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  )عزل الوكیل في تصرفات مخصوصة وأسباب انعزالھ(عنوان البحث 

یلھ متى حیث تبین من البحث أن الوكالة من العقود غیر الالزمة، فللموكل عزل وك

فالوكیل إذا لم یعلم بالعزل فإنھ ال ینعزل، فیكون . شاء، وللوكیل عزل نفسھ متى شاء

وإذا وكل . الغریم قد أدى إلى الوكیل فیبرأ بذلك، وإذا علم الوكیل فذلك محل نظر

. الموكل أحدا في طالق زوجتھ فلھ عزلھ قبل وقوع الطالق سواء بالقول أو بالفعل

یلھ في الخصومة وإن شرع في الخصام ولو كان المدعى ویجوز للموكل عزل وك

علیھ وكیال بالخصومة بناء على طلب المدعي عند غیبة المدعي علیھ، فإن الموكل 

وإذا قال الموكل لوكیلھ اقبض مالي من فالن فإن الوكیل . یملك عزلھ كسائر الوكاالت

لى فالن فإن الوكیل ینعزل إذا صحت الحوالة بالدین، أما إذا قال اقبض حقي الذي ع

والوكیل ینعزل لبلوغ . ال ینعزل بالحوالة بل لھ أن یقبض الحق من المحال إلیھ

وإذا وكل أحد . الصبي رشیدا، فإن اختار إبقاء الوكیل فإنھ یوكلھ وكالة جدیدة

ولو اقتص الوكیل في . الشریكین من یتصرف في مال الشركة ثم تفرقا لم ینعزل بذلك

. عد عفو موكلھ غیر عالم بھ فال شيء علیھ وال على موكلھاستیفاء القصاص ب

  .وینعزل الوكیل بموت الراھن وال ینعزل بموت المرتھن على الراجح عند الفقھاء
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Research Title (Cases and Causes of Agency (Wakala) 

Termination) 

This research has concluded that agency (Wakala) 

contract is a non-binding contract; meaning that both 

parties to the contract, i.e. principal and agent, shall 

have the right to terminate the contract at any time. 

However, termination shall not be effective until and 

unless agent has been notified thereof. In this case, 

repayment by a principal’s debtor to the agent shall 

relieve such debtor from his obligation towards the 

principal. However, scholars (faqihs) are on 

disagreement regarding whether repayment, while the 

agent is aware of contract termination, shall discharge 

the debtor of his obligation towards the principal or not. 

If a person appoints an agent to divorce his wife on his 

behalf, he may end such an agency, whether explicitly, 

i.e. by clear statement, or implicitly, by taking actions 

serving this end. At the same time, a principal may 

terminate agency contract in disputes even after 

commencement of dispute procedures. Moreover, if a 

person acts as an agent on behalf of a defendant in a 

dispute, upon a request by the claimant, due to the 

absence of the defendant, agency contract may be 

terminated by the principal as it is the case with any 

other agencies. If a principal appoints an agent to 

receive an amount of money owed to him by a third 

party, such an agency shall be terminated if such an 

amount, or debt, has been legally transferred to another 

person. However, if the agent is appointed to recover a 
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right, not a debt itself, agency shall not be terminated 

by the transfer of such a debt, and the agent shall have 

the right to recourse to the person to whom the debt is 

transferred for repayment. Also, in case an agent is 

appointed on behalf of a minor, agency shall be 

automatically terminated once the minor reaches legal 

age unless the principal, i.e. the minor who has reached 

legal age, chooses to maintain agency relationship, 

which in this case shall be reestablished by a new 

agreement. If, in a partnership, one party appoints the 

other as his agent, agency relationship shall not be 

automatically terminated upon termination of 

partnership. If, in a retribution process, an agent, 

unaware of his principal’s waiver of his right, has 

enforced retribution procedures, neither he nor his 

principal shall be deemed in a violation of any kind. 

According to the most preponderant fiqhi opinion, an 

agency contract shall be automatically ended upon the 

death of the mortgagor as a principal, but shall not be 

ended this way upon the death of mortgagee as a 

principal. 
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  خطة البحث
  ویتكون البحث من مقدمة وتمھیدي ومبحثین وخاتمة 

  تمھید فى تعریف الوكیل ، تعریف الوكالة وحكمة مشروعیتھا واركانھا؟
  عزل الوكیل فى تصرفات مخصوصة:المبحث األول 

  :وفیھ ثالثة مطالب -
  .عزل الوكیل فى قبض الدین وقضائة: المطلب األول 

الحًا ؟ وأدلت���ھ م���ن الكت���اب وال���سنة وحكم���ة   تمھی���د ف���ى تعری���ف ال���دین لغ���ھ واص���ط  
  مشروعیتھ؟

 :وفیھ فرعین  -
  اشتراط على المدین بعزل الوكیل فى القبض : الفرع األول
  .قضاء الوكیل للدین بعد قضاء موكلة: الفرع الثانى

  عزل  الوكیل فى الطالق: المطلب الثانى 
  روعیتھ؟تمھید فى تعریف الطالق ؟ وأدلتھ من الكتاب والسنة وحكمة مش

 :وفیة فرعین -
  .مایحصل بھ عزل الوكیل فى الطالق: الفرع األول 
  .تقیید التوكیل بمدة: الفرع الثانى

  عزل الوكیل فى الخصومة: المطلب الثالث
تمھی��د ف��ى تعری��ف الوكال��ة عل��ى الخ��صومھ وأدلتھ��ا م��ن الكت��اب وال��سنة واالث��ار     

  والمعقول؟
  :وفیھ أربعة فروع

   عزل وكیلھ الخصومةحالھ امتناع: الفرع األول
  .انعزال وكیل الخصومة باإلقرار: الفرع الثانى
  .دعوى الموكل عزل وكیلھ بعد أن حكمِھ علیِھ: الفرع الثالث

  شھادة الوكیل لموكلھ بعد العزل: الفرع الرابع 
  انعزال الوكیل عن تصرفات خاصة: المبحث الثاني

  :وفیھ خمسة مطالب
   المرتھن فى انعزال الكیل فى بیع الرھونأثر وفاة الراه أو: المطلب األول
أثر قبول الموكل حوالھ دینھ على أحد فى انعزال لوكیل فى قبض : المطلب الثانى

  .الدین 
  .أثر بلوغ الصبى فى انعزال وكیل الوصى أو األب : المطلب الثالث
  .أثر افتراق الشركاء فى انعزال وكیل الشركة: المطلب الرابع

 . العفو عن القصاص فى انعزال الوكیل فى استیفائھ أثر: المطلب الخامس
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مة  لمق

الحم��د هللا ال��ذى بنعمت��ھ ت��تم ال��صالحات ، وص��لى اهللا عل��ى س��یدنا محم��د النب��ى األم��ى    
  وعلى ألھ وصحبھ وسلم 

  :ما بع

إن ھذا البحث فى فقھ الوالیات من األھمیھ بمكانھ فى حیاة المجتم�ع األس�المي وذل�ك             
  التتم إال باالجتماع لحاجة بعضھم إلى بعضأن مصالح المسلمین 

وال بد لھم عند االجتماع من منھج یقوم على العدل وعدم الھ�وى وھ�ذا الم�نھج یق�وم          
  على تنفیذة الوالة

بدءًا بذوي الوالیات العام�ة م�ن األم�ام ونواب�ھ م�ن الق�ضاة ونح�وھم وانتھ�اًء ب�ذوى                   
  وھم الوالیات الخاصة من الوكالء واألوصیاء والنظار ونح

ألنھم ھم األمناء على القیام بمصالح األمة ومن اكثر جوانب ھذا الفق�ھ واقعی�ة جان�ب              
  .إنھاء الوالیة إعانة للقوامین بالقسط وقیامًا بشئ من حق األمھ 

ع�زل الوكی�ل ف�ى ت�صرفات مخ�صوصة وأس�باب            "لذا إخترت موضوع البح�ث بعن�وان        
  "إنعزالة

ض لم ختيا    : سبا 

 : ما یأتىمن ھذه األسباب
 .أنھ لم یكتب فیھ بحث مستقل بجمیع مسائلھ  .١
أن��ھ ل��ھ أھمی��ھ بالغ��ة تنب��ع م��ن ك��ون الع��زل ع��ن الوالی��ة وس��یلھ م��ن      .٢

وسائل أداء األمانات إلى أھلھا وحفظ الحق�وق العام�ة والخاص�ة فھ�و      
 .لصیق بواقع األمة ومصالحھا الفردیة والجماعیھ 
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   األولاملبحث

 صة الوكيل يف تصرفات خمصوعزل

 الوكيل يدخل فيه الوكيل أيا كان نوع الفعل الذي كان وكيال فيه عزل
ً ً

  وحيث ان الفقهاء ذكروا لبعض الوكالء أحكام خاصة 

كالةتمهي ل    فى 

يفها   :تع

  : بفتح الواو وكسرھا، وتطلق على معاٍن، منھا- في اللغة -الوكالة 

 ویض،التف - )١(" M 8 7  Ù Ø × Ö Õ ÔL   الحفظ، ومن ذلك-

  .)٢( M 8 7Õ  Ô  Ó  Ö   Û  Ú  Ù  Ø  ×  L ومنھ

لفقهافي ال  ص  :  

الحنا عن    "التوكیل ھو تفویض التصرف والحفظ إلى الوكیل":  

لمالكية عن    "قال أبن الحاجب الوكالة النیابة فیما ال تتعین فیھ المباشرة":  

لشافيعة عن ،  لنیابة، إلى غیرهھي تفویض شخص ما لھ فعلھ، مما یقبل ا":  

  ". ، لیفعلھ في حیاتھ بصیغ

لحنابلة عن     " التفویض في شيء خاص في الحیاةوھ":  

استنابة الجائز التصرف مثلھ فیما تدخلة النیابة " الذي نمیل إلیھ وھو والتعریف
)"٣(  

عية كالةمش ل  :  

  : اإلجماع مشروعة، وقد ثبتت مشروعیتھا بالكتاب والسّنة وحصل على ذلكالوكالة

                                                           

 .أي الحافظ: ١٧٣: سورة آل عمران) ١ (
  أي فوِّض أمرك إلیھ٦١: سورة األنفال) ٢ (
  .٣/٤٢٨ل�������������ي النھ�������������ي غای�������������ة المنتھ�������������ي م�������������ع ش�������������رحھ مطال�������������ب أو ) ٣ (

، ٧/٢٦٥تكمل��ة رد المحت��ار  ، ١٩/٢المب��سوط : وانظ��ر لتعری��ف الوكال��ة عن��د فقھ��اء الم��ذاھب  
مغن�ي  ، ٦/٦٨شرح الخرشي عل�ي مخت�صر خلی�ل    ، ٤٦١-٤٥٧حدود ابن عرفة مع شرحھا ص 

 ٥/٣٥٣اإلنصاف ، ٣/١١١اإلقناع مع حاشیة البجیرمي ، ٢/٢١٧المحتاج 
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M 8 7        X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N :  الكتابأما

L) ١( 

¯    °  ±  M 8 7   ¶  µ   ́ ³  ²  " لھذا أیضًاوُیستأنس

    ¼  »  º  ¹   ¸L )٢(   

® ̄   °  ±  M 8 7   ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²  "وكذلك

  »  ºL )٣(    

تان في القرآن حكایة عن شرع من قبلنا، یستأنس بھاتین اآلیتین ألنھما وارد: قلنا

  . من قبلنا لیس بشرع لناعان شر: وقد تكرر منا القول

لسنةما   :فأحادیث كثیرة، منھا:  

 علیھ وسلم وّكل عمرو بن ُأمیة أن رسول اهللا صلى اهللا:   صحا لس龷ي�ما

 رضى اهللا الضمري رضى اهللا عنھ في قبول نكاح أم حبیبة رملة بنت أبي سفیان
  .عنھما

سل قالما هللا عليه  هللا صلى  ل  س لى  فع م  اهللا صلىإن رسول اهللا :   

  ) ٤. (علیھ وسلم تزوج میمونة حالًال، وبنى بھا حالال، وكنت السفیر بینھما

هللا عنه قالما ضى  قي  لبا دفع إلىَّ رسول اهللا صلى اهللا علیھ :   ع 

لھ شاة، فاشتریت لھ شاتین، فبعت إحداھما بدینار، وجئت وسلم دینارًا ألشتري 
: بالشاة والدینار الى النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فذكر لھ ما كان من أمره، فقال لھ

  ) .٥". (بارك اهللا لك في صفقة یمینك"

                                                           

إذا حصل نزاع بین ال�زوجین واش�تّد، ول�م یتوافق�ا، فُیع�یِّن َحَكم�ان                أي   " : ٣٥: "سورة النساء ) ١ (
 فھ�و ع�ام ف�ي    -یكونان وكیلین عنھما ینظران في األمر، وھذا النص وإن كان خاصًا ب�شأن ال�زوجین    

 .مشروعیة الوكالة
ھ��ي الف��ضة  : ِب��وِرِقكم. [فبع��ُث واح��د م��ن الجماع��ة توكی��ل ل��ھ م��نھم    " : ١٩: " س��ورة الكھ��ف ) ٢ (

 ].بطعام ونحوه: برزق. أطیب وأمتع: أزكى. كةالمصكو
 .فقد وكلھم بالذھاب بالقمیص والقائھ على وجھ ابیھ " : ٩٣:" سورة یوسف) ٣ (
: حل�الً  [٨٤١: ما جاء في كراھیة ت�زویج المح�رم، رق�م         : اخرجھ الترمذي في ابواب الحج، باب     ) ٤ (

ذي یق�وم باالص�الح وتحقی�ق الوف�اق       ھو ال�  : السفیر. أي دخل : أي غیر محرم بحج أو عمرة، بنى بھا       
 ] .بین اثنین ونحوھما

سؤال المشركین ان ُیریھم النبي صلى اهللا علیھ وس�لم آی�ة            : أخرجھ البخاري في المناقب، باب    ) ٥ (
 .١٢٥٨: حدثنا ابو كریب، رقم: والترمذي في أبواب البیوع، باب. ٣٤٤٣: ، رقم.. 
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 الذي دلّت علیھ اآلیات واألحادیث ھو موضع إجماع علماء األمة في كل عصر وھذا
  .من العصور

كالة حكمة ل يع    :تش

 اهللا تعالى خلق الناس متفاوتین في المواھب والقدرات، وفتح لھم أبوب الرزق، إن
  .ویّسر لكلٍّ منھم سبیًال أو أكثر من سبل الكسب والمعاش

 الناس َمن أوتي القدرة والكفاءة التي تجعلھ على استعداد ألن یباشر جمیع فمن
شواغل وتتزاحم علیھ األعمال، فیضطر إلى أعمالھ بنفسھ، إال أنھ قد تتوالى علیھ ال

  .مساعدة اآلخرین واالستعانة بھم
 ما یؤھلھ للقیام بأعمال قد یكون وبأمسِّ كفاءة الناس َمن لم یؤَت من القدرة والومن

  .الحاجة إلیھا
 تكون لدیھ القدرة والكفاءة ، ولكن تنقصھ الخبرة في عمل من األعمال أو وقد

  .مصلحة من المصالح
 َمن یكون صاحب حق، ولكنھ لم یؤَت من الحجة واللسن، والفصاحة والبیان، مومنھ

ما یجعلھ قادرًا على أن یظھر حقھ ویدافع عن نفسھ، وقد یكون خصمھ الحن منھ في 
  . باطلھ حقًافیقلبحجتھ، 

 اجل ذلك كلھ كانت الحجة ماسة لكثیر من الناس ان یعتمد على غیره، ویستفید من
 اعمالھ، قلیلة كانت ام كثیرة، فكانت المصلحة في تشریع من خبراتھ في بعض

 وتیسیرا للمعاملة، ورفعا للحرج الذي جاء شرع اهللا تعالى حاجةالوكالة، سدا لل

  M 8 7 v  u  t  s  rw   ~  }   |   {  z  y  x  ":برفعھ اذ قال

¡  �¢¥  ¤  £  ¦   ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©    ̈  §  

¶  µ   ́ ³¸ ¹  À  ¿  ¾  ½     ¼  »  º Á   Ä     Ã  Â  

   Æ   ÅL  ")١(   

  :حكمها

  .إن الوكالة جائزة ومشروعة، واألصل فیھا اإلباحة: قلنا

                                                           

  " .٧٨: " الحجسورة ) ١ (
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  .إن كانت إعانة على مندوب:  تكون مندوبةوقد
  .إن كان فیھا إعانة على مكروه:  تكون مكروھةوقد
  .إن كان فیھا إعانة على أمر محرم:  تكون حراماوقد
إن توقف علیھا دفع ضرر عن الموكل، كما إذا وكلھ بشراء طعام : تكون واجبة وقد

  .رائھمضطر إلیھ، وھو عاجز عن ش

  

كالةكا ل  :  

