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 تطبیقات معاصرة لعوض الجاه
  وجدان حمدان فالح العبدالالت

قانون ، جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة قسم الفقھ وأصولھ ، كلیة الشیخ نوح للشریعة وال

  .، عمان ، األردن 

 Hmdawjdan68@gamil.com :البرید اإللكتروني

  :ملخص 

تناولت ھذا الدراسة موضوع الجاه وعوضھ وكان على ثالثة فصول وخاتمة فالفصل 

كانت تحت مسمى مفھوم عوض الجاه ومتعلقاتھ جعلتھ على ثالثة مباحث ، : األول 

األول درست فیھا مفھوم الجاه وعوضھ أما المبحث الثاني فتناولت فیھ االلفاظ المبحث 

التي لھا عالقة بعوض الجاه ثم كان المبحث الثالث نظریة المقاصد وعالقتا بعوض الجاه 

ثم الفصل الثاني وتحت عنوان بذل الجاه وعوضھ وأحكامھ أحكام بذل الجاه وعوضھ 

ت في عن تأصیل بذل الجاه وأھمیتھ أما المبحث الثاني فكان في مبحثین األول منھما تحدث

فدرست فیھ حكم عوض الجاه وضوابطھ أما الفصل الثالث المسمى تطبیقات معاصرة 

لعوض الجاه فھو في أربعة مباحث المبحث األول منھ ذكرت فیھ الجاه العشائري 

عمال الخیریة وعالقتھ بالعوض أما المبحث الثاني فتناولت فیھ إعمال الوجاھة في األ

والمبحث الثالث عرفت بحكم العوض في النفوذ االقتصادي والسیاسي وأخیًرا المبحث 

الرابع وھو التكییف الفقھي لبذل الجاه وعوضھ ثم ختمت الدراسة بأھم النتائج التي 

  . توصلت إلیھ منھا 

الحیاة الجاه تتطرقت لھا كتب فقھائنا من حیث التنظیر والتوجیھ واالستفادة منھ في -١

  .العامة

الجاه لیس نعمة تقصر صاحبھا على المنافع والمنازل الدنیویة بل ھي لمن أحسن -٢

  .استخدامھ طریق موصل إلى رضى اهللا سبحانھ وتعالى

یعتبر فقھاء األمة أن عدم استخدام الجاه في رفع حیف أو ظلم تجعل الشخص -٣

ھو المشھور من  صاحب الجاه في مكان المساءلة وتضع علیھ القصص والدیة كما

  .قول السادة المالكیة

  .عوض ، جاه ، مالكي، تطبیقات، الفقھ  :الكلمات المفتاحیة 
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Contemporary applications of Awad Al Jah  
Wejdan Hamdan Falah Al Abdallat. 
Department of Jurisprudence and its Fundamentals, Sheikh 
Noah College of Sharia and Law, International Islamic 
University of Sciences, Amman, Jordan. 
E-mail: Hmdawjdan68@gamil.com 
Abstract: 
This study dealt with the subject of prestige and its place, and it 
was divided into three chapters and a conclusion. And the two 
relationships between the status quo and then the second 
chapter and under the title “Giving prestige and replacing it and 
its rulings,” the rulings on striving for prestige and replacing it. It 
was in two sections, the first of which I talked about the rooting 
of prestige and its importance. The second topic examined the 
ruling in place of prestige and its controls. The first of it 
mentioned clan prestige and its relationship to consideration. 
The second topic dealt with the realization of prestige in 
charitable work, the third topic was known as the rule of 
consideration in economic and political influence, and finally the 
fourth topic, which is the jurisprudential adaptation to give 
prestige and its compensation. Then the study concluded with 
the most important results that it reached. 
1. Prestige has been dealt with in the books of our jurists in 
terms of theorizing, guidance and benefiting from it in public life. 
2. Prestige is not a blessing that limits its owner to worldly 
benefits and homes. Rather, it is for the one who makes good 
use of it, a path that leads to the pleasure of God Almighty. 
3. The jurists of the nation consider that not using prestige to 
remove injustice or oppression makes the person with prestige 
in a place of accountability and put parenting stories on him, as 
is well-known from the words of the Maliki masters. 
Keywords: Awad, Jah, Maliki, Applications, Jurisprudence. 
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  اإلھداء
  إلى أصحاب الفضل األول أمي وأبي رحمھما اهللا

  إلى ابنائي
  وإلى مشایخي ومن علمني ومن لھ حق علّي

  ھلت من معین علمھوإلى كل عالم وقفت بین سطوره ون
  وإلى كل من شجعني ووقف إلى جانبي ووجھني وأوالني عنایتھ

  إلى كل طالب علم تعب وتكبد العناء في الدراسة والبحث
  .إلى كل أولئك أھدي ھذا العمل

  وأسأل اهللا أن یجزیكم عني خیر الجزاء ویعظم لكم المثوبة
  فالفضل منكم وإلیكم بأمر اهللا یعود

 
  وجدان حمدان فالح العبدالالت: الباحثة                      
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  الشكر والتقدیر
اللھم لك الحمد حمدًا كثیرًا طیبًا خالدًا، ولك الحمد حمدًا ال منتھى لھ، 

  ولك الحمد حمدًا یلیق بجاللك وعظمتك،
وبحمدك وشكرك تتم الصالحات، والصالة والسالم على أشرف الخلق 

  .وصحبھ والتابعینسیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ 
  .أما بعد

فإّن خیر الطاعة الود، فلذا یشرفني أن أرد الفضل إلى أھلھ ومنبعھ، 
وأن أقدم الشكر واالمتنان والدعاء ألصحاب الفضل بفضلھم، وأتقدم لھم 
بخالص الشكر واالمتنان والثناء، وأخص بالذكر األستاذ الدكتور ولید 

صاحب القریحة الوقادة،  مصطفى شاویش، الذي أجزل في عطائھ، فكان
والنصائح السدیدة، وكذلك أشكر الدكتور أحمد القضاة، الذي وجھني 
ونصحني وأعانني، وكذلك یتواصل الشكر إلى الدكتور موسى القضاة، 
المشرف الذي فتح لي قنوات من اإلرشاد، فكان المقوم والموجھ، وإلى 

ع من علمني في كل من بنى في دواخلي بنیانا راسخا بالعلم، وإلى جمی
كلیتي المباركة كلیة الشیخ نوح للشریعة والقانون وترك معي أثرًا ال 

  .یمحى؛ فھم أھٌل للشكر والفضل
  

  وجدان حمدان فالح العبدالالت: الباحثة
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  :املقدمة

الحمد هللا رّب العالمین، والصالة والسالم على رسولنا وسیدنا محمد سید االنبیاء 
  . بھ أجمعین، وبعُدوالمرسلین، وعلى آلھ وصح

فإنَّ الجاه وعوضھ من الموضوعات التي استحقت الدارسة والبحث وعلیھ     
فقد جعلت بحثي في ثالثة لكل فصل مباحث ومطالب ففي الفصل األول تناولت دراسة 
مفھوم الجاه وعوضھ ومتعلقاتھ وكان ذلك في ثالثة فاالول منھما في مطلبین والثاني في 

ثالث في مطلبین ، أما الفصل الثاني الذي كانت الدراسة فیھ باسم بذل ثالثة مطالب، وال
الجاه وعوضھ واحكامھ ، وھذا الفصل في مبحثین االول كان في مطلبین والثاني في 
مطلبین واخیًرا كان الفصل الثالث وھو تطبیقات معاصرة لعوض الجاه وھو في اربعة 

لمبحث الثاني أما المبحث الثالث ففي مباحث ، المبحث االول في مطلبین وكذلك كان ا
ثالثة مطالب وخاتمت ھذه المطالب ھو المبحث الرابع الذي كان في مطلبین ثم ختمت 

  .        الدراسة بأھم النتائج وذلك في خاتمة البحث 
وخطتي في مشروعي البحثي كانت على ضوء طرح عدة أمور لمعالجة كّل ما 

  :ومن ھذه األموریتعلق بمسّمى البحث قید الدارسة 
  أھمیة الدراسة : أوًلا

السعي في طلب العلم بشكل بحثي وتقلیب كتب الفقھاء وأخذ ما عندھم من كل .١
  .فائدة وعلم موجود في ھذه الكتب

  .المساھمة في وضع بحث یتضمن موضوع قلت فیھ الدراسة وھو الجاه وعوضھ.٢

  .وضوعجمع الشذرات التي ُبثَّْت في كتب فقاء األمة حول ھذا الم.٣

  .تزوید المكتبة اإلسالمیة بدراسة أكادیمیة حول الجاه وعوضھ.٤

  مشكلة الدراسة : ثالًثا
  ھل الجاه وعوضھ الموجود في المجتمع اآلن لھ أصل في الشریعة وكتب الفقھاء؟.١

  ھل یمكن أن یكون الجاه مساھمًا في تحقیق الرخاء والتطور في مجتمعاتنا؟.٢

  ات المجتمعیة؟ما جدوى استخدام الجاه في الخالف.٣

 أین یمكن أن یستخدم الجاه بشكل جّدي ومفید في الحیاة العامة واإلقتصادیة؟.٤

  :أھداف الدراسة: ثانًیا
اھداف الدراسة سوف تحاول االجابة على كل اسئلة مشكلة الدراسة 

  السابقة 
  .منھج الدراسة: رابًعا

  :اعتمدت في بحثي على مناھج منھا
  .وقوف على كل ما قیل في موضوع الجاه وعوضھالمنھج التاریخي المقارن؛ لل.١
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وذلك بتوصیف ك�ّل مش�كلة یمك�ن أْن تن�تج ع�ن االس�تخدام غی�ر        : المنھج الوصفي.٢
 .السلیم للجاه وعوضھ

  .المنھج اإلحصائي وذلك بجرد متعلقات الموضوع أي الجاه وعوضھ.٣

  :الدراسات السابقة: خامًسا
لم تخُل المكتبة اإلسالمیة من  حداثة الموضوع جعل الدراسات حولھ قلیلة، ولكن

  :دراسات جادة ورصینة حول ھذا الموضوع ومنھ
 -بح��ث مق��دم م��ن الباح��ث جم��ال أحم��د زی��د الكیالن��ي » ثم��ن الج��اه ف��ي الفق��ھ اإلس��المي«.١

  . م  ٢٠١٨ –قطر    –كلیة الشریعة والدراسات االسالمیة  -جامعة قطر 

فھو بحث صغیر حیث البحث كان في حدود ستة وعشرین صفحة من المحلقات، 
تناول الباحث ثمن الجاه، وكیفیة الحدیث ذكره في الفقھ اإلسالمي، ولكن مع ھذا فإّن 
جھده مشكور بما خدم بھ الموضوع، وقد نبھ فضیلتھ أنھ لم یقف على دراسة تناولت ھذا 
الموضوع، أي ثمن الجاه، أما بحثي فھو رسالة دكتوراه تناولت عدة مباحث ومطالب لھا 

  .ة قویة بالجاه وعوضھعالق
تألیف بس�ام الجب�ور، تن�اول    » اإلجراءات المتبعة في القضاء العشائري األردني«كتاب .٢

فیھ الجاه في الع�رف األردن�ي، وق�د تط�ّرق فی�ھ إل�ى جوان�ب متعلق�ة باالس�تخدام لنعم�ة           
 .الجاه في إصالح ذات البین

ب�ل ھ�ي دراس�ة ش�املة      أما بحثي فھو دراسة متكاملة ال تقف عند حدود البح�ث الم�ذكور  .٣
 واسعة في مبحاثھا ومطالبھا 

محم�ود س�الم ثاب�ت أب�و     : جم�ع وإع�داد  » اقضاء العشائري ف�ي األردن وفلس�طین  «كتاب .٤
  .وھذا الكتاب لم یتجاوز في جوھره الكتاب السابق. السعد

ولكن مع ھذا فقد استفدت منھما في الوقوف على كثیر من االصطالحات 
الجاه عوضھ، وھذا ساعدني في توصیف الجاه ضمن إطار العشائري المستخدمة حول 

  .العرف العشائري
ومع ھذا فإن بحثي یختلف بشكل كبیر عنھما حیث ذكرت جوانب كثیرة وعلمیة 

  .ومنقولة من كتب الفقھاء لن یجدھا القارئ في الكتابین السابقین
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  املبحث األول

  اجلاه العشائري وعالقته بالعوض  

  اطب اول

اة اا  رت وأ  

عشائریًا قبلیًا بالدرجة  ًایعّد النظام االجتماعي السائد في عالمنا العربي نظام
األولى، وھذا لیس جدیًدا على الواقع العربي، بل ھو ضارب بالجذور في اعماق التاریخ، 

ام ھو السائد، یقول وحتى بعد أْن شعَّ ضیاء اإلسالم في ربوع بالدنا العربیة بقى ھذا النظ

 نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب ُّ : اهللا تعالى

  ]١٣: الحجرات[ َّ ىث

جعلناكم شعوبا داخلین في قبائل، فإن القبیلة تحتھا الشعوب، ”: قال اإلمام الرازي
وتحت الشعوب البطون، وتحت البطون األفخاذ، وتحت األفخاذ الفصائل، وتحت 

ھ أذھب لالفتخار؛ ألنَّ األمر األعم منھا یدخلھ فقراء الفصائل األقارب، وذكر األعم ألنَّ
وأغنیاء كثیرة غیر محصورة، وضعفاء وأقویاء كثیرة غیر معدودة، ثّم بین فائدة ذلك 

أن : وثانیھما. أن فائدة ذلك التناصر ال التفاخر: أحدھما: وھي التعارف وفیھ وجھان
  .)١(“ فائدتھ التعارف ال التناكر

ق المدح والمن، وأّن ھذه القبائل لیس اجتماعھا اال من افي سیوھذه اآلیة جاءت  
باب نصرة الضعیف، والسعي في حاجة الملھوف، وھكذا عھًدا العشیرة، فنرى وجھائھا 
دائًما في السعي لردم الخالفات االجتماعیة التي تحدث في المجتمع بشكل عام، مستندة 

ود الربانیة، فكم من حادث قد یحدث في في ذلك على المفاھیم الشرعیة، وواقفت عند الحد
مكان ما فترى الجاھات تتشكل من شیوخ عشائر ووجھاء مجتمع، سواء أكادیمیین أو 
علماء دین أو أھل یسر، ثّم تنطلق ھذه الجاه ساعیة في إیجاد افضل السبل والحلول إلبقاء 

اھات لھ دور السالم المجتمعي ونسجھ مترابط غیر ممزق االجزاء، وحتى أنَّ ھذه الج
كبیر في انشاء بیوت الزوجیة، سواء في اثناء خطبة المرأة أو تزویجھا، وھذا األمر لیس 
وجوده االن، أو ھو عادة اجتماعیة، فقد كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یسعى في كل 

سھل بن ما ذكرت، سواء في ما یتعلق في حل النزاعات االجتماعیة، فمن ذلك ما رواه 
وقع بین حیین من األنصار كالم؛ حتى تراموا بالحجارة، ”: دي حیث قالسعد الساع

  .)٢( “فذھب النبي صلى اهللا علیھ وسلم لیصلح بینھم

                                      
  .١١٣ص/٢٨الرازي، مفاتیح الغیب، مصدر سابق، ج )١(
، مصدر سابق، النسائي، والسنن الكبرى ٥٤١٣برقم  ٢٤٣ص/٨سنن النسائي ج: التخریج )٢(

  .، مصدر سابق، النسائي٥٩٣٠برقم  ٤١٥ص/٥ج
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 مصیر الحاكم إلى رعیتھ للصلح بینھم: وبوب اإلمام النسائي لھذا الحدیث بقولھ 

)١(.  
والنصوص الشرعیة في فضل االصالح بین الناس كثیرة، حتى ألفت في ذلك 

باب فضل اإلصالح بین : لرسائل والكتب، وقد بوب اإلمام البخاري في صحیحھ لذلكا
كل ”: ، وذكر حدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم الذي یقول فیھ)٢(الناس والعدل بینھم

  .)٣(“سالمى من الناس علیھ صدقة، كل یوم تطلع فیھ الشمس یعدل بین الناس صدقة
، )٤(“باب في إصالح ذات البین”: في سننھ فقالوأیًضا بوب لذلك اإلمام أبو دواد  

مبوًبا باب في ذلك " اآلداب عن فضل االصالح"وكذلك تحدث اإلمام البیھقي في كتابھ 
  .)٥(“باب في اإلصالح بین الناس”: تحت اسم
  .)٦( فلم یخلوا كتاب من كتب السنة إال وتحدث عن فضل االصالح بین الناس 
الزوجیة فمن افعال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  وأما ما یتعلق في تأسیس بیت 

خطب على جلیبیب امرأة من األنصار إلى ” وسعیھ في ذلك أنھ صلى اهللا علیھ وسلم 
فانطلق : قال” فنعم إذا”: حتى أستأمر أمھا، فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: أبیھا، فقال

ما وجد رسول اهللا صلى اهللا علیھ الھا اهللا إذا، : الرجل إلى امرأتھ فذكر ذلك لھا، فقالت
: والجاریة في سترھا تستمع، قال: وسلم إال جلیبیبا وقد منعناھا من فالن وفالن؟ قال

أتریدون أن : فانطلق الرجل یرید أن یخبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم بذلك، فقالت الجاریة
: ، فأنكحوه، قالتردوا على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أمره؟ إن كان قد رضیھ لكم

: صدقت، فذھب أبوھا إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال: فكأنھا جلت عن أبویھا، وقاال
  .)٧( “إن كنت قد رضیتھ فقد رضیناه

                                      
  .ر سابق، النسائي، مصد٢٤٣ص/٨سنن النسائي ج )١(
  .، مصدر سابق، البخاري١٨٧ص/٣صحیح البخاري ج )٢(
 ٥٦ص/٤، مصدر سابق، البخاري، وج٢٧٠٧برقم  ١٨٧ص/٣صحیح البخاري ج: تخریج )٣(

. ، مصدر سابق، مسلم)١٠٠٩( - ٥٦برقم  ٦٩٩ص/٢، وصحیح مسلم ج٢٩٨٩برقم 
  .حدیث متفق علیھ: الحكم

  .٢٨٠ص/٧ابق، جأبو داود، سنن ابي داود، مصدر س )٤(
والبیھقي، شعب اإلیمان، مصدر سابق، . ٤١البیھقي، اآلداب، مصدر سابق، ص )٥(

  . ٤٢٥ص/١٣ج
  . https://www.alukah.ne: األلوكة: موقع -أحمد عماري، اإلصالح بین الناس: ینظر )٦(
: ، مصدر سابق، مسند أحمد، الحكم١٢٣٩٣برقم  ٣٨٥ص/١٩مسند االمام أحمد ج: التخریج )٧(

  .إسناده صحیح على شرط الشیخین
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أن مغیثا كان عبدا، : فعن ابن عباس”أما محاولتھ في االصالح بین الزوجین  
یا بریرة اتقي اهللا، ”: علیھ وسلمیا رسول اهللا، اشفع إلیھا، فقال رسول اهللا صلى اهللا : فقال

  .)١(“ال، إنما أنا شافع”: یا رسول اهللا، تأمرني بذلك؟ قال: فقالت “فإنھ زوجك، وأبو ولدك
ولھذا ذكرت كتب الفقھ الجاھات االجتماعیة؛ ألَن لھا اثر في المجتمعات وأیًضا  

بو عبد اهللا میارة تأثیر، فمن األمور التي كانت تجري اثناء التزویج والخطبة ما نقلھ أ
ویأتي أھل الزوج معھم بمن لھ وجاھة من الشرفاء وغیرھم ممن لھ الوجاھة، ”: فقال

ویجتمعون في المسجد فیسمع الحاضرون من ولي الزوجة إنكاح ولیتھ لفالن، ویسمعون 
من ولي الزوج أو ممن ناب عنھ القبول، ویعینون الصداق إما جھارا أو بین أولیاء 

  .)٢(“ءون الفاتحة وینصرفون، وال یحضر الزوج حیاء وال یشھد علیھالزوجین، ویقر
فھذا كلھ مستند وجود الجاھات المجتمعیة فلیس العادة ھي الحاكمة أو المرغبة،  

وإنما نصوص یجوز أنھا قد ُخبى ومضھا في اذھان الناس كنٍص، ولكن بقیت معانیھا في 
یس الیوم أو البارحة، بل منذ قروٍن عدة، قلوبھم ووجدانھم خاصة، وأننَّا شعوب اسالمیة ل

فلھذا كان لھذه الجاھات اثر اجتماعي وتربوي في اذھان ابناء المجتمع، ونجد من ھؤالء 
االبناء كل االحترام والتقدیر لكل جاھات تأتي، سواء استجیب لھ أو لم یستجاب، بل ھي 

سیلة االجتماعیة اي الجاھات محل تقدیر واجالل لما َتِكنُّ المجتمعات اإلسالمیة لھذه الو
من منزلة في نفوسھا متربیة علیھا تربیة اسالمیة ترغب بالثواب وتخاف العقاب في كل 
ذلك، یحضر الحیاء واالدب اإلسالمي في مواجھة ھذه الجاھات بكل عبارة ترحیب حار 

  .واكرام مستحق، وھكذا جرت العوائد في كافة مجتمعاتنا اإلسالمیة
بقى اثرھا في المجتمع كعامل بناء علیھا أن تراعي الجوانب والجاھات حتى ی 

الشرعیة في االصالح خاصة فیما یتعلق بالدماء أو االموال واالعراض، فعلیھا أن ال 
تحابي من یعرف بالتسلط على الناس أو االفساد في المجتمع، بل تكون رادعا مصلًحا 

علیھا في استحبابھا، فقد قال لھا، والشفاعة التي ھي محور سعي الجاھات لھا متفق 
الشفاعة فیما لیس فیھ حد ولیس فیھ حق آلدمي وإنما فیھ التعزیر فجائز ”: اإلمام العراقي

عند العلماء بلغ اإلمام أم ال، والشفاعة فیھ مستحبة إذا لم یكن المشفوع صاحب أذى 
  .)٣(“ونحوه

                                      
ومسند أحمد . ٢٢٣١برقم  ٤٥٨ص/٣أبو داود، سنن ابي داود، مصدر سابق، ج: التخریج )١(

حدیث صحیح وأصلھ : الحكم على الحدیث. ، مصدر سابق، أحمد١٨٤٤برقم  ٣٤٣ص/٣ج
  .في الصحیحین

حكام في شرح تحفة الحكام میارة، أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، اإلتقان واإل )٢(
  .١٥٥ص/١المعروف بشرح میارة، دار المعرفة، ج

  . ٣٥ص/٨أبو زرعة، طرح التثریب في شرح التقریب، مصدر سابق، ج )٣(
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ب اطا  

رت اا  وضذ اأ  

  .لوجھاء عوض وجاھتھماخذ ا: أوال
للعشائر العربیة وباألخص األردنیة التزامات واسس في ضبط الوجاھة  

أن یكون كریًما، وذا سعة ”العشائریة، فھم یشترطون فیمن یسعى لإلصالح من الوجھاء 
  .)١(“ من المال؛ ألنَّھ في بعض االحیان قد یدفع من جیبھ إلصالح ذات البین

یة في سیره الى حل الخصومات والنزعات بین كما أنَّ الوجاھة العشائر 
المتشاجرین یصحبھا ما یسمى في العرف العشائري الكفیل، وھو بمعنى الكفیل الشرعي، 

وھو كفیل وضامن بأنَّ یدفع ”إال أنھ في العرف الشرعي یزیدون في تسمتھ كفیل وفاء، 
وأیًضا تعرف  عن كفلھ كل الحقوق المادیة والمعنویة الصادرة بموجب حكم القاضي،

“ كفالة الوفاء بأنَّھ كفالة المعتدي للوفاء بما یترتب علیھ من التزامات تجاه المجني علیھ

)٢(.  
لھ حقوق وواجبات ) الوجھ(ولھذا الكفیل الذي یسّمى بالعرف العشائري أیًضا  

حمایة لھ وحفاظ على ھذا العرف العشائري من االنھیار والزوال، حیث إنھم یعدون 
  :)٣(الركیزة االساسیة في ھذا العرف، فمن حقوق وواجبات الكفیل الكفیل 

االص��یل قب��ل الكفی��ل، ال یج��وز مطالب��ة الكفی��ل بم��ا كفل��ھ إال بع��د الرج��وع إل��ى        .١
 .االصیل

