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 الوكالة -10

 هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.الوكالة : 

 :حكمة مشروعية الوكالة 

الوكالة من محاسن اإلسالم، ففيها رعاية مصالح الناس، وسد حاجاتهم، 

ودفع الحرج عنهم، فقد تتوفر القدرة والخبرة والكفاءة عند إنسان دون 

 غيره.

قد تكون له حقوق، أو تكون عليه وكل إنسان بحكم ارتباطه بغيره 

 حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخذاً وعطاًء، أو يتوالها عنه غيره.

وليس كل أحد قادراً على مباشرة أموره بنفسه لعجزه، أو مرضه، أو 

 شغله، أو غيبته ونحو ذلك من األعذار.

 وقد يكون اإلنسان محقاً، لكنه عاجز عن تقديم الحجة والبيان.

األمور وغيرها شرع هللا الوكالة، وأباح لإلنسان توكيل غيره  ألجل هذه

 في أموره، ليقوم بها نيابة عنه.

 :حكم الوكالة 

 : عقد جائز، وتجوز بأجر وبدون أجر.الوكالة

وتستحب بدون أجر؛ ألنها نوع من التعاون على البر والتقوى، وفيها 

 أجر وثواب؛ لما فيها من إعانة المسلم، وقضاء حاجته.

 (  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي)قال هللا تعالى:  -1

 .[2]المائدة:
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(   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ) وقال هللا تعالى: -2

 .[19]الكهف:

ِضي  هللاُ ع نهُ ق   ِلـي   ع ْن ع  و   -3 ر  ال  ر  ُسوُل ا نِـي: أم  دَّق  بِِجالِل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ر  أْن أت ص 

بُِجلُوِده ا تِـيالَّ  بُْدنِ ال ْرُت و   .(1)متفق عليه .ن ح 

 :أركان الوكالة 

 أركان الوكالة أربعة هي:

ل.. والوكيل.. والموكَّل فيه.. والصيغة.  الموك ِ

: فيه لوالموك  : النائب عن الموكل.. والوكيل: صاحب الحق.. لفالموك   

فين، : هي اإليجاب والقبول من الطروالصيغةهو الحق أو السلعة.. 

 وتصح بكل لفظ يدل عليها مثل: وك لتك، أو فوضتك بكذا.

 :شروط الوكالة 

ً لما يوكل  -1 يشترط في الموكل أن يكون أهالً للتصرف، وأن يكون مالكا

 فيه.

 يشترط في الوكيل أن يكون أهالً للتصرف. -2

ً للوكيل، أو مجهوالً جهالة غير  -3 يشترط في الموكَّل فيه أن يكون معلوما

ة، وأن يكون قابالً للنيابة كالبيع والشراء ونحوهما، وأن يكون فاحش

 مباحاً، فال يجوز التوكيل في محرم كصنع خمر، أو كسب محرم.

 :ما تصح فيه الوكالة 

 كل عقد جاز أن يعقده اإلنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره.
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 والحقوق ثالثة أنواع:

خله النيابة من العقود، نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو كل ما تد -1

 والفسوخ، والحدود ونحو ذلك.

ونوع ال تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو العبادات البدنية المحضة  -2

 كالطهارة، والصالة، والصيام.

 ونوع تصح الوكالة فيه مع العجز كفرض حج أو عمرة. -3

فيصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من العقود كالبيع والشراء، 

جارة واإلعارة ونحو ذلك، ومن الفسوخ كالطالق، والعتق، واإلقالة واإل

 ونحو ذلك، ومن الحدود في إثباتها واستيفائها.

 :أحوال الوكالة 

ل والوكيل فسخها في أي وقت،  الوكالة عقد جائز، فيجوز لكل من الموك ِ

ويصح قبولها على الفور، وعلى التراخي، وتصح بأجرة، وبدون أجرة، 

ة كقوله: وكلتك في شراء هذه الدار، وتصح مقيدة كقوله: وتصح مطلق

زة  كقوله: أنت  وكلتك في بيع هذه األرض في مدة شهر، وتصح منج 

رت داري فبعها.  وكيلي اآلن، وتصح معلقة بشرط كقوله: إذا أج 

 :حكم توكيل الوكيل 

ل.  ل فيه إال إن أذن له الموك ِ ل فيما ُوك ِ  ال يجوز للوكيل أن يوك ِ

 ثنى من ذلك ما يلي:ويست

 أن يكون الموكَّل فيه مما ال يليق بمرؤة الوكيل كبيع دابة في السوق. -1
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 أن يكون الموكَّل فيه كثيراً ال يمكنه القيام به بنفسه. -2

أن يكون الموكَّل فيه مما يحتاج إلى مهارة خاصة كقياس مساحة،  -3

 وصالحية األجهزة ونحو ذلك.

