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  :تعريف الوكالة
  :الوكالة في اللغة

ه واكتفــى بــه ومنــه توكلــت يقــال وكــل أمــره إلــى فــالن فوضــه إليــ ض،التفــوي: لهــا معــاٍن منهــا بفــتح الــواو وكســرها
  .}حسبنا اهلل و�عم الوكيل{ :، والحفظ؛ لقوله على اهللا
  :شرعفي الالوكالة 

  .ليفعله في حياته بصيغة تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره 
  :مشروعّية الوكالة

  :من الكتاب .١
  .}وا حكما من أهله وحكما من أهلهافابعثبينهما وإن خفتم شقاق { :قوله 

فهـذا شـرع مـن قبلنـا ، }اذهبـوا بقميصـي هـذا   { :وقولـه  ،}هفابعثوا أحدكم بورقكم هذ{ : قولـهستأنس لها أيضا بيُ و 
  .ن ورد في شرعنا ما يقررهوالصحيح أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإ 

  :أحاديث كثيرة منها :ومن السنة .٢
  خبر الصحيحين أنه  ُّعاة ألخذ الزكاةبعث الس.  
  توكيله و  بن أمية الضمريعمرو رملة بنت أبي سفيان( في نكاح أم حبيبة(.  
  توكيلهو  رافع  أبا  مولى رسول اهللا حيث قال في قبول نكاح ميمونة ،" : تزّوج رسـول

  .ميمونة حالًال وبنى بها حالًل وكنت السفير بينهما  اهللا
  توكيلـــه و عـــروة البـــارقي  دفـــع إلـــّي رســـول اهللا "؛ فـــي شـــراء الشـــاة  دينـــارًا ألشـــتري لـــه شـــاة

: ، فقــال فاشــتريت لــه شــاتين، فبعــت واحــدة بــدينار، وجئــت بالشــاة والــدينار إلــى رســول اهللا 
  ".بارك اهللا لك في صفقة يمينك"

  :اإلجماع .٣
  .إلجماع على جوازهاوانعقد ا
 : العقل  .٤

الحاجة داعية إليها فإن الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلها بل قال القاضي حسين وغيـره إن ذلك أّن 
  :وذلك لما يليقبولها مندوب إليه 

  قوله }وتعاو�وا على الرب والتقوى{.  
  اهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" :خبرو".  
  :الةـان الوكــأرك

  .أركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة



 
 

 

  :الموكِّل: الركن األول*** 
  .وهو الذي يستعين بغيره ليقوم ببعض التصرفات نيابة عنه

  :شــروطه
؛ كتوكيــل واليــةأو  كتوكيــل نافــذ التصــّرف فــي مالــه،بملــك؛  صــحة مباشــرته للتصــّرف الــذي َوكَّــل فيــه .١

 .ليهاألب أو الجد في مال مو 
بالغـا  المالك للمال فيما أذن لغيره أن يقوم به، فال بّد أن يكون تصّرفومعنى هذا أن يكون للموّكل حّق ال
  .عاقال غير محجور عليه في تصّرفاته

ويجوز أيضا للولي ؛ كاألب والجد والوصي أن يوّكـل مـن يتصـّرف بمـال مـن تحـت واليتـه؛ ألنـه يسـتطيع فعـل 
  .ذلك بنفسه
  :وعلى هــذا

وال مغمـى عليـه وال نـائم فـي التصـرفات وال فاسـق فـي نكـاح ابنتـه إذ ال ، ال يصح توكيل صبي وال مجنـون* *
  .فنائبه أولى أن ال يقدر لنفسه على تعاطي الشيءغير قادر األصل  كانفإذا  ،تصح مباشرتهم لذلك
  .بمالك وال ولي فإنه ليس؛ الوكالة إطالقية عن الوكيل فإنه ال يوكل عند واحترز بالملك والوال

  .فإنها ال تزوج نفسها فال توكل فيه، وال يصح توكيل المرأة أجنبيا** 
  .حرامه؛ لعدم جواز عقد ذلك بنفسهأن يوّكل من يعقد له النكاح حال إم حرِ لمُ يصّح لوال ** 
  .؛ وكذا لو أطلق التوكيليصحّ  لتحّللأما لو وّكل لُيعقد له بعد ا    

  .عنه في صحيح مسلم ىنه يل المحرم حال إحرامه أّن النبي والدليل على عدم صحة توك
  ،في النكاح والمالفي حق الطفل ويصح توكيل الولي وهو األب والجد ** 
  .فيوكل الولي عن الطفل أو عن نفسه أو عنهما معا دون النكاح؛ المال صح فيم فيالوصي والقيّ أما 

لــم ينعــزل الوكيــل بخــالف مــا إذا كــان وكــيال عــن الــولي  وفائــدة كونــه وكــيال عــن الطفــل أنــه لــو بلــغ رشــيدا **
  .وكالطفل المجنون والمعتوه والسفيه والمحجور عليه ونحوهم

  : ؛ وهو أن يصّح منه مباشرته للتصّرف حتى يصّح توكيلهالشرطمن هذا ستثنى وي
فيصـح  ةكاإلجـار  ؛لرؤيـةيتوقـف علـى ا للعقد بالبيع أو الشراء ونحوهمـا ممـاال تصح منه المباشرة  فإّنه :األعمى

  .وكيله فيها لكان في ذلك حرج عليه؛ ألّنه لو لم يصح تللضرورة أن يوكِّل في ذلك
  .لبائع مع أنه يمتنع قبضه من نفسهلمن يقبض الثمن منه  بإذن البائع وما لو وكل المشتري
  .حنه أو مطلقا في نكاح موليته فيصرجال بإذن الولي ال عنها بل عوما لو وكلت امرأة 

  .وجهين رجحه ابن الصباغ ٕان كانت الموكلة هي المولية فكذلك في أحدو 
  :ويستثنى منه، منه التوكيل كل من صحت منه المباشرة بالملك والوالية صحّ و ** 

  .إذا أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل فإنه ال يوكل الولي غير المجبر



 
 

 

  .، فال يصح بالرغم من جواز مباشرة ذلك بنفسهسلمةفي نكاح م يوكل كافرا إذا أراد أنلمسلم ا
فيصـح مـن الشـخص أن يقـّر عـن نفسـه لكـن ال يصـح أن يوكـّل غيـره ليقـر  التوكيل في االقرار علـى الصـحيح؛

  .عنه على الصحيح
  :الوكيل: الركن الثاني*** 

  :شــروطه
الشـخص لنفسـه أقـوى ألن تصـرف  ؛لـهيوٕاال فال يصـح توكصحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه  .١

فـإن تصـرفه لـه بطريـق األصـالة ولغيـره بطريـق النيابـة فـإذا لـم يقـدر علـى األقـوى ال  ؛من تصرفه لغيره
  .يقدر على األضعف بطريق األولى

  :ى هــذاوعل
  .؛ لعدم صحة مباشرتهم التصّرفاتوال نائم وال معتوهال يصح توكيل مغمى عليه وال صبي و ال مجنون * 
  .إيجابا وقبوال لسلب عبارتهما فيه في عقد النكاحم حرِ المرأة والمُ توكيل  ال يصحوكذا * 
ن هــذه التصــّرفات تصــّح منــه ويصــّح توكيــل الّصــبي الممّيــز فــي حــج تطــّوع وذبــح وأضــحية، وتفرقــة زكــاة؛ أل* 