الح��رص عل��ى راح��ة الكفی��ل، ال یطال��ب الكفی��ل بس��دد م��ا عل��ى مكفول��ھ إال ف��ي       .٢
 .“تثویر”النھار، وال یجوز لیًلا، وتسمى ھذه العلمیة 

الكفالة، یحق للكفیل أن ینقل الكفالة إلى شخص أقوى منھ في تحصیل الح�ق   نقل.٣
 .“ُیفیض الكفیل”ممن كان علیھ، وتسمى ھذه في العرف العشائري 

الكفی��ل مل��زم بم��ا عن��ده، الكفی��ل یس��تطیع أن یس��دد الكفال��ة بم��ا لدی��ھ، ول��یس ع��ین   .٤
  .الحق، وعلى صاحب الحق قبول ذلك

                                      
، من )أبو السعد ( محمود سالم ثابت : ، جمع وإعداد٣٣القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص )١(

الجبور، بسام و. دولة فلسطین –اإللكترونیة، غزة  منشورات موقع أم الكتب لألبحاث والدراسات
 ، االجراءات المتبعة في القضاء العشائري األردني، دار الثقافة للنشر والتوزیع،)م٢٠١٦(نھار، 

  .١١ص
ق وواجبات الكفیل، حقو ٥٦ص: ینظر. ٤٧القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص )٢(

اإلجراءات المتبعة في القضاء العشائري والجبور، . ، مصدر سابق، أبو السعد٦٠وص
  .٦٩ص ، مصدر سابق،األردني

. ٦٠حقوق وواجبات الكفیل، وص ٥٦القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص: ینظر )٣(
الجبور، اإلجراءات المتبعة في القضاء العشائري  مصدر سابق، أبو السعد، و، ٦٤ص

  .٦٩ص األردني، مصدر سابق،
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یة، فھي تدفع وال تأخذ، تمنح وال تكسب، وإنما ھذا بالنسبة للجاھة العشائر
المقصود من ذلك الجاھات العشائریة المنضبطة بالشرع قبل العرف، فإنَّ الشرع كما 
اسلفت قنن مسألة اخذ العوض من قبل الجاھات لنفسھا، نعم من یتكلف بالقضاء بین 

من المال ُیقدم  وھي مبلغ”المختصمین یجعل لھ في العرف العشائري ما یسمى بالرزقة، 
، یعتبرھا الباحثون المعاصرون أنَّھ كرسم للقضیة، أي وفق المصطلحات )١(“ للقاضي

  .)٢( الحدیثة بدل اتعاب، وثمًنا للقرار الذي سیصدره القاضي
بینما ھي في العرف العشائري تعتبر مساعدة للقاضي في المصاریف التي سوف  

یة بحضوره، فھي تكون نظیر إعداد الطعام تقع علیھ نظیر عقد مجلس الوجاھة العشائر
للمتخاصمین، ولمن یحضر من الوجھاء، كما تكون مصاریف للقھوة وما یلزم تلك 

، وھذا الفعل قد نص فقھاء السادة المالكیة )٣(الجلسة التي فیھا عدد من الجاھات العشائریة
ة وتعب وسفر فأخذ إن كان ذو الجاه یحتاج إلى نفق”: على جوازه، فقال الدسوقي المالكي
، وھذه الرزقة تحّدد بحسب الحالة االجتماعیة )٤(“ أجر مثلھ فذلك جائز وإال حرم

للمتخاصمین، كما یحدد لھا كفیل، واخذ الرزقة كما یقول أھل العرف العشائري الغایة 
  : )٥(منھا تأدیب المذنب والمعتدي، والرزقة انواع منھا

 .)٦( الطرف الخاسر لحكم القاضي رزقة السنود، وھي رزقة تأخذ عند رفض.١

الرزق���ة المعترض���ة، إذا عق���د مجل���س الجاھ���ات العش���ائریة ف���ي بی���ت، وادع���ى أح���د      .٢
المتخاصمین أنَّ خصمھ قد أھانھ أو غبنھ، فعند ذلك یقول ص�احب البی�ت ھ�ذه رزق�ة     

 .)٧(معترضة عند راعي البیت، فالحق إلى تحلقھ على 

 .)٨( المتخاصمین تأجیل الحكم أو القضیة رزقة رفوع، ھذه تدفع للقاضي إذا طلب أحد.٣
)٨(. 

 .)٩(رزقة دم، ھذه یدفعھا من علیھ الدم .٤

                                      
الجبور، ، مصدر سابق، أبو السعد، و٧٠القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص )١(

  .٦٩ص اإلجراءات المتبعة في القضاء العشائري األردني، مصدر سابق،
الجبور، ، مصدر سابق، أبو السعد، و٧٠القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص: ینظر )٢(

  .٦٩ص ء العشائري األردني، مصدر سابق،اإلجراءات المتبعة في القضا
الجبور، ، مصدر سابق، أبو السعد، و٧٠القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص: ینظر )٣(

  . ٦٩ص اإلجراءات المتبعة في القضاء العشائري األردني، مصدر سابق،
  .٢٢٤ص/٢ة الدسوقي على الشرح الكبیر، مصدر سابق، جالدسوقي، حاشی )٤(
  . ، مصدر سابق، أبو السعد٧٢القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص: ینظر )٥(
  . ، مصدر سابق، أبو السعد٧٢القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص: ینظر )٦(
  . السعد، مصدر سابق، أبو ٧٣القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص: ینظر )٧(
  . ، مصدر سابق، أبو السعد٧٣القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص: ینظر )٨(
  . ، مصدر سابق، أبو السعد٧٤القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص: ینظر )٩(
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 .)١( یدفعھا الجاني) فرض وقرض(رزقة منشد، تسمى .٥

  .)٢( رزقة العطوة الصافیة، تدفع من قبل الجاني.٦

وإذا كانت القضیة متعلقة بدم أو عرض أو حرمة بیت أو جراح یتحملھا خمسة  
دفع الرزقة، أما إذا كانت في عقار أو بیت أو أرض یتحملھا صاحب من أھل الجاني في 

  .)٣( العالقة
وبما تم عرضھ لیس للجاھات حسب العرف العشائریة عوض أو غیر ذلك من لم 

  .یثبتھ العرف عند أھلھ من العشائر
  :أخذ العوض في تقطیع الوجھ: ثانیًا

األردنیة والفلسطینیة  من المصطلحات الشائعة الذكر واالستخدام لدى العشائر 
  .یقصد منھا الحفاظ على سنة الذمة التي أكدھا الشرع

المسلمون تتكافأ دماؤھم، یسعى بذمتھم ”: فقد قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
أدناھم، ویجیر علیھم أقصاھم، وھم ید على من سواھم، یرد مشدھم على مضعفھم، 

أي أمانھم “ یسعى بذمتھم”: علیھ وسلم ، فقولھ صلى اهللا)٤(“...ومتسریھم على قاعدھم
  ، )٥(وعھدھم

ذمة المسلمین واحدة، فمن أخفر مسلما فعلیھ لعنة اهللا ..”: وقال صلى اهللا علیھ وسلم
والمالئكة والناس أجمعین، ال یقبل منھ صرف، وال عدل، ومن تولى قوما بغیر إذن 

  .)٦( “ل منھ صرف، وال عدلموالیھ، فعلیھ لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعین، ال یقب
وفیھ من ”: قال ابن ھبیرة، “ذمة المسلمین واحدة”: فقولھ صلى اهللا علیھ وسلم 

الفقھ أن ذمة المسلمین واحدة، وأنھ إذا أجار أدناھم أو بذل ذمة على البلد العظیم أو الجم 
  .)٧(“ الغفیر مضت ذمتھ، ونفذ قولھ، ولزم المسلمین كلھم الوفاء بما شرطھ

                                      
  . ، مصدر سابق، أبو السعد٧٤القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص: ینظر )١(
  . ، مصدر سابق، أبو السعد٧٤ردن وفلسطین صالقضاء العشائري في األ: ینظر )٢(
  . ، مصدر سابق، أبو السعد٧٢القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص: ینظر )٣(
وسنن ابن ماجھ . ٢٧٥١برقم  ٣٧٩ص/٤أبو داود، سنن ابي داود، مصدر سابق، ج: تخریج )٤(

االرنؤوط قال الشیخ شعیب : الحكم على الحدیث. ، مصدر سابق، ابن ماجھ٢٦٨٣برقم 
  . صحیح لغیره

بذل المجھود في حل سنن أبي ) م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧(السھارنفوري، الشیخ خلیل أحمد، : ینظر )٥(
األستاذ الدكتور تقي الدین الندوي مركز الشیخ أبي الحسن : ، اعتني بھ وعلق علیھ١داود، ط

  .٤٦٥ص/٩الندوي للبحوث والدراسات اإلسالمیة، الھند، ج
الحكم على . ، مصدر سابق، البخاري١٨٧٠برقم  ٢٠ص/٣لبخاري جصحیح ا: تخریج )٦(

  .صحیح: الحدیث
، )ه١٤١٧(ابن ُھَبْیَرة یحیى بن، محمد بن ھبیرة الذھلي الشیبانّي، أبو المظفر، عون الدین،  )٧(

  . ٢٦١ص/١، دار الوطن، ج)فؤاد عبد المنعم أحمد: تحقیق(اإلفصاح عن معاني الصحاح 
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لما تصیر مشكلة معینھ بین جماعتین ”: ا تقطیع الوجھ في التراث األردني فھوأم
أو شخصین مثل قتل أو اي قتال بین اثنین، ویذھب الجاني ویدخل عند شیخ أو وجھ 
لحمایتھ من اھل المغدور، ویتكفل ھذا الشیخ بحمایتھ منھم، ویبعث مرسال لھم بأن ھذا 

بإیذائھ ولم یحترموا الحمایة وآذوه أو قتلوه فھذا الشخص بحمایتي وبوجھي، فإذا قاموا 
یسمى تقطیع وجھ، وتبدأ مشكلة جدیدة عند القضاء العشائري بین الشیخ ومن قام بتقطیع 
الوجھ الذي قتل الدخیل، وھنا القاضي یأخذ الحق لتبییض الوجھ، ونسمیھا بیاض الوجھ 

  .)١(“ للشیخ أو حامي الدخیل
أخذ عطوة من قبل المعتدى علیھ لصالح المعتدي، فان عندما تقوم الجاھة ب”أو  

االتفاق بین الجاھة والعشیرة على عدم التعرض للطرف االخر أو احد افراد العشیرة 
األخرى، اما في حالة قیام احد افراد عشیرة المعتدى علیھ سابقا بخرق االتفاق واالعتداء 

اي ) تقطیع الوجھ(خرق یسمى على اي فرد من العشیرة األخرى باي طریقة فان ھذا ال
لم یحترم الشخص الذي ترأس الجاھة التي تسمى اإلصالح، وھنا یبدأ مشكلة جدیدة، 
وتطالب عشیرة تقطیع الوجھ التي تم تقطیع رئیس الجاھة بحقھم المعنوي امام احد 
القضاء العشائري من الشخص الذي قام بخرق االتفاق، وھي اصعب ما یعرض للقضاء 

ألن االجراءات القاضي العشائري ستكون قاسیة الى الشخص وعشیرتھ مادًیا العشائري؛ 
  .)٢(“ ومعنوًیا واجتماعًیا؛ حتى ال یقوم احد بتكریر مثل ھذه المشكلة

فتقطیع الوجھ ھو رد االعتبار للجاھات التي تدخلت في حل النزاع، وھي لدى  
تكون دیة مربعة، وتقطیع العشائر من الجرائم الكبرى التي على ضوھا تضخم الدیة؛ ف

الوجھ یختلف باختالف االعراف السائدة لدى كل قبیلة من حیث الترتیب في الحقوق بین 
حق الكفیل، وحق المعتدى علیھ، وحق تقطیع الوجھ، مع أنھم یتفقون على تعظیم جرم 
القیام بتقطیع الوجھ، واعتباره من المعایب التي تصبح سمة في تاریخ من یقوم بھا بحق 

  .)٣(الجاھات العشائریة

                                      
  –المملكة األردنیة الھاشمیة  –التراث الثقافي غیر المادي  –فة موقع وزارة الثقا )١(

  http://ich.gov.jo/node/55550  
  -المملكة األردنیة الھاشمیة  –التراث الثقافي غیر المادي  –موقع وزارة الثقافة  )٢(

 http://ich.gov.jo/node/55550  
، مصدر سابق، أبو السعد، ٦٣ – ٦١القضاء العشائري في األردن وفلسطین ص: ینظر )٣(

. ٥٥ص الجبور، اإلجراءات المتبعة في القضاء العشائري األردني، مصدر سابق،و
أدریس محمد . ، د٥١، ص٣٧وص ٣٥ص ٣٤ر وحل النزاعات صوالصالح العشائ

 م  ٢٠١٤نابلس،  –جرادات، فلسطین 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " الثانيالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
      

- ١٣٣٥ -  
 

 

  املبحث الثاني

  إعمال الوجاهة يف األعمال اخلريية 

  اطب اول

  ال او اوي ودى اره  ًو ًل

المعلوم من الشرع أنَّھ لم یترك عمًلا إال وجعل لھ أحكاما، سواء كانت تلك أحكاما  
عنوي ال بد من ضبطھ بالضوابط الشرعیة فقھیة رئیسة أو فرعیة، والعمل الوجاھي الم

التي تحفظ حق من یحمل ھذه الصفة، فصاحب الجاه باإلطالق جعل لھ الفقھاء أحكاما 
خاصة راعت جانب الحفاظ على المكانة المعنویة لھ من جانب أنھم من أھل الھیئات، 

  .)١(“ زالتھمأقیلوا ذوي الھیئات ”: مستنًدا في ذلك الى حدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم
فسره أھل العلم أن ذوي الھیئات أھل الصالح والفضل، الذین ”: قال ابن الملقن

یكون من أحدھم الزلة والفلتة في سب رجل من غیر حد، مما یجب في مثلھ األدب، 
  .)٢( “فیتجاوز لھ عن ذلك؛ لفضلھ، وألن مثل ذلك لم یعھد منھ
وذوو الھیئات الذین تقال ”: افعيوابن الملقن یشیر بكالمھ إلى قول اإلمام الش

ویتجافى عن عثرتھم ما لم : عثراتھم الذین لیسوا یعرفون بالشر، فیزل أحدھم الزلة، قال
وإذا ظھر ما یوجب الحّد فال ”: ، وزاد على ذلك توضیًحا اإلمام الرافعي فقال)٣( “تكن حدا

  .)٤(“یدعھ اإلمام، وال ینبغي ألحد أن یشفع فیھ
ھو تفسیر لمعنى ذو الھیئة، “ الذین لیسوا یعرفون بالشر”: لشافعيوقول اإلمام ا

وھذا منھ في غایة االبداع واالنصاف، وحتى ال یؤخذ من ظاھر الحدیث التجاوز عن 
بعض الفسقة، والذین یأكلون اموال الناس بالباطل وإن تلبس ھؤالء بصفة ذي الھیئة؛ ألنَّ 

                                      
ابن راھویھ، أبو یعقوب إسحاق بن إبراھیم بن مخلد بن إبراھیم الحنظلي : التخریج )١(

عبد الغفور بن عبد الحق : تحقیق(، مسند اسحاق بن راھویھ، )م١٩٩١، ١٤١٢(المروزي، 
والطحاوي، . ١١٤٢برقم  ٥٦٧ص/٢اإلیمان، المدینة المنورة، ج، مكتبة ١، ط)البلوشي

وصحیح ابن حبان . ٢٣٦٩برقم  ١٤٣ص/٦شرح مشكل اآلثار، مصدر سابق، ج
صحیح صححھ ابن : الحكم على الحدیث. ، مصدر سابق، ابن حبان٩٤برقم  ٢٩٦ص/١ج

  .حبان
  . ١٩٣ص/ ١٠ابن الملقن، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، مصدر سابق، ج )٢(
الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس المطلبي القرشي المكي،  )٣(

  .١٥٧ص/٦، األم، دار المعرفة، بیروت، ج)م١٩٩٠/ھـ١٤١٠(
، شرُح ُمْسَند )م٢٠٠٧- ه١٤٢٨(الرافعي، عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، أبو القاسم  )٤(

، وزارة األوقاف والشؤون ١، ط)ر زھرانأبو بكر وائل محمَّد بك: تحقیق(الشَّاِفعيِّ 
  .٢٤٦ص/٤اِإلسالمیة إدارة الشؤون اِإلسالمیة، قطر، ج
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، كما قال اإلمام الشافعي، )١(ف بالشرھذه الصفة معروفة بلسان العرب من لم یعر
والمعھود في مجتمعنا أنَّ الناس تستعین في الجاھات االجتماعیة والعشائریة بمن لم 

  .)٢(یظھر شره، ولم تنخرم مروءتھ
أخذ أصحابنا أن ال تعزیز لذوي الھیئة على  -ومنھ، أي الحدیث ”: وقال ابن عالن

  .)٣( “ھفوة أو زلة صدرت منھ
عن ذلك، والمراد بذوي  -لحدود مستثناة، أي من الحدیث ”: ي الحنفيوقال الملط

الھیئات أھل المروة والصالح، والمأمورون بالتجافي عن زالت ذوي الھیئات ھم األئمة 
  .)٤(“الذین إلیھم إقامة العقوبات على ذوي الجنایات

ما أن التجافي عن ذوي المروءة والصالح إن”: وقال ابن رشد القرطبي المالكي
یكون إلى اإلمام فیما ال یتعلق بھ حق لمخلوق، ولم یبلغ أن یكون حدا؛ ألنھ إذا بلغ أن 
یكون حدا فقد خرج بھ فاعلھ عن أن یكون من أھل الصالح إلى أن یكون من أھل 

  .)٥(“الفسق
ألنَّ ذوي الھیئات ”: وقد علل ابن عثیمین التجافي عن زلة أھل الھیئة بقولھ

اعیتھم نلت منھم مقصودا كبیرا، وإذا لم تراعھم ربما یفلت الزمام والشرف والجاه إذا ر
  .)٦(“من یدك بالنسبة إلیھم

وإن كانت ھذه الصفة أي صفھ ذو الھیئة یدخل فیھا الكثیر من الناس الذین : قلت 
لم یظھر علیھم الفسق أو االنغماس بالذنوب، ولكن أھل الجاه داخلون تحت ھذه الصفة 

  .جدرمن باب األولى واال

                                      
، ولسان ٢٨٥ص/٥ابن االثیر، النھایة في غریب الحدیث واألثر، مصدر سابق، ج: ینظر )١(

ذوي الھیئات ممن ال یعرف : (قال الَفتَِّني. ، مصدر سابق، ابن منظور١٨٩ص/١العرب ج
والكجراتي، مجمع بحار األنوار في غرائب التنزیل ولطائف األخبار، ). دباألذى والفسا

  . ٣٣ص/٣مصدر سابق، ج
المراد بذوي الھیئات أصحاب المروءات والخصال الحمیدة، : ((قال االمام علي القاري )٢(

وھو )) أھل الصالح والورع : ذوو الوجوه بین الناس والمعني بھم األشراف، وقیل: وقیل
، مصدر ٢٣٤٣ص/٦مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ج. اإلمام الشافعيمعنى كالم 

  . سابق، القاري
  .١٩ص/٣ابن عالن، دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، مصدر سابق، ج )٣(
. ١٣٥ص/٢أبو المحاسن، المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار، مصدر سابق، ج )٤(

، اَألْصُل، )م٢٠١٢-ه١٤٣٣(الحسن بن فرقد،  الشیباني، أبو عبد اهللا محمد بن: وینظر
  . ٥٢٦/ ١٠، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ج١، ط)الدكتور محمَّد بوینوكالن: تحقیق(

، مصدر ٣٠٢ص/١٦البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة ج )٥(
  . سابق، ابن رشد

، الشرح الممتع على زاد المستقنع، )ه١٤٢٨-١٤٢٢(العثیمین، محمد بن صالح بن محمد،  )٦(
  . ١٩٧ص/٤، دار ابن الجوزي، ج١ط
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والعمل الوجاھي المعنوي في غالب أمره اعتبر لدى الفقھاء عمًلا تطوعًیا، ولم  
یجعل مقوًما بمال، وكأنَّ الشرع جعل لصاحب الوجاھة المعنوي منزلة اجتماعیة راعى 
فیھا حقوقھ المعنویة من حث الناس االستعانة بأھل الجاه، كما حث اصحاب الحقوق على 

قھم إذا جاءتھم شفاعة فیھا من أھل الجاه، ولھذا عھدنا سواء التنازل عن شيء من حقو
السنة أو التاریخ أنَّ من یشفع في غالب أمرھم ھم اصحاب الجاه أو الوجاھة، كتب أمیر 

إنھ لم یزل للناس : إلى أبي موسى”: المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضى اهللا عنھ
فبحسب المسلم الضعیف من العدل أن وجوه یرفعون بحوائج الناس، فأكرم وجوه الناس، 

  .)١(“ینصف في العطیة والقسمة
ومن ذلك أن عبد اهللا بن الزبیر عندما أراد ھدم الكعبة وأرجعھا إلى ما كنت على  

دعا ابن الزبیر وجوه الناس وأشرافھم وشاورھم في ھدم ”: عھدھا السابق یقول الراوي
  .)٢(“ الكعبة

ھ، باب ما على السلطان من إكرام وجوه الناس، وقد بوب اإلمام البیھقي في سنن 
إذا أتاكم كریم قوم ”: قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: ثّم أخرج حدیث ابن عمر قال

  .)٣( “فأكرموه
وفي ھذه االثار دلل على اثبات الحق المعنوي ألھل الجاه، وھو من عرف عنھم  

الناس بالباطل، فإذا كنا من أھل الصالح والعدالة، ولیس الفسق والفجور وأكل اموال 
الجاه من اتصف بھذه الصفات االخیرة نعم قد یكون أكرامھ أما دفع شره أو تألیف قلبھ، 
وھذا ثبت في الشرع من جعل سھم في الزكاة ألھل االیمان الضعیف إذا كان فیھم من 

  .)٤(أھل الوجاھة؛ تلطیف لقوبھم أو تقویة وتثبت لھا

                                      
ه، ١٤٠٣(ابن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن بن ھالل بن أسد الشیباني : التخریج )١(

، مؤسسة الرسالة، ١، ط)وصي اهللا محمد عباس: تحقیق(، فضائل الصحابة، )م١٩٨٣
  .٤١٧ص/١بیروت، ج

ي، أبو الولید محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن الولید بن عقبة بن األزرق: التخریج )٢(
، أخبار مكة وما جاء فیھا من )رشدي الصالح ملحس: تحقیق(األزرق الغساني المكي، 

  . ٢٠٤ص/١األثار، دار األندلس للنشر، بیروت، ج
الكبرى ، مصدر سابق، ابن ماجھ، وسنن البیھقي ٦٦٠ص/٤سنن ابن ماجھ ج: التخریج )٣(

  . حسن قالھا الشیخ شعیب: الحكم على الحدیث. ١٦٦٨٦برقم  ٢٩١ص/٨ج
والسرخسي، المبسوط، مصدر . ٣٠٠السمرقندي، تحفة الفقھاء، مصدر سابق، ص: ینظر )٤(

والرجراجي، مَناِھُج التَّحِصیِل ونتائج لطائف التَّْأِویل في َشرِح المَدوَّنة . ٩ص/٣سابق، ج
والماوردي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب . ٣٠٩ص/٢ر سابق، جوَحلِّ ُمشِكالتھا، مصد

  . ٤٨٧ص/٨اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني، مصدر سابق، ج
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ب اطا  

  .و وأذ اوض  ارة

األصل في ھذه المسألة ھو عدم الجواز؛ ألنَّھ قد ثبت أّن الوجاھة لھ حق معنوي 
ولیس مادًیا وھي إلى التبرع؛ وألنھ لو فتح ھذا الباب لبطلت الشفاعات، واصبحت تباع 
ة وتشترى، بل ذكرت سابًقا أن الظلم إذا وقع على مسلم ما فیجب على كل من لھ القدر

على رفعھ أن یرفعھا، وإال وقع في االثم، بل أفتى فقھاء المالكیة أنھ یقع على من تقاعس 
  .عن ذلك الدیة وأحكام أخرى