 قيام بالعمل.أن يعجز الوكيل عن ال -4

 فله في هذه الحاالت وأمثالها أن يوكل غيره.

 :ضمان الوكيل 

ل فيه، فال يضمن ما تلف بيده بال تعد وال تفريط،  الوكيل أمين فيما ُوك ِ

 فإن تعدى أو فرط ضمن، ويقبل قوله في نفي التفريط مع يمينه.

 :حكم طلب التوكيل 

لم يخش من نفسه الخيانة، من علم من نفسه الكفاءة والقدرة واألمانة، و -1

ولم تشغله الوكالة عما هو أهم منها، فهي مستحبة في حقه؛ لما فيها من 

األجر، وقضاء حاجة أخيه المسلم، حتى لو كانت بأجرة، إذا توفر حسن 

 النية، وإتمام العمل.

من علم من نفسه عدم القدرة عليها، أو خشي الخيانة من نفسه، أو علم  -2

 هو أهم منها، فالبعد عنها أسلم.أنها تشغله عما 

 :فضل وكالة األمين 

ْنـهُ  ع ْن أبِـي ُموس ى ِضي  هللاُ ع  ِ ع ِن النَّ  ر  اِزُن ال: »ال  ق  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي   ِلـمُ ُمسْ الخ 

ا قال: يُْعِطي-يُن، الَِّذي يُْنِفذُ األمِ  ُربَّم  ا أُِمر   -و  فَّربِـهِ م  ي ِباً ، ك اِمالً ُمو  ً ، ط   بِـهِ  ا

ىْدف عُهُ إِ ـي  ف  ن ْفُسهُ،  هُ الَِّذي أُِمر   لـ  دُ بِـهِ  لـ  ق ْينِ ال، أح  د ِ  .(1)متفق عليه .«ُمت ص 
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 :حكم التوكيل بالبيع والشراء 

يجب على الموكل الذي يوكل غيره ببيع شيء أو شرائه أن يسميه، 

ويذكر صفته، وجنسه، ومقدار ثمنه، فإن كانت الوكالة مطلقة فيراعى 

فيها اإلطالق كأن يقول: بع لي هذه الدار وما فيها، أو يقول: اشتر لي 

 هذا المصنع بما فيه.

 قيد بذلك.وإن كانت الوكالة مقيدة بجنس أو نوع أو ثمن لزمه الت

ل،  ل توقف بيعه على إجازة الموك ِ والوكيل بالبيع إذا خالف أمر الموك ِ

ل يكون مشترياً لنفسه، إال إذا كان  والوكيل بالشراء إذا خالف أمر الموك ِ

ل.  خالفاً إلى خير فيُلزم به الموك ِ

ة   -1 ِضي  هللاُ ع ْنـهُ  ع ْن ُعْرو  رِ ي شْ  اً أْعط اهُ ِدين ار ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ النَّ ر  هُ ي تـ  ش اةً،  بِـهِ  لـ 

ر  ف اشْ  هُ ى تـ  يْ ش ا بِـهِ  لـ  ش اة ، ف د ع ا ُهـم  ِن، ف ب اع  إِْحد اتـ  هُ بِِدين ار  و  اء  ج  ، و  ا بِِدين ار 

هُ  ك ِة البِ  لـ  يْ  فِـيب ر  ك ان  ل ِو اشْ بـ  ر  ِعِه، و  ر  ى التـ  ر  اب  تُـّ أخرجه  .هِ فِـيبِح  لـ 

 .(1)البخاري

 ة في الديون:حكم الوكال 

 يجوز التوكيل في قضاء الديون، وقسمة األموال، وغيرها من الحقوق.