  .الموكِّل والوكیل وصیغة العقد، والموكِّل فیھ:  أركان أربعة، ھيللوكالة

ك لل أل كِّل:     :لم

صحة : وُیشترط فیھ.  عنھ الذي یستعین بغیره، لیقوم ببعض التصرفات نیابةوھو
  .مباشرتھ للتصّرف الذي وكل فیھ بملك أو والیة

 أن یكون لھ شرعًا حق التصّرف فیما أذن لغیره أن یقوم بھ، ویعتبر الشرع أي
  .تصّرفھ صحیحًا ویبني علیھ آثاره وأحكامھ

  كان ال تصّح مباشرتھ لما أذن بالتصّرف فیھ لم یصّح توكیلھ، ألنھ األصل، وإذافإذا
  .كان األصل غیر قادر على التصّرف، فنائبھ غیر قادر علیھ من باب أولى

 فیھ، إذا كان بالغًا عاقًال نافذ التصرف، أي غیر ف المال أن یوكِّل في التصّرفلمالك
  .محجور علیھ، ألنھ یتصّرف في ملكھ

 أن یوكل غیره لیتصرف بمال من تحتھ - كاألب والجّد والوصي - لولّى المال وكذلك
  .والیتھ، ألنھ یملك ھو مباشرة ذلك بسبب الوالیة

  . البالغ العاقل أن یوكل أحدًا في تزویجھ، ألنھ یملك مباشرة ذلك بنفسھوللرجل
 البكر العدل أن یوكِّل في نكاح ابنتھ أو غیرھا مّمن تحت والیتھ، ألنھ یصّح ولولّي

  .منھ مباشرة ذلك بنفسھ

  :عليه

نون أو المغمى علیھ مطلقًا، ألنھم ال تصّح منھم  یصّح توكیل الصبي أو المجفال
  .مباشرة التصرفات شرعًا

  . یصّح توكیل المحجور علیھ لسفھ في تصّرف مالي، ألنھ ال یملك مباشرتھوال
 یصّح لألب الفاسق أن یوكل في تزویج ابنتھ، ألنھ ال یملك مباشرة ذلك بنفسھ، وال

  .وكذلك غیره من األولیاء
  .نھا أن تباشر عقد زواجھا بنفسھا، فكذلك ال یصّح توكیلھا فیھ ال یصّح موالمرأة

 بحج أو عمرة ال یجوز لھ أن یعقد زواج لنفسھ، فكذلك ال یصّح أن یوكِّل َمن والمحرم
  .یعقد لھ ذلك حال إحرامھ، فلو وّكلھ لیعقد لھ بعد اإلحرام صّح
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لشيستثنى   : م ه 

 والشراء ونحوھما مما یتوقف على الرؤیة كما  فإنھ ال یصّح أن یباشر البیعاألعمى،
 والحال أنھ -علمت، ویصح أن یوّكل في ذلك للضرورة، ألنھ لو لم یصّح توكیلھ فیھا 

  . لكان في ذلك حرج علیھ شدید-ال تصّح مباشرتھ لھا 

ك لثانيل كيل:     :ل

كيله ت ، بإ منه    . ل يق بالتص� نيابة ع غي

فإذا كان التصّرف : أن تصّح مباشره للتصّرف المأذون فیھ لنفسھ: يضا فيه يشت

الموكِّل فیھ ال یصّح أن یباشره لنفسھ لم یصّح توكیلھ فیھ، ألن تصّرف اإلنسان 
لنفسھ أقوى من تصرفھ لغیره، ألنھ یتصّرف لنفسھ بطریق األصالة، ویتصرف لغیره 

إذا كان غیر قادر على التصّرف بطریق النیابة، واألصالة أقوى من النیابة، ف
  .باألقوى، فھو غیر قادر علیھ باألضعف من باب أولى

  : عليهبنا

 تصّح الوكالة للصبي والمجنون والمغمى علیھ، لعدم صحة مباشرتھم التصرفات فال
 زكاة، وتفرقة كما علمت، ویصّح توكیل الصبي الممیِّز في حج تطوع وذبح ُأضحیة

  . منھ لنفسھّحتصألن ھذه التصرفات 
  . ال یكون وكیًال في التصرفات المالیةوالسفیھ،
  . ال یصّح أن یكون وكیًال في تصّرف تتوقف صحتھ على الرؤیةواألعمى،
 بحج أو عمرة ال یصح أن یوكِّل في عقد نكاح، وكذلك المرأة، ألنھما ال والمحرم

  .تصّح منھما مباشرة ذلك ألنفسھما
 الممیز المأمون في اإلذن بدخول الدار وإیصال ھدیة توكیل الصبي:  من ھذاویستثنى

  .ونحوھا على الصحیح، لتسامح السلف في ذلك، فیعتمد قولھ فیھا
 وغیر المسلم في ھذا فاسق یعتمد قولھ في إخباره بدعوة صاحب الولیمة، والوكذلك

  .ال أعلم في جواز اعتمادھما خالفًا: كالصبي، قال النووي رحمھ اهللا تعالى
وّكلت أحدكما ببیع داري، : أن یكون معّینًا، فلو قال الثنین:  في الوكیل أیضًارطوُیشت

  .وّكلت ببیع داري كّل من أراد بیعھا: لم یصح، وكذلك لو قال
 في الوكیل أیضًا أن یكون عدًال، إذا كان وكیًال عن القاضي، أو كان وكیًال ویشترط

  .عن الولىَّ في بیع مال َمن كان تحت والیتھ

كالة:  لثالكل   :صيغة عق ل

هماهي  ، ا يشت فيها ش ل،  لقب إليجا   :  

 أن یكون من الموكِّل لفظ یدل على رضاه بالتوكیل، صراحة أو كنایة، ألن - ١
  . في حق غیره اال برضاهالتصّرفالمكلَّف ممنوع من 

  .وّكلتك ببیع داري، أو فّوضت إلیك أمر بیعھ: كقولھ: فالصریح
  . في ببیعھ، أو أنبتكقاميأقمتك م: كقولھ: كنایةوال
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  . في الوكالة الكتابة والرسالة مناب النطقوینوب
 فیھ اللفظ، بل یكفي الفعل، ألن ترط من الوكیل ما یدل على القبول، وال یشویكفي

التوكل إباحة للتصّرف ورفع للحجر الذي كان قبلھا، فأشبھ إباحة الطعام للضیف، فال 
  .القبول لفظًایشترط فیھا 

إن جاء زید من سفره فأنت وكیلي :  عدم تعلیقھا بشرط على األصح، كأن یقول- ٢
إذا جاء شھر رمضان فقد وّكلتك بكذا، وذلك ألن في التعلیق جھالة فاحشة، : بكذا، أو

  .ھفال تصّح الوكالة مع
 في  تصّرف الوكیل في ھذه الحالة عند وجود الشرط صّح تصّرفھ، لوجود اإلذنفإذا

  .التصّرف
وّكلتك في بیع :  كانت الوكالة منجزة، كما إذا قال لھإذا مانع من تعلیق التصّرف وال

  .داري، على أن تبیعھ عند قدوم فالن، أو إذا جاء شھر كذا
أنت وكیلي لمدة شھر، فتصّح :  ال مانع من تقییدھا بوقت، كأن یقول لھوكذلك

  .كیل أن یتصرف بعدهالوكالة، وتنتھي بانتھاء الشھر، ولیس للو

ك بعل ل كَّل فيه:     :لم

كِّله لم كيل نيابة ع  ل ل يق به  لتص   .  

  : فيه ش هييشت

 أن یكون حق التصرف فیھ ثابتًا للموكل عند التوكیل، كما لو وّكلھ ببیع ما یملكھ - ١
ذي تحت والیتھ، والتي عند التوكیل، أو وّكلھ بما ال والیة علیھ كتأجیر دار الصبي ال

فال یصّح : وعلیھ.  فإن الولي یملك التصّرف في ذلكلة،یملكھا الصبي عند عقد الوكا
 -أن یوّكل بالتصّرف فیما ال یملكھ، أو فیما سیملكھ، كما لو وّكل ببیع دار صدیقھ 

نة  وھو ال یملكھا، أو وّكل ببیع دار زید التي سیشتریھا منھ، أو وّكل بطالق فال-مثًال 
التي سیتزوجھا، فإن الوكالة غیر صحیحة في ذلك كلھ، ألنھ ال یحّق لھ ان یباشر 

  .ذلك بنفسھ حین التوكیل، فكیف یستنیب غیره فیھ
فإن :  لو وّكلھ في التصّرف فیما سیملكھ بعد التوكیل تبعًا لما یملكھ حال التوكیلأما

صّح ذلك، ألنھ یملك األصل الوكالة صحیحة، كما لو وّكلھ ببیع ما ستثمره أشجاره، فی
وھي األشجار، وكذلك لو وّكلھ ببیع ما عنده من أثواب وما سیشتریھ أیضًا منھا، 

ولو وّكلھ ببیع .  لما كان یملكھتبعًا صّح توكیلھ في بیع ما لم یملكھ عند التوكیل
  .متاع، وأن یشتري لھ بثمنھ شیئًا، صّح التوكیل بالشراء على األْشَھِر

الموكِّل فیھ معلومًا ولو من بعض الوجوه، فإن الضرر بذلك یقّل  أن یكون - ٢
وال یشترط العلم بھ من كل الوجوه، لصعوبة ذلك، وألن . والجھالة ترتفع نوعًا ما

  .الوكالة شرعت للحاجة، وذلك یقتضي المسامحة فیھا
ّح  ص- مثًال -وّكلتك في بیع أموالي، واستیفاء دیوني، واسترداد ودائعي :  قالفلو

ذلك، وإن جھل األموال، والدیون وَمن ھي علیھ، والودائع وَمن ھي عنده، ألن 
  .هالضرر فیھا قلیل، والموكِّل فیھ صار معلومًا من بعض الوجو
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وّكلتك في كل قلیل وكثیر من ُأموري، أو فّوضت إلیك كل شئ، أو أنت :  لو قالوأما
ر، وجھالة الموكِّل فیھ من وكیلي فتصرف كیف شئت، لم یصّح التوكیل، لكثرة الضر

  .كل وجھ
 فال یصّح ما یسمى الیوم بالوكالة العامة، وإن أضرارھا ظاھرة، حیث یتصرف وعلیھ

  .الوكیل احیانًا في أشیاء ال یرغب الموّكل تصرفھ فیھا
وّكلتك ببیع بعض مالي، دون أن یعّین ھذا البعض، لكثرة الجھالة :  لو قالوكذلك

لغوفحش  .  

 فال یصّح التوكیل فیما ال یقبل النیابة، ولذا ال ،ون الموكِّل فیھ قابًال للنیابة أن یك- ٣
تصح الوكالة في العبادات البدنیة المحضة كالصالة والصوم، ألن حكمة تشریعھا 

  .االبتالء واالختبار بمجاھدة النفس، وذلك ال یحصل بفعل غیر المكلف بھا
لقدرة البدنیة ألدائھا ال لوجوبھا كالحج  التوكیل في العبادات التي تشترط اویصح

  .والعمرة، عند العجز عن القیام بھا
 یصّح التوكیل فیما ھو من تمام العبادات المالیة واإلعانة علیھا، كتوزیع وكذلك

الزكاة على مستحّقیھا، وتفرقة مال منذور أو كّفارة وكذلك ذبح األضحیة والَھْدى 
 ). ١(وشاة الولیمة ونحو ذلك 

ال ل ل م خالل ثالثة م  ، ألحكا لبح سيك ع تل  لكال في ه    :فإ 

ل للم أل قضائه:   ي  ل كيل في قب  ل ل    .ع

ل لثانيلم ال:   ل كيل في  ل ل    .ع

ل لثاللم مة:   لخص كيل في  ل ل    .ع

   اولاطب

   اول  ض ادن وزل

ي في تتمهي الحا؟ي ل�ع ص    لغة 

  .یقال داینت فالنًا إذا عاملتھ دینًا إما أخذًا أو عطاءًا ومنھ إسم اهللا الدیان:  لغةل�ي

لزوم حق في الشریعة فیشمل المال والحقوق غیر المالیة ك�صالة     : وإصطالح الفقھاء 
عنینا فائتة وزكاة كما یشمل ما ثبت بسبب إجازة أو إتالف أو جنایة أو غیر ذلك وما ی 

  .ھنا الدین المتعلقة بالمال بین العباد

ي حك األصل فیھ اإلباحة فیجوز لإلن�سان أن ی�ستدین إذا عل�م م�ن نف�سھ الق�درة                :  ل

  . على الوفاء وقد یعرض لھ ما یجعلھ واجبًا إذا كان لرفع الضر عن نفسھ

                                                           

عب��د الح��ق حم��یش الجامع��ة األمریكی��ة   . د، الح��سین محم��د ش��واط  / د . نظ��ام الم��الى ا  فق��ھ ال ١)(
  . م٢٠٠٤،  ھـ ١٤٢٥العالمیة 
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ا  حثت الشریعة على توثیق ال�دیون وأدائھ�ا وح�سن الق�ضاء وال�سماحة ف�ي طلبھ�               وقد

!  "  M 8 7 " كما جاء في القرآن والسنة فمرة یوثق ال�دین بالكتاب�ة كم�ا              

*   )  (  '  &  %  $  #+     L )١(  

  .)٢(M 8 7 \  [   Z  Y]     L " باإلستشھاد بالشھود كماومرة

   M 8 7 *  )     (  '  &  %  $     #  "  +  F  ثالثة بالرھن كم�ا  ومرة

L )٣ (. 

ك�ان لرج�ل عل�ى    : بویة أحادیث فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال      في السنة الن   وجاء
أعط�وه فطلب�وا س�نھ      :" النبي صلى اهللا علیھ وسلم سن من األبل فجاءه یتقاضاه فقال          

  )  . ٤" (أوفیتني أوفى اهللا بك : أعطوه فقال: فلم یجدوا إال سنًا فوقھا فقال
  ".اءإن خیاركم أحسنكم قض: " النبي صلى اهللا علیھ وسلمقال

 ح�دیث ج�ابر ب�ن عب�داهللا رض�ي اهللا عنھم�ا أن رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس��لم          وف�ي 
  " . إشترى وإذا إقتضىإذارحم اهللا رجًال سمحًا إذا باع و: "قال

 عبداهللا ب�ن أب�ي ربیع�ھ المخزوم�ي أن النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم إس�تلف من�ھ                     وعن
ق�ضاھا إی�اه ث�م ق�ال ل�ھ النب�ي ص�لى اهللا             حیث غزا حنینًا ثالثًا أو أربعین ألفًا فلم�ا ق�دم            

  .بارك اهللا لك في أھلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد بھ: "علیھ وسلم

  M 8 7¿     ¾  ½    ¼  »             º  ¹À  Ã  Â  Á  عن إمھال المعسر وأما

ÄÅÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È         Ç  Æ   Ð  Õ  Ô           Ó  Ò  Ñ  

  Ö   Ú  Ù   Ø  ×L  )٥(.   

م�ن س�ره أن ینجی�ھ اهللا م�ن ك�رب ی�وم              "  علیھ وسلم    اهللا عنھم رسول اهللا صلى      وقال
  )٦" . (القیامة فلینفس عن معسر أو یضع عنھ 

                                                           

  . ٢٨٢ سورة البقرة   ١)(
 .٢٨٢سورة البقرة  ) (٢

  .  ٢٨٣ سورة البقرة   ٣)(
  . ٢٢٠٣ وابن ماجھ ٢٠٧٦أخرجھ البخارى فى صحیحھ   ،  متفق علیھ  ٤)(
   " .٢٨١ - ٢٨٠:  " سورة البقرة  ٥)(
 ٢٠٧ المنھ��اج ص ٢٩٣١ رواه م��سلم ع��ن أب��ى قت��ادة رض��ى اهللا عن��ھ وص��حیح م��سلم رق��م      ٦)(

   . ١٧٩وتنویر المؤمنات ص 
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عافيه   : ف

للف أل لقب:   كيل في  ل ل  ي بع لم   .شت عل 

لثانيلف كله:   ي بع قضا م ل كيل  ل   .قضا 

للف أل    

لقبشت كيل في  ل ل  ي بع لم    عل 

  ).١( عموم الوكاالت في وذلك بالعزل الوكیل یشترط علم 
فھ�ل  .  في الوكالة في قبض الدین تدعو الحاجة إلى علم طرف آخر وھو الم�دین     ولكن

یشترط لصحة عزل الوكیل في القبض عل�م الم�دین؟ وھ�ل یب�رأ الم�دین إذا دف�ع الم�ال                    
  المعزول؟ إلى الوكیل 

لللفقها ل في  ق   : ثالثة 

ل ل لق أل إذا وكل الدائن وكیًال في القبض حال حضور المدین، أو علم�ھ بتوكیل�ھ،   :  

 أدى الم�دین ال�دین   فل�و . فإنھ ال یصح للدائن عزلھ، ما لم یصل خبر العزل إلى الم�دین        
  .إلى الوكیل قبل أن یعلم عزلھ برئ من الدین

لحنفية ه ه    .)٢( م

ل لثاني لق یصح ع�زل الوكی�ل ف�ي الق�بض وإن ل�م یعل�م الغرم�اء، وإذا أدى الغ�ریم                    :  

  .الدین إلى المعزول غیر عالم بالعزل، لم یبرأ

لقاس به ب  لمالكية ،)٣( قال  مه بع  ق  )٤( .  