فالتطوع في العمل الوجاھي ھو األصل، فمن صفات أھل الشیم والنخوة االكرام  
، كانت والجود صفة الكرماء، وشیمة النبالء”: والجود، یقول ابن القیم في مراتب الجواد

العرب تفاخر بھ وتطاول، حتى تنافس فیھ أقوام، ثّم ذكر من مراتبھا والجود بالریاسة، 
وھو ثاني مراتب الجود، ویحمل الجواد جوده على امتھان ریاستھ، والجود بھا واإلیثار 

  .)١( “في قضاء حاجات الملتمس
شي مع الرجل الجود بالنفع بالجاه، كالشفاعة، والم”: ثّم ذكر مرتبة أخرى فقال 

إلى ذي سلطان، ونحوه وذلك زكاة الجاه المطالب بھا العبد، كما أن التعلیم وبذل العلم 
  .)٢( “زكاتھ

: وقد جاء في شرح المجموع عن ھذه المسألة حدیًثا عن ھذه المسألة وھذا نصھ 
وقد أفتى اإلمام النووي كما حكى ذلك صاحب نھایة المحتاج فیمن حبس ظلما فبذل ماال ”
من یتكلم في خالصھ بجاھھ وغیره بأنھا جعالة مباحة، وأخذ عوضھا حالل، ونقلھ عن ل

فإذا كان العرف ھو الذى یبنى ): قلت(وفى ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفا : جماعھ، ثّم قال
علیھ حد االباحة والمنع في الجعالة فمقتضى العرف الذى نعلمھ الیوم أن ذلك رشوة، فإذا 

ع أن یرفع ظلما وقع على إنسان بجاھھ وجب علیھ العمل على كان صاحب جاه یستطی
  .رفعھ، وبذلك تبطل الجعالة، ألنھا ال تكون إال عوضا عما ال یجب على العامل

ومقتضى النصیحة والعمل إلحقاق الحق الذي یلزمھ كل مسلم یمنع ھذه الصورة 
العمل وبذلك المجھود التي أفتى بھا النووي رحمھ اهللا تعالى؛ وألنھم قالوا إن السعي و

ھي مع حصول المقصود توجب الجعالة، وجعلوا إخبار الطبیب للمریض بدوائھ عمال 
تافھا ال جھد فیھ وال سعى؛ فال یستحق علیھ جعال، فكیف بمن لھ جاه یمكن أن یؤثر بھ 
في رفع ظلم أو قضاء مصلحة بدون مشقة أو جھد أو سعى إال أن یتفوه بكلمة ھل یحل لھ 

  .)٣(“جعالة؟ إن قیاس المذھب والبناء على أصلھ یمنع ذلك أن یأخذ

                                      
ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، مصدر سابق،  )١(

  . ٢٧٩ص/٢ج
بد وإیاك نستعین، مصدر سابق، ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین بین منازل إیاك نع )٢(

  .٢٧٩ص/٢ج
  .٤ص/١٣، ج)مع تكملة السبكي والمطیعي(النووي، المجموع شرح المھذب  )٣(
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وھذا الكالم والتعقیب ھو للشیخ المطیعي المكمل لشرح المجموع، ولكن عند 
المراجعة لكالم ائمة الشافعیة سواء في نھایة المحتاج أو حواشیھ ظھر أنَّ األمر على 

وب فیما نظرت لھ في الجواز، وھو االقرب، أما ما ذكره الشیخ المطیعي فھو االص
الفصول السابقة من أن العمل الوجاھي تطوعي، وكالم أئمة الشافعیة أنھ اقرب الى 
الجواز؛ ألّنَھ إذا ظھر فساد أھل الجاه، وأنھم ال یصرفون جاھھم إال بمقابل كما في 
عصرنا ھذا فاألمر كلما ضاق اتسع، ورفع الظلم باي وسیلة جائز، كما أن للشخص 

  .الھالك أن یأكل شيء مما حرم علیھ للنجاة والخالصالمشرف على 
قضیتھ ”: “لمن یتكلم في خالصھ”: علق الشیخ الشبراملسي على قول اإلمام النووي

  .)١(“أنھ إذا تكلم في خالصھ استحق الجعل وإن لم یتفق إطالق المحبوس بكالمھ
ز اال في یظھر منھ أنھ لیس االعطاء جائ“ اذا حبس ظلما”“ وقول اإلمام النووي

ضرورة ملحة، كدفع حبس أو نحو من تحصل حق، أما في اخذ حقوق الناس واالستالء 
  .علیھا فھذا ال شك أنَّ رشوة وحرام

وھي في كال الحالین رشوة، ولكن في األولى جازت لما ذكرت من دفع حبس أو 
یا نحو، اي استحصال الحقوق، وفي الثاني حرام على الطرفین، یقول شیخ اإلسالم زكر

وفیھ تحریم الرشوة على القاضي وغیره من ”: االنصاري في شرحھ لحدیث لعن الراشي
الوالة؛ ألنھا ترفع إلیھ لیحكم بحق أو لیمتنع من ظلم، وكالھما واجب علیھ، فال یجوز 
أخذ العوض علیھ، وأما دافعھا وھو الراشي فإن توصل بھا إلى باطل فحرام علیھ، وإن 

أو دفع ظلم فلیس بحرام، ویختلف الحال في جوازه توصل بھا إلى تحصیل حق 
  .)٢( “ووجوبھ باختالف المواضع واستحبابھ

أو یترك [وأما باذل الرشوة، فإن بذلھا لیحكم لھ بغیر الحق، ”: ویقول اإلمام النووي
  .)٣( “حرم علیھ البذل، وإن كان لیصل إلى حقھ، فال یحرم كفداء األسیر] الحكم بحق

وھو كّل ماٍل دفع لیبتاع بھ من ذي جاه َعوًنا على ما ال یجوز،  “وةالرِّش””: وقالوا
  .)٤( “والُمرَتِشي ھو قاِبُضھ، والرَّاشي ھو َداِفُعھ، والُمَراِشي ھو اّلِذي یوّسط بینھما

في المعیار سئل أبو عبد اهللا القوري ”وأخیًرا فقد فصل السادة المالكیة في المسالة 
اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه، فمن قائل بالتحریم : ھعن ثمن الجاه فأجاب بما نص

                                      
  . ٣٦٥ص/٦ج) مع الحواشي ( ابن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنھاج، مصدر سابق،  )١(
تح ، ف)م٢٠٠٠-ه١٤٢١(األنصاري، شیخ اإلسالم أبو یحیى زكریا الشافعي الخزرجي،  )٢(

الشیخ علي محمد معوض، الشیخ عادل : تحقیق(العالم بشرح اإلعالم بأحادیث األحكام، 
  . ٦٧٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص١ط) أحمد عبد الموجود

  . ١٤٣ص/١١النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، مصدر سابق، ج )٣(
  .٢٥٣ص/٦ابق، جاالشبیلي، المساِلك في شرح ُمَوطَّأ مالك، مصدر س )٤(
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بإطالق، ومن قائل بالكراھة بإطالق، ومن مفصل فیھ، وأنھ إن كان ذو الجاه یحتاج إلى 
  .)١(“نفقة وتعب وسفر فأخذ أجر مثلھ فذلك جائز، وإال حرم اھـ

عصرنا  وال أرى بین قولي الشافعیة والمالكیة تعارضًا، بل ھو االقرب الى: قلت
بعد فساد الذمم وظھور الطمع المفري، فاألولى أن یجوز الدفع إلى أھل الجاه بما ذكر 

  .اإلمام النووي، وبما ُنقل عن المالكیة، ویبقى في االخذ األصل التبرع
خالف طویل في األخذ على الجاه، أیجوز أم یحرم ”: یقول محمد األمیر المالكي 

أو  )٢(وحركة، وال یدخل على ُجعٍل بل یقنع ما یعطىأم یكره؟ أو الجواز ان كأن بعمل 
، وأجازه الشافعیة، على التفصیل الذي ذكره )٣(محل الحرمة إذا تعین علیھ شيء بجاھھ

والحمد هللا على خالف العلماء، وھنا دقیقة یتورع بعض ذوى الجاه ویقر  -النووي وغیره
ھ لو عكس، فإن أخذ األتباع أتباعھ على األخذ، فیكون كمن غسل العذرة بالبول، ولیت

یتفاحشون فیھ من غیر شفقة على ما شھدنا، ویصرفونھ فیما ال یحل على أنھ ربما كان 
من أكل أموال الناس بالباطل المجمع على تحریمھ، ویجب على ذي الجاه تخلیص 

  .)٤(“المستھلك منھم، وال حول وال قوة إال باهللا
یظھر الجواز على االخذ على الجاه  وھنالك تفصیل اخر للسادة الحنابلة، وھو

اقترض لي مائة، ولك عشرة صح؛ ألنھ في مقابلة : إذا قال”: أیًضا، قال صاحب المبدع
  .)٥(“ما بذل من جاھھ

إذا قال ”: وذكر ھذا النوع من االخذ في الوجاھة أیًضا اإلمام الماوردي، فقال
قد كره ذلك إسحاق، أقرض لي مائة درھم، ولك علي عشرة دراھم، ف: الرجل لغیره

  .)٦( “وأجازه أحمد، وھو عندنا یجري مجرى الجعالة، وال بأس بھ
وبھذا یظھر حكم ما یسمى في عصرنا الحالیة بالمكافأة المالیة للمشاركة بالوجاھة، 

  .فالتفصیل المذكور یشملھا، وتدخل ھي في اعتباراتھ وأحكامھ

                                      
). ثمن الجاه إنما حرم؛ ألنھ من باب األخذ على الواجب: (سبق ھذا الكالم كالًما ھو )١(

  . ٢٣٤ص/٣الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مصدر سابق، ج
معنى ھذا أنھ ابتداء یدخل في رفع الظلم عن الناس بدون أن یكون في نیتھ جعل محدد أو أن  )٢(

  .عن جعل یتفق مسبًقا
ھنا یحرم علیھ أخذ الجعل ألن رفع الظلم اصبح واجًبا علیھ من باب نصرة المسلم ورفع  )٣(

  . الحیف عنھ
، ضوء الشموع شرح المجموع في الفقھ المالكي )م٢٠٠٥-ه١٤٢٦(المالكي، محمد األمیر،  )٤(

، )وميمحمد محمود ولد محمد األمین المس: تحقیق(حجازي العدوي المالكي، : بحاشیة -
  . ٢١٣ص/٣مكتبة اإلمام مالك، موریتانیا، نواكشوط، ج -، دار یوسف بن تاشفین ١ط

  . ٢٠١ص/٤ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، مصدر سابق، ج )٥(
الماوردي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني، مصدر  )٦(

  . ٣٥٨ص/٥سابق، ج
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عرض اقوال المذاھب وادلتھ وقد ذھب اصحاب المعامالت المالیة المعاصرة بعد 
أن الجاه منفعة، وأخذ المال في مقابل المنافع یسوغ شرًعا، إال إذا ترتب على ذلك ”إلى 

الوقوع في محذور شرعي، كأن یؤدي ذلك إلى الربا، أو الظلم، وھذا لیس منھ، ولذلك 
  .)١( “صح أخذ المعاوضة على االسم التجاري، والعالمة التجاریة بشروطھا

وما ذھبوا إلیھ مذھب متسع جًدا قد یبطل العمل التطوعي بمرتھ، ویجعلھ : قلت 
عمًلا تجاریًا محًضا فیھ الربح والخسارة، وھذا قد رأینھ في العصر الحالي أن كثیر من 
األعمال التطوعیة قد دخلھا الربح وجمع المال بصورة واضحة، ومن طرق غیر 

ه علماء المذاھب االربعة اكثر رصانة، مشروعة، ونسأل اهللا تعالى العافیة، فما ذكر
وأقرب إلى روح الشرع، وأدلتھ وعموم قواعده التي تبني أمة الرجل الواحد، والجسد 
الواحد، ولیس أمة المنفعة والكسب ولو على حساب مظالم الناس وحقوقھم، فلسنا في 

  .نظام رأسمالي، بل نحن تحت حكم اإلسالم وشریعتھ ونظامھ وثوابتھ

                                      
، الُمَعاَمَلاُت الَماِلیَُّة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرة، )ه١٤٣٢(، أبو عمر ُدْبَیاِن بن محمد، الدُّْبَیاِن: ینظر )١(

، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، المملكة العربیة ٢مكتبة الملك فھد الوطنیة، ط
  . ٢٥٦ص/١٨السعودیة، ج
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  الثالث املبحث

  .حكم العوض يف النفوذ االقتصادي والسياسي 

  اطب اول

 وضذل اوه ووا ر.  

  :شركة الوجوه لغة واصطالًحا: أوًلا
  ).الوجوه(ومضاف إلیھ ) شركة(تتكون من مضاف : لغة. أ

ویكون بمعنى "مشتقة من الشرك، وھو بمعن الشریك، : فالشركة في اللغة
وكلُّ شيء فیھ لقوم سھم فھو : َشِرْكُت الرَُّجَل في مالھ قالالنصیب، ویكون مصّدر 

یشترك فیھ من سمعھ : الطریق مشترك، والحدیث مشترك، أي: ُمْشَتَرٌك، ولذلك قالوا
وقد اشترك الرجالن في معنى : والشَّریك والمشارك من لھ معك ِشْرك، قال.فیتساوون

: وَشَرْكُتُھ، كلھ بمعنى الشِّْرَكِة، ویقال في الصفةتشاركا، وَشرْكُت الرَُّجَل، وَأْشَرْكُتُھ، 
ِشْرٌك، : شركاء، وأشراك ویقال في المصدر: فالن شریك، ومشارك وجمع الشریك

  .)١("َشْرَكًة، وِشْرَكًة : وَشِرَكًة ویقال
فھذه الكلمة تدور في مشتقاتھا على االجتماع والتعاون، مع جود شخصین أو أكثر 

  .مؤسسةفي ھیئة معنویة أو 
والوجھ مستقبل لكل شيء، "فجمع وجھ، وھو یدل على مقابلة الشيء : أما الوجوه

  .)٢("یقال وجھ الرجل وغیره، وربما عبر عن الذات بالوجھ
  .اصطالًحا. ب

  )٣(“أن یشتركا بال مال على أن یشتریا بوجوھھما، ویبیعا، وتتضمن الوكالة”.١

یع�ا ویقبض�ا، وتتض�من الوكال�ة؛     أن یشتركا بال مال عل�ى أن یش�تریا بوجوھھم�ا ویب   ”.٢
وإنما سمیت بالوجوه ألنھ ال یش�تري بالنس�بة إال م�ن ل�ھ وجاھ�ة عن�د الن�اس، وقی�ل         

                                      
َأُبو َجْعَفر الفھرى اللغوى  المقرى، شھاب الدین أْحَمد بن ُیوُسف بن على بن ُیوُسف اللَّْبِليُّ )١(

السفر (، تحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح )م١٩٩٧-ه١٤١٨ھـ، ١٤١٧(المالكى، 
، رسالة دكتوراة لفرع اللغة العربیة، جامعة )عبد الملك بن عیضة الثبیتي: تحقیق(، )األول

  .٢١١مكة المكرمة، ص -أم القرى 
  . ٨٨ص/٦در سابق، جابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مص )٢(
  .١٢٦الجرجني، التعریفات، مصدر سابق، ص )٣(
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ألنھم��ا إذا جلس��ا لت��دبیر أمرھم��ا ینظ��ر ك��ل واح��د منھم��ا إل��ى وج��ھ ص��احبھ لفق��دان    
 .)١(“البضاعة ووجدان الحاجة

ق��ة الن��اس، ث��ّم أن یش��ترك ال��رجالن وال م��ال لھم��ا عل��ى أن یش��تریا معتم��دین عل��ى ث ”.٣
 .)٢(“یبیعان ما اشتریاه

وھي اشتراك الرجلین في البیع والشراء بوجوھھما بالعروض وغیرھا وإن لم ُتْعَقد ”.٤
 .)٣( “الشركة على مال، ویكون الربح بینھما نصفین

بنفس�ھ، وال  : أن یش�ترى ش�یئا بوجھ�ھ، أي   : تحتم�ل معنی�ین، أح�دھما    “شركة الوج�وه ”.٥
أن یكون بمعنى : البیع، ثّم یشاركھ اآلخر فیھ، واآلخر ینوى صاحبھ، وال یذكره في

إذا صار وجیھا أي ذا ج�اه وق�در، فكأن�ھ یش�ترى؛     : وجھ الرجل: الجاه والحظ، یقال
  .)٤( “لیرخص لھ في البیع؛ لقدر حظھ وجاھھ، ثّم یشاركھ اآلخر

  :ھذه مجموعة من التعریفات االصطالحیة التي ذكرھا العلماء یظھر منھا
  .اط وجود مال لقیام ھذا الشركة ابتداًءعدم اشتر.أ 

  .عامل البیع والشراء لیس اال وجوه المشتركین.ب 

  .وجود الوكالة النافذة لكل الطرفین.ج 

توفر الثق�ة فیھم�ا م�ن قب�ل المجتم�ع ال�ذي یعش�ون فی�ھ، وھ�ذه الثق�ة إنم�ا ج�اءت             .د 
نظًرا لكونھم أي اصحاب الشركة من أھل الوجاھة والمنزل�ة ب�ین اف�راد ھ�ذا     

  .معالمجت

وھذا التعریف االصالحي جمع اركان شركة الوجوه، فإذا اختل منھا ركن فھي  
  .لیست شركة وجوه، وسوف ابین ذلك كلھ في النقطة التالیة

                                      
جامع = ، مصدر سابق، المطرزي، ودستور العلماء ٤٧٨المغرب في ترتیب المعرب ص )١(

  . ، مصدر سابق، نكري١٥٣ص/٢العلوم في اصطالحات الفنون ج
  . ٢٦١قلعجي، معجم لغة الفقھاء، مصدر سابق، ص )٢(
  . ٤٢٩٥ص/٧م ودواء كالم العرب من الكلوم، مصدر سابق، جالحمیري، شمس العلو )٣(
، )م١٩٩١(ابن بطال، محمد بن أحمد بن محمد بن سلیمان بن بطال الركبي، أبو عبد اهللا،  )٤(

، )مصطفى عبد الحفیظ َساِلم: تحقیق(النَّْظُم الُمْسَتْعَذُب ِفي تْفِسیر غریِب أْلَفاِظ المَھّذِب، 
إنما لم اعتمد في تقدیم التعریفات االصطالحیة . ٥ص/٢لمكرمة، جالمكتبة التجاریة، مكة ا

على االقدم واالحدث؛ ألن األصل ھو التعریف بشركة الوجوه من حیث االصطالح وھذا 
  . متحقق عند الجمیع
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  :الموقف الفقھي: ثانًیا

  :یتحدد ذلك بالنظر إلى مجموعة أمور منھا
  .مفھوم شركة الوجوه عند فقھاء األمة رحمھم اهللا تعالى: أوًال

 .عند السادة فقھاء الحنفیة مفھومھا. أ

  :التعریف.١

تسمى شركة المفالیس، وھو أن ) شركة الوجوه: (عرفھا اإلمام السرخسي بقولھ 
یشترك الرجالن بغیر رأس مال على أن یشتریا بالنسیئة ویبیعا، سمیت بھذا االسم على 

، وشركة معنى أن رأس مالھما وجھھما، فإنھ إنما یباع في النسیئة ممن لھ في الناس وجھ
التقبل أن یشترك صانعان في تقبل األعمال كالخیاطة والقصارة، ونحو ذلك، وتسمى 

  .)١( “شركة األبدان؛ ألنھما یعمالن بأبدانھما، وشركة الصنائع؛ ألن رأس مالھما صنعتھما
 :التوصیف.٢

، ق��ال )٢( ش�ركة الوج�وه عن�دھم ق��د تك�ون ش�ركة مفاوض�ة ت��ارة، وش�ركة عن�ان أخ�رى         .أ 
وإنما تصح مفاوضة؛ ألنھ یمكن تحقیق الكفال�ة والوكال�ة ف�ي األب�دال،     ”: المرغیناني

  .)٣( “وإذا أطلقت تكون عنانا ألن مطلقھ ینصرف إلیھ

: وقد تكون ھذه مفاوضة وعنانا، فأما المفاوضة”: وقال صاحب الجوھرة النیرة
وأما  فأن یكونا من أھل الكفالة، ویتلفظا بلفظھا، ویكون المشترى بینھما، وكذا ثمنھ،

العنان فیتفاضالن في ثمن المشترى، ویكون الربح بینھما على قدر الضمان، فإذا أطلقت 
  .)٤( “تكون عنانا

، ھذه العبارة ال تدخل تحتھا مسمى شركة العن�ان أو  اشتر بیني وبینك: من قال لغیره.ب 
المفاوضة، إال أن یعین المشتري أو یخصص وقت أو یسمي الج�نس ف�ي الع�روض    

                                      
  .١٥٢ص/١١السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، ج )١(
البحر الرائق شرح وابن نجیم، . ١٦٧ص/١١السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، ج: ینظر )٢(

والبغدادي، مجمع الضمانات، مصدر سابق، . ١٩٧ص/٥كنز الدقائق، مصدر سابق، ج
، شرح )م٢٠١٠-ه١٤٣١(، الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي ٣٠٣ص

عصمت اهللا عنایت اهللا محمد وسائد بكداش ومحمد عبید اهللا : تحقیق(مختصر الطحاوي، 
. ٢٤٣ص/ ٣ودار السراج، ج -، دار البشائر اإلسالمیة ١ط )خان، زینب محمد حسن فالتة

وھذا لیس فقط في شركة الوجوه بل ھو سائر في جمیع انواع الشركة عندھم، ذكر ذلك منال 
الشركة على ثالثة أوجھ شركة باألموال وشركة باألعمال وشركة بالوجوه : ((خسرو بقولھ

  )). وكل واحدة على وجھین مفاوضة وعنان
َماَزَة . ٩ص/٦محمود الحنفي، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، مصدر سابق، ج: ینظر )٣(

  .البخاري فقد ذكر وجھ كونھا شركة مفاوضة ووجھ كونھا شركة عنان بالتفصیل والتوضیح
  . ٢٨٩ص/١الزبیدي، الجوھرة النیرة، مصدر سابق، ج )٤(
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في المكیل والموزون، أو تسمیة الثمن، أما في ش�ركة الوج�وه فھ�ذه كلھ�ا     أو المقدار 
 .)١(ال تشترط، بل یصح الشركة بھذه العبارة

، )٢(ال یجوز التفاضل ف�ي ال�ربح ف�ي ش�ركة الوج�وه إال بش�رط التفاض�ل ف�ي الض�مان         .ج 
 .)٣(وأیًضا یتحكم في تحدید الربح قدر الملك في المشتري

اغة أو نحوھم��ا، ف��أجلس شخًص�ا مكان��ھ عل��ى أنَّ م��ا  م�ن ك��ان ل��ھ دك��ان خیاط�ة أو ص��ب  .د 
وھ�ذا بحذاقت�ھ    ،فھ�ذا بوجاھت�ھ یقب�ل   ” یعمل یكون من ذلك النصف فھذه شركة وجوه

 .)٤( “فال تضره الجھالة فیما یحصل ،فینتظم بذلك المصلحة ،یعمل

وذلك أن الشخص صاحب المكان قد ُعِرَف عنھ  )٥( ووجھ الجواز استحساًنا
غة أو الحالقة أو المھنة التي یعرفھا، فھو بھذه المھنة قد اكتسب وجًھا الخیاطة والصبا

في المجتمع معروًفا بھ، فعلى ھذا ال یدخل في ھذا القید من لم تحقق لھ وجاھة عملیة في 
  .)٦(سوق العمل والمھن

ألنَّ رأس مال صاحب الدكان المنفعة، وھي ال تصلح رأس ”أما قیاًسا فال یجوز؛ 
وألن التقبل للعمل على ما ذكر صاحب الدكان فیكون العامل أجیره مال الشركة، 

بالنصف، وھو مجھول، وإن تقبل العمل العامل كان مستأجرا لموضع جلوسھ من دكانھ 
، وھي عند من اجازھا تدور أما في حقیقة شركة )٧( “بنصف ما یعمل، وھو مجھول

ا التفاوت في ملك المشتري جاز ، إذا اشترطو)٨(“شركة التقبل”الوجوه أو شركة الصنائع 
  .)٩( جاز التفاوت عندئذ في الربح