ضي  هللاُ ْيـر  ُهر   بِـيع ْن أ ُجال أ ع نهُ  ة  ر  ىأنَّ ر  اهُ ف أْغل ظ ، ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ النَّ  تـ  ي ت ق اض 

ـمَّ  ه  ا بِـهِ  فـ  ُسوُل ا ، ف قال  بُـهُ أْصح  اِحِب ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ر  ق ِ الد ُعوهُ ف إِنَّ ِلص  قاال ح  «. م 

ً أْعُطوهُ ِسن  : »ال  ثُمَّ ق   ُسول  ا«. ن ِـهِ ِمثْل  سِ  ا ، ن ِـهِ إِال أْمث ل  ِمْن سِ  ٬قالوا: ي ا ر 
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اءً ْيـرِ أْعُطوهُ ف إِنَّ ِمْن خ  : »ف قال   ن ُكْم ق ض   .(1)متفق عليه .«ُكْم أْحس 

 :حكم الوكالة في الحدود 

 تجوز الوكالة في إثبات الحقوق، واستيفاء الحدود.

أ اِلد  و  ْيِد ْبِن خ  ضي  هللاُ ع نْيـر  ُهر   بِـيع ْن ز  ِ ع ِن النَّ  اُهـم  ة  ر  : ال  ق  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

اْغدُ ي ا » يْ أُ و  ىُس إِ نـ  أةِ ه ذ ا، ف إِِن اعْ  لـ  ر  اْمر  اـف ْت ف اْرجُ تـ   .(2)متفق عليه .«ْمه 

 :حكم توكيل المرأة اإلمام في نكاحها 

ب فوليها اإلمام، ولها أن توكله في إذا لم يكن للمرأة ولي من األقار

 نكاحها أو فسخها.

ْنـهُ ع ْن س ْهِل ْبِن س ْعد   ِضي  هللاُ ع  أةٌ إِ ال  ق  ر  ِت اْمر  اء  ى: ج  ُسوِل ا لـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ر 

ُسول  ا جْ  ن ِـي، إِ ٬ف قالْت: ي ا ر  ِ و  ُجٌل: ز  ه ْبُت ل ك  ِمْن ن ْفِسي. ف قال ر  ا، نِـيق ْد و  ه 

جْ : »ال  ق   وَّ ع ك  ِمن  ق ْد ز  ا م  ا بِم   .(3)متفق عليه .«قُْرآنِ الن اك ه 

 :حكم التصرف الفاسد من الوكيل 

 إذا تصرف الوكيل تصرفاً محرماً أو فاسداً فتصرفه مردود.

ِض الس ِعيد  أبِـي  ع نْ  اء  باِلٌل إِ ال  ق   ْنـهُ ي  هللاُ ع  ُخْدِريَّ ر  ى: ج  ِ النَّ  لـ  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

مْ بِ  هُ  ، ف قالنِـي   ر  ب رْ تـ  بِالٌل: ك ان  ِعْند ن ا  قال  «. ؟ِمْن أْين  ه ذ املسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  لـ 

مْ  ، ف بِْعُت مِ تـ  ِديٌّ اع ، ِلنُْطِعم  النَّ  ْنـهُ ٌر ر  ْيِن بِص  اع  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  ، ف قال  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ ص 

 : ب ا، ال ت ْفع  »ِعْند  ذ ِلك  ب ا ع ْيُن الر ِ ْه، ع ْيُن الر ِ ْه أوَّ ل ِكنْ لأوَّ ْدت  أْن  ، و  إِذ ا أر 
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رِ ت شْ  مْ ي  ف بِعِ التـ  يْ ر  بِ تَـّ ، ثُمَّ اشْ بـ  ر  رِ ع  آخ   .(1)متفق عليه .«ِه بهتـ 

 :ما يترتب على الوكالة 

ل فيما وكله فيه من  إن كانت الوكالة مطلقة فالوكيل قائم مقام الموك ِ

العقود، أو الفسوخ، أو الحدود، أو الحقوق، وإن كانت الوكالة خاصة 

 س للوكيل أن يتصرف فيما لم يدخل في الوكالة.فلي

 :انتهاء الوكالة 

 تنتهي الوكالة بأمور:

ل  ل أو جنونه.. فسخ أحدهما للوكالة.. عزل الموك ِ موت الوكيل أو الموك ِ

ْجر السَّف ه على أحدهما.. انتهاء العمل المقصود من الوكالة..  للوكيل.. ح 

ل.. ت ل فيما وكَّل به.. خروج الموكَّل فيه عن ملك الموك ِ صرف الموك ِ

 هالك الموكَّل فيه.. مضي الوقت المحدد إن كانت مقيدة بزمن.

                                                 

 (.1594ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2312أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com


