive method, in order to induct then conclude the results related to the study topic, to 

came out with a results that fulfill the study goals. 

The study concluded a set of results, including: The agent is committed to execute the 

agency according to the limits set for him by his client, he is also obligated to have witnesses 

on the contracts he conduct for his client, the agent also must inform his clint about the 

termination of the agency, and in the event that he quit without the knowledge of his 

principal, he must be liable for all damages incurred to the principal. 

 

Keywords, Agent, Client, Agency, Jordanian civil law 

 المــقـدمــة 

النبیین،   وخاتم  المرسلین،  أشرف  األمین،  األمي  النبي  محمد  على  والسالم  والصالة  العالمین،  رب   � الحمد 

 أما �عد: على آله وصح�ه أجمعین ومن ت�عهم �إحسان إلى یوم الدین الم�عوث رحمة للعالمین، و 

فمن محاسن شر�عتنا الغراء أنها جاءت �املة شاملة لجم�ع نواحي الح�اة، وقد أنعم هللا س�حانه وتعالى علینا      

�ان �أن أنزل دستورًا عظ�مًا نظم جم�ع عالقات اإلنسان بر�ه و�نفسه ومع اآلخر�ن، فكانت النت�جة تنظ�مًا دق�قًا لجم�ع 

 ع جوانب الح�اة. التعامالت اإلنسان�ة بین األفراد، وفي جم�

ومن المعلوم أن اإلسالم الحن�ف وضع أحكاما لض�ط التعامل بین الناس، وحفظ حقوقهم �فروعها المختلفة، ومن  

هذه الفروع وأهمها فرع المعامالت، أو ما ُ�سمى في الشر�عة اإلسالم�ة بـ ( فقه المعامالت)، ومن هذه األبواب(الو�الة) 

الناس، حیث أفرد له الفقهاء �ا�ًا خاصًا شمل الحدیث عن �ل ما یتعلق �ه من أحكام وهو جزء هام من المعامالت بین  

فقه�ة، و�ذلك جاءت نصوص القانون المدني األردني لتؤ�د على أهم�ة هذه األحكام، ولت�سیر أمور المعامالت المال�ة؛ 

ا عقد و�الة ینظم عملهما، و�موجب هذا حیث ینشأ بینهموجد ما ُ�سمى �الو�یل والمو�ل، وأحكامهما في الفقه والقانون  

 العقد �قع على عاتق �ل منهما  واج�ات والتزامات �جب علیها الق�ام بها �كل أمانة و�خالص. 

ومن هنا جاءت فكرة والدة هذا ال�حث للتعرف على التزامات الو�یل تجاه مو�له و��ان حدود تصرفاته في الفقه  

وذلك في محاولة تجل�ة الغموض هذه التزامات،  و��ان ما یتعلق بها من احكام فقه�ة  اإلسالمي والقانون المدني األردني،  

 وقانون�ة، �هللا ولي التوفیق.
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

قد تحدث �عض النزاعات والخالفات بین الو�یل تجاه مو�له، �سبب ما تم االتفاق عل�ه في عقد الو�الة من التزامات  

حقوق   هذه تحفظ  ولتوض�ح  األخر،   تجاه  ف�ه  التزم  �ما  منها  �ًال  �قوم  �حث  التعامل   طر�قة  لهما  وتض�ط  الطرفین 

الدراسة، من  تتحدد مشكلُة  �مكن  ذلك  تجاه مو�له؛ و�ناًء على  الو�یل  التزام  لمعرفة  الدراسة  االلتزامات جاءت فكره هذه 

 خالل اإلجا�ة على السؤال الرئ�س اآلتي : 

 و�یل تجاه مو�له في الفقه اإلسالمي؟.ما التزامات ال .1

 ما التزامات الو�یل تجاه مو�له في القانون  المدني األردني ؟.  .2

 ما التزام الو�یل �األمانة تجاه مو�له ؟  .3

 ما التزام الو�یل اإلشهاد على عقوده التي للمو�ل ؟  .4

 ما التزام الو�یل �إعالم مو�له �عزل نفسه عن الو�الة وتو�یل من ینوب عنه ؟  .5

 أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى: 

 معرفة احكام التزامات الو�یل تجاه مو�له في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني. .1

 توض�ح أحكام التزام الو�یل �األمانة تجاه مو�له . .2

 ب�ان التزام الو�یل اإلشهاد على عقوده التي للمو�ل . .3

 ه �عزل نفسه وتو�یل من ینوب عنه .معرفة أحكام التزام الو�یل �إعالم مو�ل .4

 أهمّ�ة الّدراسة وسبب اخت�ارها:

من   عنه  ینتج  وما  األردني  المدني  والقانون  اإلسالمي  الفقه  في  الو�الة  عقد  أن  من  الدراسة  هذه  أهم�ة  تن�ع 

هم�ة لهذا الموضوع التزامات �غفل عنها عدد �بیر من الناس مما یوقعهم في الخصومة المساءلة القانون�ة، و�ذلك تن�ع األ

وسبب اخت�اري له من صعو�ة العثور على دراسات سا�قة أفردت موضوع التزامات الو�یل والمو�ل في الفقه اإلسالمي  

�الدراسة وال�حث،  ففي حدود اطالعي لم أجد دراسات سا�قة قارنت موضوع التزامات الو�یل والمو�ل في الفقه اإلسالمي  

ینت أحكامه، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتوض�ح أحكام عقد الو�الة في جانب التزامات �ل �القانون المدني األردني، و�

من الو�یل والمو�ل في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني، مع ب�ان مواضع االتفاق واالختالف بین القانون المدني 

 قه اإلسالمي.  األردني وما ورد من آراء فقهاء المذاهب األر�عة  المعتمدة في الف 

 حدود الدراسة:  
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هذه  لتوسع  ونظرًا  وقانونًا،  فقهًا  مو�له  تجاه  الو�یل  التزام  الكشف عن  محاولة  في  الدراسة  هذه  تنحصر حدود 

االلتزامات فقد اختصر ال�حث على ب�ان جان�ًا من هذه االلتزامات، و�التالي و�ناء على انحصرت نتائج الدراسة في هذا 

 الجانب.

 دراسة:منهجّ�ة ال

اقتضى سیر ال�حث في هذه الدراسة إت�اع المنهج االستقرائي القائم على جمع ومحاولة استقراء األحكام المتعلقة  

�موضوع الدراسة، ثم المنهج االستن�اطي للق�ام �استن�اط ما یتعلق �موضوع الدراسة من أحكام، ثم استخدام المنهج المقارن 

 هم المعتمدة ومناقشتها مناقشة علم�ة، للخروج بنتائج تحقق أغراض ال�حث.لب�ان آراء الفقهاء األر�عة من �تب

 الّدراسات الّسا�قة:

�عد بذل الجهد في العثور دراسات سا�قة متعلقة �موضوع الدراسة، لم �جد ال�احثان دراسة لّمت شتات موضوع  

الدراسة، وقد إطالع ال�احثان على �عض الدراسات هذه الدراسة من الجانب الفقهي والقانوني معًا �ما هو الحال في هذه  

 القر��ة من مجال هذه الدراسة، ومن أبرزها اآلتي:

الته في القانون المدني األردني: دراسة حكم تجاوز الو�یل حدود و�م) �عنوان: 2009دراسة أبو مغلي، محمد عزمي،( -1

ة، وهذه الدراسة هي دراسة قانون�ة لم یتطرق فیها ال�احث ألحكام الفقه، وقال ال�احث بتقس�م  دراسته إلى تمهید  مقارن

دود و�الته، وفي الم�حث الثاني  وم�حثین،  تحدث في الم�حث األول أثر التصرفات التي �جر�ها الو�یل متجاوزا ح

 ذ�ر الحاالت التي ینصرف فیها أثر تصرفات الو�یل إلى المو�ل �الرغم من تجاوز الو�یل لحدود و�الته. 

وقد التقت هذه الدراسة مع دراستي في أن �ال منهما  �حث الجانب القانوني، بینما تمیزت دراستي عنها في أنها  

یل تجاه مو�له في الفقه اإلسالمي مقارنة �القانون المدني األردني، فالدراسة السا�قة  اختصت �الحدیث عن التزامات الو�

لم تتطرق ألي حكم فقهي، وتتعلق �حكم تجاوز الو�یل حدود و�الته، في حین دراستي الحال�ة تختلف اختالفًا بینًا حیث  

 أنها تحدثت عن جانب أخر یتعلق �الو�یل ومو�له.

إسماع -2 الشندیدي،  (دراسة  محمد،  اإلسالمي، وهو 2017یل  الفقه  وآثرها  الب�ع  في  مو�له  الو�یل  مخالفة  �عنوان:  م) 

الجزء الثالث، وقسم ال�احث    -القاهرة، العدد الثاني والثالثون   -طنطا  -�حث منشور في مجلة �ل�ة الشر�عة والقانون 

ة الو�یل مو�له في جنس المعقود دراسته إلى  �ابین وتضمن  ال�اب األول  أر�عة  فصول تحدیث فیها عن مخالف

في حین جاء   التأجیل،  في زمن  الو�یل مو�له  مخالفة  والتأجیل، و�ذلك  الحلول  المعقود عل�ه، وزمن  والقدر  عل�ه، 

ال�اب الثاني في  ثالثة فصول، خصص الفصل األول في ب�ان أحكام مخالفة الو�یل مو�له في زمن الب�ع، الثاني في  

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/cgi/viewcontent.cgi?article=1174&context=albalqa
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/cgi/viewcontent.cgi?article=1174&context=albalqa
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مو�له في مكان الب�ع، والثالث في مخالفة الو�یل مو�له في الشخص المشتري، وقد اتفق هذا أحكام مخالفة الو�یل ل

ال�حث مع دراستي الحال�ة في الحدیث عن �عض جوانب مخالفة الو�یل لمو�له، بینما تمیزت دراستي �الحدیث عن 

إلسالمي مقارنة مع القانون المدني األردني،  األحكام الفقه�ة والقانون�ة المتعلقة �التزامات الو�یل تجاه مو�له في الفقه ا

 وهو ما لم تتطرق له الدراسة السا�قة. 