وإنما جازت شركة الوجوه؛ ألنَّھا تستند إلى عقد یوضح ما علیك وم�ا ل�ك ف�ي دخ�ل ھ�ذه      .ه 
الش�ركة عق�د توكی�ل م�ن     ”: الشركة، حتى سمى العق�د نفس�ھ ش�ركة، یق�ول م�نال خس�رو      

                                      
  .١٧٩ص/١١السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، ج: ینظر )١(
  .٩٢ص/٦الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مصدر سابق، ج: ینظر )٢(
  .٣٠٦ص/ ٣ابن نجیم، النھر الفائق شرح كنز الدقائق، مصدر سابق، ج: ینظر )٣(
  . ٣٤٩ص/٣المرغیناني، الھدایة في شرح بدایة المبتدي، مصدر سابق، ج )٤(
وابن . ٤٠٣ص/٢بحر، مصدر سابق، جشیخي زاده، مجمع األنھر في شرح ملتقى األ: ینظر )٥(

  .٩٠ص/٦عابدین، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، ج
قال . ١٢٨المرغیناني، متن بدایة المبتدي في فقھ اإلمام أبي حنیفة، مصدر سابق، ص: ینظر )٦(

تفسیر شركة الصنائع أن یكون العمل علیھما، وإن كان أحدھما یتولى العمل : ((الزیلعي
  )).تھ واآلخر یتولى القبول بوجاھتھبحذاق

  . ١٥٠ص/٩البابرتي، العنایة شرح الھدایة مصدر سابق، ج )٧(
، وابن نجیم، البحر الرائق ٣٥٥ص/١٠العیني، البنایة شرح الھدایة، مصدر سابق، ج: ینظر )٨(

  .٤٤ص/٨شرح كنز الدقائق، مصدر سابق، ج
  .١٨٧ص/٦بق، جالبابرتي، العنایة شرح الھدایة مصدر سا: ینظر )٩(
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ولھ�ذا یس�مى العق�د    ...نھم�ا الطرفین لیشتري كل منھما بمالھ على أن یكون المش�ترى بی 
 .)١( “وھذه الشركة مستندة إلى العقد حتى جاز شركة الوجوه والتقبل ،شركة

  .)٢( عند االطالق في العقد فإنَّ الوكالة تكون كأنھا مذكورة ضمًنا.و 

أن القول بجواز شركة الوجوه ھو قول محمد بن : وأخیًرا قال ابن قدامة المقدسي
  .)٣(ذلك ذكر الوقت أو المال الحسن، وأن اإلمام یشترط في

  : فقھاء السادة المالكیة. ب

  .التعریف.١

ھي الشركة التي تعقد على الذمم من غیر صنعة أو مال؛ ولھذا تسمى عندھم  
غیر المعروف، أو الذي ”وعّرفت عندھم أیًضا ھو بیع الوجیھ مال الخامل .)٤(شركة الذمم

مناصفة بین الوجیھ  بربح على أن یكون ھذه الربح“ الذي لیس لھ وجھ في السوق
  .)٥(وصاحب البضاعة الخامل

فھي أن یشتركا : شركة الوجوه”: وجمع ابن جزي الكلبي بین كال التعرفین فقال 
على غیر مال وال عمل، وھي الشركة على الذمم، بحیث إذا اشتریا شیئا كان في ذمتھما، 

  .)٦( “وإذا باعاه اقتسما ربحھ
  .)٧( والشركة على الصورتین باطلة

شركة الوجوه باطلة عندھم إذا اشتملت على ھاتین الصورتین فقط ال غیر؛ : قلت
فلذا اطلق البعض أن شركة الوجوه ال تصح عند المالكیة قول بعید عن الصواب، وقد 
ذكرت في نھایة االستقصاء المعرفي لحقیقة شركة الوجوه عند فقھاء المذھب المالكي 

  .ھ شركة الوجوه التي اجازھا الحنفیةصور ُخرَّجت الى الجواز مع أنھا تشب
  .التوصیف.٢

ال تجوز الشركة على الذمم إال ”: شركة الوجوه فاسدة، قال ابن عبد البر: أوًلا
  .)٨( “باألموال وصناعات األیدي في األعمال إذا اتفقت واجتمع الشركان في موضع واحد

)٨(.  

                                      
  .٣١٨ص/٣الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ، مصدر سابق، ج )١(
  . ٧٢٧ص/١شیخي زاده، مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر، مصدر سابق، ج: ینظر )٢(
  .، مصدر سابق، المقدسي١١ص/٥المغني ج: ینظر )٣(
  .٣٨ص/٤المقتصد، مصدر سابق، ج ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة: ینظر )٤(
  .، مصدر سابق، القرافي٤٨ص/٨الذخیرة ج: ینظر )٥(
الغرناطي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي، القوانین  )٦(

  . ١٨٧الفقھیة، ص
، وابن عرفة، المختصر ٨٢١ص/٢عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة ج: ینظر )٧(

  . ٣٦ص/٧لفقھي، مصدر سابق، جا
  .، مصدر سابق، ابن عبدالبر٧٤٨ص/٢الكافي في فقھ أھل المدینة ج )٨(
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؛ ألنھا شركة فلم یجزھا مالك...وشركة الوجوه وھي شركة الذمم”: وقال ابن رشد
بغیر مال وال صناعة، فكأن كل واحد منھما قال لصاحبھ تحصل عني بنصف ما اشتریت 

وال تصح شركة ”: ؛ وقال ابن الحاجب)١( )على أن أتحصل عنك بنصف ما اشتریت
  .)٢( “الوجوه

  :سبب عدم صحة ھذه الشركة عندھم: ثانیًا
  .الغرر.١

فیھ من الغرر؛ ألن كال منھما ووجھ فساده ظاھر، لما ”: قال الشیخ الشنقیطي
یشتري في ذمتھ، ویجعل كل منھما لآلخر نصیبا من ربح ما اشترى في ذمتھ، مقابل 

  .)٣( “نصیب من ربح ما اشترى اآلخر في ذمتھ، والغرر في مثل ھذا ظاھر جًدا
وأّما شركة الذمم فإنما قصد فیھا إلى أن یتحمل كل واحد منھما ”: وقال ابن رشد 

  .)٤(“نصف ما یبتاعھ بغیر إذنھ وال معرفتھ، وذلك من أعظم الغررعن صاحبھ ب
 “فھي فاسدة؛ للجھل باألجرة، وللغرر بالتدلیس...شركة الوجوه”: وقال الصاوي

)٥(.  
من الغرر، وأكل المال  -وذلك، اي شركة الوجوه ”: وقال عبد الوھاب البغدادي

آلخر، ونصف ربحھ وذلك غرر بالباطل، وألن كل واحد یصیر بائًعا لنصف ما یشتري ا
  .)٦(“ومجھول

وجھ الغرر ھو الجھالة المترتبة على عقد الشركة، والذي یتضمن عدم : قلت
الوقوف على اذن الشریك، وإنما االعتماد في ذلك على مطلق الوكالة، وأیًضا جھالة 

  .الشریك في المبتاع والمشترى من حیث النوع والحجم والعدد

                                      
  .، مصدر سابق، ابن رشد٣٩/ ٣المقدمات الممھداتج )١(
  .٩١ص/٧الغرناطي، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، مصدر سابق، ج )٢(
، )م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥(الجكني، الشنقیطي، محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر  )٣(

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
  .٢٤١ص/٣ج

  .، مصدر سابق، ابن رشد٤٠ص/٣المقدمات الممھدات ج )٤(
، بلغة السالك ألقرب )ت. د(الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد، الشھیر بالصاوي المالكي  )٥(

الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ (لك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر المسا
دار المعارف، ) ط.د(، )الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَھِب اْلِإَماِم َماِلٍك

  .٤٧٧ص/٣ج
، المعونة على )ت. د(، البغدادي، أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي )٦(

المكتبة ) ط.د(، )حمیش عبد الحّق: تحقیق(» اإلمام مالك بن أنس«لم المدینة مذھب عا
  . ١١٤٧التجاریة، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، ص
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  .المخاطرة.٢

شركة الذمم فلم یجزھا مالك؛ ألنھا شركة بغیر مال وال صناعة، ”: شدقال ابن ر
فكأن كل واحد منھما قال لصاحبھ تحصل عني بنصف ما اشتریت على أن أتحصل عنك 

  .)١( “بنصف ما اشتریت، وذلك غرر ومخاطرة
  .ضمان بجعل وسلف جر نفعا.٣

كة الوجوه ھكذا صرح الفقھاء عندھم أن سبب فسادھا ھذه القاعدة، فھي اي شر
تضمنت ضماًنا متقابل لكل من الشركین، وھذا الضمان مقابل اضمان أخر، وایًضا 

  .تضمنت دین متعلق بذمتك، كالھما مع االنتفاع من قبلھما كل بدینھ
تحمل عني وأتحمل عنك، وأسلفني : وإنما فسدت ألنھا من باب”: قال الخرشي 

  .)٢(“وأسلفك، فھو من باب ضمان بجعل وسلف جر نفعا
  .الِشْركة تكون في الذمم.٤

، وفي )٣(“وفسدت الشركة بسبب اشتراك المتشاركین بالذمم”: قال الرعیني
وال تجوز الشركة إال باألموال، أو على عمل األبدان إذا كانت صنعة ”: مختصر المدونة

واحدة، فأما بالذمم بغیر مال على أن یضمنا ما ابتاع كل واحد منھما فال یجوز، كانا في 
د واحد، أو في بلدین یجھز كل واحد منھما على صاحبھ تفاوضا، كذلك في تجارة بل

  .)٤(“الرقیق وفي جمیع التجارات أو في بعضھا
  إذا انعقدت الشركة ماذا یترتب علیھا في المذھب؟: ثالًثا

ذكر فقھاء المالكیة أنھا إذا عقدت ھذه الشركة فإنھا تفسخ، وما تم شرائھ فیكون 
ھذا االشھر، وھو البن القاسم، واصبغ، ومقابل ھذا االشھر قول سحنون، بین الشركین، و

واألشھر أظھر؛ ”: الجندي المالكيوھو أن ما من اشترى شیًئا فھو لھ دون شریكھ، وقال 
ألن كال منھما وكیل عن صاحبھ، لكن بعوض فاسد، وفساد العوض في الوكالة ال یوجب 

  .)٥(“للوكیل ملك ما اشتراه باتفاق
إنما لزم كل واحد منھما ما اشترى صاحبھ في شركة الذمم؛ ”: في الذخیرة وجاء

  .)٦( “ألنھ كان عنده من باب الوكالة الفاسدة

                                      
  . ، مصدر سابق، ابن رشد٣٩ص/٣المقدمات الممھدات ج )١(
  .٥٤ص/٦الخرشي، شرح مختصر خلیل للخرشي، مصدر سابق، ج )٢(
  .١٤١ص/٥ح مختصر خلیل، مصدر سابق، جالرعیني، مواھب الجلیل في شر )٣(
  .٥٤٦ص/٣البراذعي، التھذیب في اختصار المدونة، مصدر سابق، ج )٤(
، التوضیح في )م٢٠٠٨ - ه١٤٢٩(الجندي، خلیل بن إسحاق بن موسى، المالكي المصري، )٥(

، مركز ١ط) أحمد بن عبد الكریم نجیب: تحقیق(شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، 
  .٣٦٤ص/٦مخطوطات وخدمة التراث، جنجیبویھ لل

  .، مصدر سابق، القرافي٢٣ص/٨الذخیرة ج )٦(
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بما أن الوكالة عند المالكیة من العقود الجائزة غیر الالزمة فعند النظر إلى : قلت
الطرف  عقد شركة الوجوه فإن الوكالة اصبحت الزمة، حیث إن الطرف األولى إذا وكل

الثاني فإن ھذا الطرف ملزم بتوكیل الطرف األول، وبھذا اصبحت الوكالة من عقود 
  ،)١(االلزام، فبھذا تبین وجھ الفساد في ھذه الوكالة

، )٢( “الوكالة عقد جائز ولیس من العقود الالزمة”: وقال عبد الوھاب البغدادي 
  .مخاطریضاف الى ذلك ما التحق بھذه الشركة من عیوب الغرر وال

  : جھالة األجرة.٥

لما في ذلك من اإلجارة ) أي شركة الوجوه(وفسدت ”: قال الجندي المالكي
المجھولة والتدلیس على الغیر؛ وذلك ألن كثیرًا من الناس یرغب في الشراء من أملیاء 
السوق العتقادھم أن األملیاء إنما یتجرون في جید السلع، وأن فقراءھم على العكس، فإذا 

كان إجارة بشيء مجھول، وأما التدلیس فھو  -قیر سلعتھ للوجیھ بجزء من الربح دفع الف
  .)٣(“إیھام المشتري

  : ھنالك وجوه في المذھب مستثناة من فساد شركة الوجوه أو الذمم وھي: رابًعا
فقد جاء في كتب المذھب صوًرا استثنیت من الوجھ األعم لشركة الوجوه،  

  : ا ومنھافذھب علماء المذھب على جوازھ
إذا تم الشراء من قبل الشركاء مع تساوي في تحمل سعر الشراء  :الصورة األولى

  .)٤( “فإن دخال على شراء شيء معین وتساویا في التحمل جاز”: والضمان، قال الدسوقي
)٤(.  

فإن قالوا ألیس یجوز أن یشتري الرجالن سلعة بینھما بالدین على ”: وقال ابن رشد
بھا على صاحبھ فتصح الشركة فیھا، ویكون كل واحد منھما  أن كل واحد منھما حمیل

ضامنا لما على صاحبھ؟ فإذا جازت الشركة بشرط الضمان في ھذه المسألة جازت 
ھذا “ شركة الذمم؛ ألنھا شركة تقتضي الضمان، ألن ما جاز اشتراطھ جاز القصد إلیھ

لل في ھذا االعتراض االعتراض ذكره ابن رشد عّمن قال إن شركة الوجوه تجوز لما ُع
ال یلزم ذلك، والفرق بین المسألتین أن : قلنا”: المذكور؟ وقد أجاب عنھ ابن رشد بقولھ

اللذین اشتریا السلعة بالدین على أن كل واحد منھما ضامن لما على صاحبھ یعلم كل 
وأما شركة ...واحد منھما ما تحمل بھ عن صاحبھ، ألنھما شریكان فیما تحمال بثمنھ،

م فإنما قصد فیھا إلى أن یتحمل كل واحد منھما عن صاحبھ بنصف ما یبتاعھ بغیر الذم
  .)٥( “إذنھ وال معرفتھ، وذلك من أعظم الغرر

                                      
  .٨٥ص/٤ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مصدر سابق، ج: ینظر )١(
  .»اإلمام مالك بن أنس«البغدادي، المعونة على مذھب عالم المدینة، مصدر سابق،  )٢(
  .٣٦٤ص/٦عي البن الحاجب، مصدر سابق، جالجندي، التوضیح في شرح المختصر الفر )٣(
: وینظر. ٣٦٤ص/٣الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مصدر سابق، ج )٤(

  . ١٠٤ص/٦الزرقاني، شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل، مصدر سابق، ج
  .، مصدر سابق، ابن رشد٤٠ص/٣المقدمات الممھدات ج )٥(
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  : أْن یكون الشركین حاضرین اثناء عقد البیع :الصورة الثانیة
، ثّم ذكر من )١(“ وفسدت الشركة بسبب اشتراك المتشاركین بالذمم”: قال الرعیني

وكذلك إن اشتركا بمال قلیل على أن یتداینا؛ ألن كل واحد یقول ”: فقال وجوه ذلك
تحمل عني بنصف ما اشتریت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتریت إال أن : لصاحبھ

یجتمعا في شراء سلعة معینة حاضرة، أو غائبة فیبتاعاھا بدین فیجوز ذلك إذا كانا 
  .)٢(“دھما صاحبھ فذلك جائزحاضرین؛ ألن العقدة وقعت علیھما، وإن ضمن أح

  .الشراء بالوكالة المقصورة :الصورة الثالثة
، وقال الخرشي شارًحا لھذه )َواْشَتِر ِلي َوَلَك، َفَوَكاَلٌة: (جاء في المدونة قولھ

یعني أن الرجل إذا قال لصاحبھ اشتر السلعة الفالنیة لي ولك فاشتراھا فھي ”: العبارة
في نصف السلعة وكالة قاصرة ال تتعدى لغیر الشراء، أي لھما شركة، وكان وكیال عنھ 

  .)٣(“لیس للوكیل أن یبیع نصف شریكھ إال بإذنھ لھ
  .الشراء بالوجھ :الصورة الرابعة

وھذه الصورة ھي االقرب إلى شركة الوجوه، وقد جوزھا فقھاء المالكیة، فقد سئل 
اقعد في ھذا الحانوت : ھابن ابن القاسم عن الرجل یشرك الرجل، فیقول أحدھما لصاحب

ذلك فاجب عن ذلك  )٤(“تبیع فیھ، وأنا آخذ المتاع بوجھي، والضمان علي وعلیك، فیفعالن
الربح بینھما على ما تعامال علیھ، ویأخذ أحدھما من صاحبھ أجرة ما یفضلھ بھ ”: بقولھ

ا قال؛ وھذا كم”: وقد اید ذلك ابن رشد، وبین وجھ الصحة في ذلك بقولھ. )٥( “في العمل
ألن الربح تابع للضمان إذا عمال بما تداینا بھ كما ھو بائع المال إذا عمال بما أخرجھ كل 

  .)٦(“واحد منھما من المال

                                      
  .٥/١٤١صر خلیل، مصدر سابق، جالرعیني، مواھب الجلیل في شرح مخت )١(
، والصقلي، ٥/١٤١الرعیني، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، مصدر سابق، ج )٢(

  .٢٦٧ص/١٦الجامع لمسائل المدونة، مصدر سابق، ج
  .٤٩ص/٦الخرشي، شرح مختصر خلیل للخرشي، مصدر سابق، ج )٣(
، مصدر ٣٤ص/١٢خرجة جالبیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المست )٤(

: تحقیق(سابق، ابن رشد، والنَّوادر والزِّیادات على َما في المَدوَّنة من غیرھا من اُألمھاِت 
وعبد اهللا المرابط الترغي ومحمد عبد العزیز = =عبد الفّتاح محمد الحلو ومحمَّد حجي

، ١ط) مَّد حجيالدباغ ومحمد األمین بوخبزة وأحمد الخطابي ومحمد عبد العزیز الدباغ ومح
  . ٣٢٣ص/٧م، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ج١٩٩٩

، مصدر ٣٤ص/١٢البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة ج )٥(
  .سابق، ابن رشد

، مصدر ٣٤ص/١٢البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة ج )٦(
الجلیل في شرح مختصر خلیل، مصدر سابق، سابق، ابن رشد، والرعیني، مواھب 

  .١٤٢ص/٥ج
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فالقول بأنَّ شركة الوجوه باطلة على االطالق قول بعید عن الصواب، ولكن : قلت 
المالكیة الذي ال یصح من صور شركة الوجوه ھو ما ذكرت في تعریف ھذه الشركة عن 

  .في مبتدأ كالمي على حكم شركة الوجوه عندھم
  .تسمى عندھم بشركة الوجوه والجاه: فقھاء سادتنا الشافعیة. ت

  .التعریف. أ

ھو أن یكون الرجل ذا جاه فیقوالن على جاھنا ونشتري ”: عرفھا اإلمام الماوردي
بح والخسارة وھذه الصور یكون حكمھا إذا جرت الشركة أن الر، )١( “متاعا والربح بیننا

وھو أن یعقدا الشركة على أن ”: وعرفھا اإلمام الشیرازي .)٢(على من اشترى دون االخر
  .)٣( “یشارك كل واحد منھما صاحبھ في ربح ما یشتریھ بوجھھ

ھو أن یبیع الوجیھ المقبول اللھجة في البیع مال الخامل ”: وعرَّفھا اإلمام الغزالي
، قال اإلمام النووي ھذه لیست شركة في الحقیقة، )٤( “بربح على أن یكون بعض الربح لھ

الستبداد المالك بالید، فإن لم یكن المال ”الحقیقة، بل قراض، وقد زادت بذلك فساد، وذلك 
  .)٥(“نقدا، زاد للفساد وجھ آخر

أن یتفقا على أن یشتري : وھي”: وعرَّفھا اإلمام العمراني بشكل أوسع واجمع فقال
ذلك شركة بینھما، وإن لم یذكر شریكھ عند الشراء، وال كل واحد منھما بوجھھ، ویكون 

  .)٦(“نواه
 .)٧(شركة باطلة ال تصح: حكمھا. ب

  ما ھي االجراءات المترتبة على عقد ھذه الشركة؟ . ت

فقھاء الشافعیة لم یتركوا امر ھذه الشركة بدون اجراءات معالجة لألثار المترتبة 
  .)٨( الشراءعلیھا، وھذه االجراءات كانت بحسب حالة البیع و

 .اذا تم الشراء من أحد االطراف فھو مالك لھ وال شيء لآلخر، ال في ربح وال خسارة.١

                                      
  .٤٧٧ص/٦الماوردي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي، مصدر سابق، ج )١(
الرافعي، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، مصدر سابق، : ینظر )٢(

  .١٩٢ص/٥ج
  .١٥٩ص/٢ج الشیرازي، المھذب في فقة اإلمام الشافعي، مصدر سابق، )٣(
  .٢٦٢ص/٣الغزالي، الوسیط في المذھب، مصدر سابق، ج )٤(
  .٢٨٠ص/٤النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، مصدر سابق، ج )٥(
  .٣٧٤ص/٦العمراني، البیان في مذھب اإلمام الشافعي، مصدر سابق، ج )٦(
  .١٥٩ص/٢الشیرازي، المھذب في فقة اإلمام الشافعي، مصدر سابق، ج )٧(
الماوردي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني، : نظری )٨(

، ١٢ص/٦ج) في فروع المذھب الشافعي(، بحر المذھب ٤٧٨ص/٦مصدر سابق، ج
  .٦٢٤، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن ص١٩٩ص/٤التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي ج
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ف�إّن اش�ترى الط�رف األول البض��اعة للط�رف الث�اني، فعن�د ذل��ك یك�ون نص�ف البض��اعة،         .٢
 .وذلك بحسب االذن الذي اعطاه

ثالثة شرائط وإن تم شراء البضاعة من قبل أحدھما بأن تكون ملكیتھا لكالھما صح ذلك ب.٣
 :ھي

١( وصف النوع المتجر بھ، سواء كان نوع أو أنواع عدَّة(. 

 ٢(أن یقدر المال الذي تم شراء البضاعة بھ(. 

٣( أن ینوي عند الشراء أنَّ عملیة الشراء تتم لھ ولصاحبھ(. 

٤( أن یأذن لھ في ذلك أي في الشراء المقید أي شراء بضاعة معینة مقدرة(. 