  .لنفسه، أما غير ذلك مما ال يصح منه مباشرته فال يصح توكيله فيها
  :نفسهويستثنى ممن ال تصح مباشرته ل

  :في مأمون مميز اعتماد قول صبي :الصحيحو 
  .اإلذن في دخول دار*
  .لتسامح السلف في مثل ذلك وهو توكيل من جهة اآلذن والمهديوٕايصال هدية *

كغيره إذا لـم يحتـف بخبـره قرينـة فـإن احتفـت بـه وأفـادت العلـم جـاز االعتمـاد علـى خبـره يعتمد قوله  ال :والثاني
  .مل بالعلم ال بخبرهجزما وهو في الحقيقة ع

  .يعتمد قوله في إخباره بطلب صاحب الوليمة وكذلك*
  .ال أعلم في جواز اعتمادهما خالفا: ونقل عن النووي قولهوالكافر والفاسق كالصبي في ذلك 

فلـو قـال الثنـين وكلـت أحـدكما فـي بيـع ؛ )أي أن يكـون الوكيـل معّينـا(يشترط فـي الوكيـل أيضـا تعيينـه  .٢
  .من أراد بيع داري أن يبيعها لم يصح ل أذنت لكلِّ داري مثال أو قا

  .عدم الفسق َمْن تحت واليتهويشترط في وكيل القاضي أن يكون عدال وفي وكيل الولي في بيع مال  .٣
  .هو التصرف الذي يقوم به الوكيل نيابة عن الموّكلو :الموكَّل فيه: الركن الثالث*** 

  :شــروطه
  :وله ثالثة شروط

ــ .١ : ألنــه إذا لــم يملكــه كيــف يــأذن فيــه حــين التوكيــل أو الموّكــل عنــه؛ كــالولي والحــاكم لأن يملكــه الموكِّ
  .بمعنى أن يكون حّق التصّرف فيه ثابتا للموّكل عند التوكيل

  :وبنــاًء عليه



 
 

 

طلقهــا زوجهــا  وتــزويج بنتــه إذا انقضــت عــدتها أووكــل ببيــع أو إعتــاق عبــد ســيملكه وطــالق مــن ســينكحها  لــو
ألنــه إذا لــم يباشــر ذلــك بنفســه حــال التوكيــل فكيــف يســتنيب غيــره  ؛فــي األصــحلــم يصــح زمه وقضــاه ديــن ســيل

  .يصح ويكتفي بحصول الملك عند التصرف :والثاني
  .ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء

  .ا لما يملكه حال التوكيل؛ فإن الوكالة صحيحةأما لو وّكله في التصرف فيما سيملكه بعد التوكيل تبع
  .وهي الشجرة نه مالك ألصلها؛ ألوكيل ببيع ثمرة شجرة قبل إثمارهايصح التعليه و 

ألن الوكالـة إنابـة فمـا ال يقبلهـا كاسـتيفاء حـق القسـم  ؛قـابال للنيابـة الموكَّـل فيـه أن يكـون الشرط الثاني .٢
  .التوكيل يصح فيهبين الزوجات ال 

  :ًء عليهوبنــا
  .منها االبتالء واالختبار بإتعاب النفس وذلك ال يحصل بالتوكيل ألن المقصود ؛في عبادةالتوكيل ال يصح * 

تفرقـة زكـاة ك عن القيام بها، وكذا يصح التوكيل فيما هو من تمام العبـادة؛ الحج والعمرة عند العجزويصح في 
  .وشاة وليمة وكفارة ونذر وصدقة وذبح هدي وجبران وعقيقة وأضحية

  :وذلك لما يلي وّكلتك بأن تشهد عني بكذا،: كأن يقول ؛في شهادة التوكيلوال يصح * 
  .بعلم الشاهد ومنوط متعّلق أن حكمها .١
  .وهو غير حاصل للوكيل خبار عما سمعه ورآهأنها إ .٢
  .فيها ولم يقم غير لفظها مقامها فألحقت بالعبادة ألنا احتطنا .٣

  .شاهدا على الشهادة ليس إالّ فإن وكَّل فيها كان الوكيل 
  :ا يليكّل ممّ في يصح التوكيل وال * 
  .ألنه حلف باهللا تعالى واليمين ال تدخلها النيابة؛ يالءإلا
  .ألنه يمين أو شهادة والنيابة ال تصح في واحد منهما ؛لعانال

  .ألنها تشبه العبادة لتعلقها بتعظيم اهللا تعالى؛ األيمانسائر 
  .ق والعتاق إلحاقا لها باليمينوتعليق الطال النذر

ـــة فـــي الظهـــار*  ألن المغلـــب فيـــه معنـــى اليمـــين لتعلقـــه بألفـــاظ  ؛فـــي األصـــحفـــي الظهـــار صـــح تال : الوكال
  .وخصائص كاليمين

هــر أمــه أو جعلــت صــورته أن يقــول أنــت علــى مــوكلي كظو  ،الطالقبــ يلحــقألنــه تصــح الوكالــة فيــه؛  :والثــاني
  .تحريم االستمتاع بزوجته، هذا ما يثبت بالطالقفالغاية منه  ؛موكلي مظاهرا منك

  ؟كيف يجري الخالف في الظهار مع كونه معصية :فإن قيل
  .بأنه ليس المقصود نفس المعصية بل ترتب الكفارة وتحريم الوطء قهرا كالتوكيل في الطالق البدعي :أجيب

  :الوكالة في المعاصي والمحّرم* 
  :؛ لما يليالسرقة والقتلفي المعاصي كالقذف و يصح التوكيل ال 



 
 

 

  .أن حكمها يختص بمرتكبها .١
ن ذلــك كــان هــو ، فــإن فعــل الوكيــل شــيئا مــشــخص بعينــه مقصــود باالمتنــاع منهــا كــلالشــارع جعــل أن  .٢

  .الضامن واإلثم عليه
الضــمان والصــلح و  يــع وهبــة وســلم ورهــن ونكــاح وطــالق منجــز وســائر العقــودفــي طرفــي ب ويصــح التوكيــل* 

  .الحوالة والوكالة واإلجارة والقراض والمساقاة واألخذ بالشفعةواإلبراء والشركة و 
، فــي قبــول نكــاح ميمونــة مــولى رســول اهللا  رافــع  أبــا  توكيلــه ، وهــوأمــا النكــاح والشــراء فبــالنص

  .في شراء الشاة  عروة البارقي  وتوكيله
  .على صحة التزكيل في النكاح والبيع فبالقياسوأما الباقي  

  :الديون واألعيانالوكالة في 
  .يصح التوكيل في فبض الديون وٕاقباضها للحاجة :أما الديون

  .فتارة تصح الوكالة في قبضها وٕاقباضها؛ كالزكاة :أما األعيانو 
  .وتارة تصح الوكالة في  قبضها دون إقباضها؛ كالوديعة؛ إذ ليس له دفعها لغير مالكها

  :والخصومةفي الدعوى  الوكالة
وسـواء كـان ذلـك فـي مـال أم فـي  ألنـه محـض حقـه ؛للحاجة إلى ذلـك وٕان لـم يـرض الخصـم تصح فيها الوكالة

  .غيره
  .ما قضى له فلي، وما قضى عليه فعليّ : وقال وّكل عقيال عند أبي بكر  أن عليا  :والدليل على ذلك

