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 التصرف وأنواعهأحكام 

املتصرف، وهذا التقسيم ليس : هذا هو القسم العاشر من أقسام املعامالت "العاشر": قوله رمحه هللا
 .وحتته أنواع من املعامالت املالية. ملعاملة، إمنا ألحكام التصرف

 .ية تقدم قبل قليل أن املتصرف هو املعامل لغريه يف معاملة مال"املتصرف": قوله رمحه هللا
 إما أن يكون التصرف بنفسه وإما أن يكون التصرف بغريه، "بغريه وإما بنفسه إما": قوله رمحه هللا

 .التصرف Bلنفس تقدمت أحكامه وشروطه فيما مضى يف كل أنواع التصرف املتقدم
التصرف Bلغري، يعين أن يتصرف بواسطة، والواسطة هنا تندرج ضمن : النوع الثاين من أنواع التصرف

ًالوكالة والشركة، أما الوكالة فهي تصرف عن الغري حمضا، وأما الشركة فمنها : Bبني من أبواب املعامالت
ما هو تصرف عن الغري، ومنها ما هو تصرف عن النفس، فإن الشريك قد يتصرف يف املال Bألصالة، 

 .ويتصرف يف املال Bلوكالة كما سيأيت توضيحه يف أنواع الشركات
 .ب الوكالة

ِ، الوكيل هو من أنيب يف التصرف فيما تدخله النيابة، ولذلك يعرف "وكيلوهو إما ":  هللا رمحهولهق

وهذا بيان أن الوكالة ال تدخل يف كل . الفقهاء الوكالة a`ا إ_بة جائز التصرف مثله فيما تدخله الوكالة
ًفهم أن مثة أبواB وأعماال ال ففيما تدخله الوكالة، : وااألبواب، بل هي يف أبواب دون أبواب، ولذلك قال ً

 .تدخلها الوكالة
 جيوز، هذا بيان حكم شرعي، التوكيل "فيه وكل فيما التصرف جائز كل توكيل فيجوز": ُقوله رمحه هللا

ُويشرتط يف صحة الوكالة أن يكون الوكيل . جيوز أن يوكل اإلنسان غريه يف كل ما تدخله الوكالة: أي
 .ئز التصرفجا

فيما أنيب فيه من عمل، ومل يقيد ذلك، وقد قيده الفقهاء رمحهم هللا :  أي"فيه ُوكل فيما": قوله رمحه هللا
ٍالشهادة، ليس ألحد أن يوكل غريه يف : ا تدخله النيابة؛ إلخراج ما ال تدخله النيابة، مثال ذلكمب

ٍالشهادة؛ ألن الشهادة مبنية على خرب عن علم مدرك مبح ٍ اذهب اشهد : سوس، فليس ألحد أن يقولٍ
ٌّمكاين؛ ألن الشهادة ال تدخلها الوكالة؛ فإ`ا حق يتعلق Bلشاهد، كذا القسم بني الزوجات ال تدخله 

 .ا يف األمثلة اليت ال تدخلها النيابةُ يستوىف إال من صاحبه، وهلم جر؛ ألنه حق الةالنيابة، فليس فيه وكال
 