وإن أذن كل واحد منھما لآلخر في شراء شيء معلوم ”: زيقال اإلمام الشیرا
  .)٥(“بینھما فاشتریا ونویا عند الشراء أن یكون ذلك بینھما كان بینھما، وربحھ لھما

یشترط ذكر شرائط الوكالة اي : وقال مالك والشافعي”: وقال ابن قدامة المقدسي
عین الجنس وغیره من ؛ ألن شرائط الوكالة معتبرة في ذلك، من ت-في شركة الوجوه

  .)٦(“شرائط الوكالة
ما اشتریت في ھذا الوقت من : ال بأس بأن یقول الرجل للرجل”: وقال ابن المنذر 

متاع، فھو بیني وبینك، وال أعلم أحدًا یمنع من ھذا، وإذا جاز ذلك في الوقت، جاز أن 
  .)٧(“یوكل كل واحد منھما صاحبھ یشتري ما بدا لھ

  .ابن المنذر اثناء حدیثھ عن شركة الوجوهوقد ذكر ھذا القول 

                                      
ھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني، الماوردي، الحاوي الكبیر في فق: ینظر )١(

، ١٢ص/٦ج) في فروع المذھب الشافعي(، وبحر المذھب ٤٧٨ص/٦مصدر سابق، ج
  .٦٢٤، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن ص١٩٩ص/٤التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي ج

صر المزني، الماوردي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مخت: ینظر )٢(
، ١٢ص/٦ج) في فروع المذھب الشافعي(، بحر المذھب ٤٧٨ص/٦مصدر سابق، ج

  .٦٢٤، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن ص١٩٩ص/٤التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي ج
  .المصادر السابقة : ینظر )٣(
  .المصادر السابقة : ینظر )٤(
، التنبیھ )م١٩٨٣- ه١٤٠٣(یروزآبادي الشیرازي، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الف )٥(

حلیة العلماء في معرفة : وینظر. ١٠٨، عالم الكتب، بیروت، ص١في الفقھ الشافعي، ط
  . ، مصدر سابق، القفال١٠٣ص/٥مذاھب الفقھاء ج

  .، مصدر سابق، ابن قدامة المقدسي١١ص/٥المغني ج )٦(
، اإلشراف على )م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم النیسابوري،  )٧(

 - ، مكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة ١، ط)صغیر أحمد األنصاري: تحقیق(مذاھب العلماء، 
  .١٧٦ص/٦اإلمارات العربیة المتحدة، ج
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وبما ذكرت من اقوال فقھاء الشافعیة ظھر أیًضا أن القول بأنَّ شركة : قال الباحث 
  .الوجوه باطلة على االطالق ال یصح؛ ألنَّ ھنالك صور وشروط صححت شركة الوجوه

  : فقھاء السادة الحنابلة. ث

  .التعریف. أ

رك رجالن فیما یشتریان بجاھھما، وثقة أن یشت”: عرَّفھا صاحب الكافي بقولھ
التجار بھما، من غیر أن یكون لھما رأس مال، على أن ما اشتریاه فھو بینھما على ما 
اتفقا علیھ من مساواة، أو تفاضل، ویبیعان، فما رزق اهللا تعالى من الربح، فھو بینھما 

  .)١(“على ما اتفقا علیھ، فھو جائز
و أن یشترك اثنان فیما یشتریان بجاھھما، وثقة ھ”: وعرَّفھا في المغني بقولھ

التجار بھما، من غیر أن یكون لھما رأس مال، على أن ما اشتریا بینھما نصفین، أو 
أثالثا، أو أرباعا، أو نحو ذلك، ویبیعان ذلك، فما قسم اهللا تعالى فھو بینھما، فھي جائزة، 

، أو ذكر صنف المال، أو لم سواء عین أحدھما لصاحبھ ما یشتریھ، أو قدره، أو وقتھ
  .)٢(“ما اشتریت من شيء فھو بیننا: یعین شیئا من ذلك، بل قال

شركة الوجوه بأن یشتركا بغیر ”: “الجد”وعرَّفھا عبد السالم بن عبد اهللا ابن تیمیة 
مال في ربح ما یشتریان في ذممھما بجاھھما، وسواء عینا المشترى بنوع أو وقت أو 

  .)٣( “شترى بینھما حسبما شرطاهأطلقا ویقع ملك الم
شركة الوجوه، وھي أن یشترك اثنان على أن یشتریا بجاھھما ”: وقال الزركشي

دینا، وھي جائزة، إذ معناھا وكالة كل واحد منھما صاحبھ في الشراء والبیع، والكفالة 
  .)٤( “بالثمن، وكل ذلك صحیح، وألنھا مشتملة على مصلحة من غیر مضرة

وھي أن یشتركا ِفي ربح َما یشتریان ِفي ذممھما ”: ن الحنبليوقال ابن بلبا
  .)٥(“بجاھیھما، وكل َوكیل االخر وكفیلھ ِبالّثمن

  .)٦(والتعاریف التي مضت ھي المذھب وعلیھا االصحاب كما قال المرداوي

                                      
، مصدر سابق، ابن قدامة المقدسي، وابن قدامة المقدسي، الشرح الكبیر ١١ص/٥المغني ج )١(

  . على متن المقنع، مصدر سابق
. ٤٥٨ص/٥المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، مصدر سابق، ج: ینظر )٢(

  . ٢٧٠ص/٢والحجاوي، اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق، ج
ابن تیمیة، عبد السالم بن عبد اهللا بن الخضر بن محمد، الحراني أبو البركات مجد الدین،  )٣(

ھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، مكتبة المعارف، ، المحرر في الفق)م١٩٨٤ه، ١٤٠٤(
  .٣٥٣ص/١، الریاض ج٢ط

  .١٢٩ص/٤والزركشي، شرح الزركشي، مصدر سابق، ج )٤(
، )م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٣(الخلوتي، عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد البعلي الحنبلي، : ینظر )٥(

محمد بن ناصر : تحقیق(كشف المخدرات والریاض المزھرات لشرح أخصر المختصرات، 
  . ٤٥٩ص/٢بیروت، ج/ لبنان - ، دار البشائر اإلسالمیة ١، ط)العجمي

  .٤٥٨ص/٥المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، مصدر سابق، ج )٦(
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  .)١(“وھو أن یشترك اثنان بمال غیرھما”: وعرَّفھا الخرقي
ا أن یدفع واحد مالھ الى اثنین مضاربة، معناھ”: وأیًضا عرفھا القاضي بقولھ

فكیون المضاربان شریكین في الربح بمال غیرھما؛ ألنھما إذا أخذا المال بجاھھما لم یونا 
  .)٢( “مشتركین بملك غیرھما

وھذان التعریفان صور أخرى لشركة الوجوه، تختلف عن التعریفین السابقین، وقد 
  .)٣(ركة الوجوهقالوا إنھا في عموم الشركة ولیس صور لش

  .التوصیف. ب

الجواز منصوص اإلمام أحمد، فقد سئل عن رجلین اشتركا بغیر رؤوس أموال، قال .١
 .)٤(أقول جائز: قال أحمد...ما اشتریت فھو بیني وبینك؟: كل واحد منھما

وس��میت ھ��ذه ش��ركة  ”: إنم��ا كان��ت نس��بة إل��ى الوج��ھ، ق��ال المقدس��ي   : س��بب التس��میة .٢
ف�الن  : ا یشتریان بجاھھما، والجاه والوجھ واح�د، یق�ال  الوجوه، ألنھما یشتركان فیم

 .)٥(“وجیھ، إذا كان ذا جاه

 على أي اساس تقوم ھذه الشركة؟ .٣

االساس الرئیسي ھو الجاه الذي یتمیز بھ الشركاء، یضاف إلى ذلك ثقة السوق 
 .)٦(فیھم، وأیًضا الوكالة، والكفالة المتبادلة بین االطراف

  : ھما على قولینكیفیة توزیع االرباح عند.٤

، وھذا )٧(یكون توزیع االرباح بحسب االتفاق الذي یكون بینھما: قول الخرقي. أ
الوجھ ھو المعتمد في المذھب؛ قیاًسا على سائر أنواع الشركات التي یتم توزیع االرباح 

وفي شركة الوجوه، یكون على قدر ملكیھما في ”: بحسب االتفاق، قال المقدسي
شركة ”: ، وقال ابن مفلح)٨(“ما أصال یرجعان إلیھ، ویتقدر الربح بھالمشترى؛ ألنَّ لھ

أن یشتریا في ذممھما بجاھھما شیئا یشتركان في ربحھ، عینا جنسھ أو قدره : الوجوه ھي

                                      
  .١٨٣ص/٥ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبیر على متن المقنع، مصدر سابق، ج )١(
  .١٨٣ص/٥تن المقنع، مصدر سابق، جابن قدامة المقدسي، الشرح الكبیر على م )٢(
  .١٨٣ص/٥ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبیر على متن المقنع، مصدر سابق، ج: ینظر )٣(
، مسائل )م٢٠٠٢ه، ١٤٢٥(الكوسج، إسحاق بن منصور بن بھرام أبو یعقوب المروزي،  )٤(

اإلسالمیة ، عمادة البحث العلمي، الجامعة ١اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، ط
، إسحاق بن منصور بن بھرام، أبو ٢٩٩١ص/ ٦بالمدینة المنورة، المملكة العربیة، ج

یعقوب المروزي، المعروف بالكوسج، عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة 
  .م٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٥، ١المنورة، المملكة العربیة ال، ط

  .ة المقدسي، مصدر سابق، ابن قدام١٢ص/٥المغني ج: ینظر )٥(
  .٢٨٢بھاء الدین المقدسي، العدة شرح العمدة، مصدر سابق، ص: ینظر )٦(
  . ، مصدر سابق، ابن قدامة المقدسي٢٣ص/٥المغني ج: ینظر )٧(
  .، مصدر سابق، ابن قدامة المقدسي٢٧ص/٥المغني ج: ینظر )٨(
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ما اشتریت من شيء فبیننا، صح، والملك بینھما : أو وقتھ أو ال، فلو قال كل منھما لآلخر
  .)١(“على ما شرطا

توزع االرباح على قدر الملكیة الشخصیة في الشركة؛ وذلك : قول القاضي. ب
ألنَّ الشركة قامت على الضمان الذي بینھما، والضمان لیس فیھ تفاضل، فعلیھ ال یجوز 

على : قال القاضي وابن عقیل في شركة الوجوه”: ، قال المرادي)٢(التفاضل في الربح
ك رجحھ الزركشي في شرحھ على ، وكذل)٣( “قدر ملكیھما، لئال یأخذ ربح ما لم یضمن

على قدر ملكي : في شركة الوجوه...یكون الربح على”: مختصر الخرقي، حیث قال
  .)٤( “المشتري

 :كیفیة توزیع الخسارة.٥

الخسارة توزع على عكس األرباح، إنما تكون على قدر الملكیة في الشركة، یقول 
واء كان الربح بینھما كذلك تكون الوضیعة على قدر ملكیھما في المشترى، س”: المقدسي

أو لم یكن، وسواء كانت الوضیعة لتلف، أو نقصان في الثمن عما اشتریا بھ، أو غیر 
  .)٥( “ذلك

في شركة الوجوه تكون ”: وقال عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي
 الوضیعة على قدر ملكیھما في المشترى، سواء كان الربح بینھما كذلك أو لم یكن،
وسواء كانت الوضیعة لتلف أو نقصان في الثمن عما اشتریا بھ أو غیر ذلك، والوضیعة 
في المضاربة على المال خاصة ال شيء على العامل منھا؛ ألن الوضیعة عبارة عن 
نقصان رأس المال، وھو مختص بملك ربھ ال شيء فیھ للعامل، فیكون نقصھ من مالھ 

  .)٦(“دون غیره
  .تظھر اثناء العمل في الشركةباقي التصرفات التي .٦

وھما في التصرفات ”: یكون ذلك بحسب قوانین شركة العنان، جاء في المقنع
یعني فیما یجب لھما وعلیھما، ”: ، وشرح ھذا الكالم ابن مفلح بقولھ)٧(“كشریكي العنان

  .)٨(“وفي إقرارھما وخصومتھما

                                      
  .١١١ص/٧ابن مفلح، الفروع، مصدر سابق، ج )١(
  .صدر سابق، ابن قدامة المقدسي، م٢٣ص/٥المغني، ج: ینظر )٢(
  .١٥٧ص/١٤المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، مصدر سابق، ج: ینظر )٣(
  . ١٣٣ص/٤والزركشي، شرح الزركشي، مصدر سابق، ج )٤(
والزركشي، شرح الزركشي، . ، مصدر سابق، ابن قدامة المقدسي٢٨ص/٥المغني ج: ینظر )٥(

  .١٣٣ص/٤مصدر سابق، ج
  .١١٩ص/٥بن قدامة المقدسي، الشرح الكبیر على متن المقنع، مصدر سابق، جا )٦(
  . ٢٠٠ابن قدامة، المقنع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق، ص )٧(
  .٣٨٦ص/٤ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، مصدر سابق، ج )٨(
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شركة ”: قولھوقد ذكر صاحب المقنع كل ما مضى من توصیف لشركة الوجوه ب
الوجوه وھي أن یشتركا على أن یشتریا بجاھھما دینا، فما ربحا فھو بینھما، وكل واحد 
منھما وكیل صاحبھ كفیل عنھ بالثمن، والملك بینھما على ما شرطاه، والوضیعة على 
قدر ملكیھما فیھ، والربح على ما شرطاه، ویحتمل أن یكون على قدر ملكیھما، وھما في 

  .)١(“یكي العنانالتصرفات كشر
وممن أجازھا من فقھاء األمة أیًضا سفیان الثوري، واسحاق بن راھویھ، وأبو 

  .)٢(ثور، وابن المنذر من الشافعیة

ب اطا  

  .ا و  ارت

بما ذكرت سابًقا سواء من اجاز شركة الوجوه على االطالق، وھم كثیر من فقھاء  
نفیة والحنابلة، أو من أجازھا بعد تقیید الشركة بضوابط مراعاة األمة ومن ابرزھم الح

للخروج من الغرر والمخاطر التي تكتنف الشركة بشكل مطلق بحسب رأیھم، فإنَّ 
المساھمة بالوجاھة في الشركات ممكنة في جمیع االحوال وعلى كافة األقوال؛ ولھذا نجد 

التعامالت واالسواق المالیة، ولھا اسھم  أنَّ ھذه الشركة موجودة في اسواقنا، ومعتمدة في
ومكانة في البورصات، سواء المحلیة أو االقلیمیة، كما أنَّ كثیر من التعامالت المالیة 
والتجاریة في االسوق المحلیة تقوم على شخصیة ھذه الشركة، ویجب أن ال یجري تلفیق 

أن یتأخذ مذھب من في االخذ بالجواز، وإال فقد یقع الشخص في الحرام، بل الواجب 
المذاھب الفقھیة في ضبط اصول ھذه الشركة، بل كافة العبادات حتى ال نقع في الرخص 

بل قال اإلمام  )٣(إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فیك الشر كلھ: المطلقة، وحتى قالوا
  .)٤(من أخذ بنوادر العلماء خرج من اإلسالم: االوزاعي

تلف فیھ العلماء وأخذ بالرخص من أقاویلھم ومن یتبع ما أخ”: وقال ابن الصالح
فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت لھ یتبع رخص ”: ، وقال الشاطبي)٥( “تزندق أو كاد

رخص المذاھب، وكل قول وافق فیھا ھواه؛ فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة 

                                      
  .، مصدر سابق، البھوتي٥٢٦ص/٣كشاف القناع عن متن اإلقناع ج: ینظر )١(
، مصدر سابق، ابن قدامة، وابن ضویان، إبراھیم بن محمد بن ١١ص/٥ینظر المغني ج )٢(

، ٧، ط)زھیر الشاویش: تحقیق(، منار السبیل في شرح الدلیل، )م١٩٨٩-ه١٤٠٩(سالم، 
 . ٤٠٤ص/١المكتب اإلسالمي، ج

-ه١٤١٤(القرطبي، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم : ینظر )٣(
، دار ابن الجوزي، ١، ط)أبو األشبال الزھیري: تحقیق(، جامع بیان العلم وفضلھ، )م١٩٩٤

  .٩٢٧ص/٢المملكة العربیة السعودیة، ج
  . ، مصدر سابق، البیھقي٩٩ص/ ٢١السنن الكبیر ج: ینظر )٤(
، فتاوى ابن )ه١٤٠٧(ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین،  )٥(

، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب، ١، ط)موفق عبد اهللا عبد القادر: تحقیق(، الصالح
  . ٥٥٠ص/٢بیروت، ج
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ن االجماع ، ثّم نقل عن ابن حزم أ)١( “الھوى، ونقض ما أبرمھ الشارع وأخر ما قدمھ
  .)٢( منعقد أن تتبع الرخص فسق ال یحل

فمن أراد أنَّ یعتمد في تأسیس شركتھ علیھ أن یعرض أوراق التأسیس على مجمع  
فقھي أو مؤسسة إفتائیة أو عالم متمرس على مذھب من المذاھب الفقھیة كأن یتخذه 

  .مستشاًرا فقھًیا
ومبادئھ  مأكثر الطرق تعبیرًا عن روح اإلسال” وبما أن الشركة

  .)٣( “توظیف المال وتشغیلھ، وأقربھا إلى تحقیق العدالة في االقتصادیة،

  اطب اث

وظه ا بم ا.  

الوظیفة بحسب الشریعة اإلسالمیة عمل خدمي، یتقضى من یقوم بھ على أجًرا 
مة عامة مصلحة من مصالح المسلمین، باعتبارھا خد”: محدًدا متفق علیھ مسبًقا، وھي

  .)٤(“تستھدف إشباع حاجات المواطنین
بأنھ الشخص الذي ُیعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة مرفق ”: وقد ُعِرَف الموظف العام

عام تدیره الدولة، على أن یكون ھذا الشخص قوًیا أمیًنا یعمل بتفاٍن وإخالص، وال تأخذه 
ما یعمل في ظل تعلیم في اهللا لومة الئم، غیر مستغل منصبھ لمصالحھ الشخصیة، وإن

  .)٥(“الشریعة اإلسالمیة، منفَذا لھا ومطیًعا ألوامرھا، أو أمر رؤسائھ
والوظیفة العامة في الفقھ اإلسالمي تقوم على أساس أنھا واجب دیني، وأنھا  

  .)٦(أمانات ال مغانم، وتكلیف ال تشریف، وعبادة ال سیادة
ان لھ نفوذ واسع أو ضیق فإنَّ فالجاه الوظیفي الذي یتمتع بھ كل موظف سواء ك 

كل ذلك مقید باألمانة التي ألقیت علیھ من مراعاة الشرع في عدم المحاباة أو التكسب من 
  .ھذه الوظیفیة

                                      
  .١٣٣ص/٣الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، ج )١(
الودعان، ولید بن فھد، تتبع : وینظر. ٨٢ص/٥الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، ج )٢(

  .https://www.alukah.net: رخص العلماء، شبكة األلوكة الشرعیة
، القرض كأداة للتمویل في الشریعة )م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧(الجندي، محمد الشحات،  )٣(

  .١٣٨، المعھد العالمي للفكر االسالمي، دراسات في الفقھ اإلسالمي، ص١اإلسالمیة، ط
یاسین، ربوح، طبیعة الوظیفة العمومیة في اإلسالم، مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة،  )٤(

م، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة ٢٠١٥جوان، / ١٩عدد ال
  .١٨٩، ص)الجزائر(

مجالي، حازم حمدي، الموظف العام وواجباتھ بین الشریعة االسالمیة والقانون الوضعي،  )٥(
  . دراسة مقارنة، رسالة غسر منشورة، كلیة القانون، جامعة فلسطین

  .١٩٠ح، طبیعة الوظیفة العمومیة في اإلسالم، مصدر سابق، صیاسین، ربو: ینظر )٦(
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كل تعاقد مالي یعقده الموظف العام : االستفادة من الوظیفة”: یقول ولید شاویش 
لو كان خارج الوظیفة یخرج عن التبادل التجاري الطبیعي، وال تتحقق لھ ھذه الصفقة 

العامة، فھذا یعني أنھ قد استفاد من الوجھ، وصفقتھ حرام، وھو متربح بثمن الوجھ، 
وینطبق ذلك على الوظیفة في العمل الخاص، فیجب أن تكون جمیع تصرفاتھ الوظیفیة 

  .)١( “لمصلحة العمل
اعدي رضي وما ذكر انًفا دلیلھ حدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم فعن أبي حمید الس

استعمل النبي صلى اهللا علیھ وسلم رجال من األزد، یقال لھ ابن األتبیة ”: اهللا عنھ، قال
فھال جلس في بیت أبیھ أو «: ھذا لكم، وھذا أھدي لي، قال: على الصدقة، فلما قدم قال

بیت أمھ، فینظر یھدى لھ أم ال؟ والذي نفسي بیده ال یأخذ أحد منھ شیئا إال جاء بھ یوم 
ثّم » یامة یحملھ على رقبتھ، إن كان بعیرا لھ رغاء، أو بقرة لھا خوار، أو شاة تیعرالق

  .)٢( “ثالثا» اللھم ھل بلغت، اللھم ھل بلغت«: رفع بیده حتى رأینا عفرة إبطیھ
ففي ھذا الحدیث تصریح واضح أن ما أخذه ھذا الموظف أو العامل ھو بسبب  

ھ المتحصل من قیامھ بمھمة عامة، ولھذا قال المكانة الوظیفیة، وبسبب نفوذھا، وجاھ
 “أو بیت أمھ، فینظر یھدى لھ أم ال؟ أبیھفھال جلس في بیت ”النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

)٣(.  
وإذا ثبتت ھذه التشدیدات فالقاضي والولي ”: یقول حجة اإلسالم اإلمام الغزالي

عزل وھو في بیت أمھ یجوز ینبغي أن یقدر نفسھ في بیت أمھ وأبیھ، فما كان یعطى بعد ال
لھ أن یأخذه في والیتھ، وما یعلم أنھ إنما یعطاه لوالیتھ فحرام أخذه، وما أشكل علیھ في 

  .)٤( “ھدایا أصدقائھ أنھم ھل كانوا یعطونھ لو كان معزوًال فھو شبھة فلیجتنبھ
 دلیل على تحریم الھدیة -صلى اهللا علیھ وسلم  -تعلیل النبي ”: وقال ابن الھمام

، وقال أحمد بن إسماعیل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثّم )٥( “التي سببھا الوالیة
  .)٦( “وفیھ دلیل على حرمة ھدایا العمال والوالة ألنھا رشوة”: ثّم الحنفي

                                      
  :الصفحة الشخصیة للدكتور على الفیس بوك )١(

 https://www.facebook.com/drwalidshawish 
 ٣٨ص /٩، ج٢٥٩٧برقم  ١٥٩ص/٣البخاري، صحیح البخاري، مصدر سابق ج: تخریج )٢(

لم، مصدر سابق، ، ومسلم، صحیح مس٧١٩٧و ٧١٧٤، و٦٩٧٩برقم  ٧٦، ٧٠و
  . متفق علیھ: الحكم على الحدیث). ١٨٣٢( - ٢٧برقم  ١٤٦٣ص/٣ج

  . قطعة من الحدیث السابق )٣(
الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت،  )٤(

  .١٥٦ص/٢ج
  . ٢٧٢ص/٧ابن الھمام، فتح القدیر، مصدر سابق، ج )٥(
  .٢٢٧ص/٥وثر الجاري إلى ریاض أحادیث البخاري، مصدر سابق، جالكوراني، الك )٦(
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أن ما أھدي إلى العمال وخدمة السلطان بسبب سلطانھم أنھ : فیھ”: وقال ابن الملقن

ھدایا العمال رشوة ولیست بھدیة، إذ لوال العمل لم یھد ”: تین، وقال ابن ال)١(“لبیت المال
  .)٢( “لھ، كما نبھ الشارع علیھ
وفي الحدیث بیان أن ھدایا العمال والقضاة محظورة، وذلك إذا ”: وقال ابن الرافعي

كان یھدى إلى العمال لُیغمضوا في الواجب، وإلى القضاة لیحیفوا في الحكم، وفیھ أنھ 
 “حال مرتكب الحرام، ویمنع ویحذر على مأل من الناس إذا احتیج إلیھیجوز أن یشھر 

)٣(.  
كأنھ خیانة هللا ”: وقال القاضي عیاض مشدًدا في أخذ العمال الھدایا بسبب جاھھم

تعالى وللمسلمین، إما ألنھ یأخذه لنفسھ منھم باسم الھدیة لیسامحھم في بقیة ما یأخذ منھم، 
مجرد والیتھ والتصنع إلیھ بما یھدى إلیھ، فھي خیانة  فھي خیانة للطائفتین، أو ألجل

  .)٤(“ألمانة اهللا؛ وكلھ غلول
ھذا بیان أن ھدایا العمال سحت، وأنھ لیس سبیلھا سبیل ”: وأخیًرا یقول الخطابي

سائر الھدایا المباحة، وإنما یھدى إلیھ المحاباة، ولیخفف عن المھدي، ویسوغ لھ بعض 
  .)٥( “نھ، وبخس للحق الواجب علیھ استیفاؤه ألھلھالواجب علیھ، وھو خیانة م
أنھ یقوم بما یجب علیھ لآلخرین بجھة : األصل في الموظف”واالمر في ذلك أّن 

عملھ، أو بما یجب علیھ لصالحھا، وھذا ال یجیز لھ أخذ الھدیة علیھ، كما ال یجوز لھ 
لیھ، والموظف یعمل في باإلجماع أنھ یأخذ ماًال على صالتھ وصیامھ وإیمانھ؛ لوجوبھا ع

جھة عملھ مقابل عوض، وائتمنتھ على عملھ، فعلیھ الصبر في أدائھ بأمانة وإخالص، 
  .)٦( “وال یحل لھ اإلخالل بما اؤتمن علیھ؛ بحجة قلة راتبھ، أو كثرة عملھ