                                                           

 ، م�نح الجلی�ل    ٦/٢١٥، الناج واألكلیل بھ�امش مواھ�ب الجلی�ل          ٤/٨٣مختصر اختالف العلماء    ) ١(
، االش�راف عل�ى   ٢/١٢٤٣ ، المعونھ على مذھب عالم المدین�ة       ٤/٤٤ المدونھ   ٤١٥ ،   ٦/٤١٤

، مع�ین الحك�ام الب�ن عب�د     ٢/٦٨٨، عق�د الج�واھر الثمین�ة     ٨/٩، ال�ذخیرة    ٢/٢٩مسائل الخ�الف    
 ، ٦/٨٦، شرح الخرش�ي عل�ى خلی�ل     ٦/٩١ ، شرح الرزقاني على خلیل       ٦٧١،  ٢/٦٧٠الرفیع  
، ٥/٥٣، نھای��ة المحت��اج  ٦/٥١٢ الح��اوي الكبی��ر  ٤/٣٣٠ ، روض��ة الط��البین  ٥/٢٥٤العزی��ز 

 ٢/٣٤٧لي على المنھاج شرح المح
، شرح ٣/٦٦٢، درر الحكام   ٧/٣٨٦، تكملة رد المحتار ومعھا الدر المختار        ١٩/٦٩المبسوط  ) ٢(

 .٤/٥٢٤مجلة األحكام لألتاسي 
 .٤/٤٤المدونة ) ٣(
 .٨/٦٣، والقرافي في الذخیرة ٢/٣١٧كابن الجالب في التفریع ) ٤(
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  ).١( صحة عزلھ من كالم الشافعیة والحنابلة ویفھم

ل لثال لق  یعلم الوكیل والغ�ریم ب�العزل، ف�الغریم ب�ريء،     وذلك أنھ إذا لم: التفصیل:  

  .فإن علم أحدھما واآلخر عالم أو غیر عالم، لم یبرأ

لمالكية ه ل عن    .)٢( ق

ل صست ليليحا  ل ب أل ل  لق  :  

أن توكیل الدائن وكیًال بمحضر م�ن الم�دین، یت�ضمن أم�ر الم�دین بال�دفع إل�ى               -١
علم باألمر ال یثبت حكم النھ�ي ف�ي   الوكیل، وعزلھ نھي لھ عن ذلك، وبعد ما      

  .)٣(حقھ ما لم یعلم بھ 
أن عزل الوكیل بدون علم المدین فیھ ضرر علیھ، وتغریر بھ؛ ألن�ھ ق�د ی�دفع                   -٢

المال إلى الوكیل اعتمادًا على بقاء وكالتھ، وال یندفع ذلك التغریر إال إذا علم             
 .)٤(بالعزل 

أن م�ستند ق�ولھم بع�دم ب�راءة     ولم أجد من ذك�ر دل�یًال للق�ول الث�اني، والظ�اھر           
الغریم أن الوكی�ل ینع�زل بمج�رد ص�دور الع�زل، فیك�ون الغ�ریم ق�د دف�ع إل�ى م�ن ل�یس                          

  .وكیًال عن الدائن، فلم یبرأ
واستدل أصحاب القول الثال�ث بأن�ھ إذا ل�م یعل�م الوكی�ل والغ�ریم ب�رئ الغ�ریم؛                    

  .ألن علم ذلك قد یخفى
عل�م فق�د أدى إل�ى م�ن بعلم�ھ غی�ر          علم أح�دھما ل�م یب�رأ الغ�ریم؛ ألن�ھ إن              وإن

وكیل، وإن لم یعلم، فالوكیل لما عل�م ب�العزل، ص�ار متع�دیًا ف�ي الق�بض، فھ�و ض�امن،            
  ).٥ (ضررفیرجع الدافع علیھ وال 

 فإن�ھ ال ینع�زل، وین�اء    ب�العزل  وقد تقدم أن الراجح أن الوكی�ل إذا ل�م یعل�م           ھذا
  .على ذلك یكون الغریم قد أدى إلى وكیل، فیبرأ بذلك

 إذا علم الوكیل، فذلك محل نظر، ولم یظھ�ر ل�ي ت�رجیح ف�ي تل�ك الحال�ة،                 وأما
  .واهللا أعلم

                                                           

ھبین ع�دم اش�تراط عل�م الوكی�ل ب�العزل، وألنھ�م       تخریجًا عل�ى م�ا تق�دم م�ن أن المعتم�د ف�ي الم�ذ         ) ١(
ذكروا أن من ال یعتبر رضاه في فسخ عقد ال یعتبر علم�ھ ب�ھ، والم�دین ال یعتب�ر رض�اه ب�العزل،         

، ١١٥، قواعد ابن رجب ص      ٥١٣،  ٦/٥١٢، الحاوي   ٥/٢٥٤العزیز  : فال یعتبر علمھ، وانظر   
 .٤/٣٦٥المبدع 

 .٨/٦٣، الذخیرة ٢/٣١٧التفریع ) ٢(
 .١٩/٦٩المبسوط : نظرا) ٣(
 .٤/٥٢٤، شرح مجلة األحكام لألتاسي ٣/٦٦٢، درر الحكام ٧/٢٨٦تكملة رد المحتار : انظر) ٤(
 .٨/٦٣الذخیرة : انظر) ٥(
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لثانيلف    

كلهقضا ي بع قضا م ل كيل  ل    

 دفع الموكل إلى وكیھ ماًال لیقضي دینھ، فق�ضى الموك�ل ال�دین بنف�سھ، ث�م              إذا
  . الحنفیة في ھذا تفصیًالفقھاءفقد ذكر .  الوكیلضاهق

 الوكی��ل إذا عل��م بفع��ل الموك��ل، فھ��و ض��امن؛ ألن الموك��ل لم��ا ق��ضى   أنوذل��ك
الدین بنفسھ، فذلك عزل منھ للوكی�ل، والوكی�ل لم�ا عل�م بفع�ل الموك�ل، انع�زل، ف�صار                

ویرج�ع الوكی�ل بالم�ال عل�ى ال�ذي قب�ضھ من�ھ؛         ). ١(متعدیًا في الدفع، فلزمھ الضمان      
  ).٢(ألنھ قبضھ منھ بغیر حق 

ویرج�ع الموك�ل عل�ى ال�دائن        . یر عالم، فال ضمان علیھ     إذا كان الوكیل غ    وأما
بما قبض من لوكیل؛ وذلك ألن فعل الموكل عزل لوكیلھ، فال یصح في حق الوكیل م�ا      

  ).٣(لم یعلم بھ، دفعًا للضرر عنھ 
 في حال عدم علم الوكی�ل مبن�ي عل�ى م�ا تق�رر عن�د الحنفی�ة م�ن ع�دم                    والحكم

دوا فع�ل الموك�ل بمنزل�ة عزل�ھ الوكی�ل ق�صدًا،       فق�د ع�  . انعزال الوكیل بالعزل قبل علمھ   
  ).٤(فیتوقف االنعزال بھ على   العلم 

 القائلون بانعزال الوكیل ولو لم یعلم، فقد تقدم أنھم اختلف�وا ف�ي ت�ضمین          وأما
  ).٥(الوكیل إذا تصرف قبل العلم 

 وبن�اء عل�ى ذل�ك فم�ا        ،)٦( ع�دم انع�زال الوكی�ل قب�ل علم�ھ ب�العزل              ح ترج وقد
  .ھاء الحنفیة ھو الراجحفصل بھ فق

   ااطب

   اول  اطقزل

ال   :  لغة  فال

"  التخلی�ة واالرس�ال   " أص�ل ص�حیح ی�دل عل�ي         "  الطا وال�الم والق�اف     : " لغة

انطلق ینطلق أنطالقا واطلقتھ اطالقا ومن ھذا الباب عدا الفرس طلقا وطلقتین            : یقال  
  ) ٧( التى ترسل لترعي حیث شاءتاقة الن:وامراة طالق أي طلقھا زوجھا والطالق 

                                                           

 .٦/٣٥، بدائع الصنائع ٧٢، ١٩/٧١المبسوط : انظر) ١(
 .١٩/٧٢المبسوط : انظر) ٢(
 .المصدرین السابقین: انظر) ٣(
 .٧٢، ١٩/٧١المبسوط : انظر) ٤(
  ٤/٤٣٤ ، مغني المحتاج ٣١٧ ، قوانین األحكام الشرعیة ص ١/٢٦٦تبصرة الحكام ) ٥(
 .٢٢/ ١٩المبسوط ) ٦(
   بتصرف٣جزء  ، ٤٢١ – ٤٢٠مقایس اللغة ص    ) ١٩٧٩( ابن فاس  ٧)(
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   بعدد تعریفات ح الطالق في االصطالیعرف و
بأن رفع قید النك�اح ف�ي الح�ال أو الم�ال بلف�ظ              : "  عند االحناف  یعرف و وھي

  " مخصوص 
  "  بأن رفع القید الثابت شرعا بالنكاح  " : عند المالكیة یعرف و
  "فظ الطالق ونحوه حل عقد النكاح بل " : عند الشافعیةیعرف و
  )١" (بأنھ حل قید النكاح أو بعضھ  " : عند الحنابلة یعرف و

لسنة لتة  لكتا     م 

لكتا م   M 8 7}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q~    L )٢ (

،  M 8 7)   (  '  &  %  $  #  "  !*-  ,  +  .  

9  8  7  6  5  4    3   2  1  0  /:;  =   <  >        @  ?  

E  D  C  B  AF  O  N  M  L  K  J   I  H  G  L )٣ (   

طل��ق أم الم��ؤمنین حف��صھ رض��ي اهللا  " وم��ن ال��سنة أن النب��ي ص��لي اهللا علی��ھ وس��لم  
  "  .عنھا ولم یكن سبب الطالق الفاحشة أو الكبر

ال حكمة ل عية    :  مش

   :) ٤(ھاإن لمشروعیة الطالق في اإلسالم حكما عدیدة أھم
تحقیق المصلحة لكال من طرفي العالقة الزوجیة ومثال ذل�ك أن یك�ون ال�زوج      .١

طالبا للنسل مع عدم ق�درة زوجت�ھ عل�ي اإلنج�اب  ك�أن تك�ون عقیم�ا أو إرادة                    
  .الزوجة للنسل مع وجود مرض عند الزوج یمنعھ من اإلنجاب 

 ال الوقای��ة م��ن األم��راض ف��ي حال��ة یك��ون فیھ��ا أح��د ال��زوجین م��صابا بم��رض  .٢
 .یستطاع معھ دوام العشرة أو یكون من األمراض المعدیة 

 .أن یكون الزوج ال یستطیع النفقة بحیث تتضرر الزوجة من ذلك  .٣
النف��ور القلب��ي ب��ین ال��زوجین بحی��ث ال ی��ستطیع ك��ال منھم��ا االس��تراحة إل��ي         .٤

 .معاشرة األخر فیكون التفریق ھو الحل 
 التق�ویم إال ب�التفریق بینھم�ا    أن یكون أحد الزوجین سئ الع�شرة وال ی�ستطاع         .٥

 .عن طریق الطالق  

                                                           

 بت��صرف جامع��ة أم الق��رى ١٢ – ٨ أث��ار الط��الق المعنوی��ة والمالی��ة ف��ي الفق��ة االس��المي ص   ١)(
 )١٩٨٥(ء معتوق حمزة  وفا، السعودیة

  ". ٢٣٦"  سورة البقرة  ٢)(
  " ١. " سورة الطالق ٣)(
 ١٦ص، الجامع�ة اإلس�المیة غ�زة    :  أحكام التفویض ف�ى الط�الق ف�ى الفق�ھ اإلس�المى ف�سلطین        ٤)(

  ). ٢٠٠٩(أسماء عبد اهللا طباس ، بتصرف 
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عا فيه   :ف

للف أل   .ما یحصل بھ عزل الوكیل في الطالق:  

للف   .تقیید التوكیل بمدة: ثاني 

للف أل    

الما ل كيل في  ل ل     يحصل به ع

. إذا وكل في طالق زوجتھ، ف�إن ل�ھ ع�زل ذل�ك الوكی�ل، قب�ل أن یوق�ع الط�الق                     
  .وقد یكون ذلك بالفعل. عزلتك: ن ذلك العزل بالقول، كأن یقول لھوقد یكو

وكالم الفقھ�اء یفی�د أن ت�صرف الموك�ل ال�دال عل�ى رجوع�ھ ع�ن الوكال�ة یع�د                    
  .)١(عزًال للوكیل 

وصرح الزرقاني من المالكیة ب�أن الظ�اھر أن اس�تمتاع الرج�ل بزوجت�ھ ع�زل                 
  .)٢(لھا عن طالق نفسھا إذا وكلھا فیھ 

ف��ذكروا أن��ھ إذا وكل��ھ ف��ي ط��الق    . بل��ة الم��سألة بتف��صیل وتعلی��ل  وبح��ث الحنا
تنف�سخ الوكال�ة، وھ�ي ال�صحیح م�ن          : األول�ى : امرأتھ، ث�م وطئھ�ا، فف�ي ذل�ك روایت�ان          

  .)٤(ال تنفسخ : والثانیة. )٣(المذھب 
واستدلوا على األولى بأن ذلك یدل على الرج�وع ع�ن الوكال�ة؛ إلفادت�ھ رغب�ة                 

كھا، كما أنھ لو وطئھا بعد طالقھا طالقًا رجعیًا، ك�ان ذل�ك             الزوج فیھا، واختیاره إمسا   
ارتجاعًا لھا، فإذا اقتضى ال�وطء رجعتھ�ا بع�د طالقھ�ا، ف�ألن یقت�ضي اس�تبقاءھا عل�ى                    

  .)٥(نكاحھ، ومنع طالقھا من باب أولى 
  .ولم یذكروا دلیًال على الروایة األخرى فیما اطلعت علیھ

  .ودلیل الروایة األولى قوي ظاھر
لفوا في حالة ما إذا باشرھا دون الف�رج أو قبلھ�ا أو فع�ل م�ا یح�رم عل�ى                  واخت

  غیر الزوج، ھل تنفسخ بذلك الوكالة في طالقھا؟

                                                           

 ٤/٣٣١ط�البین   روض�ة ال  ٢٥٥ ،   ٥/٢٥٤، العزی�ز    ٦/٣٥، بدائع ال�صنائع     ١٩/١٠٠المبسوط  ) ١(
 ٤/٦٣٦ معونة أولى النھى٢/٣٤٨، حاشیة قلیوبي على شرح المحلي للمنھاج 

 .٤/١٣١شرحھ على مختصر خلیل : انظر) ٢(
، ١/٣٤٩، المح���رر ٣/٣٤٧، الف���روع وت���صحیح الف���روع بحاش���یتھ  ٥/٣٧٢اإلن���صاف : انظ���ر) ٣(

ن���اع  ، ك���شاف الق٤/٦٢٨، معون���ة أول���ي النھ���ى   ٤/١٤٩، ش���رح الزرك���شي  ٧/٢٤٠المغن���ي 
٣/٤٧٠. 