م) �عنوان: مسؤول�ة الو�یل أمام مو�له في نطاق القانون المدني األردني: دراسة 2020دراسة جمعة، عبد الرحمن(   -3

م، وقام ال�احث بتقس�م دراسته 2020  مقارنة، وهو �حث منشور في مجلة �ل�ة القانون الكو�ت�ة العالم�ة، العدد الثاني،

الفقه اإلسالمي،   إلى تمهید وم�حثین وخاتمة، خصص الم�حث األول للحدیث عن مسؤول�ة الو�یل أمام مو�له في 

مسؤول�ة  جوانب  �حث  دراسة  وهو  األردني  المدني  القانون  في  مو�له  أمام  الو�یل  مسؤول�ة  لب�ان  الثاني   والم�حث 

طاق القانون المدني األردني: دراسة مقارنة مع قوانین �عض الدول العر��ة، ولكنة لم یتطرق الو�یل أمام مو�له في ن

ل�حث الجانب الفقهي، و�التالي تمیزت دراستي عنه في الحدیث عن االلتزامات الو�یل تجاه مو�له فقها وقانونًا، في  

 حین تحدثت الدراسة السا�قة في الحدیث عن مسؤول�ة الو�یل أمام مو�له.

 خطة الدراسة: تكونت خطة هذا ال�حث من تمهید وثالثة م�احة وخاتمة على النحو اآلتي:

 تمهید في ب�ان مفهوم الو�الة لغة واصطالحًا، وقانونًا.

 الم�حث األول: التزام الو�یل �األمانة تجاه مو�له.

 المطلب األول: التزام الو�یل �األمانة تجاه مو�له في الفقه اإلسالمي. 

 الثاني: التزام الو�یل �األمانة تجاه مو�له في القانون المدني األردني.المطلب 

 الم�حث الثاني: التزام الو�یل اإلشهاد على عقوده. 

 المطلب األول: التزام الو�یل اإلشهاد على عقوده التي للو�یل في الفقه اإلسالمي.

 القانون المدني األردني.المطلب الثاني: التزام الو�یل اإلشهاد على عقوده التي للو�یل في  

 الم�حث الثالث:  التزام الو�یل �إعالم مو�له �عزل نفسه عن الو�الة، وتو�یل من ینوب عنه. 

 المطلب األول: التزام الو�یل �إعالم مو�له �عزل نفسه عن الو�الة، في الفقه اإلسالمي. 

 الو�الة، في القانون المدني األردني.المطلب الثاني: التزام الو�یل �إعالم مو�له �عزل نفسه عن  

 الخاتمة ( النتائج والتوص�ات) 

 قائمة المصادر والمراجع.
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 تمهید في ب�ان مفهوم الو�الة لغة واصطالحًا، وقانونًا.

 أّوال: مفهوم الو�الة في اللغة. 

واعتمدت عل�ك، وو�یل الرجل الو�الة لغة: من " َو�ل " و " ِو�ل "، �قال : و�لته إل�ك أكلة �لة: أي فوضته  

الذي �قوم �أمره، وسمي و�یًال؛ ألن مو�له قد و�ل إل�ه الق�ام �أمره فهو مو�ول إل�ه األمر، فالو�یل فعیل: أي مفعول، 

اْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُ�لِّ َشْيٍء وأ�ضًا �كون فاعًال إذا �ان حافظًا، قال تعالى :{َذِلُكُم �َُّ َر�ُُّكْم َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُ�لِّ َشْيٍء فَ 

[األنعام:    { (102َوِ�یٌل  الحفظ.  اآل�ة  هذه  في  الو�الة  من  فالمقصود  الصحاح،  ]،  مختار   ، / 1420الرازي  هـ 

العرب،   1/344م/1999 القاموس المح�ط،  11/734هـ /   1414،  وابن منظور، لسان   -هـ    1426، والفیروزآ�ادي، 

، و�براه�م  100  -96، ص6/100، والز�یدي، تاج العروس من جواهر القاموس،1069، ص 1،  ج1/1069م/  2005

 ).2489/  3، عبد الحمید وآخرون، معجم اللغة العر��ة المعاصرة،  2/1054مصطفى وآخرون، المعجم الوس�ط ،

واإلعانة من و�ذلك فإن الو�الة لغًة، هي: االعتماد على الغیر وتفو�ض األمور وتسل�مها إل�ه و�نتج عنها الحفظ  

 قبل الشخص المو�ل إل�ه.

 ثان�ًا: مفهوم الو�الة اصطالحًا. 

 اتفق العلماء على أصل الفكرة لمفهوم عقد الو�الة، ولكن اختلفوا في القیود والحدود، على النحو اآلتي: 

)،  6/19م/  1986الكاساني، بدائع الصنائع،عرف الحنف�ة الو�الة �أنها:" تفو�ض التصرف والحفظ إلى الو�یل(

(  و  �موته"  مشروط  غیر  في  لغیره  ع�ادة  وال  إمرة  ذي  غیر  حق  ذي  ن�ا�ة   " �أنها:  المالك�ة  المختصر عرفها  خلیل، 

الدواني  1ج  1،181م/2005 الفواكه   : ابن مهنا  /  1995-هـ    1415،  العدوي،  2، ج2/229م  -، والعدوي، حاش�ة 

�أنها)، و 352،  2م/  1994 الو�الة  الشافع�ة  ا  :عرف  إقامة   " )  " ف�ه  المأذون  العمل  في  مو�له  مقام  الماوردي،    لو�یل 

، الكبیر  ( )،  6/495م/  1999-هـ    1419الحاوي   " الن�ا�ة  �قبل  ف�ما  غیره  اإلنسان  استنا�ة   " �أنها:  الحنابلة  عرفها 

 ).1/75م/  1993-هـ1413الخرقي، متن الخرقي،  

 ثالثًا: مفهوم عقد الو�الة في القانون المدني األردني.

�أنها: " عقد �ق�م المو�ل �مقتضاه شخصًا آخر مقام  833القانون المدني األردني في المادة (عرف   ) الو�الة 

ئز معلوم "، فقد وافق القانون بهذا التعر�ف تعر�ف �عض الحنف�ة إال أنه أضاف قیدًا آخر وهو أن نفسه في تصرف جا

�ه شرعًا، ولكن القانون لم یراع حدود تعر�فات المذاهب   �كون العمل المو�ل �ه جائزًا، أي  أن �كون مما �صح التو�یل

 األخرى. 
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 الم�حث األول: التزام الو�یل �األمانة تجاه مو�له.

 . المطلب األول: التزام الو�یل �األمانة تجاه مو�له في الفقه اإلسالمي

ام �أمر معین؛ لذلك فإنه �قع عندما ینشأ بین المو�ل والو�یل عقد الو�الة فإن المو�ل �ق�م الو�یل مكان نفسه للق�

على عاتق الو�یل التزام األمانة تجاه �ل ما و�ل عل�ه؛ وذلك �أن یؤدي ما و�ل إل�ه على أكمل وجه دون تقصیر أو 

قال هللا  فقد  �املة،  مو�له  إلى  یدفعها  ذلك  للمو�ل، و�عد  ید�ه من حقوق وأمالك  بین  نفسه عما  منه، وأن تعف  تفر�ط 

 ].8ُهْم ِألََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن،} [المؤمنون:    تعالى:{َوالَِّذینَ 

قال الطبري: "الذین هم ألمانات هللا التي ائتمنهم علیها من فرائضه، وأمانات ع�اده التي ائُتِمُنوا علیها... یرقبون 

ألزمهم هللا وأوجب علی هم حفظها" ( الطبري، جامع  ذلك، و�حفظونه فال �ض�عونه، ولكنهم یؤّدونها و�تعاهدونها على ما 

 ).23/618م/2000  -هـ  1420الب�ان/  

فإذا حقق الو�یل صفة األمانة على ما و�له ف�ه مو�له ف�كون بذلك قد حقق التزامًا �ان عل�ه لمو�له، لكن إذا  

�حفظه  وتقصیره  الو�یل  تعدي  عدم  رغم  ذلك،  غیر  أو  المو�ل  على  وقع ضرر  أو  هلك  أو  أو ضاع  �ه  المو�ل  تلف 

 تحق�قه اللتزام األمانة، فهل �ضمن الو�یل ما حدث من ضرر على مو�له أم تعتبر یده ید أمانة.و 

 و��ان حكم ید الو�یل هل هي ید أمانة أم ید ضمان؟.

 وقبل اإلجا�ة على هذا التساؤل ین�غي توض�ح مفهوم ید الضمان و�د األمانة، �ما یلي:

الذي حاز   الحائز  ید   ": الضمان هي  الضمان، ید  نظر�ة  الزحیلي،   ) نفسه"  لمصلحة  أو  تملكه  �قصد  الشيء 

 ).153م/2012  -هـ 1433

المالك" (الزحیلي،     نائ�ًا عن  تمل�كه، بل �اعت�اره  وأما ید األمانة:" فهي ید الحائز الذي حاز الشيء ال �قصد 

 ).153م/2012  -هـ  1433نظر�ة الضمان،  

ل إذا وقع الضرر والخلل على المو�ل �ه؛ وذلك حسب إذا �انت الو�الة  وقد فرق العلماء في الحكم على یّد الو�ی

 �أجرة، أو بدون أجرة، فكل حالة لها حكم مختلف عن األخرى وذلك �ما یلي: 

 أوًال: حكم یّد الو�یل إذا �انت الو�الة بدون أجرة.