ٕانـي ألكـره إن للخصـومة ُقحمـا، وٕان الشـيطان ليحضـرها، و : ، وقـالعبـد اهللا بـن جعفـر ووّكل عنـد عثمـان 
  .أن أحضرها

  :الوكالة في تمّلك المباحات كاالصطياد واالحتطاب
باب الملــك ألنهــا أحــد أســ ؛فــي األظهــرفــي تملــك المباحــات كاإلحيــاء واالصــطياد واالحتطــاب يصــح التوكيــل 

  .فأشبه الشراء فيحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل له
  .وهو وضع اليد قد وجد منه فال ينصرف عنه بالنية ملكألن سبب ال ؛المنع والملك فيها للوكيل :والثاني

  :الوكالة في اإلقرار
بــأن يقــول وكلتــك لتقــر عنــي لفــالن بكــذا فيقــول الوكيــل أقــررت عنــه بكــذا أو  ؛فــي األصــحفــي اإلقــرار  صــحتال 

  .حق فال يقبل التوكيل كالشهادة إثبات ألنه إخبار عن ؛جعلته مقرا بكذا
  .يثبت به الحق فأشبه الشراء ألنه قول الوكالة فيه؛ صحت :والثاني

  :الوكالة في القصاص
كســائر الحقــوق بــل قــد يجــب  ؛وكــذ فــي إثباتهــا تيفاء عقوبــة آدمــي كقصــاص وحــد قــذففــي اســ صــح التوكيــلي

  .التوكيل في حد القذف وكذا في قطع الطرف



 
 

 

ة فــرد بعينــه؛ فهــي مــن وحقــوق اهللا هــي مــا شــرعت للمصــلحة العاّمــة ال لمصــلح :فــي حــدود اهللا تعــالىالوكالــة 
   .النظام العام الذي يتعّلق به حّق كل فرد من الناس، لذلك ُنسب لرب الناس لعظم خطره

  .والوكالة في الحدود والعقوبات إما أن تكون في إثباتها أو فياستيفائها
سـقاط، فتسـقط تـدرأ بالشـبهات، فالشـارع يـرّجح جانـب اال ألن الحـدودالوكالـة؛  حفال تص :فإذا كانت في اإلثبات

  .وٕانما يمتنع إثباتها لبنائها على الدرء ألقل ُشبهة، والتوكيل في إثباتها يخالف ذلك
نعم قد يقع إثباتها بالوكالة تبعا بأن يقذف شخص آخر فيطالبه بحد القـذف فلـه أن يـدرأ عـن نفسـه بإثبـات زنـاه 

  .بالوكالة وبدونها فإذا ثبت أقيم عليه الحد
  .عدم الصحة والظاهر منهما :ففيه وجهانوكله بعد الثبوت فإن وكله قبله ومحل صحة التوكيل إذا 
فـي قصـة مـاعز اذهبـوا بـه فـارجموه  يجـوز لإلمـام لمـا فـي الصـحيحين مـن قولـه ف :وٕاذا كانـت فـي االسـتيفاء

  .وفي غيرها واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
  .العفو في الغيبة فال يمكن تداركه بخالف غيرهالحتمال  ؛لإال بحضرة الموكِّ ال يجوز استيفاؤها  :قيل

ــه بــأن احتمــال العفــو كاحتمــال رجــوع الشــهود فيمــا إذا ثبــت ببينــة فإنــه ال يمتنــع االســتيفاء فــي  :ويعتــرض علي
  .غيبتهم
معلومـا مـن بعـض  الموكـل فيـهأي أن يكـون  "مـا" العلم بمـا يجـوز فيـه التوكيـل بوجـه :الثالثالشرط  .٣

؛ لصـعوبة وال يشـترط علمـه مـن كـل وجـه ، والجهالـة ترتفـع إلـى حـدٍّ مـا،ررضال يث يقل معهح :الوجوه
يقتضـي المسـامحة فيـه فيكفـي أن يكـون معلومـا مـن وجـه  ، وهذاللحاجة إنما ُأجيزت ألن الوكالةو  ذلك،

  .يقل معه الغرر للوكيل بخالف ما إذا كثر
  :وبنــاًء عليه

أو أنـت  ي كل أموري أو فوضت إليك كل شـيءأو ف ريلي أو من أمو  وكلتك في كل قليل وكثير :لو قال** 
  .وّكل فيه من كّل وجه، وجهالة الملكثرة الغرر فيه ؛التوكيللم يصح وكيلي فتصرف كيف شئت 

عـــي ومخاصـــمة د ودائاســـترداو وكلتـــك فـــي بيـــع أمـــوالي وقـــبض ديـــوني واســـتيفائها وعتـــق أرقـــائي  :وٕان قـــال** 
وٕان جهـل األمـوال والـديون ومـن هـي عليـه واألرقـاء والودائـع ومـن هـي عنـده  هتوكيلصح خصمائي ونحو ذلك 

  .الوجوهفيه صار معلوما من بعض  والموّكلألن الغرر فيه قليل  ؛والخصوم وما فيه الخصومة
  .وفحشه الغرر لكثرة ؛فإنه ال يصحأو طائفة أو سهما منه  ي دون أن يعّينهقال بع بعض مال ٕاذاو ** 
يبيـع مـا شـاء بشـرط عـدم ؛ ألّن الخيـار للوكيـل فلـه أن فيـه لفيصـح التوكيـبع من مالي ما شئت؛  قالولو ** 

  .استغرلق جميع المال
  :الصيغة: كن الرابعالر *** 

  .وهي اإليجاب والقبول
  :شــروطها

  :شرطان، وهماويشترط في الصيغة 



 
 

 

أو فوضته إليك أو أنت وكيلـي كوكلتك في كذا  صريحا كان؛ يقتضي رضاهل لفظ من الموكأن يكون  .١
ممنـوع  ألن الشـخص ؛أو أنبتـك كمـا يشـترط اإليجـاب فـي سـائر العقـود ،أقمتك مقـاميك كناية؛ أو ،فيه

  .التصرف في مال غيره إال برضاهمن 
  .، وتنوب مناب النطق واللفظفي الكتابة والرسالة في الوكالةتكو 

 حجـرللورفـع  للتصـّرفألن التوكيـل إباحـة  ؛بـل يكفـي مـا يـدل علـى القبـول ،لوكيـل لفظـامـن ا وال يشترط القبول
  .فظاالمقّدم للضيف، فال ُيشترط القبول ل فأشبه إباحة الطعام الذي كان قبلها،

قـد وكلتـك كقوله إذا قـدم زيـد أو جـاء رأس الشـهر ف ؛على األصح من صفة أو وقتتعليقها بشرط  عدم .٢
، فال تصح الوكالة معـه، وذلك ألن في التعليق جهالة فاحشة؛ كسائر العقود، بكذا أو فأنت وكيلي فيه

  .الوصيةقياسا على يصح  :والثاني
 .، بخــالف الوكالــةأن الوصــية تقبــل الجهالــة فتقبــل التعليــق لــكأن القيــاس مــع الفــارق ذ :وُيعتــرض علــى الثــاني

  .ند وجود الشرط لوجود اإلذنينفذ تصرفه في ذلك ع :على األولوبناًء 
بعــد داري، علــى أن تبيعهــا وكلتــك ببيــع  :مــا إذا قــالك؛ وشــرط للتصــرف شــرطا جــاز ،ةجز انــكانــت الوكالــة فــإن 