  

                                      
  .٥٣٠ص/  ٣٢ابن الملقن، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، مصدر سابق، ج )١(
  .٢٥٣ص/  ٢٤العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، مصدر سابق، ج: ینظر )٢(
  .١٦١ص/٢الرافعي، شرُح ُمْسَند الشَّاِفعيِّ، مصدر سابق، ج )٣(
القاضي عیاض، َشْرُح َصِحیح ُمْسِلِم ِللَقاِضى ِعَیاض الُمَسمَّى ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم،  )٤(

  .٢٣٦ص/٦مصدر سابق، ج
  .٨ص/ ٣الخطابي، معالم السنن، مصدر سابق، ج )٥(
  . ٤٦أحكامھا وكیفیة التصرف فیھا، مصدر سابق، ص-الھاشم، الھدایا للموظفین )٦(
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  املبحث الرابع

  التكييف الفقهي لبذل اجلاه وعوضه

  اطب اول

  اه وووم اف ا وور ذل 

التكییف الفقھي من المصطلحات المعاصرة التي یتناولھا الباحثین واالكامین في 
دراستھم وبحوثھم وقبل التطرق الى المفھوم العلمي لھذا المصطلح البد من التعریف عنھ 
من حیث اللغة واالصطالح حتى نتصور مفھومھ ونعرف الى أي المصطلحات الفقھیة 

  .من حیث اللغة واالصطالح یمكن التعریف بھ على الشكل التالي أقرب فالتكییف الفقھي
  .مفھوم التكییف الفقھي: أوًال

 : التكیف في اللغة
من كّیف الشيء إذا صوره وكتبھ، والعرب تقول كیَّف األدیم إذا قطعھ، وقد نّص  

لفاحص علماء اللغة أنھا بھذا المفھوم كلمة لم تستخدمھا العرب فیما سبق، ولكن الناظر وا
لھذا المعنى یجد أنھا قد جاءت على المعنى المستخدم، أي أّن الكلمة في أصلھا تدل على 
القطع، وھو نوع من التغییر، وكیَّف فیھا معنى التغییر من جعل الشيء مناسبًا لشيء 

ولھذا ُعرفت في المعاجم  )١(آخر، فالجامع بین المعنى القدیم والمعنى الحدیث ھو التغییر
أحدث تغییًرا فیھ یؤدِّي إلى انسجامھ مع شيء آخر ال یتبّدل : كیَّف الّشيَء" :الحدیثة

  .)٢("تكییف الحیاة وفًقا للبیئة"
 .وفي االصطالح

كما ُذكر سابًقا ھو اصطالح حادث في لغة الباحثین في مجال الفقھ، وقد ُعرف  
، )٣(ند فقھاء الشریعة بأنھ تحریر المسائل الفقھیة، وبیان انتمائھا إلى أصل معّین معتبر ع

ھو التصور الكامل للواقعة وتحریر األصل الذي تنتمي : "وعّرفھ الباحث القحطاني بقولھ
وھذا التعریف ھو عین التعریف الذي نقلتھ مع تغییر بسیط في الكلمات، فھو  )٤(" إلیھ

على نفس الفحوى والمعنى، وإجراءات أغلب البحوث الفقھیة كانت تجري وال زالت 
التعریف المنقول عن كتاب معجم لغة الفقھاء، فھو یعد األساس في التنظیر لھذا  على

المصطلح على المسائل الفقھیة الحادثة والنازلة، وعكسھا على األصول الفقھیة التي 

                                      
، الزبیدي، تاج العروس، مصدر سابق، ٤١٤ص/٥فراھیدي، العین، مصدر سابق، جینظر ال )١(

  ،٢٤/٣٥٣ج
، )بمساعدة فریق عمل(عمر، أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة،  )٢(

  . ٣/١٩٧٨، عالم الكتب، ج١ط
  .١٤٣قلعجي، معجم لغة الفقھاء، مصدر سابق، ص: ینظر )٣(
فر بن علي بن محمد القحطاني، التكییف الفقھي لألعمال المصرفیة، مؤتمر القحطاني، مس )٤(

  .١٧المصارف االسالمیة بین الواقع والمأمول، دبي، ص
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اجتھد على ضوئھا فقھاء األمة واستنبطوا الفروع الفقھیة التي على ضوئھا تّم تأسیس 
 .منظومة الفقھ اإلسالمي

تحدید حقیقة الواقعة المستجدة : "فھ بشكل موسع أكثر محمد شبیر بقولھوعّر
إللحاقھا بأصل فقھي، خصھ الفقھ اإلسالمي بأوصاف فقھیة، بقصد إعطاء تلك األوصاف 
للواقعة المستجدة عند التحقیق من المجانسة والمشابھة بن األصل للواقعة المستجدة في 

 .)١("الحقیقة
ثر سعة ولكنھ شرح وتوضیح لما سبق في تعریف وإن كان ھذا التعریف أك

  .أصحاب معجم الفقھاء، فالذي ترتضیھ الباحثة ھو األول، والمنقول عّمن ذكرت
 .أنھ یشمل المستجدة وغیرھا» المسائل الفقھیة«فالقول في التعریف 

یحتمل كل أصل مقّرر معتبر » بأصل معتبر عند فقھاء الشریعة«وأیًضا القول  
سواء كان من الكتاب، والسنة، واألجماع، والقیاس، أو األصول المختلف  عند الفقھاء،

فیھا كالمصلحة المرسلة، واالستصحاب، واالستحسان، والعرف، وشرع من قبلنا، أو 
 .)٢( غیر ذلك
توضح اإلجراء الفقھي الذي ینبغي على الباحث أْن یقوم بھ، » تحریر«وكلمة  

 -بشكل صحیح-اجھ كّل باحث فقھي للقیام فھو یوضح مدى الجھد الالزم الذي یحت
 . باالستخدام االمثل آللیة التكییف الفقھي

وبما أن صور بذل الجاه قد تعددت، وذكر فیما سبق عدة صور لذلك فإن التكییف  
الفقھي ال بد أن یكون حاضًرا حتى یقیم تلك الصور على الواقع الحیاتي للناس في 

ة، فقد تحدثت في الفصل الثالث عن تطبیقات معاصرة مجتمعاتھا وحیاتھا العامة والخاص
لعوض الجاه، وكان التكییف مساًرا معي في البحث، ولكن لم أعرف بھ وبناًء على 

الذي رغبة في وضع فصل خاص للتكییف الفقھي  توجھات وارشادات مشرفي حفظھ اهللا
عات الرسالة؛ حتى ال تخلوا ھذا الرسالة وھذا الجھد من فائدة أو مصطلح یناسب موضو

فلھذا عدت إلى عرض مجموعة من المسائل الفقھیة ذات الصلة بمصطلح التكییف 
الفقھي، لعّلي أضع بصمة في المجتمع الدراسي والبحثي في بلدي وفي أمتي اإلسالمیة، 
وعلیھ سوف أحاول جاھًدا في تحدید مطلب یتناول التكییف الفقھي مع موضوعات 

، وإجارة األشخاص، وكذلك الشفاعة وشركة الوجوه، وال الكفالة، والضمان، والجعالة
یخفى على القارئ أني قد تحدثت عن أغلب ھذه الموضوعات فیما سبق، ولكّن ھذا 
الفصل خاص بالتكییف الفقھي على ھذه المسائل التي تدور في الحیاة العامة واألسواق 

شكل أساسي وحقیقي في والشركات الخاصة والعامة؛ فلذا یجب مراعاة التكییف الفقھي ب
التطبیق العلمي؛ حتى نكون منضبطین بالضابط الشرعي والفقھي، والذي كلھ خیر 

                                      
، دار القلم ٣شبیر، محمد عثمان شبیر، التكییف الفقھي للوقائع المستجدة وتطبیقاتھ الفقھیة، ط )١(

  .٣٠دمشق، ص –
شباب  –، مكتبة الدعوة ٨، معاني القرآن، ط)ھــ١٣٧٥( خالف، عبدالوھاب خالف، : ینظر )٢(

  .٢٢األزھر، ص
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وبركة، ویؤسس لمفھوم صحیح وواقعي لبذل الجاه وعوضھ في الحیاة العامة، وبین 
التجار وأصحاب رؤوس األموال والعاملین معھم، وھذا سوف ینعكس بصورة إیجابیة 

الذي  التطور في مناحي الحیاة بكل جوانبھا وتفریعاتھا، وھوعلى الواقع المجتمعي و
 .تسعى إلیھ كل األمم، ومنھا األمة اإلسالمیة المباركة

ب اطا  

 وه وذل ا ف ن ل اا. 

یقتصر عملي في كل مسائل سوف تذكر أْن أعّرف بالمصطلح المستخدم من حیث 
أحاول إجراء التكییف الفقھي بحسب آراء الفقھاء واجتھاداتھم، مع اللغة واالصطالح، ثم 

األخذ بنظر االعتبار محاوالت الباحثین المعاصرین، والتي فیھا معاني الجدة والصواب 
 .والبحث والتحري

 .تكییف بذل الجاه وعوضھ مع الكفالة والضمان: أوًلا
ب العالقة الفقھیة بین أوضحت كثیًرا مما یتعلق بالكفالة والضمان وذلك في مطل

وھنا وسف اقتصر على ما یالئم التكییف الفقھي لھذه المسالة  )١( الجاه والكفالة والضمان
من حیث التعریف اللغوي والتعریف االصطالحي، والتكییف الفقھي لھا في ضوء 

  .الدراسات الفقھیة، ثم الحدیث عن تكییفھا الفقھي الخاص مع عوض بذل الجاه وعوضھ
  .الكفالة من حیث اللغة واالصطالح :أوًال

: " ، وق�الوا )٢( اسم من كفل، الذي معن�اه عن�د الع�رب تض�من ش�يء للش�يء      : الكفالة لغة. أ
وكافل وكفیل بمعنى " كفلت الرجل والمرأة، إذا تكفلت مؤونتھ، فأنا كافل وھو مكفول

 .)٣(واحد 

ة األص�یل ف�ي   أنھ�ا ض�م ذم�ة الكفی�ل إل�ى ذم�      : "جاء تعریفھا عند الجرج�اني : اصطالح. ب
  .)٤("المطالبة

إلزام إحضار من یستحق حضوره : "وعرفھا السیوطي رحمھ اهللا تعالى بقولھ
 .)٥(" مجلس الحكم بإذنھ، أو بإذن ولیھ، أو عین یلزم موتھ ردھا

كال التعریفین لیس بینھما خالف من حیث الجوھر والحقیقة، فاألول كأنھ یتحدث 
 .عن المقصود من الكفالة وھو إحضار من علیھ الحق عن عقد الكفالة، والثاني فیھ حدیث

                                      
   ٧٩ص: ینظر )١(
  .١٨٧ص/٥ابن فارس، مقاییس اللغة، مصدر سابق، ج: ینظر )٢(
  .٩٦٩ص/٢ابن درید، جمھرة اللغة، مصدر سابق، ج )٣(
  .١٨٥الجرجاني، التعریفات، مصدر سابق، ص )٤(
، عبد )م  ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤(ل الدین السیوطي، السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جال )٥(

 - ، مكتبة اآلداب ١ط) محمد إبراھیم عبادة (الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي 
  .٥٤مصر، ص/ القاھرة 
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بأنھا ما یتحملھ االنسان، ویلتزمھ في "وھنالك تعریف ثالث للكفالة حیث عرفت 
 .)١("ذمتھ باالستدانة، لیدفعھ في إصالح ذات البین

وھذا التعریف انسب لمسمى ھذه المسألة حیث فیھ تصریح بالعالقة بین الكفالة 
  .من مقصود وفوائد بذل الجاه ھو إصالح ذات البینوبذل الجاه حیث إن 

  
 .التكییف الفقھي لبذل الجاه وعوضھ مع الكفالة: ثانیًا

یمكن النظر إلى ھذا األمر من زاویة أن الباذل لجاھھ ھل لھ أن یأخذ عوضًا عن 
بذلھ لھذا الجاه بسبب الكفالة التي سوف یتلبس بھا أثناء حضوره لمحل النزاع العشائري 

 غیرھا من النزعات واالختالفات المجتمعة؟أو 
واتفقوا على أّن : "بما أّن عقد الكفالة قد أجمع العلماء على جوازه، یقول ابن حزم

من كان لھ على آخر حي حق واجب من مال حدود قد وجب بعد فضمنھ عنھ ضامن 
لك واحد بأمر الذي علیھ الحق ورضي المضمون لھ بذلك وكان الضامن لھ غنًیا فإن ذ

 .)٢("جائز، وللمضمون لھ أْن یطالب الضامن بما ضمن لھ
بالسنة ومجمع علیھا من الصدر األول ومن  -أي الكفالة  –ثابتة : " وقال ابن رشد

 .)٣("فقھاء األمصار
ولكن بماذا یمكن أن تلحق الكفالة؟ أھي من باب التبرعات؟ أم من باب المعامالت 

قة بالتبرعات أنھم أجمعوا أیًضا أنھ ال یعتبر رضى التي تتعلق بالذمم؟ وجھ أن تكون ملح
وال یعتبر رضا المضمون عنھ، ال نعلم فیھ : "المكفول عنھ، یقول ابن قدامة المقدسي

فإذا ألحقت بالتبرعات فعند ذلك یجوز لصاحب الجاه أْن یأخذ عوض ذلك،  )٤("خالًفا
فقھاء ومنھم المالكیة ولكن على جھة التبّرع من الطرف الثاني، ولھذا أجاز بعض ال

والشافعیة أخذ العوض عن بذل الجاه، ولكن المالحظ أّن جوازھم لیس على االطالق، بل 
  .، وھذا قول المالكیة)٥( “نظیر الحركة والعمل

                                      
  .١٨٣أبو حبیب، سعدي، مصدر سابق، القاموس الفقھي لغة واصطالحا، ص )١(
مجموعة مؤلفین، موسوعة : ، وینظر٦٢ابن حزم، مصدر سابق، مراتب االجماع، ص )٢(

  .١٩٢ص/٤اإلجماع في الفقھ اإلسالمي، مصدر سابق، ج
: ، وینظر٧٩ص/٣ابن رشد، مصدر سابق، مصدر سابق، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج )٣(

  .٢٠٤ص/٤مجموعة مؤلفین، موسوعة اإلجماع في الفقھ اإلسالمي، مصدر سابق، ج
، ١٣/٢١، مصدر سابق، ج)مع المقنع واإلنصاف المطبوع(ابن قدامة، الشرح الكبیر  )٤(

مجموعة مؤلفین، موسوعة االجماع في الفقھ االسالمیة، مصدر سابق، : وینظر
  . ٢٠٤ص/٤ج

  . ٢٣٤ص/٣الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مصدر سابق، ج )٥(
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، فلذا استبعد الحاقھا )١(“إذا كان بذل الجاه ألجل رفع الظلم: والشافعیة قالوا
لتعریف االصطالحي المنقول یبین أّنھا دین، فقد بالتبرعات، بل تلحق بالدیون، حیث إن ا

جاء ذكر الذمة وضّمھا إلى ذمة، وفي الغالب ھذه األلفاظ تدور مع الدین، فلذا التكییف 
الفقھي أّنھ ال یجوز للكفیل أْن یأخذ شیئًا من المكفول، إال أْن یكون على ما اشترط بھا 

، أما على أصل الكفالة فال یجوز؛ )٢( ظلمفقھاء الشافعیة، فعند ذلك جاز ذلك ألّن فیھ رفع 
ألّن ذلك رًبا، وانتفاع من مال ُبذل لذمة مشغولة، والربا ال یشك عاقل أّنھا من محرم، 

وأجمع العلماء من السلف والخلف أّن الربا الذي نزل : "یقول اإلمام ابن عبد البر المالكي
" د حلولھ عوًضا عینا أو عرضاالقرآن بتحریمھ ھو أن یأخذ صاحب الدین لتأخیر دینھ بع

وقد أجمع المسلمون على تحریم الربا في : "، ویقول اإلمام محي الدین النووي)٣(
  .)٤("الجملة

؛ )٦(؛ ألن العلماء یعدونھا من باب التطوعات)٥(وھذا إنما یتنزل على الكفالة بالدین 
ي أْن یتكفل وھ) ٨(التي یطلق علیھا أیًضا كفالة الوجھ  )٧(؛ أما الكفالة بالنفس)٦(التطوعات

إن كان األمر : یتكفل الوجیھ ذو السلطة والنفوذ شخًصا ما بمقابل عوٍض فعلى التفصیل
یتعلق في إحقاق باطل وإبطال حّق فھذا ما یلتحق بأكل أموال الناس بالباطل، وفي باب 
التعاون على اإلثم والعدوان، وأما إذا كان في رفع ظلم عن إنسان بريء فیجوز للدافع أْن 

یھ عوًضا عن بذل جاھھ، أما األخذ فعلى التفصیل المنقول عن الشافعیة یعطي للوج
  .والمالكیة سابًقا، والذي تراه الباحثة أّن التوّرع عن ذلك ھو األفضل واألحسن

                                      
  . ٣٦٥ص/٦ج) مع الحواشي ( ابن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنھاج، مصدر سابق،  )١(
مجموعة مؤلفین، موسوعة اإلجماع في الفقھ اإلسالمي، مصدر سابق، : ینظر )٢(

، المملكة ١،حماد، نزیھ زیاد، دراسات في أصول المدینات في الفقھ االسالمي، ط٧ص/٤ج
  ١١٥دار الفاروق ص -الطائف –العربیة السعودیة 

  . ٣/٦٣٣ابن عبد البر، الكافي في فقھ أھل المدینة، مصدر سابق، ج )٣(
  .١١/٩النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، مصدر سابق، ج )٤(
، ابن رشد القرطبي، المقدمات الممھدات، ١٩/١٦٠السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، ج )٥(

، الشیرازي، المھذب في فقھ اإلمام الشافعي، مصدر سابق، ٢/٣٧٣مصدر سابق، ج
  . ٢/١٨٢م أحمد بن حنبل، مصدر سابق، ج، الحجاوي، اإلقناع في فقھ اإلما٢/١٥٤ج

ابو زید، النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من األمھات، مصدر : ینظر )٦(
  .٤/٢٥٣، النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، مصدر سابق، ج١٠/١١٠سابق، ج

ذیب في اختصار ، القرواني، التھ٧/١٦٤البابرتي، العنایة شرح الھدایة، مصدر سابق، ج )٧(
، النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، مصدر سابق، ١٣ص/٤المدونة، مصدر سابق، ج

  .٢/١٣٣، ابن قدامة، الكافي في فقھ اإلمام أحمد، مصدر سابق، ج٤/٢٥٣ج
الرجراجي، مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكالتھا،  )٨(

  .٨/٣٣٩مصدر سابق، ج
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 .تكییف بذل الجاه وعوضھ مع الجعالة: ثانًیا
ما، الُجَعالُة وِعَوُض الجاه والعالقة بینھ: جاء ذكر كل الجعالة في المطلب األول

وسوف أذكر ھنا ملخص ما ذكرت ھناك من أجل تحریر مسألة التكییف الفقھي للجعالة 
  .مع بذل الجاه وعوضھ

  .الجعالة من حیث اللغة واالصطالح. ١
ولكن مقابل شيء یفعلھ صاحبھا، فھي على ھذا ھي العطیة : الجعالة في اللغة .أ

 .)١(تشبھ اإلجارة
لى عمل معین بقطع النظر عن فاعلھ التزام عوض معلوم ع: في االصطالح. ب

)٢(..  

 .التكییف الفقھي لبذل الجاه وعوضھا مع الكفالة. ٢
بشكل أكثر سعة في المطلب المذكور حیث ذكرت بعد أن  المسالةلقد حّررت ھذه 

العقد من أھم الطرق لكسب "أوضحت تعاریف الفقھاء للجعالة وأركانھا وأحكامھا أن 
من ید إلى ید، والعقد ارتباط االیجاب بالقبول فیما عقد من أجلھ المال، وبھ تنتقل األموال 

والشارع الحكیم منع كثیرًا من العقود لما فیھا  على عمل مشروع، وتترتب علیھ آثاره،
من الربا، والغرر، والمیسر، والظلم، وغیرھا، والتعامالت اإلسالمیة منھا ما ھو قائم 

على التطوع، وعوض الجاه بالمقارنة مع الُجعالة على التبرع واالرتفاق، ومنھا ما قائم 
لیس ذا طبیعة تعاقدیة، بل ھو خیري تبرعي، ویعد من أعمال اإلحسان المتعدیة، ویقوم 
على تقدیم منفعة لطرف آخر بال عوض مادي؛ انطالًقا من مبادئ شرعنا التي حثت على 

، وأعمال )اس أنفعھم للناسخیر الن(التعاون على البر والتقوى، وعلى تقدیم النفع للناس 
  .البر واالحسان حث علیھا الشرع، ورتب لھا أجوًرا عظیمة، وھي معاملة غیر عوضیة

وذو الجاه متبرع بإرادتھ ابتغاء وجھ اهللا، وھو بعملھ ال یبتغي النفع ال المادي وال 
طبیعة تعاقدیة، فھي عقد معاوضة، یأخذ المعنوي، فھي على عكس الُجعالة التي ھي ذات 

كل طرف مقابل ما یعطیھ للطرف اآلخر، وفیھا العوض ال بد أن یكون معلوما، ویشترط 
فیھ ما یشترط في األجرة، وكذلك عقد الجعالة تترتب علیھ آثاره، وفیھ صیغة تصدر من 

ء مفقود أو الموجب للمعین أو للعامة، ومحل العقد في الجعالة العمل والجعل كرد شي
ضالة لصاحبھا أو لناشدھا، ویشترط أن یكون في العمل جھد یستحق بھ الجعل، وكذلك 
یشترط في العمل أن ال یكون واجبًا على العامل، وال أن یكون عمل من أعمال القرب 
والطاعات والبر واالحسان، وعكس ذلك في كون ذو الجاه لم یعمل عمًلا كي نقول ھذا 

وال عوض علیھ باستثناء إن تكلَّف نفقة للغیر  أعمال التبرعات، محل، بل إن عملھ من
  .)٣("ممن یسعى لھم، فعند ذلك یستحق ھذه النفقة

                                      
  . من الرسالة ٩ص: ینظر )١(
  .١٦٤قلعجي، معجم لغة الفقھاء، مصدر سابق، ص: ینظر )٢(
  . وھنا ملخص ما قیل ھنالك. من الرسالة ١٩ص )٣(
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 :تكییف بذل الجاه وعوضھ مع إجارة األشخاص: ثالثًا
اشتق من االجر وھو الجزاء على العمل، : االجارة: أجارة االشخاص في اللغة. ١

إن االجر ھو : جارة بضم الھمزة ما یعطى من أجر، وقیلاُأل: واالسم منھ االجارة، وقالوا
 .)١( العوض، فھذه الكلمة تحتمل كل ما فیھ معنى التعویض والجزاء

جمع مفرده شخص، وھو یدل في أصلھ العربي على االرتفاع في : األشخاص
ھ الشيء، ویطلق على سواد االنسان إذا ُرِئَي من بعید یقال ھذا شخص نظًرا الرتفاع قامت

  .)٢(أیًا كانت قصیرة أم طویلة 
 :أجارة االشخاص في االصطالح. ٢

ھي عقد : " ، وعرفھا المالكیة)٣("بیع منفعٍة معلومٍة بأجٍر معلوٍم : "عرفھا الحنفیة
معاوضة على تملیك منفعة كائنة، ومجعولة في نظیر عوض أمدًا معلومًا أو قدرًا 

لى منفعة مقصودة معلومة قابلة للَبذل واإلباحة عقد ع: "، بینما عرفھا الشافعیة)٤("معلومًا
عقد : "، ونحى الحنابلة في تعریفھا بنحو ما نقل عن باقي الفقھاء، فقالوا)٥("بعوض معلوم

على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شیئا فشیئا مدة معلومة من عین معلومة أو موصوفة في 
 .)٦("الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم

قھاء بكافة مدراسھم اتفقوا على أن االجارة ھي عقد، ھذا العقد وھذا یعني أن الف
یكون مقابل منفعة مع العلم بالعوض الحاصل منھا مع وجود فترة زمنیة محددة، وحّدھا 