 .٤/٣٤٧، الفروع ٥/٣٧٢اإلنصاف : انظر) ٤(
 .٤/١٤٩، شرح الزركشي ٤/٦٢٨، معونة أولي النھى ٧/٢٤٠المغني : انظر) ٥(
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فذكر ابن قدام�ة أن ذل�ك یحتم�ل وجھ�ین، خرجھم�ا عل�ى الخ�الف ف�ي ح�صول               
وعل�ل األول ب�أن     . )٣(ال تبط�ل    : والث�اني . )٢(تبط�ل الوكال�ة     : أح�دھما . )١(الرجعة ب�ذلك    

 .)٤(یل على رجوعھ ذلك دل

لثانيلف    

كيل بمتقيي لت    

إذا حدد الموكل الوكالة بمدة، فإن الوكیل یملك التصرف بموجب ھذه الوكال�ة             
  .)٥(فإذا انتھت المدة صار ال یملك التصرف وذلك عند جمھور الفقھاء . فیما حدد لھ

 الوكال�ة  وذكر بعض الحنفیة أنھ لو وكل شخصًا إلى عشرة أی�ام، فف�ي انتھ�اء             
  .)٦(بمضي العشرة روایتان، واألصح ال تنتھي 

وعل��ل اب��ن قدام��ة م��ذھب الجمھ��ور ب��أن الوكی��ل ت��صرفھ ع��ن طری��ق اإلذن،        
فیختص بما أذن لھ فیھ، والتصرف في غیر الوقت المح�دد ل�م یتناول�ھ إذن الموك�ل ال                   

ا لم�ا  نطقًا وال عرفًا؛ ألنھ قد ی�ؤثر الت�صرف ف�ي زم�ن الحاج�ة إلی�ھ دون غی�ره، ولھ�ذ                     
  .)٧(عین اهللا لعبادتھ وقتًا، لم یجز تقدیمھا علیھ وال تأخیرھا عنھ 

وبناء على ھ�ذا  . والراجح قول الجمھور؛ لقوة تعلیلھ، ولم أجد لمخالفیھ دلیالً    
طلقھ�ا الی�وم، أو نح�وه، ف�إن       : فإن الزوج إذا حدد للوكیل في الط�الق ح�دًا، ك�أن یق�ول             

  .)٨(الوكیل ال یملك الطالق في غیره 
وعل��ل ذل��ك ب��أن الوكی��ل إنم��ا تثب��ت ل��ھ الوكال��ة عل��ي ح��سب م��ا یقت��ضیھ لف��ظ      

 .)٩(الموكل 

                                                           

، الفروع وتصحیح الفروع ٥/٣٧٢، اإلنصاف   ٤/١٤٩، شرح الزركشي    ٧/٢٤٠المغني  : انظر) ١(
 .٤/٣٤٧بحاشیتھ 

 .٣/٤٧٠رحھ كشاف القناع متن اإلقناع مع ش: اعتمده في اإلقناع، انظر) ٢(
 .٤/٦٢٨المنتھى مع شرحھ معونة أولي النھى : انظر. وجزم في المنتھى بأنھا ال تبطل بالقبلة) ٣(
 .٣/٤٧٠كشاف القناع : انظر) ٤(
، نھای�ة المحت�اج    ٢/١٢٧، ج�واھر اإلكلی�ل      ٣٨٣،  ٣/٣٩٧حاشیة الدسوقي على الشرح الكبی�ر       ) ١(

، ٣/٤٦٢، ك��شاف القن��اع  ٧/٢٤٣، المغن��ي ٥/٢٢١، العزی��ز ٢/٢٢٣، مغن��ي المحت��اج  ٥/٢٩
، والتصریح بكون الوكیل ال یملك التصرف بعد انتھاء المدة ج�اء عن�د            ٥/٣٥٥، اإلنصاف   ٤٨٠

 .وأما المالكیة فذكروا أن التصرف غیر الم للموكل، وجعلوا لھ الخیار. الشافعیة والحنابلة
 .٧/٣٩٣تكملة رد المحتار : انظر) ٢(
 .٧/٢٤٣ المغني: انظر) ٣(
وانظ��ر لم��ا  . ٥/٣٢٨، مطال��ب أول��ي النھ��ي  ٥/٢٣٨ك��شاف القن��اع  : انظ��ر الت��صریح بھ��ذا ف��ي  ) ٤(

، ش�رح  ١/٣٥٧، جواھر اإلكلیل ٣/٣١٥، رد المحتار    ٣/١١٥بدائع الصنائع   : یستفاد منھ ذلك    
، مغن�ي المحت�اج   ٦/٤٤٠، نھای�ة المحت�اج   ٤/٩١، مواھ�ب الجلی�ل     ٤/١٣١الزرقاني على خلی�ل     

٣/٢٨٦. 
 .٥/٣٢٨، مطالب أولي النھي ٥/٢٣٨كشاف القناع :  انظر)٥(
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   اثاطب

   اول  اوزل

ي فى تمهي للغة تع مة فى  لخص  :  

وھى تدل " الخاء والصاد والمیم " الخصومة كلمة تقوم على ثالثة حروف أصول 
وعاء والخصام مصدر خاصمتھ مخاصمة على أمرین أحدھما المنازعة والثانى جانب 

فالخصومة تدل  )١(اختصموا  أي : الجدل والقوم تخاصموا : وخصامًا والخصومة 
على الجدل والمنازعة فكأن الخصم فى الدعوى منازع ومجادل لآلخر وھو طرف 

  .الخصومة وجانبھا

ال  إلص مة فى  لخص ى  لقد إختلفت عبارات الفقھاء فى تعریف الخصومة ف: 

بأنھا اسم لكالم یجرى بین إثنین على  " )٢(اإلصطالح فعرفھا السرخسى الحنفى
الدعوى  " )٣(وعرفھا عالء الدین ابن عابدین بأنھا " سبیل المنازعة والمشاحة 

بأنھا   " )٤(وعرفھا المناوى الشافعي" الصحیحة والجواب الصحیح بنعم أو ال 
ود وذلك یكون ابتداء ویكون اعتراضًا لجاج فى الكالم لیستوفى بھ مال أو حق مقص

" وھذه التعاریف ال تخلو من ایراد لذلك فإننى أعرف الخصومة فى االصطالح " 
  " .مدافعة بین إثنین بتنازع حق لدى قاض

ي ش لتع أى رد كل واحد من الخصمین حجة اآلخر فى أى " مدافعة " :  

وى واإلجابة أو فى اإلعتراض مرحلة من مراحل الدعوى سواء فى االبتداء من الدع
أى أن الخصومة ال تكون من واحد فقط فالبد " وبین إثنین" على البیانات والحجج 

قید یخرج "  لدى قاض" لھا من طرفین المدعى والمدعى علیھ أو من یقوم مقامھما 
  .المنازعھ لدى غیر القاض ومثلھ المحكم فال یقال لھا فى االصطالح خصومة 

عية كامش ل مة   لخص ، والوكالة على الخصومة مشروعة فى الجملة : لة على 

  .وأدلة ذلك من الكتاب والسنة واآلثار والمعقول 

لكتا فم   :١- M8 7  w  v  u  t  s   r  q  

¡  �  ~  }  |  {  z  y   x¢¥  ¤  £   ¦     ̈  §  

   ©L زقھ منھا  أجاز اهللا تعالى نصب من یقوم بجمع الزكاة وتفریقھا ورفقد

  ) .٥(وفى ذلك داللة على مشروعیة الوكالة 
                                                           

  .٢٣٩ / ١المعجم الوسیط ، ) خصم (مادة ، القاموس المحیط  ، ١٨٧ / ٢ مقاییس اللغة  ١)(
   .٥ / ١٩ المبسوط  ٢)(
  .٣٥٧ / ١ قرة عیون األخیار   ٣)(
  .١١١ / ٦ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر    ٤)(
  .٢٠١ / ٥المغنى   ، ٢٢١ / ٣ أحكام القرآن  ٥)(
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٢-  M 8 7  ¹    ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °    ¯

    ¼  »  ºL  وھذا توكیل فى شراء الطعام فدل بعمومھ على التوكیل

  ) .١(بالخصومة 

لسنة م كان لرجل على النبى صلى "  عن أبى ھریرة رضى اهللا عنھ قال -١:  

 فطلبوا سنھ فلم یجدوا لھ أعطوهمن اإلبل فجاءه یتقاضاه فقال اهللا علیھ وسلم سن 
إال سنًا فوقھا فقال أعطوه فقال أوفیتنى أوفى اهللا بك قال النبى صلى اهللا علیھ وسلم 

 فقد وكل صلى اهللا علیھ وسلم بدفع الحق ھنا) . ٢" ( خیاركم أحسنكم قضاء إن" 
  .عنھ مع حضوره فدل على مشروعیة الوكالة 

"   اهللا عنھ أنھ رضى" ن أبى نعیم وھب ابن كیسان عن جابر بن عبد اهللا   ع-٢
أردت الخروج إلى خیبر فأتیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم " سمعھ یحدث قال 

فسلمت علیھ وقلت لھ إنى أردت الخروج إلى خیبر فقال إذا أتیت وكیلى فخذ منھ 
ففى ھذا الحدیث ) " ٣( ترقوتھ خمسة عشر وسقًا فإنى أبتغى منك أیة فضع یدك على

وكالة النبى صلى اهللا علیھ وسلم لجابر رضى اهللا عنھ فى قبض تلك األوساق فدل 
  .على مشروعیة الوكالة

آلثا م   :  

 جاء عن عبد اهللا بن جعفر رضى اهللا عنھ أنھ كان یحدث أن علیًا رضى اهللا عنھ ما
 یحضرھا الشیطان فجعل )٤(كان ال یحضر الخصومة وكان یقول إن لھا قحمًا

خصومتھ إلى عقیل فلما كبر ورق حّولھا إلّى فكان على یقول ما قضى لوكیلى فلى 
 یذكر فوائد ھذا األثر ومنھا وھو)٦( ابن مازة یقول) ٥(وما قضى على وكیلى فعلّى 
  ).٧(أن التوكیل بالخصومة جائز 

ما لعدم تفرغھ وإما أن اإلنسان یحتاج إلى الوكالة على الخصومة إ:  المعقول ومن
 وإما لعدم إھتداءه إلى معرفة الحجج جراتلصیانة نفسھ عن الخصومات والمشا

 ) .٨(والخصومات فیجعل ذلك إلى غیره فناسب إجازة الشارع لھا 
                                                           

 / ٦الح��اوى الكبی��ر ف��ى فق��ھ م��ذھب اإلم��ام ال��شافعى   ، ٢٠١ / ٥المغن��ى  ، ٢ / ١٩ المب��سوط  ١)(
    .٢/٥٨٣اإلعتناء فى الفرق واإلستثناء  ، ٤٩٣

وم�سلم   ، ٢١٨٣ ، ٢١٨٢ وھ�و ب�رقم   ٨٠٩ / ٢فق�د رواه البخ�ارى واللف�ظ ل�ھ     ، متفق علی�ھ  )   ٢(
٣/١٢٢٥.  
  .٤/١٥٤ والدارقطنى ٨٠ / ٦ والبیھقى ٣٦٣٢ وھو برقم ٣/٣١٤ود واللفظ لھ رواه أبو دا)   ٣(
 قحمًا أى مھالك ألن القحمة ھى المھلكة)   ٤(
 ٢٩٩ / ٧وابن أبى شیبة واللفظ لھ  ، ٦/٨١رواه البیھقى )   ٥(
  ٣/٤٠٠شرح أدب القاضى )   ٦(
  .٢٠١ / ٥المغنى  ، ٢٢١ / ٣أحكام القرآن   ) ٧(
 – ٢٣٩١ والك��افى ف��ى فق��ھ اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل  ٥/٢٠١المغن��ى  ، ٤- ٢ /١٩ط المب��سو)    ٨(

  ٣/٢٢٠أحكام القرآن  ، ٢٤٠٠
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بعفيه   :ف ة 

  .حالة امتناع عزل وكیل الخصومة:  األولالفرع
  .انعزال وكیل الخصومة باإلقرار:  الثانيالفرع
  .دعوى الموكل عزل وكیلھ بعد أن ُحِكم علیھ: الثالث الفرع
  .شھادة الوكیل لموكلھ بعد العزل:  الرابعالفرع

للف أل    

مةحالة لخص كيل  ل  متنا ع    

 وللوكیل ، شاءي فللموكل عزل وكیلھ مت، أن األصل في الوكالة أنھا عقد جائزمعلومًا
 بعض لكنغیره من الوكالء  في الخصومة ویلوذلك شامل الوك). ١(عزل نفسھ 

 وذلك على سبیل ،الفقھاء منعوا عزل الوكیل في الخصومة في بعض األحوال
  .االستثناء من األصل المذكور

لىلحالة أل   :  

 المالكیة في المشھور من مذھبھم أنھ لیس للموكل عزل وكیلھ في الخصومة بعد قرر
 ).٢(د حاكم  ومقاعدتھ خصمھ مرتین أو ثالثًا عن،مناشبتھ الخصام

  ).٣( قال بھ أصبغ ، ما لم یشرف على تمام الحكم،بأن لھ عزلھ:  قول آخروعندھم
 على المشھور من مذھبھم ما إذا كان عزلھ إیاه لعذر؛ كأن یتبین غش واستثنوا

 لھ یعرض أو ، أو یظھر تفریطھ وقلة قیامھ بأمر الخصام،الوكیل ومیلھ مع الخصم
  ).٤(عارض من مرض أو سفر ونحوھما 

                                                           

 ، الفت�اوى الھندی�ة      ٦/٥٥٤، ف�تح الق�دیر والعنای�ة عل�ى الھدای�ة بھام�شھ              ٧/٢٠٤البحر الرائق   ) ١(
، ٢/٣٦٧، بدای�ة المجتھ�د      ٨/٩، ال�ذخیرة    ٢/١٢٤٢، المعونھ على مذھب عالم المدینة       ٣/٥٦٧

 ش��رح ١/٥٤٧، الغای��ة الق��صوى ٤/٣٣٠ ، روض��ة الط��البین ٥/٢٥٣ال��وجیز وش��رحھ العزی��ز  
، المقن���ع م���ع االن���صاف  ٧/٢٣٤ المغن���ي ١/٢٣٤٩، المح���رر ٢/٣٤٧المحل���ي عل���ى المنھ���اج  

  .٤/٣٤١، الفروع ٥/٣٦٨
، تنبی��ھ الحك��ام  ٦/٣٦٠، م��نح الجلی��ل  ٥/١٨٦الت��اج واإلكلی��ل بھ��امش مواھ��ب الجلی��ل    : انظ��ر) ٢(

، ١/١٨٠تب�صرة الحك�ام     : انظ�ر   . ، واقتصر بعضھم علي التحدید بالمقاعدة ثالثًا فأكثر       ٢٧٩ص
، عق��د الج��واھر ٦/٧٣، ش��رح الزرق��اني عل��ي خلی��ل  ١/٢١٢، البھج��ة ف��ي ش��رح التحف��ة  ١٨١

، ١٨٧، ٥/١٨٦، مواھ��ب الجلی��ل ٦/٧٩، ش��رح الخرش��ي عل��ي مخت��صر خلی��ل ٢/٦٨٧الثمنی�ة  
 .٢/٦٨٥معین الحكام البن عبد الرفیع 

، مع�ین الحك�ام   ٢/٦٨٧، عق�د الج�واھر الثمین�ة    ٢٧٩، تنبیھ الحك�ام ص   ١/١٨١تبصرة الحكام   ) ٣(
 .٦٨٦، ٢/٦٨٥البن عبد الرفیع 

، ش�رح   ٥/١٨٦، التاج واإلكلیل بھامش مواھب الجلیل       ١/٢١٢البھجة في شرح التحفة     : انظر) ٤(
، م�نح   ٢/٦٨٦ عب�د الرفی�ع      ، مع�ین الحك�ام الب�ن      ١/١٨١، تبصرة الحك�ام     ٦/٦٩الخرشي علي خلیل    

 ٦/٧٤، شرح الزرقاني علي خلیل ٦/٣٦١الجلیل 
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ه بتعليليق لم لمشه م    :  علل 

أن عدم جواز عزل الوكیل بعد المناش�بة فی�ھ تنجی�ز لرف�ع الع�دوان، وذل�ك أن               -١
  .)١ (أحد الخصمین ظالم، والمنكر والظلم تجب إزالتھ على الفور

  .)٢(أن حق الخصم قد تعلق بالوكالة، ففي عزل الوكیل ضرر علیھ -٢
 مباشرة الموكل الخ�صام بنف�سھ، وم�ن ث�م ك�ان ل�ھ            بأن األصل : وعللوا قول أصبغ  

  .)٣(عزل وكیلھ، ما لم یشرف على تمام الحكم 

ل فيها علل لع ي  لى تج ع  لض ت الستثنا بأ    .)٤( حاال 

 یج��وز ،ال وق��د ق��رروا أن��ھ ف�ي الح��ال الت��ي ال یج��وز للموك�ل فیھ��ا ع��زل وكیل��ھ  ھ�ذا 
  ).٥(للوكیل أیضًا أن یعزل نفسھ 

   ،)٦( ش���اءمت���ى للموك���ل ع���زل وكیل���ھ ف���ي الخ���صومة   ب���أن الحنفی���ة رحوقدص���
  ).٧( كالم الشافعیة والحنابلة عموم ویفیده

ل ل ما يأتيي   : على 

أن تصحیح الوكالة في الخصومة من أجل حاجة الموكل إلیھا، وانتفاعھ بھا،             -١
، إذ التوكی��ل )٨(وإنم��ا تح��صل مراع��اة م��صلحتھ ف��ي ح��ال جوازھ��ا ال لزومھ��ا    

  .)٩(بھ منھ في حقھ، فإذا عزلھ فقد تبین أنھ استغني عنھاستنا
 .)١٠(أن الوكیل معیر منافعھ، واإلعارة ال تعلق بھا اللزوم  -٢
أن األصل أن للموكل عزل وكیلھ متى شاء، وال دلیل علي منعھ من عزل من                 -٣

 .)١١(شاء وتولیة من شاء 

لمالكية كما يأتييمك ل به  ست   :  مناقشة ما 

 فتولي الخصام بنفسھ أو ، یمكن مناقشتھ بأن الموكل إذا عزل وكیلھ األولتعلیلھم
 ألن عزل�ھ ال یبط�ل م�ا    ول؛ فإنھ یمكن أن یبني عل�ى م�ا تق�دم م�ن خ�صام األ      ،وكل آخر 

                                                           

 .٨/١٥الذخیرة : انظر) ١(
 .١/٢١٢البھجة في شرح التحفة : انظر) ٢(
 .٨/١٥الذخیرة : انظر) ٣(
 .٢/٦٨٦معین الحكام البن عبد الرفیع : انظر) ٤(
، ش��رح ١/١٨١ الحك�ام  ، تب�صرة ٢/٦٨٧، عق�د الج�واھر الثمین��ة   ٢٧٩تنبی�ھ الحك��ام ص : انظ�ر ) ٥(

، مع�ین الحك�ام الب�ن عب�د الرفی�ع      ٦/٧٤، ش�رح الزرق�اني عل�ي خلی�ل     ٦/٦٩الخرشي علي خلیل    
٢/٦٨٦. 