  .شهر فتصح الوكالة وال يتصرف إال بعد الشهر
  .فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرف ،شهرمدة وكلتك  :ما إذا قالك ؛أيضا بوقت ويصح تأقيتها

؛ فـي األصـحفيـه أو قـد وكلتـك صـحت فـي الحـال  متـى أو إذا أو مهمـا عزلتـك فأنـت وكيلـيو  :ولو قـال وكلتـك
  .لوجود اإلذن

  .الجائزشرط التأبيد وهو التزام العقد  الشتمالها على ؛ال تصح :والثاني
  .بمنع التأبيد بما ذكر :بوأجي
  .يعود: أنه ال يعود، والثاني: األصح: وجهان :يعود الوكيل بعد العزلوهل 
  :امــة أحكــة أربعــللوكال

  :)والشراءالوكيل بالبيع ( : الحكم األّول
  :مطلقا دون تقييد بشيءالوكيل بالبيع 

  :يفي هذه الحالة يتقّيد الوكيل بالتالإذا وّكل الموكِّل وكيله بأن يبيع له مبيعا دون أن يقّيده بشيء؛ ف
 البلـد نقـدان لـزم البيـع بأغلبهمـا فـإن كـان فـي لداللـة القرينـة العرفيـة عليـه ؛ليس له البيـع بغيـر نقـد البلـد .١

تخير فإن باع بهما ولـو فـي عقـد واحـد  في النفع فإن استويا ،فبأنفعهما للموكل في التعامل فإن استويا
  .جاز

ألنـه  ؛الحلـول ألن مقتضـى اإلطـالق ؛لأكثر مـن ثمـن المثـبـ البيـع وٕان كـان ،بنسـيئة يبيـع يس لـه أنول .٢
  .غالبافي البيع المعتاد 

بخـالف اليسـير وهـو مـا يحتمـل غالبـا كـدرهم  ،غـبن فـاحش وهـو مـا ال يحتمـل غالبـاب يس لـه أن يبيـعول .٣
  .في عشرة فيصح البيع به



 
 

 

  .مصلحةبالألنه مأمور  ؛لم يصحراغب موثوق به بزيادة ال يتغابن بمثلها  هناكولو باع بثمن المثل و ** 
  .أنه يلزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ فاألصحولو وجد الراغب في زمن الخيار 

  ن وال بغـي) بـالعروض( أن يبيـع بغيـر النقـد  ال بصـحو أن يبيـع نسـيئة،  صـحفي :ئتع كيفمـا شـبـ: قال لهفلو
  .فاحش

  بالعروض وال يصح بالغبن الفاحش وال بالنسيئةفيجوز له أن يبيع  :ما شئتببع : قال لهولو.  
  ال بصح بالنسيئة وال بغير نقد البلد، و يصح أن يبيع بالغبن الفاحش :بكم شئتبع : قالولو.  
  يصح أن يبيع بالغبن الفاحش وبالعروض وال يصح نسيئة :بما عّز وهانبع : قالولو.  

 يهدعلت المبيع ضمن سلم وٕاذا، على المذهب بيعه لم يصح الثالثة فلو خالف وباع على أحد هذه األنواع** 
كـــان مثليـــا أم م الموكـــل مـــن شـــاء مـــن المشـــتري والوكيـــل قيمتـــه ســـواء أويســـترده إن بقـــي وٕاال غـــرَّ  فـــي تصـــّرفه،

  .متقوما
أي هـو  وهـو بـدوره يرجـع علـى المشـتري،) لكن الموكل إنما يطالـب الوكيـل( وقرار الضمان على المشتري** 

 وٕاذا استرده فلـه بيعـه بـاإلذن السـابق الذي يضمن في النهاية، ويعود على الوكيل بالثمن إن كان قد دفعه إليه،
  .كما في بيع العدل الرهن

ــ***  ظــاهر ويجــوز أن يبيعــه إلــى ذلــك األجــل وال يزيــد عليــه فــإن  ع مــؤجال وقــدر األجــل فــذاكفــإن وكــل ليبي
ل ضرر مـن نقـص ثمـن أو خـوف أو مؤنـة حفـظ إن لم يكن فيه على الموكِّ  صح البيعنقص عنه أو باع حاال 
  .أو نحوها من األغراض

  :األجلالموكِّل وٕان أطلق 
في النقود فإن لم يكن عـرف مال للمطلق على المعهود ح وحمل على المتعارف في مثلهصح التوكيل  :األصحّ 

  .راعى األنفع للموكل
  .بتفاوت األجل طوال وقصرا ف الغرضالختال ؛ال يصح :والثاني
  .يصح وال يزيد على سنة لتقدير الديون المؤجلة بها شرعا كالجزية والدية :وقيل

  :الوكالة المطلقة بالبيع والشراء لمن يّتهم بمحاباته
ولـو أذن  ،ونحـوه مـن محـاجيره ولـده الصـغيروال يشتري لنفسه وال للوكيل بالبيع والشراء مطلقا ال يبيع وا** 

ووكيـــل البـــائع عليـــه أن  االســـترخاص؛ فالمشـــتري يرغـــب بالبـــائع والمشـــتريغرضـــي  وتعـــارض لتضـــاد ؛لـــه فيـــه
، فــال تتحقــق أغــراض ، وهنــا البــائع والمشــتري واحــداالستقصــاء للموكــليحصــل علــى األغلــى، وأن يعمــل علــى 

  .البيع
ألنـه عنـه؛ وسائر فروعه المسـتقلين صوله وابنه البالغ وسائر أيبيع ألبيه  الوكيل بالبيع مطلقا أن :واألصح** 

  .لو باع به ألجنبي لصح فال تهمة حينئذ فهو كما لو باع من صديقه باع بالثمن الذي



 
 

 

وض إليه اإلمام أن يولي القضـاء مـن شـاء ال يجـوز لـه إليهم كما لو ف ألنه متهم بالميل يس له ذلك؛ل :والثاني
  .تفويضه إلى أصوله وال فروعه

 فـي تفويضـه لهـم وألن، مرادا ظـاهرا وهـو ثمـن المثـل حيث في بيعه ألبيهفرق أّن هناك  :وُيعترض على الثاني
  .تزكية ألصوله وفروعه بخالف الوكالة

  هل للوكيل بالبيع قبض الثمن؟** 
ــ الحــالّ  بــالبيع لــه قــبض الــثمنأن الوكيــل  :األصــح إن كــان  ولــه تســليم المبيــع، ل مــن قبضــهإن لــم يمنعــه الموكِّ

  .ألنهما من مقتضيات البيع ؛مسلما إليه إن لم ينه عن تسليمه
  .فيهما وقد يرضاه للبيع دون القبض لعدم اإلذن ؛ال :والثاني

كالصـرف ونحـوه فلـه القـبض  رطا؛القـبض شـ فـإن كـان ،لصـحة البيـع إذا لـم يكـن القـبض شـرطا :محل الخالف
  . ونهاه عن قبضه لم يملك قبضه قطعاأو حاال أما إذا كان الثمن مؤجال ولو حلّ  ،واإلقباض قطعا

  .وخرج بالبيع الهبة فليس للوكيل فيها التسليم قطعا ألن الملك فيها ال يقع بالعقد بخالف البيع
ض المبيع وله تسـليم الـثمن إن كـان مسـلما إليـه ولـم ينهـه هو كالوكيل بالبيع فله قبف: حكم الوكيل بالشراءوكذا 