 .)٧(الحنفیة بثالث سنوات
الناظر في كتب الفقھاء یجد أنھم تناولوا دراسة موضوع االجارة : اقسامھا. ٣

  :ن رئیسینالشخصیة بتقسمھا الى قسمی
 .مشتق من األجر وھو العوض: لغة أجیر: األجیر الخاص: القسم األول
اسم فاعل من خّصھ بالشيء أي إفراده بھ دون غیره أي فیھ معنى : أّما الخاص

 .)٨(االفراد 

                                      
، ابن المبرد، یوسف بن ٧/٤٨٥ابن سیده، المحكم والمحیط األعظم، مصدر سابق، ج: ینظر )١(

: تحقیق(ألفاظ الخرقي، ، الدر النقي في شرح )ھـــ٩٠٩(حسن بن عبد الھادي الحنبلي 
  .٤٠١مكة المكرمة، ص -، جامعة أم القرى ١، ط)رضوان مختار بن غربیة

  .٣/٢٥٤ابن فارس، مقاییس اللغة، مصدر سابق، ج: ینظر )٢(
  .٥/١٠٥الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي، مصدر سابق، ج )٣(
عروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك الم )٤(

، )الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَھِب اْلِإَماِم َماِلٍك(
  .٢/٢٦٣مصدر سابق، ج

  .٤٣٨ص/٣الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، مصدر سابق، ج )٥(
  .٢/١٨٣إلمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق، جالحجاوي، اإلقناع في فقھ ا )٦(
  .٥٤٣النسفي، كنز دقائق، مصدر سابق، ص: ینظر )٧(
  .٢٤ص/٧ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: ینظر )٨(
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األجیر الخاص لھ عدة مصطلحات في كتب الفقھاء، منھا أجیر الواحد، : اصطالًحا
مل في عصرنا، ولكنھا كلھا في معنى واحد، ولھذا عند وأجیر الوحد أو الموظف أو العا

ھو الذي یستحق : "التعریف لم یراع في ذلك الخالف في التسمیة، حیث عرف عندھم
من یستحق األجرة "، أو )١("األجرة بتسلیم نفسھ في المدة، عمل أو لم یعمل، كراعي الغنم

  .)٢("بتسلیم نفسھ في المدة وإن لم یعمل
 .في غالبھا لیس ھنالك خالف كبیر في التوصیف الذي ذكرتھوھذا التعریفات 

أجیر : وقد اختلفت اصطالحات الفقھاء في استخدام لفظة الخاص، فمنھم من قال
 .)٥(أو األجیر المنفرد  )٤(أو أجیر الوحد  )٣(الواحد 

 .التكییف الفقھي لباذل الجاه وعوضھ مع األجیر الخاص. ٤
یة في استخدام جاھھ في تقدیم خدمة ما نظیر األجیر الخاص ھل لدیھ اإلمكان

عوض یظھر من خالل التعریفات التي مضت أن االجارة عقد ملزم بین طرفین یترتب 
علیھ مجموعة من االلتزامات، من ضمنھا األمانة في تأدیة العمل وتحمل ذلك، فلذا 

تفید ومقدم استخدام الجاه في تحصیل المنافع یعارض روح عقد اإلجارة القائم بین المس
الخدمة، ولھذا نرى فقھاء الشریعة تناولوا بشكل مسھب الحدیث عن الھدیة والرشوة 
نظًرا؛ ألّنھا تتعلق بالعامل في الدولة أو الموظفین أو غیرھم من العاملین في القطاع 
الخاص؛ ألّن تشریعات الفقھاء ال تقتصر فقط على موظفي القطاع العام، بل تشمل 

  .)٦(بكل تفریعاتھا وأنواعھاالقطاعات الخاصة 
المشترك في اللغة العربیة لم یخرج عما : لغةاألجیر المشترك، : القسم الثاني

طریق مشترك وفریضة : یعرف منھا االن من معاني االختالط واالنسجام، قالت العرب
  ، )٧(مشتركة إذا كان القوم فیھ سواء

ء الشریعة ومؤسسي الفقھ عند العودة الى كتب علماء األمة من فقھا: اصطالًحا
من یستحق األجر بالعمل ال بتسلیم : "اإلسالمي نجد الحنفیة عرفوا األجیر المشترك بأّنھ

، وبھذا خرج األجیر الخاص الذي ال یستحق العوض اال بتسلیم نفسھ بینما "نفسھ للعمل

                                      
، الكفوي، الكلیات معجم في المصطلحات ١٠الجرجاني، التعریفات، مصدر سابق، ص )١(

  .٤٨والفروق اللغویة، مصدر سابق، ص
  . ٣٩، التوقیف على مھمات التعاریف، مصدر سابق، صالمناوي )٢(
  .١٥/٨٠السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، ج: ینظر )٣(
  . ٢/٣٥٢السمرقندي، تحفة الفقھاء، مصدر سابق، ج: ینظر )٤(
، الماوردي، الحاوي الكبیر، مصدر ٧/٣٦٤١القدوري، التجرید، مصدر سابق، ج: ینظر )٥(

  ، ٧/٤٢٥سابق، ج
، ٤٩٨٤، ٧/٤٩٨٣، ج٦/٤١٧٨یلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، مصدر سابق، جالزح: ینظر )٦(

٥٩٥٩.  
، وابن سیده، المخصص، مصدر سابق، ٥/٢٩٤الفراھیدي، العین، مصدر سابق، ج: ینظر )٧(

  .٣/٤٣١ج
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مخرج ، وھذا أیًضا )١("من یقبل العمل من غیر واحد: "عرفھ بعض فقھاء الحنفیة أیًضا
لألجیر الخاص الذي یعمل لواحد، وھم یضربون أمثلة لألجیر المشترك بالقصار والخیاط 

: " ، ولھذا عندما عرف في كتب الفقھ المالكي ضبطوا ذلك بذكر األمثلة فقالوا)٢(ونحوھما
" ، أو )٤("األجیر المشترك مثل الصناع وغیرھم "، أو )٣("األجیر المشترك نحو الصباغ 

 .)٥(" الَقصَّار والطَّرَّاز: تركاألجیر المش" 
ھو الذي یلتزم تحصیَل : "بینما الشافعیة عرفوه على نحو الحنفیة بالحّد، فقالوا

العمل في ذمتھ، فإن شاء أوقعھ بنفسھ، وإن شاء استأجر من ُیحصُِّلھ، فیجتمع في یده 
 .)٦("أعیان أمالك الناس، وسّمي مشتركًا، ألّنھ ال یختص بواحٍد من المستأجرین

عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات : "وتم تعریفھ عند الحنابلة بقولھم
السلم، كخیاطة ثوب، وبناء دار، وحمل إلى موضع معین، وال یكون األجیر فیھا إال آدمیًا 

 .)٧("جائز التصرف
  
 .التكییف الفقھي لباذل الجاه وعوضھ مع األجیر المشترك. ٤

في الغالب تطلق على أصحاب المھن الحرفیة أو إذا قلنا إن األجیر المشترك 
نحوھا من مھندسین في كافة أنواع الھندسة أو غیرھم إذا كانت لھم مكاتب خاص، أو 
أماكن تخصھم، فما امتازوا بھ من استقاللیة في العمل، والشخصیة االعتباریة، والذي 

ات؛ مما یعني أن یظھر من الحیاة المعاصرة یكون لدیھم زبائن وجمھور من كافة الطبق
األجیر المشترك سوف یكون وجھًا في المجتمع، وعند أصحاب السلطة بسبب ھذه 
العمل، فھل لھ أن یأخذ عوض عن بذل جاھھ في رفع الظلم عن الناس، أو جلب الخیر 
لھم عن طریق ھذا الجاه الذي تمیز بھ، فالباحث یقول إن األمر على ما نقل عن الشافعیة 

نھ یجوز لھ أن یأخذ شیئًا معینًا إذا كان في بذلھ لجاھھ جھد وعمل من أو المالكیة من أ
أجار مكتب، وأجرة نقل بین األطراف التي یحتاج فیھا إلى بذل جاھھ لھم، والمساعدة في 
دفع ظلم أو تحقق خیر ومصلحة ومنفعة لشخص ما، حتى أّن األجیر المشترك نظًرا لما 

                                      
ابن مازة، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة رضي اهللا عنھ، مصدر  )١(

  .٧/٥٨٦سابق، ج
ابن مازة، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة رضي اهللا عنھ، مصدر  )٢(

  .٧/٥٨٦سابق، ج
  . ١٠/٢٥٩القرافي، الذخیرة، مصدر سابق، ج )٣(
  . ٦/١٥٦الرعیني، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، مصدر سابق، ج )٤(
  .٥٣٩٦ص/١١اللخمي، التبصرة، مصدر سابق، ج )٥(
  .٨/١٥٧امام الحرمین، نھایة المطلب في درایة المذھب، مصدر سابق، ج )٦(
  .٦/٦١شمس الدین ابن قدامة، الشرح الكبیر على متن المقنع، مصدر سابق، ج )٧(
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قھاء شھادتھ على من استأجره على عكس غیره من یتمتع بھ من حرّیة التعامل أجاز الف
  .)١(أنواع األجراء
  :تكییف بذل الجاه وعوضھ مع الشفاعة: رابًعا

 :الشفاعة لغة. ١
استشفعت : " عند البحث عن التأصیل اللغوي لھا وجدت انھا تدور مع الطلب قالوا

سمى الشفاعة، وعلى ضوء ذلك اشتق لھذا الفعل م )٢("بفالن فتشفع لي إلیھ فشفعھ في 
مع ھذا فیھا معنى الطلب، فاألصل أنھا  )٣(بینما قیل إنھا من الزیادة في الرغبة والكالم 

  .كما ذكرت دارت مع الطلب
أو " ھي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجنایة في حقھ: "اصطالًحا

 ".راعةھي سؤال فعل الخیر وترك الضّر عن الغیر ألجل الغیر على سبیل الض"
فھنالك عالقة قویة بین المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي وھذه العالقة ھي 

  .الطلبیة
 .التكییف الفقھي لباذل الجاه وعوضھ مع الشفاعة. ٤

الوجیھ إذا بذل جاھھ في تخلیص حق أو نجاة شخص من ظالم أو معتٍد، فھل 
مكروھة على الوجوه ھدیة الشفاعة ف: "یستحق العوض؟ یقول اإلمام الخطابي عن ذلك

كلھا، وذلك ألنھ إن كانت شفاعتھ في باطل فقد أتى محظوًرا وأخذ محرما وإن كانت في 
، ھذا قول الخطابي في الھدیة التي ھي محض تبرع، )٤("حق فقد أخذ على المعروف ثمنا

الجود بالنفع : "تبرع، فكیف بالعوض؟ سواء كان مشروطًا أو غیر ذلك، وقال ابن القیم
فاعة، والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه وذلك زكاة الجاه المطالب بھا بالجاه كالش

الشفاعة فیما : "، مع أنھم قالوا في أھمیة الشفاعة)٥("العبد كما أن التعلیم وبذل العلم زكاتھ
فیما لیس فیھ حد، ولیس فیھ حق آلدمي، وإنما فیھ التعزیر فجائزة عند العلماء، بلغ اإلمام 

 .)٦("ھ مستحبة إذا لم یكن المشفوع صاحب أذى ونحوهأم ال، والشفاعة فی
وقد رأینا في عصرنا ھذا العجیب ممن لدیھم إمكانیة الشفاعة من طلبتھم الكثیرة أو 
القلیلة ممن یریدون ان یشفعوا لھم ما ھي إال عدم االطالع على أقول العلماء وأھل العلم 

األمور؛ لما نعلم من ان مجتمعاتنا  في ذلك، لو اطلعوا لكانوا اوفر الناس عن تعاطي ھذا
اإلسالمیة یحكمھا الشرع في نفوسھم وحیاتھ ومعاملتھا، وھذا ظاھر ال ینكر ولكن علینا 

  .الدعوة والتنبیھ والتوضیح والشرح وھذه مھمة الدعاة والعلماء

                                      
القیرواني، النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من األمھات، مصدر : ینظر )١(

  . ٨/٣١٥سابق، ج
  .١/٢٦١مصدر سابق، جالفراھیدي، العین،  )٢(
  .٢/٢٥٦السبتي، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، مصدر سابق، : ینظر )٣(
  .٢/٤٧٤الخطابي، غریب الحدیث، مصدر سابق، ج )٤(
  .٢/٢٨١ابن القیم، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، مصدر سابق، ج )٥(
  . ٣٥ص/٨مصدر سابق، جأبو زرعة، طرح التثریب في شرح التقریب،  )٦(
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 .تكییف بذل الجاه وعوضھ مع شركة الوجوه: خامًسا
حكم : نواعھا وأحكامھا في المبحث الثالثتحدثت عن ھذه الشركة بكل تفریعاتھا وا

العوض في النفوذ االقتصادي والسیاسي، وسوف اقتصر في الكالم ھنا عن التكییف 
 .الفقھي لھا مع الجاه وعوضھ

بما أن فقھاء األمة اختلفوا في جواز أو عدم جواز ھذه الشركة، والذین قالوا بعدم 
لذا فإن التكییف الفقھي لھا یكون على الشكل الجواز لیس على البتة إنما بتقییدھا بأمور، 

 :التالي، وحسب انواعھا ففي ضوء قول المجیزین فإنَّ شركة الوجوه تقسم عندھم إلى
  :شركة المفاوضة. أ

لھا عند فقھاء الحنفیة شروط، وھي أن تتوفر فیھا شرائط المفاوضة، من الصیغة 
ركاء من أھل الكفالة مع التي تدل على حقیقة المفاوضة أو معناھا، وأن یكون الش

فشرط المفاوضة  ،الشركة بالوجوه”: ، قال الكاساني)١( التساوي في المشترى والخسارة
  .منھا أن یكونا من أھل الكفالة

أن یكون الثمن بمشترك على كل واحد منھما نصفھ، وأن یكون المشترى ) ومنھا(
تلفظا بلفظ المفاوضة؛ لما أن ی) ومنھا(بینھما نصفین، وأن یكون الربح بینھما نصفین، 

  .)٢(“فصلنا فیما تقدم بتمامھ
أن یفاوض الشریك شریكھ في إطالق حریة التصرفات المتعلقة : ولھا عند الحنابلة

تفویض كل منھما إلى صاحبھ شراء وبیعًا ”: ، قال فقھاء الحنابلة)٣( بالبیع والشراء
  .)٤( “ل وارتھانًا، وضمانًاومضاربة، وتوكیًال، وابتیاعًا في الذمة، ومسافرة بالما

  :شركة العنان. ب

  :)٥( تكون شركة الوجوه شركة عنان بما یلي
  .إذا كان الشركاء لھم أھلیة الكفالة.١

  .إذا وجد التفاضل بین الشركاء في الربح والبضاعة المشترى.٢

  .وكذلك إذا لم تذكر شركة المفاوضة أو ما في معناھا اثناء عقد الشركة.٣

                                      
، دار الرشید للنشر ٣، الشركات في الفقھ اإلسالمي، ط)م١٩٨١(رشاد حسن خلیل، : ینظر )١(

، )ه١٣٥٠(الرصاع، محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهللا، التونسي المالكي، . والتوزیع
  .١٤٦العلمیة، ص، المكتبة ١الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة، ط

  .، مصدر سابق، الكاساني٦٥ص/٦بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ج )٢(
  .١٤٦خلیل، الشركات في الفقھ اإلسالمي، مصدر سابق، ص: ینظر )٣(
الحجاوي، اإلقناع في فقھ . ٣٩٠ص/٤ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، مصدر سابق، ج )٤(

  .٢٧٣ص/٢اإلمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق، ج
الشر، خلیل، الشركات في الفقھ اإلسالمي، مصدر سابق، كات في الفقھ االسالمي : ینظر )٥(

  .١٤٦ص
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العنان منھا فال یشترط لھا أھلیة الكفالة وال المساواة بینھما شركة ”: قال الكاساني
في ملك المشترى حتى لو اشتركا بوجوھھما، على أن یكون ما اشتریا أو أحدھما بینھما 

  .)١( “نصفین، أو أثالثا، أو أرباعا، وكیف ما شرطا على التساوي والتفاضل؛ كان جائزا
  :)٢(ان بما یليوشركة الوجوه تكون عند الحنابلة شركة عن

إذا لم ی�تم التف�اوض ب�ین الش�ركاء عل�ى حری�ة التص�رف، فإنھ�ا تتح�ول إل�ى ش�ركة            .١
  .عنان

  .إذا اشترط أحد الشركاء عدم مباشرة أحدھما في التصرفات.٢

بكل ما تم عرضھ سابًقا فإنَّھ من الممكن أن یكون الجاه سبًبا في عقد الشركة، وقیام 
الوجوه منضبطة بالضوابط الشرعیة التي جعلت الشركات على الوجاھة؛ حیث إن شركة 

لكل شریك حقوقًا وواجبات، فالجاه نفسھ لیس ركًنا في الشركة، بل ما یجعل في صیغة 
العقد من إلزامات على كافة األطراف، فصاحب الجاه ضامن، فعلیھ أْن ینتبھ أّنھ كما 

شركة الوجوه یربح یخسر، وكما یطالب بحقھ فھو مطالب بحقوق علیھ، وال شك أّن 
وھذا ما یفجر الموارد والطاقات الكامنة في المجتمع ” توسع طریق تطویر نظام الشركات

  .)٣(“اإلسالمي، الكل تتعاون على العمل والبناء واالنتاج واالعمار واالستثمار
لیكون في أذھان الوجھاء أنَّ شركة الوجوه لیس نظاَم عبودیة أو رق، بل ھو نظام 

ع استغالل الناس، كما یمنع االستغالل البشع للطاقات والكوادر شرعي متكامل، یمن
البشریة، فعلى فقھاء الشریعة تنبیھ من یرید أو جعل من طمعھ مبرًرا للكسب الذي ھو 
أشبھ بنظام عبودیة مقنن، وأبعد ما یكون عن نظام إسالمي متكامل، خرج منھ ما تسّمى 

، واألصل في العقود والشروط الصحة عقد من عقود المعامالت”بشركة الوجاھة، فھي 
وأّن كل عقد من عقود ھذه الشركات إذا لم یشتمل على ما حرمھ اهللا سبحانھ ... والجواز 

  .)٤(“وتعالى ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم فال وجھ لتحریمھ

                                      
  .٦٥ص/٦الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، مصدر سابق، ج )١(
  .١٤٧خلیل، الشركات في الفقھ اإلسالمي، مصدر سابق، ص: ینظر )٢(
شركة الوجوه دراسة  –اقتصاد اسالمي ، نحو)م٢٠٠٠-ه١٤٢٠(المصري، رفیق یونس )٣(

شركة الوجوه وأحكامھا في : وینظر. ١٨، سوریا، دمشق، دار المكتبي، ص١تحلیلیة، ط
  .، رابیة عرفات شحاذة ذیاب٣٠الفقھ االسالمي والقانون المدني األردني ص

 ، شركات العقود في التشریع االسالمي،)م٢٠٠٥ه، ١٤٢٥(المشھداني، أحمد محمد حمد،  )٤(
شركة : وینظر. ١٥٨دراسة فقھیة مقارنة، االسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، ص 

  .، مصدر سابق، ذیاب٣٠الوجوه وأحكامھا في الفقھ االسالمي والقانون المدني األردني ص
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  الخاتمة 

  :خاتمة البحث وأھم النتائج
الكتب  لقد ارتحلت في بطون كتب الفقھاء وسافرت بین صفحات تلك

  :وقلبتھا حتى وقفت على النتائج التالیة

الفقھ اإلسالمي ھو عبارة عن مؤسسة كبیرة قادتھا عل�ى م�ر العص�ور أی�ادي     .١

أم�ین بقل��وب ص��ادقة وعق�ول واعی��ة، فترك��ت لن�ا ارث اص��بحت كاف��ة االم��م    

تستفد منھ في تطویر نظریاتھ القانوین�ة والفقھی�ة، ف�ال ری�ب أنن�ا أح�ق االم�م        

الرث من�ارة ف�ي طرقین�ا نح�و العل�و ونح�و تك�ون مجتمع�ات         بأن نجعل ھذا ا

  .امانة سیاسًیا واقتصادًیا بل في كافة النواحي الحیاتیة

الجاه تتطرقت لھا كتب فقھائنا من حیث التنظیر والتوجیھ واالستفادة من�ھ ف�ي   .٢

  .الحیاة العامة

الجاه لیس نعمة تقصر صاحبھا على المن�افع والمن�ازل الدنیوی�ة ب�ل ھ�ي لم�ن       .٣

  .أحسن استخدامھ طریق موصل إلى رضى اهللا سبحانھ وتعالى

یعتبر فقھاء األمة أن عدم استخدام الجاه في رفع حیف أو ظلم تجعل الشخص .٤

ص��احب الج��اه ف��ي مك��ان المس��اءلة وتض��ع علی��ھ القص��ص والدی��ة كم��ا ھ��و     

  .المشھور من قول السادة المالكیة

ری�ق للفس�اد واھ�الك    الرشوة لیس مكسب أو طریق للتجارة والربح بل ھ�ي ط .٥

  .البالد وھدم البنیة المجتمعیة ولنشر الظلم وأكل أموال الناس بالباطل

  .علم المقاصد تناول ولو بشكل عام الحدیث عن الجاه واستخدامتھ في حیاتنا.٦

بذل الجاه ی�دل عل�ى طھ�ارة قل�ب ص�احبھ وطی�ب اخالق�ھ وحس�ن طبع�ھ فعلن�ا           .٧

  .نھ من مكارم االخالقعلى نثقف إلى بذل الجاه لمن یحتاج إلیھ فأ

التأصیل الشرعي لبذل الجاه دار وتم مناقشتھ في كتب الفقھ�اء فل�ذا ف�إنَّ ب�ذلك     .٨

  .لھا اھمیة في المجتمعات الحیة والنابضة بكل خیر وعطاء

عوض الجاه قد اثبتھ فقھاء األمة ولكن جعلوا لھا ضوابط حتى ال یص�بح باًب�ا   .٩

  .من ابواب التكسب الغیر مشروع

في بالدنا العربیة أن الجاه العشائري یستخدم ف�ي غال�ب االحی�ان     اثبت وقعنا.١٠

  .في االصالح وبناء المجتمع ولیس ھدمھ
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الجاھات العشائریة أو االجتماعیة لھا دور بناء وھام بین افراد المجتمع فھي .١١

  .عامل حیوي في ترسیخ مجتمع العدالة واالنصاف

ینة لھ نظ�ام خ�اص یعتم�د    عوض الجاه في نظام العشائر العربیة ومنھا االرد.١٢

  .على الشریعة اإلسالمیة في كل تفاصیلھ

الوظفیة العامة ھي أسست لخدمة كل افراد المجتمع ولیس أن تك�ون قاص�رة   .١٣

في خدمة افراد معینین أو أن تكون وسیلة ربحیة أو لرفع شأن الشخص ب�ل  

ھي وظیفیة عمومیة القصد منھا تقدیم أفضل الخدمات للناس بكاف�ة طبق�اتھم   

  . فالموظف خادم للوطن ولشعبھ
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  :المصادر والمراجع
ابن األثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 

، النھایة في غریب الحدیث واألثر، )م١٩٧٩ -ـھ١٣٩٩(الكریم الشیباني الجزري 
  .بیروت - ، المكتبة العلمیة)محمود محمد الطناحي -طاھر أحمد الزاوى : تحقیق(

  :األلوكة: موقع -أحمد عماري، اإلصالح بین الناس
 https://www.alukah.ne 

األزرقي، أبو الولید محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن الولید بن عقبة بن 
فیھا أخبار مكة وما جاء  ،)رشدي الصالح ملحس: تحقیق(األزرق الغساني المكي، 

  .من األثار، دار األندلس للنشر، بیروت
-ـ ھ١٤٢١(األنصاري، شیخ اإلسالم أبو یحیى زكریا الشافعي الخزرجي، 

الشیخ علي محمد : تحقیق(، فتح العالم بشرح اإلعالم بأحادیث األحكام، )م٢٠٠٠
  .، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان١ط) معوض، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود

ي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد اهللا ابن الشیخ شمس البابرت
  .العنایة شرح الھدایة، دار الفكر الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي،

، الجامع )ـھ١٤٢٢(البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، 
وسلم وسننھ وأیامھ المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