 .٤/٢٨٦، حاشیة الشلبي علي تبیین الحقائق ١٩/٦المبسوط : انظر) ٦(
 .٢٥ص: انظر) ٧(
 .١٩/٦المبسوط : انظر) ٨(
 .٤/٢٨٦حاشیة الشلبي علي تبیین الحقائق : انظر) ٩(
 .١٩/٦المبسوط : انظر) ١٠(
 .٤/٢٣٠، السیل الجرار ٨/٢٤٦المحلي : انظر) ١١(
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ومن�ع الموك�ل م�ن    .  وبھذا ال یكون ف�ي عزل�ھ ت�أخیر لرف�ع الع�دوان         ،عملھ حال والیتھ  
  عزل وكیلھ فیھ اعتداء على حقھ بغیر موجب

بقال -٤ ال : قلنا. ضرر على الخصم) یعني عزل الوكیل(فیھ : فإن قیل":  ح 

 ب�ل ال�ضرر كل�ھ ھ�و المن�ع م�ن ت�صرف الم�رء ف�ي                   ،ضرر علیھ في ذلك أصالً    
وبھذا أیضًا یمكن مناق�شة  ). ١" (طلب حقوقھ بغیر قرآن أوجب ذلك وال سنة     

  .تعلیلھم الثاني 
 الخ��صومة وإن  یظھ��ر رجح��ان الق��ول بج��واز ع��زل الموك��ل وكیل��ھ ف��ي وال��ذي -٥

  . ولعدم نھوض أدلة المنع منھ،ناشب الخصام؛ لقوة أدلتھ
 إذا بان لھ أنھ یقصد بذلك إلي ، للقاضي أن یمنع الموكل من عزل وكیلھولكن -٦

 وب�ذلك ین�دفع ال�ضرر ع�ن الخ�صم، م�ع بق�اء               ،تطویل الخصام والمماطل�ة فی�ھ     
  .األصل في حق الموكل في العزل

ھدف إلى ھذا المعن�ى؛ ألن ك�ون الموك�ل یع�زل      أن ما استثناه أصبغ ی     والظاھر -٧
 وأش��رف القاض��ي عل��ي الحك��م عل��ى     ،وكیل��ھ بع��د أن ت��م النظ��ر ف��ي الق��ضیة     

  . ھذه قرینة قویة على أنھ یقصد المماطلة وتأخیر الفصل في الحكم،الموكل
 ، مع ذلك فینبغي أن یكون المن�ع م�ن الع�زل راجع�ًا إل�ى اجتھ�اد القاض�ي              ولكن -٨

  .اوت القضایا طوًال وقصرًا وتف،الختالف األحوال

لثانيةلحالة   :  

 الحنفی��ة أن الم��دعي علی��ھ إذا وك��ل وك��یًال بالخ��صومة بن��اء عل��ى طل��ب      ق��رر -٩
 ف�إن الموك�ل ال یمل�ك عزل�ھ ف�ي ھ�ذه الحال�ة          ،المدعي عند غیبة المدعي علیھ    

 فوك���ل وك���یًال إن غب���ت ،وص���ورة ذل���ك أن یق���ول إن���ي أخ���اف أن تغی���ب ). ٢(
  ).٣( فیقضي لي علیھ ،أخاصمھ

 بع��ضھم أن ع��زل الم��دعي علی��ھ وكیل��ھ الب��د أن یك��ون بح��ضرة  وذك��ر -١٠
  ).٤( سواء رضي بالعزل أم لم یرض ، وحینئذ یصح العزل،المدعي

ل ل بما يأتيست   : على 

أن المدعي إنما خلي سبیل المدعى علیھ، اعتمادًا علي أن�ھ ی�تمكن م�ن إثب�ات       -١
زل�ھ لت�ضرر الم�دعي    حقھ متى شاء، عن طریق مخاصمة الوكیل، فلو ج�از ع        

  .)٥ (عند اختفاء المدعى علیھ

                                                           

 .٨/٢٤٦المحلي ) ١(
، ش��رح مجل��ة األحك��ام العدلی��ة  ٤/٢٨٦ ، تبی��ین الحق��ائق  ٢٠٥، ٧/٢٠٤البح��ر الرائ��ق : انظ��ر) ٢(

 .٦/٥١٩لألناسي 
ألناس��ي ، ش��رح مجل��ة األحك��ام العدلی��ة ل   ٤/٢٨٦حاش��یة ال��شلبي عل��ى تبی��ین الحق��ائق    : انظ��ر) ٣(

٦/٥١٩. 
 .١٩/٦، المبسوط ٨/٣٧٥الھدایة وشرحھا البنایة : انظر) ٤(
 .٧، ١٩/٦، المبسوط ٤/٢٨٦ ، تبیین الحقائق ٢٠٥، ٧/٢٠٤البحر الرائق : انظر) ٥(
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، ف�صار ذل�ك   )١(أن حق الم�دعي تعل�ق بتل�ك الوكال�ة، وف�ي الع�زل إبط�ال حق�ھ           -٢
 .)٢(مثل الوكالة المشروطة في بیع الرھن 

أن ف��ي ع��زل الوكی��ل ض��ررًا عل��ى الم��دعي، م��ن ناحی��ة المحاكم��ة واإلح��ضار،   -٣
 .)٣ ( یستقر خصاموتقریر الحق، والتسلیم، كما أنھ یؤدي إلى أال

أما إذا كان المدعى علی�ھ حاض�رًا، فل�ھ ع�زل وكیل�ھ؛ ألن الم�دعي ی�تمكن م�ن                
وكذا لو كانت الوكالة من غیر التماس الم�دعي؛ لع�دم تعل�ق حق�ھ بھ�ا         . الخصومة معھ 

وكذا لو كانت الوكالة من جھة المدعي، فلھ أن یعزل وكیلھ؛          . حینئذ، إذ ھو لم یطلبھا    
   أن یباش������������ر الخ������������صومة بنف������������سھ،   ألن������������ھ ص������������احب الح������������ق، فل������������ھ   

  .)٤(ولھ أن یتركھا بالكلیة 
وعلل بع�ضھم ع�دم اعتب�ار رض�ا الخ�صم إذا ع�زل الوكی�ل ف�ي ح�ضرتھ، بأن�ھ                    

  .)٥(یتمكن حینئذ من الدعوى على الموكل نفسھ 
ھذا وق�د ص�رح ال�شافعیة ب�أن الموك�ل ل�ھ ع�زل وكیل�ھ مت�ى ش�اء، وإذا عزل�ھ                

بن��اًء عل��ي طل�ب الخ��صم، ب�أن س��ألھ خ��صمھ أن   انع�زل، س��واء ابت�دأ توكیل��ھ، أو وكل�ھ    
  .)٦(یوكل في الخصومة 

ل عم لحنابلة يفي    .)٧( كال 

وتق���دم أن المالكی���ة ف���ي الم���شھور عن���دھم ذك���روا أن للموك���ل ع���زل وكیل���ھ     
  .)٨(واستثنوا وكیل الخصام إذا كان قاعد خصمھ مرتین أو ثالثًا 
 عام��ة عل��ي ج��واز عق��د   وی��ستدل عل��ى ج��واز الع��زل ھن��ا بم��ا تق��دم م��ن أدل��ة    

  .)٩(الوكالة، وبما ذكر في الحالة األولي من أدلة علي جواز عزل وكیلھ الخصومة 
  :كما یمكن مناقشة أدلة قول الحنفیة كما یأتي

، )١٠(دلیلھم األول یناقش بأنھ مبني علي مذھبھم في عدم جواز القضاء عل�ى الغائ�ب               
، وبن��اًء عل��ي ذل��ك ال یت��ضرر    )١١(وجمھ��ور الفقھ��اء یجیزون��ھ ف��ي الحق��وق المالی��ة      

  المدعي من عزل وكیل الخصومة، حال غیبة المدعي علیھ

                                                           

 .٤/٢٨٦، تبیین الحقائق ٨/٣٧٥الھدایة وشرحھا البنایة : انظر) ١(
 .٤/٢٨٦تبیین الحقائق : انظر) ٢(
 .١٣٩، ٤/١٣٨ضوء النھار : انظر) ٣(
 .٤/٢٨٦، تبیین الحقائق ٧/٢٠٥البحر الرائق : انظر) ٤(
 .٦/٥٢٠شرح مجلة األحكام العدلیة لألتاسي : انظر) ٥(
 .٤/٣٣٠، روضة الطالبین ٢٥٤، ٥/٢٥٣العزیز : انظر) ٦(
 .٤/٣٣٠حیث قالوا بأن للموكل عزل وكیلھ متي شاء ) ٧(
 .٢٥ص : انظر) ٨(
 ١٥ص : انظر. ٣٧٥ /٨لھدایة في شرح ا: البنایة: أنظر ) ٩(
 . ١/١٩٠روضة القضاة : انظر لمذھبھم ) ١٠(
، مغني ٣٠٧، ٣٠٦قوانین األحكام الشرعیة ص    : مع تفصیل وشروط، انظر للمذاھب الثالثة     ) ١١(

 .٣٥٤، ٦/٣٥٣، كشاف القناع ٤/٤٠٦المحتاج 
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وأما تعلیلھم الثاني، فیناقش بأن عزل الوكیل حق للمدعي علیھ، ربما احت�اج         
إلیھ لسبب من األسباب، وال یصلح أن یرعي حق أحد الخصمین، بتفویت حق اآلخر،            

دعي علی��ھ مح��ل نظ��ر، ومخ��الفوھم ال الس��یما أن ح��ق الع��زل ثاب��ت للموك��ل، وح��ق الم��
  .یسلمون بھ

وأم��ا اإللح��اق بالوكال��ة الم��شروطة ف��ي ال��رھن، فھ��و قی��اس م��ع الف��ارق؛ ألن   
  .اللزوم ھناك أتي من الشرط، ال من تعلق حق اآلخر

  :وأما التعلیل الثالث، فقد نوقش من وجھین
یس مترتب�ًا  أن ما ذكر من أضرار إنم�ا یوج�د بع�د ال�شروع ف�ي المخاص�مة، ول�                  : األول

  .)١(علي طلب التوكیل من الخصم، وغیبة الموكل 

أن مجرد حضور المدعي علیھ، وعزلھ وكیلھ ف�ي وج�ھ الم�دعي، ال یزی�ل م�ا                   : لثاني

  .ذكر من األضرار، ما لم یتوقف العزل علي رضا المدعي، وھم ال یشترطون رضاه

متع�ددون أو  إن�ھ ُیبن�ي عل�ي م�ا ق�د فع�ل الوكی�ل، ویك�ون ال�وكالء ال                  : ل قيل "

  .)٢(" األصل والوكیل بمنزلة الواحد، لم یلزم شيء من المحذور، فال یمتنع العزل
ومن خالل ما تقدم من أدلة ومناقشة یظھر أن الراجح جواز عزل الوكیل ف�ي    
ھذه الحالة؛ الستناده إلى أصل لم یوجد م�ا یق�وي عل�ي النق�ل من�ھ، وأدل�ة الحنفی�ة ق�د          

  .نوقشت
اضي إذا بان لھ أن المدعي علیھ قصد ب�العزل المماطل�ة       ولكن مع ذلك فإن الق    

وتأخیر الفصل في الق�ضیة، فل�ھ أن یتخ�ذ اإلج�راءات الت�ي تك�ون كفیل�ة بتعجی�ل ف�ض                      
  .النزاع، ولو بمنع المدعي علیھ من عزل وكیلھ

لثانيلف    

ل مة باإلقنع لخص كيل     

فإن�ھ  ، الخ�صومة فی�ھ  إذا أقر الوكیل علي موكلھ بقبض ما وكلھ في قب�ضھ أو     
  .)٣(عند فقھاء المذاھب األربعة ، ینعزل بذلك

                                                           

 .٤/٢١٣٩ضوء النھار : انظر) ١(
  .٤/٢١٣٤الغفار حاشیة ضوء النھار ، وعنھ منحة ٢/٣٤٣المنار في المختار ) ٢(

ال�سیل الج�رار   ". تعلی�ل علی�ل، وك�الم قلی�ل التح�صیل     : "وقد وصف الشوكاني الدلیل الثال�ث بأن�ھ      
 .، كما انھ أغلظ العبارة في رد القول بالمنع٤/٢٣٠

، ٣٥، ٣٤أدب القاض���ي والق���ضاء ألب���ي مھل���ب ص   ، ٦٥٩، ٦٥٨، ١/٦٤٧روض���ة الق���ضاة  ) ٣(
البھج��ة ف��ي ، ١/١٨٢تب��صرة الحك��ام . ٥/٥٣١لمخت��ار م��ع رد المحت��ار ال��در ا، ١٩/٦المب��سوط 

أدب الق�ضاء  ، ٣٢١، ٤/٣٢٠روض�ة الط�البین   ، ٦/٥١٤الح�اوي الكبی�ر  ، ١/٢٠٩شرح التحف�ة    
 ، ٥/٢٤نھایة المحتاج ، ١/٥١عماد الرضا ، ٢٨٠للغزي ص 
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ولم أجد من أورد في ذلك خالفًا سوى وجھ بعدم بطالن الوكالة باإلقرار أشار 
  .)٢( ذكره )١(النووي إلى أن ابن كج 

ك بما يأتيعلل لفقها ما   :  

ج�وز ل�ھ أن   وال ی، أن إقراره یتضمن اعترافھ بأن موكل�ھ ظ�الم ف�ي الخ�صومة         -١
  .)٣(یطالب بما یقر بأنھ ظلم 

وإذا ذھب مح�ل الوكال�ة    ، )٤(أنھ بذلك قد اعترف بذھاب محل الوكالة بالقبض          -٢
 .انعزل الوكیل

والمن�اقض ال دع�وى ل�ھ    ، ص�ار مناق�ضًا ف�ي كالم�ھ     ، أنھ لو خاصم بعد اإلقرار     -٣
)٥(. 