قد الو�الة، و�ان ذلك دون إذا وقع الخلل أو التلف أو الضرر أو غیر ذلك على المو�ل �سبب الو�یل �موجب ع

تقصیر وتعد من الو�یل، و�ان ال �أخذ األجرة على تنفیذ ما و�ل �ه، فقد اتفق العلماء من الحنف�ة (ابن مازة، المح�ط 

والمالك�ة،  7/614م/  2004  -هـ  1424البرهاني،   المدینة/)،  أهل  فقه  في  الكافي  البر،  عبد  والشافع�ة)2/789(ابن   ،  
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على أن یّد الو�یل في   )2/144(ابن قدامه، الكافي في فقه اإلمام أحمد/  )، والحنابلة6/501/الكبیر(الماوردي، الحاوي  

 ذلك یّد أمانة، وال یلتزم بتعو�ض المو�ل عن الضرر الذي وقع عل�ه، وذلك لما یلي:

عنه،   .1 نائ�ًا  وجعله  مقامه  الو�یل  أقام  المو�ل  ألن  التصرف؛  في  المو�ل  �یّد  الو�یل  یّد  أن أن  فكما 

المو�ل ال یلتزم لنفسه �شيء إذا وقع الضرر على نفسه، فكذلك الو�یل ال یلتزم وال �ضمن الخلل والضرر الذي �قع  

 ).2/789(ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدینة/  على مو�له

�ذلك أن المو�ل و�ل عنه من ینوب عنه ألجل المعونة والحاجة إلى و�یل ینفذ عنه ما �حتاج إل�ه، و  .2

للمو�ل عن  الو�یل، وذلك �ضمانه وتعو�ضه  التزامات على  فیها  فإذا جعل  إرفاق ومعونة،  الو�الة عقد  �كون عقد 

(الشر�یني، مغني المحتاج    الضرر، فإن عقد الو�الة �خرج عن الهدف والمقصود منه، وال �ص�ح عقد إرفاق ومعونة

 .)254/  3م/    1994-هـ    1415

أو الضرر أو غیر ذلك على المو�ل �سبب الو�یل �موجب عقد الو�الة، و�ان ذلك    لكن في حال وقوع أو التلف

بتقصیر وتعد من الو�یل، و�ان ال �أخذ األجرة على تنفیذ ما و�ل �ه، فقد اتفق العلماء من الحنف�ة (ابن مازة، المح�ط 

والمالك�ة7/614البرهاني/ المدینة/  )،  أهل  فقه  في  الكافي  البر،  عبد  والشافع�ة)2/789(ابن  روضة ،  (النووي،   ،

على أن یّد الو�یل تتحول من یّد أمانة   )،2/144(ابن قدامه، الكافي في فقه اإلمام أحمد/  ، والحنابلة )4/352الطالبین/

 إلى یّد ضمان، فتأخذ حكم الو�الة �أجر و�لتزم الو�یل �الضمان عن الضرر الذي وقع علي مو�له.  

 ت الو�الة �أجرة.ثان�ًا: حكم یّد الو�یل إذا �ان

إذا �ان عقد الو�الة �أجرة �أخذها الو�یل بدًال عن تنفیذه لما و�ل �ه، ووقع ضرر على المو�ل نت�جة خلل وقع  

 من الو�یل، و�ان دون تقصیر أو تعد منه، فقد اختلف العلماء في التزامات الو�یل لمو�له في ذلك على قولین:

أن الو�یل ال یلتزم لمو�له عن الضرر الذي وقع عل�ه، وت�قى یده یّد أمانة، أما إذا تعدى الو�یل    القول األول:

(الكاساني،    وقصر فإن یّده تتحول من یّد أمانة إلى یّد ضمان، فیلتزم �الضمان لمو�له، ذهب إلى ذلك �ل من الحنف�ة

(الماوردي،   ، والشافع�ة في قول)2/789فقه أهل المدینة/  (ابن عبد البر، الكافي في ، والمالك�ة،  )34/  6بدائع الصنائع/

 ). 5/80(ابن قدامة، المغني/  )، والحنابلة6/502،الحاوي الكبیر

الثاني یّد ضمان،  القول  إلى  أمانة  یّد  یده من  الذي وقع عل�ه، وتتحول  یلتزم لمو�له عن الضرر  الو�یل  : أن 

 ).6/502/( الماوردي، الحاوي الكبیرقهاء الشافع�ة،  فیلتزم �الضمان لمو�له، وهذا الرأي هو قول عند ف
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استدل أصحاب القول األول  القائلون �عدم التزام الو�یل �الضمان لمو�له إذا وقع الضرر، و�ان دون األدلة:  

 تقصیر وتعد منه، �ما یلي:  

ن المو�ل هو أن الو�یل ینوب عن مو�له و�قوم مقامه في التصرف، فبذلك ت�قى یده یّد أمانة، �ما لو أ .1

 .)3/254( الشر�یني، مغني المحتاج /  من نفذ الو�الة

إذا التزم الو�یل لمو�له �الضمان عن الضرر الذ وقع عل�ه، فإن ذلك یوقع الناس في حرج، و�التالي  .2

  یتعذر علیهم الدخول في عقد الو�الة مع الحاجة إل�ه في جم�ع شؤون الح�اة، و�ذلك ت�قى یّد الو�یل یّد أمانة ال

نفسه  لمصلحة  المو�ل ال  لمصلحة  إال  الو�الة  ینشيء عقد  لم  فإنه  لمو�له،  �الضمان  الزر�شي، شرح   یلتزم   )

 .)4/143الزر�شي/

القائلین �التزام الو�یل �الضمان لمو�له إذا وقع الضرر، و�ان دون تقصیر وتعد   استدل أصحاب القول الثاني 

 منه، �ما یلي:  

ه إذا وقع الضرر؛ ألن الو�الة تخرج من أن تكون عقد إرفاق ومعونة إلى عقد أن الو�یل یلتزم �الضمان لمو�ل 

مقابل عوض، فتص�ح �أنها عقد إجارة و�نطبق على الو�یل ما ینطبق على األجیر من الضمان والتعو�ض، فالو�یل منتفع  

 ).6/502/،( الماوردي، الحاوي الكبیر�الو�الة �ما المو�ل منتفع �عقد الو�الة

 وأدلته: الترج�ح  

�عد عرض أقوال العلماء وأدلتهم في المسألة فإني أرى أن الو�یل ال یلتزم لمو�له �الضمان عن الضرر الذي  

وقع عل�ه، إذا �ان دون تفر�ط وتعد وتقصیر منه، وت�قى یّده یّد أمانة سواء �انت الو�الة �أجرة أو بدون أجرة، أما إذا 

ن، وتتحول یّده من یّد أمانة إلى یّد ضمان، و�ذلك تتحول من ید أمانة إلى ید تعدى وقصر تجاه مو�له فإنه یلتزم �الضما

 ضمان، ألن ید الو�یل ید أمانة بدا�ة �ما تقدم، و�عود هذا الترج�ح لعدة أس�اب منها: 

أن الو�یل عندما عقد مع المو�ل عقد الو�الة فقد التزم له وتعهد �المحافظة على ما و�ل عل�ه �كل  .1

ا وقع الضرر �ان دون قصد وتفر�ط من الو�یل و�التالي ال �خرجه عن التزامه �األمانة تجاه مو�له، فال طاقته، فعندم

 یوقع عل�ه العقو�ة والضمان.

 ال یوجد دلیل واضح یدل على التزم الو�یل �الضمان، و�خراج یّده من أن تكون یّد أمانة. .2

قام الو�یل مقام نفسه، فإذا تلف أو اختل أن یّد الو�یل تخلف یّد مو�له في التصرف؛ ألن المو�ل أ .3

 المو�ل �ه بیّد الو�یل، فكأنما تلف واختل في یّد المو�ل، و�التالي ال ضمان على الو�یل بناء على ذلك.
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 المطلب الثاني: التزام الو�یل �األمانة تجاه مو�له في القانون المدني األردني 

 الو�یل تجاه مو�له �ما یلي:ینص القانون المدني األردني على أمانة  

 ):  841المادة (

 على الو�یل أن یبذل في تنفیذ ما و�ل �ه العنا�ة التي یبذلها في أعماله الخاصة إذا �انت الو�الة بال أجر. )1

 وعل�ه أن یبذل في العنا�ة بها عنا�ة الرجل المعتاد إذا �انت �أجر. )2

 ):  846المادة (  

 الو�یل لحساب مو�له في حكم الود�عة فإذا هلك في یده �غیر تعد أو تقصیر فال ضمان عل�ه. �عتبر المال الذي ق�ضه 

یتضح من نص القانون المدني األردني؛ أن الو�یل ین�غي عل�ه بذل  العنا�ة والجهد في الحفاظ على ما و�ل �ه. 

�ضمن إذا هلك مال للمو�ل ما دام دون تعد   وقد اتفق القانون المدني األردني مع الفقهاء في أن ید الو�یل ید أمانة، فال

 أو تقصیر منه. 

 الم�حث الثاني: التزام الو�یل اإلشهاد على عقوده. 

 المطلب األول: التزام الو�یل اإلشهاد على عقوده التي للو�یل في الفقه اإلسالمي.

حفظ هذه الحقوق، ومن لقد اهتمت الشر�عة اإلسالم�ة �إث�ات حقوق اإلنسان، ووضعت الوسائل والطرق ل     

َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّْن بین هذه الوسائل اإلشهاد على العقود، قال تعالى: {َواْسَتْشِهُدوا َشِهیَدْیِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َ�ُكوَنا َرُجَلْیِن 

َهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُهَما َهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا}[ال�قرة:    َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ ]، وقوله تعلى: 282اْألُْخَرى َوَال َ�ْأَب الشُّ

َشْيٍء َعِل�ٌم}[ال�قرة:   �ََّ َوُ�َعلُِّمُكُم �َُّ َ��َُّ ِ�ُكلِّ {َوَأْشِهُدوا ِإَذا َتَ�اَ�ْعُتْم َوَال ُ�َضارَّ َ�اِتٌب َوَال َشِهیٌد َوِ�ْن َتْفَعُلوا َفِإنَُّه ُفُسوٌق ِ�ُكْم َواتَُّقوا  

یدخل 282 وال  حقوقهم  وتحفظ  الناس  معامالت  تنتظم  حتى  الشهود؛  و�قامة  الحقوق  توثیق  على  تعالى  فقد حث هللا   ،[

الجحود والنكران، وألهم�ة الشهادة حذرت الشر�عة اإلسالم�ة من �تمان الشهادة ورتبت على �تمانها اإلثم، قال تعالى : 

َهاَدَة َوَمْن َ�ْكُتْمَها َفِإنَُّه آِثٌم َقْلُ�ُه َ��َُّ ِ�َما َتْعَمُلوَن َعِل�ٌم}[ال�قرة: {َوَال َتْكُتُموا ا ]؛ لما في �تمانها من إضاعة الحقوق مما 283لشَّ

 یؤدي إلى انتشار العداوة وال�غضاء بین المسلمین.