  .عن تسليمه
  .لما في التسليم قبله من الخطر؛ حتى يقبض الثمنالمبيع  يسلم يس لوكيل البائع أنول

  .لتعديه قيمته وقت التسليم؛ فإن خالف ضمن
  :الوكالة المطلقة بالشراء

  :دون أن يقّيده بنوع أو ثمن، فيتقيد الوكيل بالتاليشيء موصوف أو معين  إذا وكله في شراء
بخــالف عامــل القــراض ألن  مــن العيــب ألن اإلطــالق يقتضــي الســالمة ؛أي يمتنــع عليــه ذلــك ال يشــتري معيبــا

  .المقصود الربح وقد يكون في المعيب
  :على النحو التالي فُيفّرق بين ما إذا كان الوكيل يعلم العيب أو ال يعلمه، وتفصيل ذلك امعيبفإن اشتراه 

  العيبيجهل إذا كان الوكيل: 
ــللشــراء اوقـع مــع المعيــب الــثمن يسـاوي  فـإن كــان المبيــع بــين  علـى المالــك لتخييــره إذ ال ضــرر؛ للموكِّ

 ، وام يشتره بأكثر مـن ثمـن مثلـه،بالعيب لجهله بهذا؛ رقصِّ م ن الوكيل غيروأل إمساكه أو رّده على البائع؛
 .إلطالقه وال خلل من جهة اللفظ

بنفسـه ه ، كما لـو اشـترافي األصحالمبيع للموكِّل  ال يساوي الثمن مع العيب، فكذا يقع المبيعوٕان كان 
 .للعيب جاهال
  .الوقوع عنه مع السالمة فعند العيب أولى ألن الغبن يمنعيقع للموكِّل؛ ال  :والثاني

  .بأن الخيار يثبت في المعيب فال ضرر بخالف الغبن :ُيجاب عليهو 
فلكـل مـن ـ أي إذا كـان المشـترى مـع العيـب مسـاويا للـثمن أو ال ـ وٕاذا وقـع الشـراء للموكـل فـي صـورتي الجهـل 

  .بالعيبالوكيل والموكل الرد 



 
 

 

الوكيل نائبه وألنا لو لـم نجـوزه لـه لكـان المالـك ربمـا  أنو  ،المالك والضرر الحق به هو الموكل أن: ووجه ذلك
  .فوريا ويبقى للوكيل فيتضرر به هال يرضى به فيتعذر الرد لكون

فـي  إذ الحـظ لـه ؛فيما إذا اشترى الوكيل في الذمة لـم يـرده الوكيـلفي الرد  ولو رضي بالعيب الموكل أو قصر
  .في الربح هالفسخ بخالف عامل القراض لحظ

واه وصـدقه رده الموكل لبقاه حقـه هـذا إذا سـماه الوكيـل فـي الشـراء أو نـ ولو رضي به الوكيل أو قصر في الرد
 .ما لم يأذن فيه الموكل فانصرف إليه ألنه اشترى في الذمة ؛البائع وٕاال وقع الشراء للوكيل

 إذا كان الوكيل يعلم العيب : 

 شـراء المعيـب فـيلـه  ألنـه غيـر مـأذون؛ فـي األصـح بل يقـع للوكيـل لموكللقع ي فالالوكيل العيب  إن علم
وال نقـص فـي  ألن الصـيغة مطلقـة ؛يقـع لـه :والثـاني في شـرائه،فهو مقصِّر  ،زاد سواء أساوى ما اشتراه أم

  .المالية
ـــ ؛لوكيـــلبـــل للموكـــل لإن لـــم يســـاوه لـــم يقـــع كـــذا و  ل مـــن الـــرد لتقصـــيره وقـــد يهـــرب البـــائع فـــال يـــتمكن الموكِّ

  .فيتضرر
  .حفإن الشراء لم يصويقع الشراء في صورتي العلم للوكيل أيضا أما إذا علمه واشترى بعين مال الموكل 

  :يلـيل الوكـتوك
 هلـيس لـ، وكان ممـا يليـق بأمثالـه القيـام بـه، فويتأّتى منه ذلك إذا كان الوكيل يمكنه القيام بما ُوكِّل فيه .١

كـالمودع  لتوكيل غيـره؛ لم يرض بتصرف غيره وال ضرورة ألن المالكالموكِّل؛ بال إذن غيره ل أن يوكّ 
  .ال يودع

تفــويض إّن إذ  ؛التوكيــلعندئـذ فلــه  ،يليــق بـه ألنـه اليحســنه أو  لكونـه ال ؛منـه ذلــك ىيتــأت ال ذا كـانوإ  .٢
ه امتنــاع التوكيــل عنــد اضــتقفم ذلك، وحيــث قلنــا بــإنمــا يقصــد منــه االســتنابةمــن الموكِّــل مثــل ذلــك إليــه 

 .جهل الموكل بحاله أو اعتقاده خالف ما هو عليه
 :القيام ببعض مع قدرته على عن اإلتيان بكلهكثر الموكل فيه وعجز الوكيل  ٕاذاو  .٣

  .دعت إليه ألن الضرورة ؛دون غيره فيما زاد على الممكنغيره أنه يوكل  :فالمذهب
  .وهذه طريقةل في الكل ألنه ملك التوكيل في البعض فيوكِّ  ؛يوكل في الجميع :وقيل
  .في الكل وجهان :والثالثة، ال يوكل في الممكن وفي الزائد عليه وجهان :ةوالثاني

  ؟توكيٌل عن الموكِّل أو عن الوكيل هل توكيل الوكيل
  فهل الوكيل الثاني وكيل الموكِّل أو وكيل الوكيل األّول؟ الوكيل غيره لوحيث وكَّ 

  .ل عن نفسه فاألصح المنعفإنما يوكل عن موكله فإن وكّ 
  :ُيفّرق هنا بين حالتين



 
 

 

لوكيـل ا :ففـي األصـح، ففعل الوكيل، وّكل عن نفسك: إذا أذن الموكِّل في التوكيل وقال للوكيل :األولىالحالة 
  .إنه وكيل الموكل وكأنه قال أقم غيرك مقامك :وقيل، ي وكيل الوكيللثانا

ه بموتـه وانعزال، أو بعزل الموكِّل لألّول، األول بعزلينعزل  الوكيل الثاني أن :األصح األول القول علىبناًء و 
  .بموته وجنونه كما ينعزل ألنه فرع الفرع ؛ل أيضا عزل الثانيللموكّ ، و أو جنونه

ــل للوكيــل ـ ال ينعــزل بــذلك :الثــانيبنــاًء علــى و  بنــاء علــى أنــه وكيــل عــن  ـ أي بعــزل الوكيــل أو بعــزل الموكِّ
  .الموكل

  .ألنه مقتضى اإلذن؛ لثاني وكيل الموكللوكيل افا ،وكل عني ففعل: الموكِّل للوكيل قال ذاإ :الحالة الثانية
ألن توكيــل ؛ فـي األصـح عنـي وال عنـك: وكِّـل ولــم يقـل: يـل بالتوكيـل مطلقـا بـأن قـالإذا أذن الموكِّـل للوكوكـذا 

  .األول له تصرف وقع بإذن الموكل فيقع عنه
كمـــا لـــو قـــال اإلمـــام أو القاضـــي لنائبـــه اســـتنب  ؛أنـــه وكيـــل الوكيـــل وكأنـــه قصـــد تســـهيل األمـــر عليـــه :والثـــاني