ی�ة  ن�ص عل�ى ذل�ك الحنف      ، وكذلك ینعزل لو أقر على موكلھ باإلبراء م�ن الح�ق          
  .وذكر الشافعیة أن الوكیل ال ینعزل بإبرائھ الخصم. )٧(والشافعیة ،    )٦(

وھو ال یتضمن اعترافًا    ، فوقع لغواً ، وعللوه بأن إبراءه باطل؛ لعدم ملكھ إیاه      
  . )٨(بخالف اإلقرار، بأن المدعي ظالم

  
ع  ونصوا على أن وكیل المدعي علیھ ینعزل باإلقرار بالحق المدعي؛ ألن ذلك قاط

  .)٩(للخصومة،ولو خاصم بعده، لكان ظالمًا 
  .)١٠ (وعمموا القول بانعزال الوكیل في كل ما یقتضي اعترافھ بان موكلھ ظالم

  .وما قرره الجمھور، وفرع بھ الشافعیة قوي، وما عللوا بھ وجیھ، فھو الراجح

لثاللف    

كيله بع  ح�ِك عليهع ل  كل ع لم    

القاضي، فحكم القاضي علي وكیل أح�د الخ�صمین، ث�م     إذا قامت خصومة عند     
  ادعى موكلھ أنھ عزلھ قبل أن یحكم علیھ، فھل یؤثر ذلك في الحكم؟

                                                           

، ال��شافعیةإم��ام م��ن فقھ��اء  ، القاض��ي، أب��و القاس��م ال��دینوري ، یوس��ف اب��ن أحم��د ب��ن ك��ج : ھ��و) ١(
وك�ان ی�ضرب ب�ھ المث�ل ف�ي حف�ظ         ، تفقھ علي أبي الحسین بن القط�ان      ، وأصحاب الوجوه عندھم  

  . ھ٤٠٥توفي سنة ، "التجرید"من مؤلفاتھ ، المذھب
 .١٢٦طبقات الشافعیة البن ھدایة اهللا ص ، ١٩٩، ١/١٩٨طبقات الشافعیة البن قاضي شھبة 

 .٤/٣٢١روضة الطالبین : انظر) ٢(
 .١/٥١عماد الرضا ، ٦/٥١٤لحاوي الكبیر ا: انظر) ٣(
 .٣/٤٥٦مطالب أولي النھي ، ٤/٦٢٩معونة أولي النھي : انظر) ٤(
 .٥/٥٣١الدر المختار مع رد المحتار ، ١٩/٦المبسوط : انظر) ٥(
 .١/٦٤٧روضة القضاة : انظر) ٦(
 .١/٥١عماد الرضا ، ٢٨٠أدب القضاء للغزي ص ، ٤/٣٢٠روضة الطالبین : انظر) ٧(
 .١/٥١عماد الرضا ، ٢٨٠أدب القضاء للغزي ص ، ٤/٣٢١روضة الطالبین : انظر) ٨(
 .١/٥١، عماد الرضا ٢٨٠، أدب القضاء للغزي ص٤/٣٢١روضة الطالبین : انظر) ٩(
 .١/٥١عماد الرضا : انظر) ١٠(
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  :الذي وقفت علیھ من كالم للفقھاء في ھذه المسألة جاء في صور ثالث
  :الصورة األولى

ذكر الشافعیة والحنابلة أنھ إذا ادعى شخص على غائب ماًال في وجھ وكیلھ،          
ث�م ح�ضر الموك�ل،      . كر الوكیل، فأقام المدعي بینة تثبت دعواه، فحكم بھ�ا القاض�ي           فأن

  .فادعي انھ كان قد عزل موكلھ، فإن ذلك غیر مؤثر في الحكم
  . )١(وعللوا ذلك بأن القضاء على الغائب صحیح، وال یفتقر إلى حضور وكیلھ 

  .یة علي العزلوعلى ھذا، فتلك الدعوي ال تؤثر في الحكم، ولو أقام الموكل بن
  .)٢(وذلك ھو مقتضي مذھب المالكیة في جواز القضاء على الغائب

، لكن ھذه الصورة یجري فیھ�ا التف�صیل عن�دھم     )٣(وأما الحنفیة فال یجیزونھ     
  .بحسب وصول خبر العزل إلى الوكیل أو عدمھ، كما سیأتي في الصورة الثانیة

  :الصورة الثانیة
عزل وكیلھ في الخصومة من غیر ح�ضوره  ذكر بعض الحنفیة أن الموكل إذا     

ق�د كن�ت أخرجت�ھ م�ن ھ�ذه الوكال�ة،       : وال علمھ، ثم قضي القاض�ي عل�ي الوكی�ل، فق�ال       
  .)٤(وجاء بشاھدین علي ذلك، فالقضاء صحیح نافذ

  .)٥ (وھذا مبني علي ما تقرر عندھم من أن الوكیل ال ینعزل قبل علمھ
 أن  )٦(نعزال الوكیل قب�ل علم�ھ       ومقتضي مذھب الشافعیة والحنابلة القائلین با     

الحكم ھ�ا ال یك�ون ص�حیحًا، مادام�ت بین�ة الع�زل ق�د ثبت�ت، إال ف�ي ح�ال ك�ون الموك�ل                           
  .غائبًا، كما تقدم في الصورة األولى

  : الثالثةالصورة
سئل ابن رشد الجد عن الوكیل إذا قیدت علیھ مقالة بإقراره علي موكلھ، فلما 

 موكلھ بعزلھ إی�اه قب�ل اإلق�رار م�ن دون علم�ھ،              طولب بمقتضي ذلك اإلقرار، استظھر    
  ھل یسقط ذلك اإلقرار؟
م��ا تقی��د عل��ي الوكی��ل الزم لموكل��ھ، إال أن یك��ون عزل��ھ قب��ل   : "فأج��اب بقول��ھ

مناش��بتھ الخ��صام، ع��زًال أعل��ن ب��ھ، وأش��ھد علی��ھ، ول��م یك��ن من��ھ تف��ریط ف��ي ت��أخیر       
ع�د أن ناش�ب خ�صمھ ف�ي     إعالمھ، إذ ال یجوز لمن وكل وكیًال علي الخصام أن یعزلھ ب 

  ھ�������ذا ال�������ذي أق�������ول ب�������ھ، ... الخ�������صام وقاع�������دة فی�������ھ، وال قب�������ل ذل�������ك س�������رًا
  .)٧(" وال یصح سواه على أصولھم

                                                           

 .٣/٤٩٤، كشاف القناع ٧/٢٦١، المغني ٤/٣٢٣روضة الطالبین : انظر) ١(
 .٣٠٧، ٣٠٦قوانین األحكام الشرعیة ص: انظر لمذھبھم في ذلك) ٢(
 .١/١٩٠روضة القضاة : انظر لمذھبھم في ذلك) ٣(
 .٣٠أدب القاضي والقضاء ألبي مھلب ص: انظر) ٤(
  .٤/٨٣مختصر اختالف العلماء ) ٥(
 ٦/٥١٢ ، الحاوي الكبیر ٤/٣٣٠، روضة الطالبین ٥/٣٥٤الغزیز ) ٦(
، وابن ١٠/٣٣٣ الونشریسي في المعیار المعرب     ، ونقلھا عنھ  ٧٨٣،  ٢/٧٨٢فتاوي ابن رشد    ) ٧(

 .٥/١٨٧، والحطاب في مواھب الجلیل ١/١٨٣فرحون في تبصرة الحكام 
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وعل��ل م��ا ذك��ره بأن��ھ ل��و ج��از ذل��ك، لك��ان ذریع��ة إل��ي أن یوك��ل وك��یًال ف��ي            
قد : الخصومة، ویشھد في السر علي عزلھ، فإن قضي لھ سكت،وإن  قضي علیھ قال

  .ال شك أن ھذا تعلیل قويو. )١ (كنت عزلتك
ومع أن السؤال وقع ع�ن ص�ورة معین�ة، إال أن الج�واب والتعلی�ل یفی�دان العم�وم                         

  .في كل دعوى عزل لوكیلھ خصومة
  .)٢(ولذا ذكر المالكیة القیود المذكورة، ورتبوا علیھا جواز عزل وكیل الخصومة 

لى العزل سرًا، وأما ل�و  وقد ذكر الحطاب أن ھذه المسألة مفروضة فیمن أشھد ع       
  .لم یشھد، وإنما كان قولھ فقط، فال یلتفت إلیھ

كما أنھ نبھ إلي أن ھذا االحتیاط علي القول بانعزال الوكیل قبل علمھ، وأما عل�ي                 
  .)٣  (القول الثاني عندھم بعدم انعزالھ قبل علمھ، فال إشكال في عدم انعزالھ بعزلھ سرًا

م انع��زال الوكی��ل قب�ل علم��ھ،وعلي ھ��ذا، ف��دعوي  وق�د تق��دم ت��رجیح الق�ول بع��د  
الموكل عزلھ مع أنھ لم یعلمھ ال تؤثر في الحكم الذي ص�در علی�ھ، حت�ى ل�و ج�اء بم�ا                   

  .یثبت عزلھ إیاه قبل الحكم

بعلف ل    

لشها لكيل  لع كله بع     لم

تقبل شھادة الوكیل علي موكلھ، وتقب�ل لموكل�ھ ف�ي غی�ر م�ا توك�ل فی�ھ؛ لع�دم            
ولك��ن إذا ش��ھد الوكی��ل بع��د عزل��ھ   . )٤(التھم��ة، س��واء أك��ان ذل��ك قب��ل الع��زل أم بع��ده   

  :لموكلھ فیما كان وكیًال فیھ، فھل تقبل شھادتھ؟ اختلف الفقھاء في ذلك علي قولین
  

  .واء أخاصم فیھ بالوكالة أم لم یخاصمال تقبل شھادتھ مطلقًا، س: القول األول
  . )٧(، ومذھب الحنابلة )٦(، ووجھ عند الشافعیة )٥(وھو قول أبي یوسف 

  

وذل��ك أن الوكی��ل إن ك��ان ل��م یخاص��م فیم��ا ك��ان وك��یًال فی��ھ،    :  التف��صیل:الق��ول الث��اني
  .فشھادتھ مقبولة، وإن كان خاصم لم تقبل

                                                           

 . المصادر السابقة: انظر) ١(
، ش��رح ١/٢١٣، البھج��ة ف��ي ش��رح التحف��ة ٦/٧٠ش��رح الخرش��ي عل��ي مخت��صر خلی��ل  : انظ��ر) ٢(

 .٦/٧٤الزرقاني لي مختصر خلیل 
 .٥/١٨٧مواھب الجلیل : انظر) ٣(
 .٧/٢٥٨،المغني ٢/٥١، عماد الرضا ٢٨٠أدب القضاء للغزي ص: انظر) ٤(
 .١/٢٥٣، روضة القضاة ١٩/٦المبسوط ) ٥(
، المعای��اة ف��ي  ٢/٥١، عم��اد الرض��ا  ٢٨٠، أدب الق��ضاء للغ��زي ص ٤/٣٢١روض��ة الط��البین  ) ٦(

 .٦/٥١٣، الحاوي الكبیر ١٨١العقل ص
، مطال���ب أول���ي النھ���ي   ٩/٤٠٨ أول���ي النھ���ي  ، معون���ة١٢/٧٢ ، اإلن���صاف ٧/٢٥٨المغن���ي ) ٧(

٦/٦٢٦. 
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، وق��ول عن��د )٣(، وال��شافعیة )٢(، وم��ذھب المالكی��ة )١(وھ��و ق��ول أب��ي حنفی��ة  
  .)٤ (الحنابلة

استدل للقول األول بأن الوكیل بعقد الوكالة وتعیینھ وكیًال صار خصمًا، قائم�ًا             
  .)٦ (، فلم تقبل شھادتھ، كما لو خاصم)٥(مقام الموكل، ولذا جاز إقراره 

  :واستدل للقول الثاني على قبول شھادتھ قبل الخصام بدلیلین
  .)٧(یر خصمًا إال إذا خاصم، فال ترد شھادتھ قبل ذلك أن الوكیل ال یص -١
أن الوكیل الیثبت بشھادتھ حقًا لنفسھ، ولم ینتصب خصمًا، فأشبھ ما لو شھد        -٢

 .)٨(فیما لم یكن وكیًال فیھ 

ل لخصا      ست ته بع  ل شها ل خـصما     ، على ع قب  ،)٩ ( بأنه صا ب

ي ؛ ألم   :ه مته حين

  .)١٠ ( نفسھ، ثم یشھدأنھ یتمكن من عزل -١
 .)١١ (أنھ بشھادتھ یصدق نفسھ -٢

ویمكن مناقشة دلیل القول األول بان الوكیل نائب عن الخصم، ول�یس خ�صمًا              
إال إذا شرع في الخصام، وذلك أن المعول علیھ في رد الشھادة أن یجلب بھ�ا ال�شاھد                

 إذا خاص�م،  لنفسھ نفعًا أو یدفع ض�ررًا، وھ�ذا الم�انع م�ن قب�ول ال�شھادة ال یتحق�ق إال              
  .ألنھ إذا شھد بعد ذلك كان دافعًا بشھادتھ عن نفسھ عار الكذب والسعي في الباطل

وبھذا یتب�ین أن ال�راجح الق�ول الث�اني؛ لق�وة دلیل�ھ، وآلن األص�ل أن ال�شھادة                   
مقبولة ممن وجدت فیھ أھلیتھا، ولم یوجد دلیل ی�صلح ن�اقًال ع�ن ھ�ذا األص�ل، ودلی�ل                 

  .المخالفین قد نوقش

                                                           

 .١/٢٥٣، روضة القضاة ١٩/٦المبسوط ) ١(
 .٢/٦٨٦عقد الجواھر الثمینة ) ٢(
، الح��اي ١٨١، المعای��اة ف��ي العق��ل ص٢٨٠، أدب الق��ضاء للغ��زي ص٤/٣٢١روض��ة الط��البین ) ٣(

 المحت��اج ، نھای��ة٢/٧٢٢، فت��اوي وم��سائل اب��ن ال��صالح   ٢/٥١، عم��اد الرض��ا  ٦/٥١٣الكبی��ر 
 .٤/٤٣٣، مغني المحتاج ١/١١٢، الحاوي للفتاوي ٥/٢٥

 .١٢/٧٢اإلنصاف ) ٤(
 .٦/٥١٣، الحاوي الكبیر ١٩/٦المبسوط: انظر) ٥(
 .٢٥٩، ٧/٢٥٨المغني : انظر) ٦(
 .١٨١، المعایاة في العقل ص٦/٥١٣، الحاوي الكبیر ١٩/٦المبسوط : انظر) ٧(
 .٢/٥١، عماد الرضا ٧/٢٥٨المغني : انظر) ٨(
 .٦/٥١٣الحاوي الكبیر : انظر) ٩(
 .٦/٦٢٦، مطالب أولي النھي ٩/٤٠٨معونة أولي النھي : انظر) ١٠(
 .٢/٦٨٦عقد الجواھر الثمینة : انظر) ١١(
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   الثانيبحثامل

   انعزال الوكيل عن تصرفات خاصةأسباب

الفيه   :  خم م

  .أثر وفاة الراھن أو المرتھن في انعزال الوكیل في بیع المرھون: المطلب األول
أثر قبول الموكل حوالة دین�ھ عل�ي أح�د ف�ي انع�زال الوكی�ل ف�ي ق�بض                    : المطلب الثاني 

  .الدین
  .ل وكیل الوصي أو األبأثر بلوغ الصبي في انعزا: المطلب الثالث
  .أثر افتراق الشركاء في انعزال وكیل الشركة: المطلب الرابع

  .أثر العفو عن القصاص في انعزال الوكیل في استیفائھ: المطلب الخامس

   اولاطب

   وة اران أو ارن  زل اول   ارونأر

  .)١(ت موكلھ واتفق جمھور الفقھاء على أن الوكیل ینعزل بمو
وحیث أن للوكیل في بیع الرھن شأنًا لیس غیره، وذل�ك أن وكالت�ھ تعل�ق بھ�ا                

  .حق المرتھن، لذا خص الفقھاء ھذه المسألة بالبحث
وس��یكون البح��ث ھن��ا ش��امًال ألث��ر م��وت ك��ل م��ن ال��راھن والم��رتھن ف��ي ع��زل  

  :وقد اختلف الفقھاء في ذلك علي قولین. الوكیل

ل للق أل ل:   ل  لينع ل بم  ال ينع  ، ه ل تهكيل بم    .م

، ویفی��د عم��وم ك��الم المالكی��ة انع��زال الوكی��ل بم��وت  )٢(وھ��و م��ذھب ال��شافعیة 
 ون��ص الحنابل��ة عل��ى  )٣(ال��راھن، ویفھ��م ع��دم انعزال��ھ بم��وت الم��رتھن م��ن كالمھ��م     

  .انعزالھ بموت الراھن

                                                           

 ، ٣/٢٦٥، المدون��ة ٤/٢٨٧ ، تبی��ین الحق��ائق  ٧/٢٠٦، البح��ر الرائ��ق  ٦/٣٨ب��دائع ال��صنائع  ) ١(
، نھای���ة ٤/٣٣٠، روض���ة الط���البین  ٥/٢٥٥ ، العزی���ز ٨/٩، ال���ذخیرة ٢/٦٧٠مع���ین الحك���ام  

  .٥/٣٦٨، االنصاف ٤/٣٤١، الفروع ١/٣٤٩، المحرر ٥/٥٥المحتاج 
 .٢/١٣٥، مغنى المحتاج ٤/٢٧٧نھایة المحتاج ) ٢(
حیث قالوا بأن الوكیل ینعزل بموت موكلھ، واس�تثنى بع�ضھم وكی�ل الخ�صومة إذا أش�رف عل�ي           ) ٣(

ار عل��ي اس��تثناء ھ��ذه ال��صورة ی��دل عل��ي أن غیرھ��ا  االنتھ��اء ب��الحكم لموكل��ھ أو علی��ھ، فاالقت��ص
  .داخل في العموم

، البھجة في شرح ١٣٦، ١/١٣٥، شرح میارة علي تحفة الحكام      ٢٨٢تنبیھ الحكام ص    : انظر
  .٢١٢، ١/٢١١التحفة 

وق�د  . وأما عدم انعزالھ بموت المرتھن، فیمكن تخریجھ علي قولھم بأن المرتھن ال یمل�ك عزل�ھ                
 . ٤٩٧: في ذلك وتوثیقھ صتقدم ذكر مذھبھم 
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  .)١(وظاھر كالمھم أنھ ال ینعزل بموت المرتھن 

ل لثاني لق كالـة              :   ل لـ فـي   ، ته لمـ ال  ه  ل كيل بم  ل ل  ال ينع

ل بمـ                 ، فإنـه ينعـ لعق ما  كان متأخ ع   ، ه ل ة في عق  لمش

ه   .ل

لحنفيةه ية عن  ل اه  لتفصيل ه   ) ٢(.  