 تزم الو�یل �اإلشهاد على العقود؟ وهذا على النطاق الشخصي لألفراد، ولكن في نطاق عقد الو�الة هل یل      

 حكم إشهاد الو�یل على العقود التي لمو�له  .1

لقد ذهب العلماء إلى التفصیل في التزام الو�یل �اإلشهاد على العقود التي �عقدها لمو�له على حسب لفظ      

 وص�غة المو�ل؛ وذلك على ثالثة أقسام:



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ال��عيـــــــة وم  ــــــــة العلـــسلسل
Religious Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

128 

یل �اإلشهاد على العقود التي �عقدها له؛ فقد اتفق العلماء  القسم األول: إذا نص المو�ل على وجوب التزام الو�

األصل،    الشی�اني،   ) الحنف�ة  من  الضمانات/11/317م/2012  -هـ  143جم�عهم  مجمع  وال�غدادي،   ،1/255  ،(

 )، والحنابلة(ابن 3/41)، والشافع�ة ( الجمل، حاش�ة الجمل على شرح المنهاج/2/844والمالك�ة (المازري، شرح التلقین/

، على أن الو�یل یلتزم اإلشهاد، فإذا خالف الو�یل هذا االلتزام �كون متعد�َا، و�ضمن ما ینتج عل�ه   )5/82قدامة، المغني/

 من هذه المخالفة. تكون هذه الو�الة مقیدة بذلك، وتأخذ جم�ع أحكام الو�الة المقیدة.

لتي �عقدها له؛ فقد اتفق العلماء جم�عهم من  القسم الثاني: إذا نص المو�ل على عدم إشهاد الو�یل على العقود ا 

(المازري،    والمالك�ة  )،1/255، وال�غدادي، مجمع الضمانات/11/317م/2012  -هـ  143الحنف�ة ( الشی�اني، األصل،   

التلقین/ المنهاج/  والشافع�ة)،  844/ 2شرح  شرح  على  الجمل  حاش�ة  الجمل،  قدامة، والحنابلة)،  3/41(  (ابن 

أن الو�یل ال یلتزم �اإلشهاد، وال �كون متعد�َا إذا لم �شهد على العقود التي �عقدها لمو�له، وال یترتب    على  )5/82المغني/

عل�ه ضمان في حال وقوع الضرر أو الجحود أو الخالف؛ ألن الو�یل ما ترك اإلشهاد واالحت�اط إال برضى من المو�ل 

 نفسه �ما �فعل. 

عن اإلشهاد على العقود؛ أي أطلق لفظ الو�الة في هذه القض�ة؛ فقد  القسم الثالث: إذا لم ینص المو�ل وسكت  

اختلف العلماء في حكم التزام الو�یل �اإلشهاد على العقود التي �عقدها لمو�له في هذه الحالة وهي اإلطالق، على ثالثة 

 أقوال:

اإلط حال  في  لمو�له  �عقدها  التي  العقود  على  �اإلشهاد  الو�یل  یلتزم  األول:  �عتبر  القول  �شهد  لم  فإذا  الق، 

 متعد�ا، و�كون ضامنَا في حال وقوع الخالف.

/ المدارك  أسهل  الكشناوي،   ) قول  في  المالك�ة  ذلك  إلى  المجتهد/2/382ذهب  بدا�ة  رشدـ  وابن   ،4  /87  ،(

 ).5/395(المرداوي، اإلنصاف/، والحنابلة في قول  )4/337(النووي، روضة الطالبین/والشافع�ة في قول

لثاني: ال یلتزم الو�یل �اإلشهاد على العقود التي �عقدها لمو�له في حال اإلطالق، فإذا لم �شهد ال �عتبر  القول ا 

 متعد�ا، وال �كون ضامنَا في حال وقوع الخالف.

)، والمالك�ة في قول  1/255، وال�غدادي، مجمع الضمانات/11/317(الشی�اني، األصل/  :ذهب إلى ذلك الحنف�ة

التلقین/ قول2/844(المازري، شرح  في  والشافع�ة  الكبیر/)،  الحاوي  قول)6/500(الماوردي،  في  والحنابلة  المرداوي، ،   )

 .)5/395اإلنصاف/



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ال��عيـــــــة وم  ــــــــة العلـــسلسل
Religious Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

129 

ي �عقدها لمو�له إلى العرف والعادة في حال إطالق القول الثالث: إرجاع التزام الو�یل �اإلشهاد على العقود الت

 المو�ل الو�الة. 

 ). 5/82)، والحنابلة في قول(ابن قدامة، المغني/2/844ذهب إلى ذلك المالك�ة في قول(المازري، شرح التلقین/

لمو�له   .2 �عقدها  التي  العقود  الو�یل اإلشهاد على  �التزام  القائلون  األول  القول  استدل أصحاب  وذلك في حالة األدلة 

 إطالق الو�الة �ما یلي:

) فقد قال تعالى في خطا�ه لألوص�اء: {َفِإَذا َدَفْعُتْم ِإَلْیِهْم َأْمَواَلُهْم 2/844الق�اس على األوص�اء(المازري، شرح التلقین/ .1

ِ َحِسیً�ا} [النساء:   لى الیتامى إذا دفعوا إلیهم أموالهم أن ]، فقد أمر هللا تعالى األوص�اء ع6َفَأْشِهُدوا َعَلْیِهْم َوَ�َفى ِ�ا�َّ

الحقوق  وصول  وجحود  االختالف  حال  في  الوصي  عن  التهمة  تزال  حتى  الحقوق؛  لهذه  إ�فائهم  على  ( �شهدوا 

 ).5/44تفسیر القرطبي/القرطبي،  

 وهذا ینطبق على الو�یل فإنه ملتزم �اإلشهاد على العقود التي �عقدها لمو�له.   .2

اإل .3 بترك  مفرط  الو�یل  أمره(ابن أن  الو�یل  فخالف  �اإلشهاد  المو�ل  أمره  لو  ما  فأش�ه  تقصیره،  بدل  ف�ضمن  شهاد 

 ).5/82قدامة، المغني/

یلتزم الو�یل �اإلشهاد لینفي التهمة عن نفسه في حال وقع الخالف بینه و�ین مو�له، فال یوقع نفسه في دائرة االتهام   .4

 .)6/523(الماوردي، الحاوي الكبیر/والتكذیب وطلب �منه  

أن عند عدم اإلشهاد قد �حصل جحود من الطرف الذي تعامل معه الو�یل إلتمام العقد للمو�ل، و�التالي إذا حصل  .5

وأثمانه   ألمالكه  و�تالف  المو�ل  لحق  تضی�ع  ف�ه  فإنه  الحق؛  هذا  على  اإلشهاد  وهي  البینة  توجد  ولم   الجحود، 

 ).2/844(المازري، شرح التلقین/

 أدلة القول الثاني:

ستدل أصحاب القول الثاني القائلون �عدم التزام الو�یل اإلشهاد على  العقود التي �عقدها لمو�له وذلك في حالة  ا

 إطالق الو�الة �ما یلي:

أن المو�ل فرط في حقه فلم �حتط لحقوقه حیث لم ینص له على اإلشهاد، فأش�ه ما لو أمره المو�ل �عدم اإلشهاد  .1

 .)4/144( الزر�شي، شرح الزر�شي/  على العقود 
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عند إطالق المو�ل الو�الة وعدم نصه على اإلشهاد ال �قتضي هذا اإلطالق اإلشهاد على العقود، فی�قى عموم  لفظ  .2

ذلك على  حال  داللة  أو  �اإلشهاد  المو�ل  من  إذن  صر�ح  �أتي  حتى  إطالقه  على  الحاوي   المو�ل  (الماوردي، 

 .)6/500الكبیر/

 لثالث:أدلة القول ا

استدل أصحاب القول الثالث القائلون �إرجاع التزام الو�یل اإلشهاد على العقود التي �عقدها لمو�له إلى العرف 

 والعادة في حالة إطالق الو�الة �ما یلي:

إذا �ان العرف والعادة اإلشهاد على العقود فإن الو�یل یلتزم �اإلشهاد، و�ضمن إذا تر�ه في حال وقع الخالف؛  

لعرف والعادة �قومان مقام اإلطالق، فكأن الو�یل عقد العقود �حضرة مو�له، و�ن �ان ال یتعارف بین الناس إشهاد ألن ا 

(الدمیري،   الخالف  وقع  في حال  تر�ه  إذا  �اإلشهاد، وال �ضمن  یلتزم  ال  الو�یل  فإن  العقود؛   -هـ  1429الو�الء على 

 ).2/711م/2008

 الترج�ح:

دلتهم في المسالة؛ فقد ترجح لدي أن الو�یل یرجع في التزاماته �األشهاد على العقود �عد عرض أقوال الفقهاء وا

اذا  بذلك، وا�ضًا  فیلتزم  الناس األشهاد  بین  تعارف  فاذا  المو�ل،  ف�ه مصلحه  العرف، والى ما  الى  للمو�ل  �عقدها  التي 

ضطر الو�یل أن یتعامل مع من اشتهر عنه كانت مصلحه الو�یل والمو�ل تقتضي األشهاد فیلتزم �ه أ�ضًا، فمثًال قد �

الخداع وسلب الحقوق، ولكنه مضطر للتعامل معه ألن حاجه المو�ل ال تكون اال عنده، فبذلك �حفظ الو�یل لمو�له �ان ال 

عقدها  �قع عل�ه الظلم وتسلب حقوقه، ولنفسه �ان ال �قع في دائرة االتهام، وذلك �إقامة البینة، واالجهاد على العقود التي �

مع مثل هذا الشخص اما اذا لم یتعارف وال یوجد مصلحه من االجهاد فال یلتزم الو�یل �األشهاد على العقود التي �عقدها  

لمو�له، الن الزامه بذلك قد �قع عل�ه الحرج في �عض االح�ان �ان �ق�م البینة، و�حضر الشهود، وقد تكون هناك عقود 

في الحرج و�قع ف�ه مشكله الضمان لمو�له، وقد ال �ستحق ذلك لعدم تقصیره وتعد�ه،    مستعجله فاذا التزم  بذلك فانه �قع

 �هللا تعالى أعلم.