  .فاستناب فإنه نائب عنه ال عن منيبه
ـ هناك فرق بين ما قلنا وهذا؛ ذلك أن بأن :لثانيوُيعترض على ا  ، بخـالفلالقاضي ناظر في حق غيـر الموكِّ

  .ناظر في حق الموكلفهو الوكيل 
فإنــه  ؛حــدهما اآلخــر وال ينعــزل بانعزالــهال يعــزل أ عنــي أو أطلــقوكِّــل وهمــا مــا إذا قــال  وفــي هــاتين الصــورتين

  .وللموكل عزل أيهما شاء، لى األصحي الثانية عففي األولى جزما وف ؛ليس وكيال عنه

إال أن ، يشـترط أن يوكـل أمينـا رعايـة لمصـلحة الموكـلوحيث جوزنا للوكيل التوكيل عنه أو عـن الموكـل ** 
  .أمين فيتبع تعيينه فله أن يوكله إلذنه فيه يعين الموكل غير

ألنـه أذن لـه  ؛واهللا أعلـماألصـح في ففسق لم يملك الوكيل عزله  ولو وكل الوكيل أمينا في الصورتين السابقتين
  .في التوكيل دون العزل

  .ألن اإلذن في التوكيل يقتضي توكيل األمناء فإذا فسق لم يجز استعماله فيجوز عزله ؛يملك عزله :والثاني
  :الوكالة المقيدة

  .ذلك معين كسوق كذا تعين مكانمعين كيوم الجمعة أو  زمنمعين كزيد أو في لشخص قال بع لو ** 
  .فألنه قد يقصد تخصيصه بتلك السلعة وربما كان ماله أبعد عن الشبهة أما الشخص* 
  .جواز البيع من غير المعين فالمتجهح وأنه ال غرض له في التعيين إال ذلك بإن دلت قرينة على إرادة الر ف

  .خاصةحاجة فألن احتياجه إلى البيع قد يكون فيه  وأما الزمان* 
نه ال يجوز قبله وال بعده وذلك متفق عليه في البيع والعتق فلو قال لـه بـع أو أعتـق يـوم وفائدة التقييد بالزمان أ

  .ثال لم يجز له ذلك قبله وال بعدهالجمعة م
لـم يجـز البيـع فـي لـه الغـرض فـي تعيينـه لكـون الـراغبين فيـه أكثـر أو النقـد فيـه أجـود  وأما المكان فإن ظهر* 

  .وٕاال فقد يكون له فيه غرض خفي ال يطلع عليه .غيره؛ ألنه ال يجوز تفويت غرضه عليه



 
 

 

ه؛ ألن البيـع فيـه، بـل يجـوز فيـه وفـي غيـر  أنه ال يتعـين ، فالراجحتعيينهفي إذا لم يكن للموكل غرض ظاهر  و
  .مقصوده يتحقق في أّي مكان

ن فإن قدره لـم إذا لم يقدر الثم فيما: ، وهو أنه يتعّين عليه المكان إن كان للموكِّل غرضا صحيحااألول محلو 
ل فيـه يتعين المكـان إال إن نهـاه عـن البيـع فـي غيـره فيتعـين البيـع فيـه وٕان عـين للبيـع بلـدا أو سـوقا فنقـل الموكَّـ

  .إلى غيره ضمن الثمن والمثمن وٕان قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة
ألنـه  ؛ولـو يسـيرا وٕان كـان بـثمن مثلـهمنهـا لم يبع بأقـل  مثال بمائةبع هذا : كأن يقول له ؛وٕان قّيده بثمن** 

ثمـن المثـل  ألنـه قـد يسـمى ؛وهذا بخـالف الـنقص عـن ثمـن المثـل بمـا يتغـابن بـه عنـد اإلطـالق ،مخالف لإلذن
  .بخالف دون المائة ال يسمى مائة

بـل لـو وجـد مـن يرغـب فـي الشـراء  ،من ذلك عرفا إنما هـو منـع الـنقص ألن المفهوم ؛ عليها وله أن يزيد** 
 ؛إال أن يصـّرح بـالنهي واالحتيـاط لـه بـاألنفع للموكِّـل ر منها ال يجوز له البيع بها في األصح؛ ألنه مـأموربأكث

  .ربما كان له غرض في إبرار قسم ألن المالك ؛ال يزيد :وقيل ،من داللة العرف ألن داللة النطق أقوى
خيـار لزمـه الفسـخ فلـو لـم يفسـخ انفسـخ فـي زمـن ال الراغب في الزيادة على المائـة لو وجد: وعلى األول األصح

  .البيع

مـثال فاشـترى أو بـاع بـثمن المثـل وهـو مائـة أو دونهـا ال أكثـر بـأكثر مـن مائـة  ولو قال ال تبع أو ال تشتر** 
  .به بخالف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه إلتيانه بما أمر ؛جاز

فــإن لــم تســاو واحــدة  ؛فاشــترى بــه شــاتين بالصــفة المشــروطة اشــتر بهــذا الــدينار شــاة ووصــفها بصــفة ولــو قــال
  .وٕان زادت قيمتهما جميعا على الدينار لفوات ما موكل فيه ليصح الشراء للموكِّ دينارا لم  منهما

  وٕان ساوته أو زادت عليه كل واحدة منهما
  :الدليل؛ للشراء وحصول الملك فيهما للموكلالصحة  :فاألظهر

فبعــُت  دينــارا ألشــتري لــه شــاة، فاشــتريت لــه شــاتين، دفــع إلــّي رســول اهللا : قــال  البــارقيّ لحــديث عــروة  *
بــارك اهللا لــك فــي : "فــذكر لــه مــا كــان مــن أمــره، فقــال لــه ، وجئــت بالشــاة والــدينار إلــى النبــّي احــداهما بــدينار
  ".صفقة يمينك

نهـا ولـيس لـه بيـع إحـداهما ولـو ه حصل غرضه وزاد خيرا كما لـو قـال بـع بخمسـة دراهـم فباعـه بعشـرة موألنّ  *
لـه فـي لعدم اإلذن فيه وأما عروة فلعله كان مأذونـا  ؛بدينار ليأتي به وباألخرى إلى الموكل وٕان فعل عروة ذلك

  .بيع ما رآه مصلحة من ماله 
  .بعا لبيع ماهو مالكه صحيحةوالوكالة في بيع ما سيملكه ت

ف دينــار واألخـرى للوكيــل ويـرد علـى الموكــل نصـف دينــار موكــل واحـدة بنصـلفلن اشـترى فــي الذمـة إ :والثـاني
  .طل في شاة بناء على تفريق الصفقةفقد اشترى شاة بإذن وشاة بغير إذن فيب وٕان اشترى بعين الدينار



 
 

 

بعقـد ينفسـخ  لمخالفتـه ألنـه أمـره ؛للموكـل الشـراء فـي الذمـة لـم يقـعلـه بعـين مالـه فاشـترى ولو أمـره بالشـراء ** 
وكـذا إن صـرح  إن لـم يصـرح بالسـفارةى بما ال ينفسخ بتلفها ويطالب بغيـره ويقـع العقـد للوكيـل بتلف العين فأت
  .على األصح

شترى بعينـه لـم يقـع الشـراء وهو فيما إذا قال له اشتر في الذمة وادفع هذا في ثمنه فا وكذا ال يصح عكسه** 
وقـد يكـون غـرض ، فـأتى بمـا ينفسـخ بتلفهـا تلـف العـينال ينفسخ ب ألنه أمره بعقد ؛لمخالفته ؛في األصح للموكل