ل لثال لق كالـة             :   ل ، سـ كانـ  ته لم ال  ه  ل كيل بم  ل ل  ال ينع

ه  متأخ عنهم ل ة في عق    .ش

لحنفية ه صححه بع   ، س بي ي   .)٣( م ع 

استدل أصحاب القول األول على انعزال الوكیل بموت الراھن، بأنھ وكیلھ ف�ي   
  .)٥( فینعزل بموت موكلھ؛ كسائر الوكالء ،)٤ (البیع

 ع�ن ال�راھن   وأما عدم انعزالھ بموت المرتھن، فیمكن االستدالل لھ بأنھ وكیل   
خاصة، وعقد الرھن  ال یبطل بموت المرتھن، والحق في بقاء الرھن لھ، فینتقل إل�ى              

   .)٦ (ورثتھ
واستدل أصحاب القول الثاني بأن الوكالة إذا كانت مشروطة ف�ي عق�د ال�رھن               

  . )٧(صارت تابعة لھ، والعقد ال یبطل بالموت، فكذلك ما ھو من توابعھ 
لتوكی�ل المق�ارن للعق�د والط�ارئ علی�ھ س�واء؛ ألن         واستدل للقول الثالث ب�أن ا     

  .)٨(الطارئ یلتحق بالعقد، فیصیر كالموجود عنده 
                                                           

، مطال�ب أول�ي   ٣/٣٥٠، ك�شاف القن�اع   ٦/٤٧٤المغن�ى  : نصھم علي انعزالھ بموت الراھن ف�ي     ) ١(
  .٣/٢٧٩النھي 

وأم��ا ع��دم انعزال��ھ بم��وت الم��رتھن فی��ستفاد م��ن ق��ولھم ب��أن الع��دل وكی��ل ال��راھن خاص��ة، وألن   
ق��وق الثابت��ة لل��شخص  وكالت��ھ تعلق��ت بح��ق للم��رتھن وھ��و البی��ع، وق��د ذك��ر اب��ن رج��ب أن الح      

. المتعلقة باألمالك الموروثة تنتقل إلي الورثة، فإذا مات ولھ دین برھن انتقل برھنھ إلي الورثة   
 .٣١٧، القواعد  ص ٢/١٥٧، الكافي البن قدامھ ٦/٤٧٤المغنى : انظر

، الفت�اوي الھندی�ة   ٥٠٤، ٦/٥٠٣، ال�در المخت�ار وحاش�یتھ رد المحت�ار     ٦/١٥١بدائع ال�صنائع    ) ٢(
 . ١٢/٩٠٨، الھدایة مع البنایة ٢١/٨٠، المبسوط ٥/٤٤٢

، الفت�اوى الھندی�ة   ٥٠٤، ٦/٥٠٣، ال�در المخت�ار وحاش�یتھ رد المحت�ار     ٦/١٥١بدائع ال�صنائع    ) ٣(
 .، وتصحیحھ في المصدر الثانى منھا٥/٤٤٢

 .٢/١٣٥، مغنى المحتاج ٤/٢٧٧نھایة المحتاج : انظر) ٤(
 .٣/٢٧٩ب أول النھي ، مطال٣/٣٥٠كشاف القناع : انظر) ٥(
، قواعد ابن رج�ب ص  ٢/١٥٧، الكافي البن قدامھ ٦/٤٧٤المغنى  : انظر لما تضمنھ االستدالل   ) ٦(

٣١٧. 
، العنای�ة عل�ي     ١٢/٩، الھدای�ة م�ع البنای�ة        ٦/٥٠٤، رد المحت�ار     ٦/١٥١ب�دائع ال�صنائع     : انظر) ٧(

 .١٠٨، ٩/١٠٦الھدایة مع تكملة فتح القدیر 
 .٦/١٥١ئع بدائع الصنا: انظر) ٨(
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ویمكن مناقشة دلیل القول األول علي انعزال الوكیل بم�وت ال�راھن بم�ا ذك�ره      
بعض الحنفیة من التفری�ق ب�ین وكی�ل ال�راھن وغی�ره م�ن ال�وكالء، وذل�ك أن الوكال�ة                   

وكل من أجل حق ورثتھ، وھنا ح�ق الم�رتھن مق�دم، فك�ان       عموما إنما تبطل بموت الم    
  .)١(للوكیل أن یبیعھ، مراعاة لحق المرتھن 

 دلیل القول الثالث بأن التسلیط علي البیع ف�ي الوكال�ة            )٢(وقد ناقش الكاسانى    
جعل المعدوم حقیقة موج�ودًا تق�دیرًا ال یج�وز    "المتأخرة لم یوجد عند العقد حقیقة، و   

  .)٣(" یوجدإال بدلیل، ولم 
وم��ن خ��الل الع��رض ال��سابق لألق��وال یظھ��ر أن ع��دم انع��زال الوكی��ل بم��وت        

كم��ا أن انع��زال وكی��ل ال��راھن ف��ي الوكال��ة المت��أخرة ھ��و    . الم��رتھن ق��در متف��ق علی��ھ 
  .الراجح، وقد تقدمت مناقشة المخالفین في ذلك

وأما وكیل الراھن في الوكالة الم�شروطة ف�ي عق�د ال�رھن فل�م یظھ�ر ل�ي ف�ي                      
  . ترجیح، واهللا أعلمشأنھ

   ااطب

  أر ول اول وا د  أد  ازال اول  ض ادن 

لو وكل أحد آخر بقبض مطلوبھ الذي في ذمة : "ذكر بعض فقھاء الحنفیة أنھ
وعلی�ھ ل�یس   ...المدین، وقبل بعد ذلك حوال�ة دین�ھ الم�ذكور عل�ي أح�د، انع�زال الوكی�ل             

  .)٤("  الدین المذكورمن ذلك الشخصللوكیل أن یطلب
ل�م یب�ق ف�ي ذم�ة األول ش�ئ، والتوكی�ل ك�ان               : "ذل�ك بأن�ھ   ) ٥(وعلل السرخسي   

  .)٦(" مقیدًا بالتقاضي والقبض منھ، فال یملك بھ القبض من غیره
  .ولم أجد لبقیة المذاھب نصًا صریحًا في المسألة بخصوصھا

لحنابل�ة یمك�ن أن ی�ستفاد    لكن ھا ھنا م�سألة ذكرھ�ا بع�ض فقھ�اء ال�شافعیة وا           
  .من كالمھم فیھا حكم المسألة التى ھي محل البحث

                                                           

 . ٢١/٨٠، المبسوط  ١٢/٨،٩الھدایة وشرحھا البنایة : انظر) ١(
أبو بكر بن مسعود بن أحمد، عالء الدین الكاسانى، الملقب بملك العلماء، فقیھ حنفي، أخذ   : ھو) ٢(

الفقھ عن عالء الدین السمرقندى، وتفقھ علیھ ابن�ھ محم�ود، وأحم�د ب�ن محم�ود الغزن�وى، م�ن               
.  ھ��ـ٥٨٧ل��صنائع، ش��رح فی��ھ تحف��ة الفقھ��اء ل��شیخھ ال��سمرقندى، ت��وفي س��نة ب��دائع ا: مؤلفات��ھ

 .٥٣: ، الفوائد البھیة ص٤/٢٥الجواھر المضیة 
 .٦/١٥١بدائع الصنائع ) ٣(
 .١٩/٧٣المبسوط : ، وانظر٣/٦٥٩درر الحكام ) ٤(
ة، ھو محمد بن أحمد بن أبي سھل، أبو بكر السرخسي، شمس األئم�ة، م�ن كب�ار فقھ�اء الحنفی�      ) ٥(

متكلم أصولي مناظر، لزم أب�ا محم�د الحل�وانى حت�ى تخ�رج ب�ھ، وص�ار أنظ�ر أھ�ل زمان�ھ، أمل�ي                       
كتابھ المبسوط وھو في السجن بأوزجند محبوسًا في الجب، بسبب نصحھ ل�بعض األم�راء، م�ن             

  .  ھـ٤٩٠مؤلفاتھ األصول في أصول الفقھ، وشرح السیر الكبیر، توفي في حدود 
 .  ١٥٨فوائد البھیة  ص، ال٣/٧٨الجواھر المضیة 

 .١٩/٧٣المبسوط ) ٦(
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فق��د وكلت��ك ف��ي  : فق��د ذك��ر الم��اوردي والن��ووى أن��ھ ل��و ق��ال الموك��ل لوكیل��ھ     
أم�ا ل�و    . استیفاء حقي الذي علي زید، فمات زید، جاز للوكیل أن یستوفیھ م�ن وارث�ھ              

م یجز للوكی�ل أن ی�ستوفیھ م�ن    قد وكلتك في استیفاء حقي من زید، فمات زید، ل        : قال
  .)١(وارثھ 

والف���رق بینھم���ا أن األم���ر  : "وذك���ر الم���اوردي الف���رق ب���ین الح���التین فق���ال   
باس��تیفائھ مم��ا عل��ي زی��د متوج��ھ إل��ي الم��ال، فج��از أن ی��ستوفیھ م��ن ورثت��ھ، واألم��ر    
باستیفائھ من زید متوجھ إلي زید أن یكون ھو المستوفي منھ، فلم یج�ز أن ی�ستوفیھ           

  .)٢( "من غیره
وذكر البھوتى أنھ إذا وكلھ في قبض الحق دینًا كان أو عینًا من إنسان، فإن�ھ                

ثم فرع بمسألة القبض من الوارث، فذكر . یتعین قبضھ من ذلك اإلنسان أو من وكیلھ     
أن الوكی��ل ال یمل��ك ق��بض الح��ق م��ن وارث ذل��ك اإلن��سان؛ معل��ًال بأن��ھ ل��م ی��ؤمر ب��ذلك،  

اق�بض حق�ي ال�ذي عل�ي      :  ب�ین أن�ھ ل�و ق�ال الموك�ل          ثم. ولیس ذلك مما یقتضیھ العرف    
  . فالن، فللوكیل القبض من الورثة

  .)٣(وعلل ذلك بأن الوكالة اقتضت قبض حقھ مطلقًا، فشمل القبض من الوارث      
  .وما ذكره البھوتى ھو بمعنى ما ذكره الماوردي مع تنوع في العبارة والتعلیل     

  .)٤(نقلت المطالبة إلى المحال علیھ وحیث إن الحوالة بالدین إذا صحت 
اق�بض م�الي   : بأن الموك�ل إذا ق�ال لوكیل�ھ       :  یمكن القول  -إلحاقًا بما تقدم  -فإنھ  

  .من فالن، فإن الوكیل ینعزل إذا صحت الحوالة بالدین المذكور علي أحد
اقبض حقي الذي علي فالن، فإن الوكیل ال ینع�زل، بالحوال�ة، ب�ل        : أما إذا قال  

  .الحق من المحال علیھلھ أن یقبض 
وتعلیل ھذا التفصیل ھو ما س�بق إی�راده ف�ي تعلی�ل م�سألة الق�بض م�ن وارث                    

  .المدین

                                                           

 .٤/٣٣٣، روضة الطالبین ٦/٥١١الحاوى الكبیر : انظر) ١(
 .٦/٥١١الحاوى الكبیر ) ٢(
 .٣/٤٨٣كشاف القناع : انظر) ٣(
، ونسبھ ابن قدامھ إلي عامة الفقھ�اء إال م�ا ی�روي ع�ن الح�سن، وم�ا نق�ل         ٧/٦٠المغنى  : انظر) ٤(

 .٦/١٧صنائع بدائع ال: عن زفر، وانظر
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   اثاطب

   وغ ا  ازال ول او أو ابأر

للولي سواء أكان أبًا أم وصیًا أن یوك�ل شخ�صًا فیم�ا یج�وز ل�ھ مباش�رتھ م�ن                   
ل ینع�زل ذل�ك الوكی�ل، ف�ال یج�وز ل�ھ الت�صرف        ولكن إذا بلغ الصبي، فھ. أمور الصغیر 

  :بعد ذلك؟ للفقھاء في ذلك قوالن
  .ینعزل الوكیل، فال یجوز لھ التصرف بعد بلوغ الصبي: القول األول

  .)١(وھو مذھب الحنفیة 
أو )  ال�صغیر (التفصیل، وذلك أن التوكیل إما أن یقع عن الم�ولي علی�ھ             : القول الثاني 
ف��إن ك��ان التوكی��ل ع��ن ال��صغیر، ل��م   .  أو عنھم��ا جمیع��ًا)األب أو الوص��ي(ع��ن ال��ولي 

وإن كان عنھما، فإنھ ینع�زل      . وإن كان عن الولي وحده، انعزل الوكیل      . ینعزل الوكیل 
  .بالنسبة للولي، ال بالنسبة للصغیر الذي بلغ رشیدًا

  .)٢(وبھ قال الشافعیة 
  : استدل السرخسي على مذھب الحنفیة بدلیلین

رف للوكی��ل م��ستمد م��ن ثب��وت ح��ق الت��صرف للوص��ي،       أن ثب��وت ح��ق الت��ص  -١
  . وببلوغ الیتیم عاقًال، انعزل الوصي، فصار ال یملك التصرف، فكذلك وكیلھ

 أن اس��تدامة الوكال��ة لھ��احكم إن��شائھا، ول��و وك��ل الوص��ي بع��د بل��وغ الیت��یم ل��م   -٢
  .)٣(یجز، فكذلك ال تبقي وكالتھ 

  .ولم أجد للشافعیة دلیًال على التفصیل المذكور
والذي یظھر أن الوكیل ینعزل ببلوغ الصبي رشیدًا، وذل�ك أن�ھ ترتف�ع الوالی�ة        
عن��ھ ب��ذلك، وی��صبر مالك��ًا ألم��ر نف��سھ، ف��إن اخت��ار إبق��اء الوكی��ل، فإن��ھ یوكل��ھ وكال��ة    

  .جدیدة

   ارااطب

   اراق ارء  ازال ول ار أر

 ال��شركة، ث��م افترق��ا إذا وك��ل أح��د ال��شریكین أو كالھم��ا م��ن یت��صرف ف��ي م��ال
  وانحل عقد الشركة، فھل ینعزل الوكیل؟
إذا وك��ل ال��شریكان أو أح��دھما وك��یًال ف��ي    : "ن��ص فقھ��اء الحنفی��ة عل��ى أن��ھ   

  التصرف في المال، فلو افترقا انعزل ھذا الوكیل في حق غیر الموكل منھما، إذا لم 

                                                           

 .٣/٦٥٩، درر الحكام ٦٤٠، ٣/٦٣٩، الفتاوى الھندیة ١٩/٣٠المبسوط ) ١(
، حاش��یة البجیرم��ي عل��ي ش��رح الخطی��ب     ٥/١٧نھای��ة المحت��اج وحاش��یة الشبرامل��سي علی��ھ     ) ٢(

٣/١١٣. 
 .١٩/٣٠المبسوط : انظر) ٣(
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  .)١(" یصرحا باإلذن في التوكیل
 أو كالھم�ا وك�یال ف�ي    )٣(وك�ل أح�د المتفاوض�ین       أن�ھ إذا     )٢(ونقلوا عن الحاكم    

التصرف بشئ من مال الشركة، ثم تفرقا، لم ینعزل بذلك، فلو عمل ما وكل ب�ھ، وھ�و           
  .)٤(یعلم أو ال یعلم، جاز ذلك علیھما جمیعا 

  .)٥(وما نقل عن الحاكم یستفاد نحوه من كالم البن القاسم من المالكیة 
الح��اكم ب��أن التوكی��ل ال��صادر م��ن أح��د     اس��تدل الحنفی��ة عل��ى م��ا نقل��وه ع��ن     

ال��شریكین ف��ي ح��ال بق��اء عق��د المفاوض��ة كالتوكی��ل ال��صادر منھم��ا، ف��صار وك��یًال م��ن  

                                                           

  .٧/٢٠٧البحر الرائق ) ١(
، حاش��یة أب��ي ال��سعود عل��ي ش��رح ٧/٣٩٢، تكمل��ة رد المحت��ار ٤/٢٨٩تبی��ین الحق��ائق : وانظ��ر
، وذك��ر بع��ضھم  ٤/٥٣٠، ش��رح مجل��ة األحك��ام لألتاس��ي    ٣/٦٥٩، درر الحك��ام ٣/١١٧الكن��ز 

ش��رح الوقای��ة ل��صدر ال��شریعة بھ��امش ك��شف : انظ��ر. بط��الن الوكال��ة ب��االفتراق م��ن غی��ر تقیی��د
 .٣/٦٣٨، الفتاوى الھندیة ٣٨٠، ٨/٣٧٩، الھدایة مع شرحھا البنایة ٢/١٠٤الحقائق 

، الم��روزى البلخ��ي، إم��ام "بالح��اكم ال��شھید" محم��د ب��ن محم��د ب��ن أحم��د الح��اكم، ال��شھیر : ھ�و ) ٢(
الحنفی��ة ف��ي ع��صره، ول��ي الق��ضاء ببخ��اري، ث��م واله ص��احب خرس��ان وزارت��ھ، م��ن مؤلفات��ھ        
الكافي، والمنتقي، وھما أصالن من أص�ول الم�ذھب بع�د كت�ب محم�د ب�ن الح�سن، ت�وفي مقت�وًال                      