، دار طوق النجاة ١، ط)محمد زھیر بن ناصر الناصر: تحقیق(صحیح البخاري، = 
  ).مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

البراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي القیرواني، أبو سعید ابن المالكي، 
الدكتور محمد األمین : تحقیق(ونة، ، التھذیب في اختصار المد)م٢٠٠٢-ـھ١٤٢٣(

، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث، ١، ط)ولد محمد سالم بن الشیخ
  .دبي

ابن بطال، محمد بن أحمد بن محمد بن سلیمان بن بطال الركبي، أبو عبد اهللا، 
مصطفى : تحقیق(، النَّْظُم الُمْسَتْعَذُب ِفي تْفِسیر غریِب أْلَفاِظ المَھّذِب، )م١٩٩١(

  .، المكتبة التجاریة، مكة المكرمة)عبد الحفیظ َساِلم
، المعونة )ت. د(البغدادي، أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي 

، )حمیش عبد الحّق: تحقیق(» اإلمام مالك بن أنس«على مذھب عالم المدینة 
  .مكرمةالمكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز، مكة ال) ط.د(

مجمع الضمانات، دار الكتاب  البغدادي، أبو محمد غانم بن محمد الحنفي،
  .اإلسالمي

، )م٢٠٠٣، ـھ١٤٢٤(بھاء الدین المقدسي، عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، 
  .العدة شرح العمدة، دار الحدیث، القاھرة

الكبرى، ، السنن )م٢٠١١-ـھ١٤٣٢(البیھقي، أبو بكر أحمد بن الُحَسین بن عليٍّ، 
، مركز ھجر للبحوث والدراسات ١، ط)عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: تحقیق(

  .)الدكتور، عبد السند حسن یمامة(العربیة واإلسالمیة 
البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو 

مید حامد، عبد العلي عبد الح: تحقیق(، شعب اإلیمان، )م٢٠٠٣-ـھ١٤٢٣(بكر
مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفیة : أشرف على تحقیقھ وتخریج أحادیثھ

https://www.alukah.ne/
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، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار ١ط) ببومباي، الھند
  .السلفیة ببومباي بالھند

ابن تیمیة، عبد السالم بن عبد اهللا بن الخضر بن محمد، الحراني أبو البركات مجد 
، المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، )م١٩٨٤، ـھ١٤٠٤(ین، الد

  .، الریاض٢مكتبة المعارف، ط
، االجراءات المتبعة في القضاء العشائري األردني، )م٢٠١٦(الجبور، بسام نھار، 

  .دار الثقافة للنشر والتوزیع
، )م١٩٨٣-ـھ١٤٠٣(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف، 

، دار الكتب العلمیة ١، ط)ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء: تحقیق(لتعریفات، ا
  .بیروت لبنان

، شرح )م٢٠١٠-ـھ١٤٣١(الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي 
عصمت اهللا عنایت اهللا محمد وسائد بكداش ومحمد : تحقیق(مختصر الطحاوي، 

ودار  -البشائر اإلسالمیة ، دار ١ط) عبید اهللا خان، زینب محمد حسن فالتة
  .السراج

، )م٢٠٠٨ -ـھ١٤٢٩(الجندي، خلیل بن إسحاق بن موسى، المالكي المصري، 
أحمد بن عبد الكریم : تحقیق(التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، 

  . ، مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث١ط) نجیب
لقرض كأداة للتمویل في ، ا)م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧(الجندي، محمد الشحات،  

، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، دراسات في الفقھ ١الشریعة اإلسالمیة، ط
  .اإلسالمي

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، 
: تحقیق(اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان، ) م١٩٨٨-ـھ١٤٠٨(الُبستي، 

  . ، مؤسسة الرسالة، بیروت١، ط)طشعیب األرنؤو
، ٣، القاموس الفقھي لغة واصطالحا، ط)م١٩٨٨=  ـھ١٤٠٨(أبو حبیب، سعدي، 

  .دار الفكر، دمشق، سوریة
الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي 

: قتحقی(المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل 
  .لبنان. عبد اللطیف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بیروت

، تحفة المحتاج )م١٩٨٣-ـھ١٣٥٧(ابن حجر الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي 
  .في شرح المنھاج، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد

تب ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید األندلسي القرطبي الظاھري، مرا
  .اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، دار الكتب العلمیة، بیروت
، ـھ١٤٠٣(ابن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن بن ھالل بن أسد الشیباني 

، مؤسسة ١، ط)وصي اهللا محمد عباس: تحقیق(، فضائل الصحابة، )م١٩٨٣
  .الرسالة، بیروت

أبو عبد اهللا، شرح مختصر خلیل للخرشي، دار الخرشي، محمد بن عبد اهللا المالكي 
  .الفكر للطباعة، بیروت
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- ـھ١٣٥١(الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي 
  .، المطبعة العلمیة، حلب١، معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود، ط)م١٩٣٢

 -  ـھ١٤٢٣(الخلوتي، عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد البعلي الحنبلي، 
، كشف المخدرات والریاض المزھرات لشرح أخصر المختصرات، )م٢٠٠٢

  .بیروت/ لبنان - ، دار البشائر اإلسالمیة ١، ط)محمد بن ناصر العجمي: تحقیق(
أبو داود، سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي، 

مَحمَّد كاِمل قره  -ؤوط َعیب األرن: تحقیق(، سنن أبي داود، )م٢٠٠٩-ه١٤٣٠(
  .، دار الرسالة العالمیة١، ط)بللي

، الُمَعاَمَلاُت الَماِلیَُّة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرة، )ه١٤٣٢(الدُّْبَیاِن، أبو عمر ُدْبَیاِن بن محمد، 
، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، المملكة العربیة ٢مكتبة الملك فھد الوطنیة، ط

  .السعودیة
: تحقیق(، جمھرة اللغة، )م١٩٨٧(أبو بكر محمد بن الحسن األزدي، ابن درید، 

  . ، دار العلم للمالیین، بیروت١رمزي منیر بعلبكي، ط
الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، 

  .دار الفكر
والقانون ذیاب، رابیة عرفات شحاذة، شركة الوجوه وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي 

  .المدني األردني
الرازي فخر الدین، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي 

، دار إحیاء التراث ٣التفسیر الكبیر، ط= ، مفاتیح الغیب )ـھ١٤٢٠(الرازي 
  .العربي، بیروت

-ـھ١٤٢٨(الرافعي، عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، أبو القاسم الرافعي،  
، ١، ط)أبو بكر وائل محمَّد بكر زھران: تحقیق(، شرُح ُمْسَند الشَّاِفعيِّ )م٢٠٠٧

  .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة إدارة الشؤون اإلسالمیة، قطر
، )م١٩٩٧-ـھ١٤١٧(الرافعي، عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، أبو القاسم، 

عادل  -محمد عوض  علي: تحقیق(العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، 
  .، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان١، ط)أحمد عبد الموجود

ابن راھویھ، أبو یعقوب إسحاق بن إبراھیم بن مخلد بن إبراھیم الحنظلي 
عبد الغفور بن : تحقیق(، مسند اسحاق بن راھویھ، )م١٩٩١، ١٤١٢(المروزي، 

  .نورة، مكتبة اإلیمان، المدینة الم١، ط)عبد الحق البلوشي
، مَناِھُج التَّحِصیِل )م٢٠٠٧ - ـھ١٤٢٨(الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعید 

أبو الفضل : تحقیق(ونتائج لطائف التَّْأِویل في َشرِح المَدوَّنة وَحلِّ ُمشِكالتھا، 
  .، دار ابن حزم١، ط)أحمد بن علّي -الّدمَیاطي 

، دار الرشید ٣، الشركات في الفقھ اإلسالمي، ط)م١٩٨١(رشاد حسن خلیل، 
  .للنشر والتوزیع

، بدایة )م٢٠٠٤-ه١٤٢٥(ابن رشد الحفید، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
  .المجتھد ونھایة المقتصد، دار الحدیث، القاھرة

، )ه١٣٥٠(الرصاع، محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهللا، التونسي المالكي، 
  .، المكتبة العلمیة١بن عرفة الوافیة، طالھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ا
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ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس، نجم الدین، المعروف، 
) مجدي محمد سرور باسلوم: تحقیق(، كفایة النبیھ في شرح التنبیھ، )م٢٠٠٩(
  ، دار الكتب العلمیة، ١ط

، شرح )م٢٠٠٢-ه٤٢٢(الزرقاني، عبد الباقي بن یوسف بن أحمد المصري، 
الفتح الرباني فیما ذھل عنھ الزرقاني، دار : الزُّرقاني على مختصر خلیل، ومعھ

  .الكتب العلمیة، بیروت
، )م١٩٩٣-ه١٤١٣(الزركشي، شمس الدین محمد بن عبد اهللا المصري الحنبلي 

  .، دار العبیكان١شرح الزركشي، ط
الكشاف ) ه١٤٠٧(، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار اهللا

  .، دار الكتاب العربي، بیروت٣عن حقائق غوامض التنزیل، ط
ه، تبیین ١٣١٣عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الحنفي،  الزیلعي،

 -، المطبعة الكبرى األمیریة ١الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ، ط
  .بوالق، القاھرة

، )م١٩٩٣ -ه ١٤١٤(ن أبي سھل شمس األئمة السرخسي، محمد بن أحمد ب
  .المبسوط، دار المعرفة، بیروت

أبو السعد، محمود سالم ثابت، القضاء العشائري في األردن وفلسطین، من 
  .منشورات موقع أم الكتب لألبحاث والدراسات اإللكترونیة، غزة، دولة فلسطین

-ه١٤١٤(دین، السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء ال
  .، ادار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان٢، تحفة الفقھاء، ط)م١٩٩٤

بذل المجھود في حل سنن ) م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧(السھارنفوري، الشیخ خلیل أحمد، 
األستاذ الدكتور تقي الدین الندوي مركز : ، اعتني بھ وعلق علیھ١أبي داود، ط

  .المیة، الھندالشیخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات اإلس
، )م١٩٩٦ه، ١٤١٧(ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل المرسي 

  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت١، ط)خلیل إبراھیم جفال: تحقیق(المخصص، 
، المحكم )م٢٠٠٠-ه١٤٢١(ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل المرسي، 

  .دار الكتب العلمیة، بیروت، ١، ط)عبد الحمید ھنداوي: تحقیق(والمحیط األعظم 
، )م١٩٩٧/ ه١٤١٧(الشاطبي، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 

  .، دار ابن عفان)مشھور بن حسن آل سلمان: تحقیق(الموافقات 
الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس المطلبي القرشي المكي، 

   .، األم، دار المعرفة، بیروت)م١٩٩٠/ھـ١٤١٠(
) م١٩٩٤-ه١٤١٥(الشربیني، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشافعي، 

  .، دار الكتب العلمیة١مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، ط
 -ھـ ١٤١٥(الشنقیطي، محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، 

كر للطباعة والنشر ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، دار الف)م١٩٩٥
  .والتوزیع، بیروت

، اَألْصُل، )م٢٠١٢-ه١٤٣٣(الشیباني، أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد، 
  .، دار ابن حزم، بیروت، لبنان١، ط)الدكتور محمَّد بوینوكالن: تحقیق(
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شیخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان، مجمع األنھر في شرح ملتقى 
  .التراث العربياألبحر، دار إحیاء 

-ه١٤٠٣(الشیرازي، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي 
 .، عالم الكتب، بیروت١، التنبیھ في الفقھ الشافعي، ط)م١٩٨٣

الشیرازي، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف، المھذب في فقة اإلمام 
  .الشافعي، دار الكتب العلمیة

، بلغة )ت. د(حمد، الشھیر بالصاوي المالكي الصاوي، أبو العباس أحمد بن م
الشرح (السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر 

الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَھِب اْلِإَماِم 
  .دار المعارف) ط.د(، )َماِلٍك

، )م٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤(لتمیمي، الصقلي، أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن یونس ا
، ١، ط)مجموعة باحثین في رسائل دكتوراه: تحقیق(الجامع لمسائل المدونة، 

  .جامعة أم القرى -معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث اإلسالمي 
، فتاوى )ـھ١٤٠٧(ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین، 

، مكتبة العلوم والحكم، عالم ١، ط) عبد القادرموفق عبد اهللا: تحقیق(ابن الصالح، 
  .الكتب، بیروت

، منار السبیل في )م١٩٨٩-ـھ١٤٠٩(ابن ضویان، إبراھیم بن محمد بن سالم، 
  .، المكتب اإلسالمي٧، ط)زھیر الشاویش: تحقیق(شرح الدلیل، 

الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي 
شعیب : تحقیق(، شرح مشكل اآلثار، )م١٤٩٤، ـھ١٤١٥(ي المصري الحجر

  .، مؤسسة الرسالة١، ط)األرنؤوط
ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز بن عابدین الدمشقي الحنفي، 

  .بیروت-، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر)م١٩٩٢ - ـھ١٤١٢(
، الشرح الممتع على زاد )ه١٤٢٨-١٤٢٢(العثیمین، محمد بن صالح بن محمد، 

  .، دار ابن الجوزي١المستقنع، ط
- ه١٤٣٥(ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد اهللا، 

، )حافظ عبد الرحمن محمد خیر: تحقیق(، المختصر الفقھي البن عرف، )م ٢٠١٤
  .، مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال الخیریة١ط

  .ثمینة في مذھب عالم المدینةعقد الجواھر ال
-ه١٤٢٥(ابن عالن، محمد علي بن محمد بن إبراھیم البكري الصدیقي الشافعي، 

خلیل مأمون : ، اعتنى بھا٤، دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، ط)م٢٠٠٤
  .لبنان. شیح، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

) م٢٠٠٠ -ه١٤٢١(خیر بن سالم الشافعي، العمراني، أبو الحسین یحیى بن أبي ال
، دار المنھاج، ١ط) قاسم محمد النوري: تحقیق(البیان في مذھب اإلمام الشافعي 

  .جدة
الغرناطي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي، 

  .القوانین الفقھیة
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-ھـ١٤١٦(، الغرناطي، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري
  .، دار الكتب العلمیة١التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، ط) م١٩٩٤

، الوسیط في المذھب )ه١٤١٧(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي  
  .، دار السالم، القاھرة١، ط)أحمد محمود إبراھیم، محمد محمد تامر: تحقیق(

ین، دار المعرفة، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، إحیاء علوم الد
  .بیروت

، )م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩(ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، 
  .، دار الفكر)عبد السالم محمد ھارون: (تحقیق(معجم مقاییس اللغة، 

الفراھیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم البصري، العین، 
  .، دار ومكتبة الھالل)م السامرائيمھدي المخزومي، إبراھی: تحقیق(

القاضي عیاض، بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي أبو الفضل، 
، َشْرُح َصِحیح ُمْسِلِم ِللَقاِضى ِعَیاض الُمَسمَّى ِإكَماُل الُمْعِلِم )م١٩٩٨-ه١٤١٩(

ر والتوزیع، ، دار الوفاء للطباعة والنش)یْحَیى ِإْسَماِعیل: تحقیق(بَفَواِئِد ُمْسِلم، 
  .مصر

ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الجماعیلي الحنبلي، أبو  
  .الفرج، الشرح الكبیر على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع

القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین الحنفي، 
د .مركز الدراسات الفقھیة واالقتصادیة أ: تحقیق(، التجرید، )م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧(

  .، دار السالم، القاھرة٢د علي جمعة محمد، ط.محمد أحمد سراج، أ
- ه١٤١٤(القرطبي، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم 

، دار ابن ١، ط)أبو األشبال الزھیري: تحقیق(، جامع بیان العلم وفضلھ، )م١٩٩٤
  .العربیة السعودیةالجوزي، المملكة 

، معجم لغة )م١٩٨٨-ه١٤٠٨(قلعجي، محمد رواس وقنیبي، حامد صادق، 
  .، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع٢الفقھاء، ط

، مدارج )م١٩٩٦-ه١٤١٦(ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد، 
عتصم باهللا محمد الم: تحقیق(السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین 

  .، دار الكتاب العربي، بیروت٣ط) البغدادي
 -ھـ ١٤٠٦(الكاساني، عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، 

 .، دار الكتب العلمیة٢، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ط)م١٩٨٦
-ه١٣٨٧(الكجراتي، جمال الدین، محمد طاھر بن علي الصدیقي الھندي الَفتَِّني 

، مطبعة ٣، مجمع بحار األنوار في غرائب التنزیل ولطائف األخبار، ط)م١٩٦٧
  .مجلس دائرة المعارف العثمانیة

، )م٢٠٠٨-ه١٤٢٩(أحمد بن إسماعیل بن محمد الشافعي ثم الحنفي،  ،الكوراني
، )الشیخ أحمد عزو عنایة: تحقیق(الكوثر الجاري إلى ریاض أحادیث البخاري، 

  .لبنان. ربي، بیروت، دار إحیاء التراث الع١ط
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ه، ١٤٢٥(الكوسج، إسحاق بن منصور بن بھرام أبو یعقوب المروزي،  
، عمادة البحث ١، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، ط)م٢٠٠٢

  .العلمي، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، المملكة العربیة
، التبصرة، )م٢٠١١ -ه١٤٣٢(اللخمي، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، 

  .، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر١ط) أحمد عبد الكریم نجیب: تحقیق(
، ضوء الشموع شرح المجموع في )م٢٠٠٥-ه١٤٢٦(المالكي، محمد األمیر، 

محمد محمود ولد : تحقیق(حجازي العدوي المالكي، : بحاشیة -الفقھ المالكي 
مكتبة اإلمام مالك،  -ن تاشفین ، دار یوسف ب١، ط)محمد األمین المسومي

  .موریتانیا، نواكشوط
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي 

، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح )م١٩٩٩-ه١٤١٩(
الشیخ عادل أحمد عبد  -الشیخ علي محمد معوض : تحقیق(مختصر المزني، 

  . ار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د١ط) الموجود
مجالي، حازم حمدي، الموظف العام وواجباتھ بین الشریعة اإلسالمیة والقانون 

  .الوضعي، دراسة مقارنة، رسالة غسر منشورة، كلیة القانون، جامعة فلسطین
، موسوعة اإلجماع في الفقھ )م٢٠١٢-ه١٤٣٣(مجموعة كبیرة من المؤلفین،  

  .المملكة العربیة السعودیة -الفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض ، دار ١اإلسالمي، ط
المحاسن، یوسف بن موسى بن محمد، جمال الدین الَمَلطي الحنفي، المعتصر  أبو

  .من المختصر من مشكل اآلثار، عالم الكتب، بیروت
محمود الحنفي، أبو المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر 

، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ )م٢٠٠٤ه، ١٤٢٤(الحنفي  البخاري
، دار ١، ط)عبد الكریم سامي الجندي: تحقیق(اإلمام أبي حنیفة رضي اهللا عنھ، 

  .الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
المرداوي، عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الدمشقي الصالحي الحنبلي، 

  .، دار إحیاء التراث العربي٢من الخالف، ط اإلنصاف في معرفة الراجح
المرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني، أبو الحسن برھان الدین، 

، دار إحیاء التراث العربي، )طالل یوسف: تحقیق(الھدایة في شرح بدایة المبتدي، 
 .بیروت، لبنان

تن بدایة المبتدي في فقھ المرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني، م
  .اإلمام أبي حنیفة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، القاھرة

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري، المسند الصحیح المختصر بنقل 
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : ، تعلیقالعدل عن العدل إلى رسول اهللا 

  .التراث العربي، بیروت
، شركات العقود في التشریع )م٢٠٠٥ه، ١٤٢٥(مد حمد، المشھداني، أحمد مح

  .اإلسالمي، دراسة فقھیة مقارنة، االسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث
شركة الوجوه  –، نحو اقتصاد اسالمي)م٢٠٠٠-ه١٤٢٠(المصري، رفیق یونس

  .، سوریا، دمشق، دار المكتبي١دراسة تحلیلیة، ط
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، المبدع في )م١٩٩٧-ه١٤١٨( بن محمد، ابن مفلح، إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا
  .، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان١شرح المقنع، ط

ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدین المقدسي 
، الفروع ومعھ تصحیح الفروع )م٢٠٠٣-ه١٤٢٤(الرامینى ثم الصالحي الحنبلي، 

عبد اهللا بن عبد المحسن : تحقیق(رداوي، لعالء الدین علي بن سلیمان الم
  .، مؤسسة الرسالة١، ط)التركي

المقرى، شھاب الدین أْحَمد بن ُیوُسف بن على بن ُیوُسف اللَّْبِليُّ َأُبو َجْعَفر الفھرى  
، تحفة المجد الصریح في شرح )م١٩٩٧-ه١٤١٨ھـ، ١٤١٧(اللغوى المالكى، 

، رسالة )الملك بن عیضة الثبیتي عبد: تحقیق(، )السفر األول(كتاب الفصیح 
  .مكة المكرمة -دكتوراة لفرع اللغة العربیة، جامعة أم القرى 

ابن الملقن، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، 
، دار الفالح للبحث ١، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ط)م٢٠٠٨-ه١٤٢٩(

  .شق، سوریاالعلمي وتحقیق التراث، دار النوادر، دم
، )م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم النیسابوري، 

، مكتبة مكة ١، ط)صغیر أحمد األنصاري: تحقیق(اإلشراف على مذاھب العلماء، 
  .اإلمارات العربیة المتحدة -الثقافیة، رأس الخیمة 

 – نیة الھاشمیةموقع وزارة الثقافة، التراث الثقافي غیر المادي، المملكة األرد
 http://ich.gov.jo/node/55550  

اإلتقان واإلحكام في شرح  میارة، أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي،
  .تحفة الحكام المعروف بشرح میارة، دار المعرفة
، البحر الرائق شرح كنز )ت. د(ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد 

  .ب اإلسالمي، دار الكتا٢الدقائق، ط
، النھر )م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٢(ابن نجیم الحنفي، سراج الدین عمر بن إبراھیم، 

  .، دار الكتب العلمیة١، ط)أحمد عزو عنایة: تحقیق(الفائق شرح كنز الدقائق 
-ه١٤٢١(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، 

، مؤسسة ١ط) د المنعم شلبيحسن عب: تحقیق(، السنن الكبرى للنسائي، )م٢٠٠١
  .بیروت -الرسالة 

عبد الفّتاح : تحقیق(النَّوادر والزِّیادات على َما في المَدوَّنة من غیرھا من اُألمھاِت 
محمد الحلو ومحمَّد حجي ومحمد عبد العزیز الدباغ، وعبد اهللا المرابط الترغي 

بي ومحمد عبد ومحمد عبد العزیز الدباغ ومحمد األمین بوخبزة وأحمد الخطا
  .م، دار الغرب اإلسالمي، بیروت١٩٩٩، ١ط) العزیز الدباغ ومحمَّد حجي

، المنھاج شرح صحیح )ه١٣٩٢(النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف 
  . ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت٢مسلم بن الحجاج، ط

وضة ر، )م١٩٩١ه، ١٤١٢(النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف 
، المكتب اإلسالمي، ٣، ط)زھیر الشاویش: تحقیق(، الطالبین وعمدة المفتین

  .دمشق، عمان. بیروت
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، الھدایا )ه١٤٢٦(الھاشم، عبد الرحیم بن إبراھیم بن عبد الرحمن السید، 
، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، ١أحكامھا وكیفیة التصرف فیھا، ط -للموظفین 

  .ةالمملكة العربیة السعودی
ابن ُھَبْیَرة یحیى بن، محمد بن ھبیرة الذھلي الشیبانّي، أبو المظفر، عون الدین، 

، دار )فؤاد عبد المنعم أحمد: تحقیق(، اإلفصاح عن معاني الصحاح )ـھ١٤١٧(
  .الوطن

  .ابن الھمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، فتح القدیر، دار الفكر
 :الشرعیة بع رخص العلماء، شبكة األلوكةالودعان، ولید بن فھد، تت

 https://www.alukah.net.  
، ٢وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ط

  .دارالسالسل، الكویت
یاسین، ربوح، طبیعة الوظیفة العمومیة في اإلسالم، مجلة العلوم االنسانیة 

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م، كل٢٠١٥جوان، / ١٩واالجتماعیة، العدد 
  ).الجزائر(قصدي مرباح، ورقلة 
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