  .الموكل تحصيل المبيع على كل حال وعلى هذا ال يقع لواحد منهما
  .ألنه زاد خيرا حيث لم يلزم ذمته شيئا ؛لموكِّليقع ل :والثاني

بـأن راء بعينـه الشـ باعه على غير الوجـه المـأذون فيـه أو فـيبأن  ل في بيع مالهومتى خالف الوكيل الموكِّ ** 
لـم يـرض بخـروج ملكـه علـى ذلـك  ألن الموكـل؛ ين ماله علـى وجـه لـم يـأذن لـه فيـه فتصـرفه باطـلاشترى له بع

  .الوجه
ألن الخطاب  ؛وٕان نوى الموكل ولو اشترى في الذمة غير المأذون فيه ولم يسم الموكل وقع الشراء للوكيل** 

  .فإن خالف لغت نيتهوٕانما ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان موافقا إلذنه  وقع منه
وتلغـو تسـمية الموكـل  :فـي األصـحع الشراء للوكيل يق ئع بعتك فقال اشتريت لفالن فكذاوٕان سماه فقال البا** 

  .في الشراء فإذا سماه ولم يمكن صرفها إليه صار كأنه لم يسمه ألنها غير معتبرة ؛في القبول
  .امتنع إيقاعه له فألغيالموكل وقد  يبطل العقد ألنه صرح بإضافته إلى :والثاني

   .بين المتعاقدين مخاطبة ألنه لم يجر ؛بطالنه أي العقد فالمذهبوٕان قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له 
  :صفة يد الوكيل :الحكم الثاني

فـي اليـد والتصـرف فكانـت  ألنـه نائـب عـن الموكـل ؛عـليـد أمانـة وٕان كـان بجُ  على ما ُوكِّل فيه يد الوكيل** 
إن الوكالـة عقـد إرفـاق ومعونـة ثـّم  ، فكما أن المالك ال يضمن ما تلف في يده من ملكه فكـذلك وكيلـه،يده كيده

فـال يضـمن مـا  ، فيكـون فـي ذلـك حـرج علـيهم،، ويجعـل النـاس يمتنعـون عنهـاوالضمان مناف لذلك ومنفر عنه
  .أو تقصير تلف في يده بال تعد

  .بخالف ما لو تلف بال تعد كغيره من األمناء فيهما ضمن نحوهالعين بلبس أو ركوب و  في فإن تعدى** 
  .أن يضيع منه وال يدري كيف ضاع وكذا لو وضعه في موضع ثم نسيه :ومن التعدي

  .عدم الضمان أوجههماوجهان  ؟وهل يضمن بتأخير ما وكل في بيعه
  هل ينعزل الوكيل بالتعّدي على ما وكل فيه؟

ـــه  :األصـــح ـــةألن الوكا ؛ال ينعـــزل بالتعـــديأن ـــزم مـــن  ،إذن فـــي التصـــرف ل ـــة حكـــم يترتـــب عليهـــا وال يل واألمان
  .المودعقياسا على ينعزل  :والثاني، ارتفاع أصلها كالرهنإرتفاعها 

  .بخالف الوكالة بأن الوديعة ائتمان محض :يب عن الثانيوأج
  



 
 

 

  :ةهدــالع :الحكم الثالث
تــه العقــد بمفارق ولــزوم ،المبيــع قبــل العقــد رؤيــةعتبــر فــي هــو المف ن الموكــلأحكــام العقــد تتعلــق بالوكيــل دو** 

هــو العاقــد حقيقــة ولــه  ألن الوكيــل ؛لمكــالربوي ورأس مــال الســوالتقــابض فــي المجلــس حيــث يشــترط  المجلــس
  .الفسخ بخيار المجلس وكذا بالخيار المشروط له وحده

 ةبعينـه أم فـي الذمـء اشـترى للعرف سـوا لإن كان دفعه إليه الموكِّ  بالثمنوٕاذا اشترى الوكيل طالبه البائع ** 
  .بعلى المذهل أيضا مطالبة الموكِّ  لبائعول ،ولتعلق أحكام العقد بالوكيل

  .ألنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه ؛إن كان الثمن معينا البائع وٕاال بأن لم يدفعه إليه فال يطالبه
 ألن ؛وكالتـه أو قـال ال أعلمهـاالموكِّـل كـر أن إنبـه دون الموكـل  البـائع الوكيـل طالبوٕان كان الثمن في الذمة 

  .يشتري لنفسه والعقد وقع معه الظاهر أنه
ألن  ؛ون الوكيل كضامن والموكل كأصيلكما يطالب الموكل ويك في األصح وٕان اعترف بها طالبه أيضا** 

ا غــرم رجــع بمــا للموكــل لكــن الوكيــل فرعــه ونائبــه ووقــع العقــد معــه فلــذلك جوزنــا مطالبتهمــا فــإذ العقــد وٕان وقــع
  .لغرمه على الموكِّ 

  .والوكيل سفير محضألن العقد وقع له  ؛ال يطالب الوكيل بل الموكل فقط والثاني
  .هألن االلتزام وجد مع ؛ال يطالب الموكل بل الوكيل فقط والثالث

تري المبيـع مسـتحقا رجـع عليـه المشـوتلـف فـي يـده وخـرج  حيـث يجـوز لـه وٕاذا قبض الوكيـل بـالبيع الـثمن** 
  .لحصول التلف في يدهفي األصح ته وٕان اعترف بوكالببدل الثمن 

  .سفير محض ألن الوكيل ؛يرجع به على الموكل وحده :والثاني
هـذا إذا لـم يكـن الوكيـل منصـوبا  ،هألنـه غـرَّ  ؛بمـا غرمـه على األول إذا غرم الوكيل يرجع الوكيل على الموكـلو 

  .والحاكم ال يطالب فكذا نائبه ألنه نائب الحاكم ؛ضمانمن جهة الحاكم وٕاال فال يكون طريقا في ال
ألن الوكيــل مــأمور مــن جهتــه ويــده  ؛واهللا أعلــم فــي األصــح يضــاأابتــداء شــتري الرجــوع علــى الموكــل وللم** 

  .ألن قرار الضمان عليه ؛كيده وٕاذا غرم ال يرجع به على الوكيل
  .وقد بان فساد الوكالةالوكيل  ألنه تلف تحت يد ؛ال يرجع على الموكل :والثاني

  .مطالبته أظهرهمافي مطالبة الوكيل وجهان والحال ما ذكر ف ولو تلف الثمن تحت يد الموكل** 
  .وهذا الخالف جميعه يأتي في وكيل المشتري إذا تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه

  :الحكم الرابع
  :حكم عقد الوكالة من حيث اللزوم وعدمه

ألنــه قــد يـــرى  ؛أي مــن جانــب الموكــل عــلبجُ كانـــت  وحتــى ولــ قــود الجــائزة مــن الجــانبينعمــن ال ُتعــّد الوكالــة
فيكـون اللـزوم مضـرا  غألنـه قـد ال يتفـر  ؛ومـن جانـب الوكيـل فيـه أو فـي توكيـل آخـر مصلحة في ترك ما وكلال

  .الزم فإن كان بلفظ اإلجارة فهو استئجارلفظ هذا إذا لم يكن عقد الوكالة ب؛ بهما



 
 