 المطلب الثاني: التزام الو�یل اإلشهاد على عقوده التي للو�یل في القانون المدني األردني 

لم ینص القانون المدني االردني على التزام الو�یل األشهاد على العقود التي �جر�ها للمو�ل، وقد �كون سبب 

عدم ادراج القانون االلتزام اجهاد الو�یل على العقود التي یبرمها لمو�له انه اعتبر الشهادة من ادله االث�ات الشخص�ة التي 

طب�عة العقود التي تعقد حتى ال یدخل الناس في حرج، وال تض�ع حقوقهم    ترجع الى طب�عة االشخاص المتعاملین، والى
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النكاح  الواجب  األشهاد علیها في الشر�عة والقانون مثل عقود  المتعاقدین، فهناك عقود من  في حال حدث خالف بین 

بتوث�قها والشراء  الب�ع  �عض عقود  في  االردني  المدني  القانون  �ما ضمن  والشراء،  الب�ع  الجهات   وعقود  لدى  وتسجیلها 

المختصة مما �غني عن األشهاد في �عض االح�ان ان عدم نص المشرع االردني على التزام الو�یل االشهاد على العقود 

تا�عه   قانون�ه  ماده  في  ذلك  على  ینص  ان  االردني  �المشرع  واألجدر  تشر�ع�ًا،  وفراغًا  ثغره  �عد  قد  للمو�ل  �جنیها  التي 

و�یل في القانون المدني األردني، و�قترح ان تكون المادة �ما یلي: (یلتزم الو�یل �اإلرشاد على العقود لعنوان االلتزامات ال

 التي �عقدها للمو�ل اذا �ان هناك مصلحة متحققة من االجهاد او اذا تعارف على ذلك). 

 عنه. الم�حث الثالث:  التزام الو�یل �إعالم مو�له �عزل نفسه عن الو�الة، وتو�یل من ینوب  

 المطلب األول: التزام الو�یل �إعالم مو�له �عزل نفسه عن الو�الة، في الفقه اإلسالمي.

إن عقد الو�الة في األصل من العقود الجائزة غیر الالزمة لكل من المو�ل والو�یل، ف�ستط�ع الو�یل عزل نفسه 

من   العلماء  �اتفاق  وهذا  لمو�له،  التزام  أي  عل�ه  �قع  أن  دون  الو�الة  الصنائع/  الحنف�ةمن  بدائع  الكاساني،   )6/77(  ،

،  )6/512(الماوردي، الحاوي الكبیر، )، والشافع�ة2/175م/ 2004 -هـ  1425والمالك�ة (الثعلبي، التلقین في الفقه المالكي

 .)2/142( ابن قدامة، الكافي /  والحنابلة

إلى عقد الزم   عقدًا غیر الزم  �ونه  من  الو�الة  عقد  یتحول  قد  الو�یل ولكن  فیلتزم  والمو�ل؛  الو�یل  من  لكل 

 �التزامات لمو�له، وال �ستط�ع عزل نفسه وذلك في الحاالت اآلت�ة:

 أوًال: إذا �انت الو�الة عقدًا على أجرة للو�یل. 

الذخیرة/ (القرافي،  المالك�ة  ذهب  الفقه�ة8/9فقد  القوانین  جزي،  وابن  الدسوقي     ،1/216،  حاش�ة  الدسوقي، 

إلى أن عقد الو�الة �ص�ح عقدًا الزمًا إذا �انت  )4/332( النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین/افع�ة، ، والش )3/397/

نفسه دون علم  المو�ل، و�ذا عزل  نفسه طلب رضا  الو�یل عند عزل  یلتزم  ذلك  فبناء على  للو�یل،  الو�الة مقابل أجرة 

 ورضا المو�ل فإنه یلتزم �الضمان للمو�ل.

 تب على عزل الو�یل نفسه ضرر ومفسدة �المو�ل. ثان�ًا: إذا تر 

  . والحنابلة)810/ 2( المازري، شرح التلقین/ ، والمالك�ة)2/163(البلدحي، االخت�ار لتعلیل المختار ذهب الحنف�ة

إلى أنه إذا ترتب على عزل الو�یل نفسه ضرر ومفسدة �المو�ل، فإن عقد الو�الة   )5/89(ابن قدامه، المغني البن قدامة/

 �ص�ح الزمًا للو�یل، وال �ستط�ع عزل نفسه إال �عد رضا وأمر من مو�له، حتى ال یترتب عل�ه التزامات ضمان لمو�له.

 ثالثًا: إذا ترتب على عزل الو�یل نفسه ض�اع للحقوق.
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ن ، إلى أ )2/808(المازري، شرح التلقین/، والمالك�ة  )2/163(البلدحي، االخت�ار لتعلیل المختار/  ذهب الحنف�ة

عقد الو�الة �ص�ح عقدًا الزمًا للجم�ع؛ إذا تعلق �الو�الة حقوق للغیر، مثل: أن یو�ل الو�یل على ب�ع عین مرهونة لسداد 

المختار/دینه لتعلیل  االخت�ار  ترد )2/163(البلدحي،  حتى  نفسه  عزل  �عدم  الو�یل  و�لتزم  الزمة  تكون  الو�الة  فإن  ؛   ،

لغیر، وال �ستط�ع الو�یل عزل نفسه إال إذا �اع الو�یل العین وسلم ثمنها لمستحق الحقوق؛ فقد تعلق بهذه الو�الة حق ل

 الدین، فإذا عزل الو�یل نفسه فإن ذلك یؤدي إلى ذهاب حق الغیر، و�التالي یلتزم �الضمان عن هذا الضرر. 

ا �ستط�ع  الحكم، فال  الخصام في مجلس  الو�یل  الو�یل على خصومة و�دأ  إذا و�ل  لو�یل عزل  وأ�ضًا مثل: 

)، وفي هذه الحالة یلتزم الو�یل 1/216نفسه إال إذا أذن الخصم ذلك، أو إذا انتهت الخصام ( ابن جزي، القوانین الفقه�ة/

یلتزم �الضمان  فإنه  نفسه  فإذا عزل  الو�الة في حقه الزمًا،  إل�ه و�كون عقد  �عدم عزل نفسه حتى ینهي جم�ع ما و�ل 

 ة خروجه من الو�الة. لجم�ع من وقع عل�ه الضرر نت�ج

)، فإن عقد الو�الة �صح الزمًا في 8/9وأ�ضًا مثل: إذا و�ل الو�یل على قضاء دین للمو�ل (القرافي، الذخیرة/

 حق الو�یل، وال �ستط�ع عزل نفسه، و�لتزم الو�یل �قضاء الدین قبل خروجه من عقد الو�الة. 

 حكم التزام الو�یل عند عزل نفسه إعالم المو�ل العزل. 

 فقد اختلف العلماء في التزم الو�یل �إعالم مو�له �عزل نفسه عن الو�الة على قولین:

القول األول: یلتزم الو�یل �إعالم مو�له عزل نفسه عن الو�الة في حال غی�ة المو�ل، فال �ستط�ع عزل نفسه 

عزل الو�یل نفسه عن الو�الة فإنه عن الو�الة إذا �ان المو�ل غائ�ًا، و�ستط�ع عزل نفسه إذا �ان �حضرة المو�ل، فإذا  

 یلتزم لمو�له �الضمان إذا وقع ضرر عل�ه. 

الحنف�ة ذلك  إلى  المختار/ذهب  لتعلیل  االخت�ار  قول)2/163(البلدحي،  في  والمالك�ة  بدا�ة    ،  رشد،  (ابن 

قول)4/86المجتهد/ في  والشافع�ة  الكبیر/،  الحاوي  الماوردي،  قول)6/512(  في  والحنابلة  قدا،  (ابن  المغني :  مه، 

/5/89(. 

القول الثاني: ال یلتزم الو�یل إعالم مو�له عزل نفسه ف�جوز له ذلك، وهذا في جم�ع األحوال سواء في حضرة  

 المو�ل أو في غیبته. 