 

  :الوكالة انتهاء عقد
  :تنتهي الوكالة بعدة أمور، وهي

  :الفسخ: أوال
 يعــزل نفســهيفســخ الوكالــة للموكِّـل فســخ عقــد الوكالــة، وعــزل الوكيــل عــن التصــرف متــى شــاء؛ وكــذا للوكيــل أن 

  .عن التصّرف متى شاء
  :هــوعلي
ــلأو بلفــظ العــزل خاصــة تنتهــي الوكالــة ف**  أو  الــة أو أبطلتهــاالوك رفعــت :الوكيــل فــي حضــور إذا قــال الموكِّ

  .لداللة كل من األلفاظ المذكورة عليه ؛منهاانعزل أو فسختها أو نقضتها أو صرفتها أو أخرجتك منها أزالتها 
كـالطالق  ؛ألنه رفع عقد ال يعتبر فيه الرضا فـال يحتـاج إلـى العلـم ؛و غائب انعزل في الحالفإن عزله وه** 

  .وقياسا على ما لو وكل أحدهما واآلخر غائب
  .ممن تقبل روايته كالقاضي ال ينعزل حتى يبلغه الخبر وفي قول

ــه بتعلــق المصــالح الكليــة بالقاضــي فــيعظم الضــرر بــنقض األحكــام وفســاد األنكحــة وغيــر ذلــك  :ويعتــرض عي
  .بخالف الوكيل

؛ خرجت منهـا أو نحـو ذلـك كأبطلتهـا انعـزلأو فسختها أو  عزلت نفسي أو رددت الوكالة :الوكيل ولو قال** 
 فال يفتقـر إلـى حضـور مـن ال ألنه قطع للعقد ؛عليه وال فرق بين أن يكون الموكل غائبا أو حاضرا لداللة ذلك

  .يعتبر رضاه كالطالق
  :خروج أحد العاقدين عن أهلّية التصّرف :ثانياُ 
ّي منهــا فقــد منهــا لصــحة الوكالــة، فــإذا اختــّل أ مــن الموكــل والوكيــل شــروط ال بــدّ  ُيشــترط فــي كــلّ  ُعِلــَم أّنــه **

 قطعــهعليــه منــع االنعقــاد فــإذا طــرأ  نالجنــو  ألن ؛إن زال عــن قــرببمــوت أو جنــون  خــرج عــن أهليــة التصــّرف
ينهي الوكالة سواء علـم اآلخـر بموتـه أو لـم يعلـم؛  وأما الموت فإنهوالسفه،  ،في األصحّ  ، ومثله اإلغماءوأبطله

  .ألّن كل منهما يخرج عن أهلية التصرف بموته
  :خروج محل التصّرف عن ملك الموّكل :ثالثاً 
مـا لـو : ومثال خـروج المحـل عـن ملكـه أو واليتـه،بخروج محل التصرف عن ملك الموكل  الوكيلينعزل و ** 

  .اومثل خروجه عن ملكه ما لو أجرهذلك،  ونحو باع العين التي وّكله ببيعها
الصـبي الـذي تحـت واليتـه، ثـم بلـغ رشـيدا،  ما لو وكله ببيع مـال: ومثال خروج محل الوكالة عن والية الموكِّل
  .فيرتفع عنه الحجر، وتنتهي والية الموكِّل عليه

  هل ينعزل الوكيل بإنكاره للوكالة؟
 ؛لـيس بعـزلل فيـه كخـوف أخـذ ظـالم المـال الموكَّـ؛ أو لغـرض لـه فـي اإلخفـاء لها إنكار الوكيل الوكالة لنسيان

ـ ألن الجحد حينئـذ ؛بذلك عزلانفإن تعمد إنكارها وال غرض له فيه ، لعذره ل فـي إنكارهـا كالوكيـل رد لهـا والموكِّ
  .في ذلك



 
 

 

  :اختـــالف الموّكل مع الوكيل
  :اختالف الوكيل مع الموكِّل في أصل التوكيل

، فُيفـّرق أو لم أوكلك ما وكلتك :الموكِّل وكلتني في كذا فقال :الوكيل بأن قال الوكالة، إذا اختلفا في أصل** 
  :كان ذلك قبل التصّرف أو بعده بين ما إذا

 عـزال للوكيـل فيمـا لـو حصـل التوكيـل،فال خصومة أصال؛ ذلـك أن إنكـار الموكِّـل يعـّد : فإذا كان قبل التصّرف
  .فال حاجة لقولنا القول قوله بيمينه

رف موكـل أعـوألن ال ؛اإلذن فيمـا ذكـره الوكيـل ألن األصـل عـدم؛ صدق الموكل بيمينه :وٕاذا كان بعد التصّرف
  .؛ فهو متمّسك باألصلألن األصل عدم التوكيل، وهو المنكر فالقول قوله؛ بحال اإلذن الصادر منه

  :اختالفهما في صفة التوكيل
البيــع نســيئة أو الشــراء بعشــرين وكلتنــي فــي  :الوكيــل بــأن قــال ؛صــفتها إذا اتفقــا علــى أصــل الوكالــة واختلفــا فــي

  :بل نقدا أو بعشرة :فقال الموكل ،مثال
  .وألن الموكل أعرف بحال اإلذن الصادر منه ؛ذلك في ألن األصل عدم اإلذن؛ دق الموكل بيمينهصي

  :مالحـظة
  .الطرفين وكيال وموكًِّال من باب المجاز، باعتبار الدعوىتسمية كل من 
  :التلفاالختالف في 

الـثمن الـذي قبضـه لـه، فـأنكر  لو اّدعى الوكيل تلف ما في يده من المبيع أو الثمن الموكَّل بالشراء به، أو** 
، فـال يضـمن كـالمودع ؛يده يد أمانة ألن ؛بيمينه في يده وكيل في تلف المالالقول قول ذلك الموكِّل وكّذبه، فال
  .إال إذا فّرط أو تعّدى

  :االختالف في الردّ 
  :إذا اّدعى الوكيل أنه رّد ما في يده، وأنكر الموكِّل ذلك

  :ُيفّرق بين أمرين
  :ن الوكالة بُجعلإما أن تكو

لمــال  قبضــهال بمنفعتــه كانــت بعلمــه ، وألن ألنــه ائتمنــه ؛علــى الموكــل يقبــل قولــه فــي الــرد :الــراجح: هانــــوج
  .الموّكل
  .للمال كان لصالح نفسه ألن قبضه؛ في الرد ال يقبل قوله: وقيل

  :وٕاما أن تكون الوكالة بغير ُجعل
   .ان لصالح مالكه، فُيقبل قوله في رّدهك ألن قبضه للمالفالقول قول الوكيل بيمينه؛ 
  :الوكالة في قضاء الدين

  إذا وّكل رجال في قضاء دينه، فمن مصلحة الموكل أن ُيشهد على القضاء؛ لئال يرجع عليه الدائن** 



 
 

 

ق المســتحق دِّ ُصــ فــاء بــه،و وال وأنكــر المســتحق قضــاءهالوكيــل الــدْين وقضــاه دون أن ُيشــهد عليــه، لــو دفــع ف
عـدم  ألن األصـل ؛لو ادعى القضاء لم يصدق لوألن الموكِّ  ؛الوكيل حتى يلزمه تصديقه نه لم يأتمنأل ؛نهبيمي

  .القضاء فكذا نائبه
 

 