قول( في  المالك�ة  ذلك  إلى  الذخیرة/  ذهب  والشافع�ة)8/9القرافي،  الكبیر/  ،  الحاوي  ،  ) 6/512(الماوردي، 

 ).2/142بن قدامة، الكافي/( اوالحنابلة في قول آخر

 األدلة:
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 القائلون �مراعاة حضور المو�ل في عزل الو�یل نفسه �ما یلي: استدل أصحاب القول األول

فكل ال   .1 الو�الة،  �موجب عقد  والواج�ات  الحقوق  منهما  فلكل واحد  والو�یل،  المو�ل  بوجود  تم  الو�الة عقد  أن عقد 

الو�یل نفسه دون علم أو حضور المو�ل ف�ه إ�طال لهذه الحقوق؛ مما یؤدي ینفصل عن �عضهم؛ ولذلك فإن عزل  

(الموصلي، االخت�ار لتعلیل   إلى دخول الضرر على أحدهما أو �لیهما؛ ولذلك یلتزم الو�یل �إعالم مو�له �عزل نفسه

 ).2/163المختار/

متصرف   .2 فالو�یل  ورغبته  المو�ل  من  �أمر  إال  یتم  لم  الو�الة  عقد  �غیر  إن  أمره  رد  �صح  ال  فلذلك  مو�له؛  �أمر 

الود�عة فإنه ال �خرج عن حكم اإلیداع مع غی�ة المودع  المودع في رد  ( ابن قدامه، المغني    حضرته، ق�اسًا على 

/5/89.( 

الق�اس على اله�ة؛ ألن الو�یل وهب حر�اته وتصرفاته لمن و�له فیلتزم �عدم عزل نفسه دون علم مو�له، �ما �منع   .3

 ).2/811(المازري، شرح التلقین/ ب عن الرجوع عن سلعة وهبها، فال یوجد فرق بین ه�ة المنافع وه�ة الرقابالواه

 و�رد الفر�ق الثاني على هذا الدلیل �ما یلي:

أنه ال �شترط رضا المو�ل في عزل الو�یل نفسه لو �ان حاضًرا؛ فلذلك ال فائدة من اشتراط حضوره، فغیبته  

 وحضورُه سواء.

على  فقاس الطالق  وقوع  على  نفسه  الو�یل  عزل  عند  المو�ل  القائلین حضور  األول  الفر�ق  دلیل  ردهم  في  وا 

 ).2/811(المازري، شرح التلقین/  الزوجة فأنه عند تطل�قها ال �شترط رضاها وال حضورها ف�قع علیها في جم�ع األحوال

ر عزل نفسه إال برّد   الود�عة لمالكها أو إخراجها لحاكم على وجه �سوغ  وأما ق�اسهم على الموَدع فف�ه ال ُیتصوَّ

للحاكم معه قبولها من المودَع، وأما الو�یل فإنه إنما �فید عزل نفسه قطَع التصرف في المال الذي وّ�ل عل�ه، فذلك جائز 

 ). 2/811(المازري، شرح التلقین/  وال مانع منه

لوص�ة �عد موت الموصي، و�مّكن من ذلك في ح�اته؛  الق�اس على الوصي فإنه ال �مّكن من الرجوع عما قبله من ا .4

من  �مّكن  فلم  �انعزاله،  الیتامى  على  الضرر  دخل  الوص�ة  قبول  عن  الوصي  یرجع  أن  قبل  المیت  مات  إذا  ألنه 

الرجوع، �خالف رجوعه في ح�اة األب، و�ذلك الو�یل فإنه عند عزل نفسه �حضرة المو�ل فإنه ال �قع الضرر عل�ه، 

 ).2/811(المازري، شرح التلقین/  مت العزلة �غ�اب مو�له فإنه قد �قع الضرر�خالف إذا ت

 أدلة القول الثاني:

 استدل أصحاب القول الثاني القائلون �عدم التزام الو�یل �إعالم مو�له عزل نفسه �ما یلي:
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العقد، و�التالي للو�یل أن یدع الو�الة أن عقد الو�الة من العقود الجائزة غیر الالزمة للطرفین فلكل واحد منهما فسخ   .1

و�ذلك  الم�اح  هذا  رد  إذا  المحظور  في  �قع  ال  اإلنسان  فإن  الم�اح  الطعام  أكل  في  اإلذن  على  ق�اسًا  شاء،  متى 

 )5/89( ابن قدامه، المغني /الو�الة

لهذه السلعة ضمها إلى   ق�اسهم على مسألة إذا و�ل الو�یل بتنفیذ أمر معین للمو�ل �شراء سلعة معینه، ف�عد شرائه .2

نفسه وأمالكه ال إلى المو�ل، فذهب �عض العلماء إلى قبول قوله مع �مینه في حال وقع الخالف بینه و�ین مو�له،  

یلتزم �إعالم مو�له  القول جعلوا عقد الو�الة غیر الزم للو�یل، و�ستط�ع عزل نفسه متى شاء، وال  فبناء على هذا 

أن السلعة وقعت للمو�ل �موجب إذنه، إال إذا احتاط الو�یل لنفسه �الشهادة على أنه بذلك، وذهب �عض العلماء إلى  

 ).2/811(المازري، شرح التلقین/ أتم الب�عة لنفسه

 و�رد الفر�ق األول القائلون بوجوب التزم الو�یل �إعالم مو�له عزل نفسه على هذا الدلیل �ما یلي:

ال�ائع منه على أن �ملكها للو�یل، فملكه إ�اها، و�ونه اعتقد  إنه إنما جعل السلعة لمشتر�ها ألجل أنه ق د �اع 

شراءها لنفسه استحالت الو�الة علیها، فسقطت الو�الة من أجل فوات ما وّ�ل ف�ه ال من جهة �ونه له االنعزال، �ما لو 

وّ�ل ما  فوت  جهة  من  �طلت  الو�الة  فإن  مات،  قد  أو  عتق  قد  فوجده  �عینه  عبد  شراء  على  جهة   و�له  من  ال  ف�ه 

 ).2/809(المازري، شرح التلقین/االنعزال

 إعادة ص�اغة األدلة بلغة ال�احث واختصارها 

 الترج�ح وأس�ا�ه:

�عد عرض أقوال العلماء وأدلتهم في المسألة أرى أن الو�یل یلتزم �إعالم مو�له �عزل نفسه، فإذا خرج من الو�الة 

 ع ضرر على المو�ل؛ وذلك ألس�اب منها: دون علم المو�ل فإنه یلتزم �الضمان إذا وق

أن عقد الو�الة عندما ُعقد �ان برضا من الو�یل ورضا من المو�ل، و�التالي �قع على الطرفین التزام �أن ال �فسخ   -1

 إال �الرضا من الجم�ع. 

دون أن �علم قد تكون واج�ات على الو�یل وحقوق للمو�ل أو لغیر المو�ل ال �علمها الو�یل، فإذا عزل الو�یل نفسه   -2

مو�له بذلك فإنه قد یوقع على المو�ل الضرر، وتلف وخلل �أمواله وأمالكه، فیلتزم الو�یل �إعالم مو�له �عزل نفسه  

 حتى یتفادى وقع الضرر على المو�ل، و�التالي ی�عد الضمان عن نفسه.

 المطلب الثاني: التزامات الو�یل عند تو�یل من ینوب عنه في الفقه اإلسالمي. 
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یتحتم على الو�یل عند ضم و�یل آخر معه التزامات، وهي: التزام الو�یل �أخذ إذن مو�له في تو�یل من ینوب 

 عنه، والتزام الو�یل بتو�یل من یتصف �األمانة و�یال عنه.

 أوًال: التزام الو�یل �أخذ إذن مو�له في تو�یل من ینوب عنه.

مو�له في تو�یل من ینوب عنه؛ ألن المو�ل عند عقده لعقد الو�الة إن في األصل أن یلتزم الو�یل �أخذ إذن  

 قصد الشخص الذي و�له �حد ذاته؛ ورضي �أمانته ورأ�ه.

 هذه المسألة هي عین مسألة هل للو�یل أن یو�ل غیره؟ 

 أما موقف المو�ل من تو�یل الو�یل من ینوب عنه ینقسم إلى ثالثة أقسام:

 و�یله أن یو�ل من ینوب عنه في تنفیذ تصرفات عقد الو�الة الذي بینهما. القسم األول: أن �أذن المو�ل ل

الحنف�ة   من  العلماء  اتفق  المختار،  فقد  لتعلیل  االخت�ار  ،  )3/163م/  1937  -هـ    1356(البلدحي، 

/والمالك�ة الدواني  الفواكه  والشافع�ة)2/230(القیرواني،  الكبیر  ،  الحاوي  (ا6/519/(الماوردي،  والحنابلة  قدامة، )،  بن 

)، على أن للو�یل أن یو�ل من ینوب عنه في تنفیذ الو�الة إذا نص المو�ل على ذلك؛ ألن الو�یل یتصرف 5/70المغني/

 وفق إذن ورضا مو�له؛ فهنا وقع اإلذن والرضا. 

 القسم الثاني: أن ال �أذن المو�ل لو�یله أن یو�ل من ینوب عنه.

یل الو�یل  فإن  بذلك  المو�ل  �أذن  لم  الحنف�ة  فإذا  من  العلماء  �اتفاق  وذلك  عنه،  ینوب  من  تو�یل  �عدم  تزم 

) / الصنائع  بدائع  / والمالك�ة  )6/25الكاساني،  السالك  بلغة  الحاوي والشافع�ة    )5/513(الصاوي،  (الماوردي، 

والحنابلة6/518/الكبیر العمدة/  )،  العدة شرح  له،    )1/280(المقدسي،  المو�ل  ما حدده  یتصرف وفق  الو�یل  فعقد  ألن 

فإنه قد  الو�یل  المو�ل عند اخت�اره لهذا  الو�یل، �ما أن  المو�ل ال من أجل رغ�ات  إنشاؤه إال من أجل  یتم  لم  الو�الة 

 خصه وحده بتنفیذ الو�الة، فال �جوز للو�یل أن �خالف ذلك و�لتزم بتنفیذ الو�الة وحده. 

�ل غیره لتنفیذ الو�الة، فقد نظر العلماء لما  لكن قد ال یلتزم الو�یل أمر مو�له �عدم تو�یل من ینوب عنه و�و 

یترتب على الو�یل من التزامات على مخالفة إذن مو�له في تو�یل غیره على حسب حال تو�یل الو�یل من ینوب عنه في  

 تنفیذ الو�الة، و�ان ذلك بدون عذر عند الو�یل �ستدعي ذلك. 

ك بدون عذر �ستدعي التو�یل، فقد اختلف العلماء  فإذا خالف الو�یل إذن مو�له وو�ل من ینوب عنه، و�ان ذل

 في تصرف الو�یل وما یترتب عل�ه من التزامات على قولین: 

 القول األول: أن فعل الو�یل غیر جائز، وتو�یله �اطل، وال یترتب أي أثر من الو�الة الثان�ة �النس�ة للمو�ل، 
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ا الحنف�ة في قولو�لتزم الو�یل بتعو�ض مو�له، فهو ضامن ألي ضرر �قع على  ( السمرقندي،  لمو�ل، ذهب إلى ذلك 

الفقهاء/ قول)،  3/231تحفة  في  /والمالك�ة  السالك  بلغة  الحاوي والشافع�ة،    )،513/ 5(الصاوي،   ، (الماوردي 

 .)5/209( ابن قدامة، الشرح الكبیر على متن المقنع/  )،  والحنابلة6/519/الكبیر

 ز للمو�ل إمضاء تصرفات الو�یل الثاني. القول الثاني: أن فعل الو�یل جائز، و�جو 

 ).5/513(الصاوي، بلغة السالك /  ، والمالك�ة في قول) 3/231(السمرقندي، تحفة الفقهاء/ذهب إلى ذلك الحنف�ة في قول

 األدلة:

 أدلة القول األول:  

إذا و�ل من ینوب عنه بدون إذن مو�له، و�دون  الو�یل  القائلون �عد جواز فعل  القول األول  استدل أصحاب 

 عذر، �ما یلي: 

أن المو�ل عند تعاقده مع و�یله فقد خصه وحده �التصرف في أمواله وأمالكه؛ وذلك لثقته �ه، فإذا و�ل الو�یل 

یل في االحت�اط وحما�ة ما �ملكه المو�ل، و�ذلك �ص�ح متعد�ًا وخارجًا عن غیره إلدارة أموال وأمالك المو�ل، فقد فرط الو� 

ومخالفته تعد�ه  نت�جة  مو�له  على  �قع  ضرر  �أي  الو�یل  یلتزم  و�التالي  له،  حددت  التي  شرح  ( الحدود  المازري، 

 .) 2/851التلقین/

بدون إذن مو�له، و�دون عذر،    القائلون �جواز فعل الو�یل إذا و�ل من ینوب عنه   واستدل أصحاب القول الثاني 

 �ما یلي:  

إن المو�ل في األصل رضي برأي وتصرفات من و�له، فإذا رأى الو�یل تو�یل غیره فكأن المو�ل هو من یرى ذلك؛  .أ

 .)2/163( الموصلي، االخت�ار لتعلیل المختار/ألن الو�یل �قوم مقامه في التصرفات

أن المقصود من الو�الة تنفیذ ما و�ل �ه المو�ل، فإذا و�ل الو�یل من ینوب عنه ورضي عنه، ونفذ الو�یل الثاني   . ب

 .  )3/148المرغیناني، الهدا�ة في شرح بدا�ة المبتدي/المطلوب، فقد حصل المقصود من الو�الة(  

 الترج�ح وأس�ا�ه:

ى أنه ال �جوز للو�یل أن یو�ل من ینوب عنه، خاصة إذا  �عد عرض أقوال العلماء وأدلتهم في المسألة فإني أر   

كان بدون إذن مو�له؛ وذلك ألن الو�یل یتصرف بوال�ة مستفادة من مو�له وفق عقد الو�الة؛ فإذا خالف الو�یل إذن مو�له 

ال   و�التالي  یو�له،  ولم  موجود  غیر  الثاني  الو�یل  فكأن  الوال�ة،  هذه  حدود  عن  خرج  فقد  ینوب،  من  أي  وو�ل  تترتب 

 التزامات من الو�الة األخرى.
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القسم الثاني: أن ال ینص المو�ل على التزام الو�یل بتو�یل من ینوب عنه في تنفیذ الو�الة، أْي: أطلق لفظ  

 الو�الة في ذلك. 

الو�الة ولم فقد اختلف العلماء في التزام الو�یل بتو�یل من ینوب عنه في تنفیذ الو�الة إذا أطلق المو�ل لفظ  

 یوضح رأ�ه في ذلك، على قولین:

 القول األول: جواز أن یو�ل الو�یل غیره معه �موجب مطلق الو�الة.

( ابن قدامة، الشرح    ، والحنابلة في قول)4/69( الطحاوي، مختصر اختالف العلماء/ذهب إلى ذلك أبو حن�فة  

 ).5/210الكبیر /

 ره �مطلق الو�الة و�لتزم �أخذ إذن مو�له في ذلك. القول الثاني: عدم جواز أن یو�ل الو�یل غی

قول في  الحنف�ة  ذلك  إلى  الصنائع/  ذهب  بدائع  الكاساني،   )6/25() والشافع�ة  الحاوي ،  الماوردي، 

 .)1/280(المقدسي: العدة شرح العمدة/، والحنابلة في قول وهو المعتمد في المذهب)6/519الكبیر/

 األدلة:

 لقائلون �جواز أن یو�ل الو�یل غیره معه �موجب مطلق الو�الة، �ما یلي:ا استدل أصحاب القول األول

للمو�ل -1 ذلك  �جوز  �ما  و�تصرف  یو�ل  أن  للو�یل  ف�جوز  نفسه،  مقام  أقامه  فقد  الو�یل  و�ل  لما  المو�ل   أن 

 .)6/519(الماوردي، الحاوي الكبیر/

 و�رد الفقهاء القائلون �المنع على هذا الدلیل �ما یلي :

إقامة الو�یل مقام المو�ل �كون في حدود ما أمر �ه المو�ل، وال �جوز ف�ما لم ینص عل�ه المو�ل، فالمو�ل  أن  

یتصرف في ملكه ��ف شاء حتى أنه �ستط�ع أن یهب جم�ع ماله وال �ستط�ع الو�یل ذلك؛ مما دل على أن الو�الة �لها 

 ).6/519وي الكبیر/(الماوردي، الحا  حدود وضوا�ط �جب أن یلتزم الو�یل في ذلك 

أن المقصود من الو�الة حصول العمل الذي و�ل ف�ه، فال فرق بین أن یتولى الو�یل بنفسه و�ین أن یو�ل غیره    -2

 ).6/519(الماوردي، الحاوي الكبیر/  و�قوم بهذا العمل فالعبرة �حصول العمل 

 و�رد الفقهاء القائلون �المنع على هذا الدلیل �ما یلي:

غرض حصول العمل، لكن المو�ل قد خص الو�یل لتنفیذ الو�الة ورضي �أمانته؛ �من استأجر  �أنه صح�ح أن ال

أجیرا �عینه لعمل لم �كن له أن �ستأجر غیره في عمله ألن قصد المستأجر إنما هو حصول العمل من جهة األجیر وفعله  

 ).6/519الكبیر/ (الماوردي، الحاوي   ال �فعل غیره، ولو أراد المو�ل رأي غیره لو�ل هو بنفسه
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 واستدل أصحاب المذهب الثاني �ما یلي: 

�الود�عة   .1 عل�ه  �أمنه  لم  من  یول�ه  أن  له  �كن  فلم  ف�ه  النهوض  الو�یل  �مكن  ف�ما  استئمان  الو�الة عقد  عقد  ( أن 

 .)1/280المقدسي: العدة شرح العمدة/

 ).5/210( ابن قدامة، الشرح الكبیر /  نهاه قول أن المو�ل لم �أذن للو�یل �التو�یل وال تضمنه إذنه فلم �جز �ما لو   .2

 .)1/280( المقدسي: العدة شرح العمدة/ أن ظاهر التفو�ض ینصرف إلى فعل الو�یل ال إلى فعل غیره   .3

القانون   في  عنه،  ینوب  من  وتو�یل  الو�الة،  عن  نفسه  �عزل  مو�له  �إعالم  الو�یل  التزام  الثالث:  المطلب 

 المدني األردني. 

 لقانون المدني األردني على عزل الو�یل نفسه �ما یلي: أوًال: نص ا  

) للو�یل أن �قیل نفسه من الو�الة التي ال یتعلق بها حق الغیر وعل�ه أن �علن مو�له وأن یتا�ع    865المادة (  

 الق�ام �األعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة ال �خشى معها ضرر على المو�ل. 

الو�یل ما ینجم عن تنازله عن التو�یل في وقت غیر مناسب أو �غیر مبرر من  �ضمن    -1):    866المادة (  

فإذا تعلق �الو�الة حق الغیر فقد وجب على الو�یل أن یتم ما و�ل �ه ما لم تقم   -2ضرر للمو�ل إذا �انت الو�الة �أجر. 

 أجل �ستط�ع ف�ه ص�انة حقه.أس�اب جد�ة تبرر تنازله، وعل�ه في هذه الحالة أن �علن صاحب الحق وأن ینظره إلى 

لقد أشار القانون المدني األردني إلى عزل الو�یل نفسه بلفظ اإلقالة (للو�یل أن �قیل نفسه)، وقد أدرجوا عزل  

 الو�یل تحت عنوان (انتهاء الو�الة)، ول�س تحت عنوان التزامات الو�یل. 

الة ولكن �شروط، فقط اشترطوا على الو�یل عند فقد أجاز القانون المدني األردني للو�یل أن �عزل نفسه عن الو�

الخروج من  قبل  إتمامها  الو�یل  ف�جب على  هناك حقوق  �ان  فإذا  إتمامها،  �جب  هناك حقوق  �كون  أن ال  نفسه  عزل 

�العزلة، �ما اشترطوا أن ال یترتب على عزلته ضرر على المو�ل، فإذا  المو�ل  الو�الة، وأ�ضًا اشترطوا بوجوب إعالم 

 و�یل نفسه فوقع على المو�ل ضرر نت�جة عزلته فإن الو�یل �ضمن هذا الضرر وذلك إذا �انت الو�الة �أجرة.عزل ال

 فقد وافق القانون المدني األردني ما ذهب إل�ه الحنف�ة والمالك�ة في قول والحنابلة في قول.

 .ثان�ًا: التزامات الو�یل عند تو�یل من ینوب عنه في القانون المدني األردني  

ل�س للو�یل أن یو�ل غیره ف�ما    -1) على:    843نص القانون المدني األردني على تعدد الو�الء في المادة (  

الثاني و�یًال عن  الو�یل  برأ�ه و�عتبر  العمل  له  أو مصرحًا  المو�ل  قبل  مأذونًا من  �ان  إذا  إال  أو �عضه  �له  �ه  و�ل 
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الغیر دون تحدید فأنه �كون مسؤوًال تجاه مو�له عن خطئه في    فإن �ان الو�یل مخوال حق تو�یل  -2المو�ل األصلي،  

 تو�یل غیره أو ف�ما أصدره له من توجیهات. 

�ستقلون   فالو�الء  تعددهم،  حال  في  الو�الء  على  تقع  التي  االلتزامات  بب�ان  األردني  المدني  القانون  بدأ  لقد 

ا جم�عًا في عقد واحد فیلتزمون �التصرف جم�عهم وال  بتصرفاتهم إذا �ان �ل واحد منهم �عقد مستقل، أما في حال �انو 

ینفرد أحد عن اآلخر، واستثنى القانون من هذه القاعدة الو�الة، ففي الخصومة والو�الة في إ�فاء الدین ورد الود�عة، فقد  

 وافقوا ما ذهب إل�ه الحنف�ة في ذلك.

في تو�یل و�یل آخر، فقد وافقوا الفقهاء في ذلك    كما أشار القانون �عد ذلك إلى أن الو�یل یلتزم �أخذ إذن مو�له 

 لكن �عض الفقهاء فصلوا في جواز تو�یل الو�یل غیره حسب حالة الو�یل، فلم یتطرق القانون إلى التفصیل.

كما أشار القانون إلى أن الو�یل یلتزم بتعین من هو �فء، وهو مسؤول عن أخالق الو�یل اآلخر وهذا في حالة  

و�ل له الو�یل اآلخر، فإن �ان محددًا فیلتزم الو�یل بذلك، وهذا متفق مع ما ذهب إل�ه أصحاب القول إذا لم �حدد الم

 األول من الفقهاء وهم الحنف�ة والشافع�ة والحنابلة.

 الخاتمة وفیها أهم النتائج والتوص�ات:

 والتي من أبرزها اآلتي:     �عد االنتهاء من  هذه الدراسة فإن ال�احثان �ضعان خالصة ما توصال إل�ه من نتائج

 یلتزم الو�یل بتنفیذ الو�الة حسب الحدود التي وضعها له مو�له.   -1

 یلتزم الو�یل �اإلشهاد على العقود التي �عقدها لمو�له؛ حتى �ضمن حقوق المو�ل من الض�اع.  -2

یلتزم �الضمان إذا وقع ضرر یلتزم  الو�یل  �إعالم مو�له �عزل نفسه، فإذا خرج من الو�الة دون علم المو�ل فإنه   -3

 على المو�ل.

یلتزم الو�یل أخذ إذن مو�له عن تو�یله من ینوب عنه، فإذا أذن له المو�ل فیلتزم الو�یل �أن یو�ل من هو أمین   -4

 حتى ینوب عنه.

 توصي الدراسة �اآلتيالتوص�ات:  

�عقد الو�الة؛ فقد خال تعر�ف  العمل على محاولة تعدیل �عض نصوص القانون المدني األردني خاصة ف�ما یتعلق   -1

القانون عن ب�ان �عض القیود المهمة؛ �خلوه من �عض التزامات الو�یل تجاه مو�له، حیث لم ینص القانون المدني 

 األردني على تقیید عمل الو�یل في أثناء ح�اة الُموِ�ل؛ وهذا �عّد ثغرة  مواد  القانون المدني األردني.
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ن شأنها العمل على حفظ الحقوق بین الو�یل والمو�ل في مجال األشهاد على العقود ضرورة إضافة مادة قانون�ة م   -2

التي �جر�ها للمو�ل، و�قترح أن تكون المادة بهذا النص: (یلتزم الو�یل �اإلرشاد على العقود التي �عقدها للمو�ل إذا 

 كان هناك مصلحة متحققة من االجهاد أو إذا تعارف على ذلك) 

تض�ط تصرف الو�یل في التزاماته تجاه مو�له، �حث ال یتعدى هذه التزامات، �عدم تجاوز الو�یل   مراعاة وضع قیود   -3

 الحدود المسموحة له ضمن أحكام الو�الة في التزاماته مع مو�له. 

 قائمة المصادر والمراجع.

الش�خ جمال الدین الرومي،  ال�ابرتي: محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدین أبو عبد هللا ابن الش�خ شمس الدین ابن  .1

 العنا�ة شرح الهدا�ة، دار الفكر.

 هـ. 1422،  1ال�خاري: محمد بن إسماعیل، صح�ح ال�خاري، تحقیق : محمد زهیر الناصر، دار طزق النجاة، ط .2

دق�قة، مصر .3 أبو  :الش�خ محمود  تعلیق  المختار،  لتعلیل  االخت�ار  بن محمود،  مط�عة  -الموصلي: عبد هللا  القاهرة، 

 م.  1937 -هـ   1356لبي،  الح

ال�اقي، مصر،   .4 شر�ة مكت�ة ومط�عة مصطفى  الترمذي: محمد بن ع�سى، سنن الترمذي ، تحقیق محمد فؤاد عبد 

 م.  1975  -هـ   1395،  2ال�ابي الحلبي، ط

الكتب  ال .5 دار  التطواني،  الحسني  خبزة  بو  محمد  تحقیق:  المالكي،  الفقه  في  التلقین  علي،  بن  الوهاب  عبد  ثعلبي: 

 م.2004  -هـ  1425،  1لعلم�ة، طا

 بیروت.  -الجمل: سل�مان بن عمر، حاش�ة الجمل على شرح المنهاج، دار الفكر .6

 حبیب : سعدي أبو حبیب، و�براه�م مصطفى وآخرون، المعجم الوس�ط ، دار الدعوة. ابو   .7

الشی�اني، دار الصحا�ة للتراث ،  الخرقي: عمر بن الحسین، متن الخرقى على مذهب ابي عبد هللا أحمد بن حنبل   .8

 م.  1993-هـ1413

 1426،   1الخلیل: خلیل بن إسحاق بن موسى، مختصر العالمة خلیل، تحقیق: أحمد جاد، القاهرة :دار الحدیث، ط .9

 هـ.

 بیروت.   -دسوقي: محمد بن أحمد، حاش�ة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكرال .10

الدار   -صیدا، المكت�ة العصر�ة  –اح، تحقیق: یوسف الش�خ محمد، بیروت  الرازي: محمد بن أبي �كر، مختار الصح .11

 م.1999هـ /  1420،  5النموذج�ة، ط  

 م .  2004-هـ    1425ابن رشد الحفید: محمد بن أحمد، بدا�ة المجتهد ونها�ة المقتصد ،القاهرة: دار الحدیث ،   .12

 هـ .   1339،   1كام، المط�عة التونس�ة ، طالز�یدي :عثمان بن المكي التوزري، توض�ح األحكام شرح تحفة الح .13

 م.2012 -هـ  1433،  9سور�ا، دار الفكر، ط   –الزحیلي: وه�ة، نظر�ة الضمان، دمشق   .14

ْغدي: أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد ، حنفي ،النتف في الفتاوى، تحقیق: صالح الدین الناهي ،عمان  .15 السُّ

 .   1984–  1404،  2سالة طمؤسسة الر -بیروت لبنان :دار الفرقان    -األردن 

 م.   1994  -هـ    1414،  2لبنان ، دار الكتب العلم�ة ،ط  –السمرقندي: محمد بن أحمد ،تحفة الفقهاء، بیروت   .16



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ال��عيـــــــة وم  ــــــــة العلـــسلسل
Religious Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

141 

المطلبي   .17 مناف  عبد  بن  المطلب  بن عبد  بن شافع  بن عثمان  الع�اس  بن  إدر�س  بن  أبو عبد هللا محمد  الشافعي: 

 م .  1990هـ/  1410المعرفة،  القرشي المكي ،األم  ،بیروت :دار  

-هـ    1415،  1الشر�یني: محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، دار الكتب العلم�ة، ط .18

 م.   1994

 م. 2012  -هـ  1433،  1لبنان، دار ان حزم، ط –الشی�اني: محمد بن الحسن، األصل، بیروت   .19

 �حاش�ة الصاوي على الشرح الصغیر. الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف  .20

هـ 1420،  1الطبري: محمد بن جر�ر، جامع الب�ان في تأو�ل القرآن، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط .21

 م. 2000  -

البر .22 عبد  الر�اض    ابن  أحید،  محمد  تحقیق  المدینة،  أهل  فقه  في  الكافي  هللا،  عبد  بن  مكت�ة    –یوسف  السعود�ة، 

 م.   1980هـ/ 1400،  2، طالر�اض الحدیثة 

23.  ، ال�قاعي  محمد  الش�خ  :یوسف  تحقیق  الر�اني،  الطالب  �فا�ة  على شرح  العدوي  ،حاش�ة  أحمد  بن  علي  العدوي: 

 م.1994-هـ   1414بیروت ، دار الفكر ،

 2008  -هـ    1429،  1عمر: أحمد مختار عبد الحمید وآخرون، معجم اللغة العر��ة المعاصرة ، عالم الكتب ، ط   .24

 م. 

 م .  2000 -هـ   1420،  1لعیني: محمود بن أحمد ،البنا�ة شرح الهدا�ة ،بیروت ،لبنان ، دار الكتب العلم�ة ،طا .25

، 1الغزنوي : عمر بن إسحق، الغرة المن�فة في تحقیق �عض مسائل اإلمام أبي حن�فة ، مؤسسة الكتب الثقاف�ة ، ط .26

 هـ. 1406-1986

لبنان،  –ح�ط، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت  الفیروزآ�ادي: محمد بن �عقوب، القاموس الم .27
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