  .ھـ٣٤٤سنة 
 .١٨٦، ١٨٥ائد البھیة ص الفو

أن یشترك الرجالن، فیتساویان في مالھما وت�صرفھما ودینھم�ا؛          ( ھى  : المفاوضة عند الحنفیة  ) ٣(
ألنھا شركة عامة في جمی�ع التج�ارات یف�وض ك�ل واح�د منھم�ا أم�ر ال�شركة إل�ي ص�احبھ عل�ي                       

 أن���یس ،٢٠٦، ٢٠٥طلب��ة الطلب��ة ص   : ، وانظ���ر٥/٣٧٩الھدای��ة م���ع ف��تح الق��دیر    ). اإلط��الق 
  .١٩٤الفقھاء ص 

إن جعل لك�ل واح�د منھم�ا لآلخ�ر الت�صرف ف�ي غیبت�ھ وح�ضوره                  : "وعند المالكیة قال الدسوقي   
بالبیع والشراء والكراء واالكتراء وغیر ذلك، ھذا إذا ك�ان اإلط�الق ف�ي جمی�ع األن�واع، ب�ل وإن         

شرح حاش��یة الدس��وقي عل��ي ال��). ك��ان ف��ي ن��وع خ��اص، فتل��ك ال��شركة ت��سمي ش��ركة المفاوض��ة 
 .٤٣، ٦/٤٢شرح الخرشي علي خلیل : ، وانظر٣/٣٥١الكبیر 

، ش��رح ٨/٣٧٩، البنای��ة ف�ي ش�رح الھدای�ة    ٧/٢٠٧، البح�ر الرائ�ق   ١٩/١٠٥المب�سوط  : انظ�ر ) ٤(
 .٤/٥٣٠مجلة األحكام لألتاسي 

حیث سئل عن أحد المتفاوضین إذا أبضع مع رجل دنانیر من مال ال�شركة، لی�شتري بھ�ا س�لعة        ) ٥(
یشتري بما أبضع معھ، وال ی�شبھ  : (  فافترقا، وعلم بذلك المبضع معھ، فأجاب بقولھ من السلع، 

افتراقھما في ال�شركة م�وت أح�دھما؛ ألن�ھ إذا افترق�ا فإنم�ا یق�ع م�ا اش�تري المب�ضع مع�ھ لھم�ا،                 
وذك�ر أن�ھ ل�م ی�سمعھ م�ن مال�ك، ولكن�ھ        ). وفي الموت إنما یقع للورثة، والورثة لم یأمروه بذلك        

  .ھ في المسألةأحسن ما سمع
   .٤/٤١المدونة : انظر النص في
  .أن یرسل المال مع رجل لیشتري لھ بھ بضاعة من بلد كذا: واإلبضاع ھو

  .٣/٥٢١، الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي ٢/١٧٢جواھر اإلكلیل : انظر
 والوكالة عامة في كل ما تصح النیابة فی�ھ،  : ( فاإلبضاع وكالة خاصة، وفي الموسوعة الفقھیة     

) لك��ن اإلب��ضاع قاص��ر عل��ي م��ا یدفع��ھ رب الم��ال للعام��ل، لیتج��ر فی��ھ، فھ��و وكی��ل ف��ي ھ��ذا فق��ط    
١/١٧٢. 
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لیس تفرقھما نقضًا للوكالة؛ ألن  "، إذ   )١(جھتھما جمیعا، فال ینعزل بنقضھما الشركة       
  .)٢(" أثر النقض ال یظھر في توابع عقود باشرھا أحدھما قبل ذلك

  س ااطب

   او ن اص  ازال اول  ا أر

. )٣(اتفق فقھاء المذاھب األربعة على أن عفو ولي ال�دم ی�سقط ب�ھ الق�صاص                  
  .وإذا سقط انعزل الوكیل في استیفائھ

، )٤(وذلك ألن التوكیل إنما یصح فیما یمل�ك الموك�ل مباش�رتھ م�ن الت�صرفات                 
  .نى، فصار ولي الدم غیر مالك للقصاصوبعد العفو عادت عصمة الدم إلي الجا

ولذا قرر الفقھاء أنھ إذا علم الوكیل بعفو ولي الدم، ثم قتل الجاني، فإن على              
  .)٥(الوكیل القصاص 

  .)٦(ألنھ قتلھ ظلمًا، فوجب علیھ القصاص، كما لو قتلھ ابتداًء 

                                                           

 .١٩/١٠٥المبسوط : انظر) ١(
، ش��رح األحك��ام لألتاس��ي   ٨/٣٧٩البنای��ة ف��ي ش��رح الھدای��ة   : ، وانظ��ر٧/٢٠٧البح��ر الرائ��ق  ) ٢(

٤/٥٣٠. 
، ك��شاف ٩/٢٣٩ الط��البین ، وروض��ة٦/٢٥٤، مواھ��ب الجلی��ل ٢٤٧، ٧/٢٤٦ب��دائع ال��صنائع ) ٢(

 .٥/٥٣٤القناع 
 ٢٥ص : انظر) ٣(
، ٧/٣١٤، نھای��ة المحت��اج ٢٤٩، ٩/٢٤٨، روض��ة الط��البین ٢٥٧، ٤/٢٥٩الف��روق للقراف��ي ) ٤(

وسیأتي بح�ث م�ا إذا ل�م یعل�م الوكی�ل ب�العفو،              . ٥/٥٤٦، كشاف القناع    ١١/٥٨٤، المغنى   ٣١٥
 .فقتل، ضمن مبحث تصرفات الوكیل بعد العزل

 .٥/٥٤٦، كشاف القناع ١١/٥٨٤المعني : رانظ) ٥(
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  لخـاتمـة

  :من أھم نتائج البحث العامة والخاصة
  :یأتيفمن النتائج العامة ما 

 .فسخ الوالیة، ورد المتولي كما كان قبلھا: العزل ھو -١
س��لطة تخ��ول ل��صاحبھا ش��رعًا إن��شاء الت��صرف الناف��ذ فیم��ا ھ��و    : والوالی��ة ھ��ي

وتكون نیابیة إذا كانت مستمدة من شخص، كاإلمام أو القاض�ي أو          . مسلط علیھ 
  .غیرھما

 س�بب ش�رعي،   العالقة بین العزل واالنعزال ھي عالقة السبب بالمسبب، ف�العزل        -٢
 .واالنعزال حكم شرعي مسبب عنھ، وذلك إذا كان االنعزال أثرًا للعزل

العزل ال یكون إال بعد انعقاد تولی�ة ص�حیحة، ول�ذا كان�ت ت�صرفات ال�والي نف�اذة           -٣
قبل العزل، بخالف من حكم ببطالن تولیتھ، فال یصح تصرف منھ وقع بمقتضى             

 .تلك التولیة
سلطانیة م��ن مھم��ات اإلمام��ة العظم��ى، ولإلم��ام التولی��ة والع��زل ف��ي الوالی��ات ال�� -٤

تفویض العزل إلى نوابھ، ولذا كانت سلطة نوابھ في العزل مم�ا یختل�ف بح�سب                 
 .األنظمة واألعراف

 .العزل مقید بتحري األصلح للوالیة بحسب اإلمكان -٥
من انفرد في زمان أو مك�ان بوج�ود ش�روط الوالی�ة فی�ھ، كان�ت الوالی�ة متعین�ة                      -٦

 . عزل نفسھ، ویحرم عزلھ من قبل غیرهعلیھ، فال یملك
ما ال یمن�ع ابت�داء التولی�ة ال یمن�ع اس�تدامتھا، ف�ال ینع�زل ال�والي بطروئ�ھ، وم�ا                        -٧

 .یمنع ابتداء التولیة یمنع استدامتھا غالبًا
ال��ضعف والخیان��ة س��ببان ف��ي الع��زل ع��ن الوالی��ات، وم��ن ل��م یق��م بالواج��ب ف��ي     -٨

 .ن یقوم بالواجبوالیتھ، فإما أن یعزل، وإما أن یضم معھ م
ومنھ�ا أن   . األلفاظ التي یحصل بھا العزل ال تختلف م�ن والی�ة إل�ى أخ�رى غالب�اً                 -٩

عزلتك عن الوالیة، أو أخرجتك عنھا، أو صرفتك عنھا، أو أزلتك عنھ�ا،         : یقول
وما أشبھ ھذه . أو فسخت والیتك، أو أبطلتھا، أو رفعتھا، أو رجعت عن تولیتك       

ومن ألفاظ العزل في العرف اإلداري .  یؤدي معناهاأللفاظ، مما یقتضي العزل أو   
  .فصلتك: المعاصر

  

  -:من النتائج التفصیلیة 
  

إذا ك��ان الموك��ل یت��ضرر بع��دم إعالم��ة بع��زل الوكی��ل نف��سة فیج��ب إعالم��ة وال      -١
 .یضمن الوكیل الخسارة التي ترتب على عزل نفسھ

 یج��وز للموك��ل ع��زل وكیل��ھ ف��ي الخ��صومة وإن ش��رع ف��ي الخ��صام ول��و وك��ل      -٢
الم��دعى علی��ھ وك��یًال بالخ��صومة بن��اءًا عل��ى طل��ب الم��دعى عن��د غیب��ھ الم��دعي  

 .علیھ فإن الموكل یملك عزل وكیلھ كسائر الوكاالت
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 إذا بان للقاضى بأن الموكل یقصد بالعزل المماطلة وتأخیر الفصل في القضیة  -٣
 .فلھ أن یتخذ ما یراه كفیًال بتعجیل الفصل ولو بمنع الموكل من عزل وكیلھ

تقبل شھادة الوكیل لموكلة بعد عزلھ  فیما كان وكیًال فیھ إن لم یكن خاصم   -٤
 .فیما كان وكیًال فیھ وال تقبل إن كان قد خاصم
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األول�ى، ش�ركة    . ط. عب�د اهللا ب�ن عب�د ال�رحمن الجب�رین          : تحقی�ق . ھ�ـ ٧٢٢الحنبلي، ت   
  .للطباعة والنشر، الریاضالعبیكان 

دار إحی��اء الت��راث  . ھ��ـ ١٤٠٦الثالث��ة، . ل��سلیم رس��تم ب��از، ط  .  ش��رح مجل��ة األحك��ام  -١٣
  .العربي، بیروت

أبي الضیاء علي ب�ن عل�ي، ت     : للشبراملسي.  حاشیة الشبراملسي على نھایة المحتاج     -١٤
ر، دار الفك���. ھ���ـ١٤٠٤األخی���رة، . ط. مطبوع���ة بحاش���یة نھای���ة المحت���اج . ھ���ـ١٠٨٧
  .بیروت

.  ھ�ـ  ٦٧٦أب�ي زكری�ا یحی�ى ب�ن ش�رف، ت            : للن�ووي .  روضة الطالبین وعمدة المفتین    -١٥
  .المكتب اإلسالمي. ھـ١٤٠٥الثانیة، . ط

صالح : تحقیق. ھـ٤٤٤علي بن محمد، ت : للسمناني.  روضة القضاة وطریق النجاة-١٦
  .مؤسسة الرسالة، بیروت. ھـ١٤٠٤الثانیة، . ط. لدین الناھي
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أب��ي عم��رو عثم��ان ب��ن عب��د ال��رحمن،   : الب��ن ال��صالح. اوى وم��سائل اب��ن ال��صالح  فت��-١٧
دار . ھ���ـ١٤٠٦األول���ى، . ط. عب���د المعط���ي قلعج���ي : تحقی���ق. ھ���ـ٦٤٣ال���شافعي، ت 

  .المعرفة، بیروت
. محم�د حج�ي   : تحقی�ق . ھ�ـ ٦٨٤شھاب الدین أحمد ب�ن إدری�س، ت         : للقرافي.  الذخیرة -١٨

  .مي، بیروتدار الغرب اإلسال. م١٩٩٤األولى، . ط
  .األولى، المطبعة العلمیة. ط. لمحمد الطوري.  تكملة البحر الرائق-١٩
أبي الحسن علي بن محمد، : للماوردي.  الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي-٢٠

دار . ھـ١٤١٤األولى، . د. علي معوض، وعادل عبد الموجود: تحقیق. ھـ٤٥٠ت 
  .الكتب العلمیة، بیروت

دار ن�شر  . ھ�ـ ٨٥٢أحم�د ب�ن عل�ي، ت    : البن حج�ر . ة في تخریج أحادیث الھدایة   الدرای -٢١
  .الكتب اإلسالمیة، باكستان

األول��ى، . ط. فھم��ي الح��سیني: لعل��ي حی��در، تعری��ب.  درر الح��اكم ش��رح مجل��ة األحك��ام-٢٢
  .دار الكتب العلمیة، بیروت. ھـ١٤١١

ب�ن محم�د ب�ن قاس�م النج�دي      عب�د ال�رحمن   : جم�ع .  ال�درر ال�سنیة ف�ي األجوب�ة النجدی�ة     -٢٣
  .ھـ١٤١٦الخامسة، . ط. ھـ١٣٩٢الحنبلي، ت 

محم�د أم�ین، ت   : الب�ن عاب�دین  . حاش�یة اب�ن عاب�دین   =  رد المحتار على ال�در المخت�ار    -٢٤
  .دار الفكر. ھـ١٢٨٢

الحسن بن أحمد، الناشر مجل�س   : للجالل.  ضوء النھار المشرق على صفحات األزھار      -٢٥
  .غمضان إلحیاء التراث الیمني، الیمنالقضاء األعلى، مكتبة 

. ھ�ـ ٥٣٧أبي حفص عمر بن محم�د، ت  : للنسفي.  طلبة الطلبة في اإلصالحات الفقھیة  -٢٦
  .دار النفائس، بیروت. ھـ١٤١٦األولى، . ط. خالد العك: تعلیق

جالل الدین أحم�د ب�ن نج�م،    : البن شاس .  عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة       -٢٧
. ھ�ـ ١٤١٥األول�ى،  . ط. محمد أبو األجف�ان، عب�د الحف�یظ من�صور      :  تحقیق .ھـ٦١٦ت  

  .دار الغرب اإلسالمي، بیروت
للشیخ نظام وجماعة م�ن علم�اء   .  الفتاوى الھندیة في مذھب اإلمام أبي حنیفة النعمان       -٢٨

  .المطبعة األمیریة ببوالق، مصر، دار الفكر. مصورة عن الطبعة الثانیة. الھند
أب�ي الف�رج عب�د ال�رحمن، ت         : الب�ن رج�ب   . تقریر القواع�د وتحری�ر الفوائ�د      =  القواعد   -٢٩

  .دار المعرفة، بیروت. ھـ٧٩٥
عب�د ال��رحمن  : تحقی��ق. ھ�ـ ٧٥٨أب��ي عب�د اهللا محم�د ب��ن محم�د، ت    : للمق�ري .  القواع�د -٣٠

  .مكتبة الرشد، الریاض. ھـ١٤١٨األولى، . ط. الشعالن، وجبریل البصیلي
: تعلی�ق . ھ�ـ ١٠٥١من�صور ب�ن ی�ونس، ت        : للبھ�وتي . اإلقن�اع  كشاف القناع ع�ن م�تن        -٣١

  .ھـ١٤٠٣عالم الكتب، بیروت، . ھالل مصیلحي
. ھ��ـ٨٨٤أب��ى إس��حاق إب��راھیم ب��ن محم��د، ت  : الب��ن مفل��ح.  المب��دع ف��ي ش��رح المقن��ع -٣٢

  .م١٩٨٠المكتب اإلسالمي 
دار . ھ���ـ٤٣٨أب���و بك���ر محم���د ب���ن أحم���د ب���ن أب���ى س���ھل، ت : للسرخ���سي.  المب��سوط -٣٣

  .معرفة، بیروتال
. ط. م��صطفى ال��سیوطي : للرحیب��اني.  مطال��ب أول��ى النھ��ى ف��ي ش��رح غای��ة المنتھ��ى     -٣٤

  .ھـ١٤١٥الثانیة، 
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أب�ى العب�اس أحم�د ب�ن محم�د ال�شافعي، ت            : للجرج�اني .  المعایاة ف�ي العق�ل أو الف�روق        -٣٥
  .دار الكتب العلمیة، بیروت. ھـ١٤١٤األولى . ط. محمد فارس: تحقیق. ھـ٤٨٢

 ٩٧٧محمد الشربیني، ت : للخطیب. ى المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنھاج مغن-٣٦
  ھـ١٣٧٧مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، . ھـ

مطب��وع م�ع ش��رحھ  . ھ�ـ ٤٧٦أب��ى إس�حاق إب��راھیم ب�ن عل��ى، ت   : لل�شیرازي .  المھ�ذب -٣٧
  .المجموع وتكملتیھ، دار الفكر

أب��ي العب��اس أحم��د ب��ن حم��زة  : ال��صغیرلل��شافعي .  نھای��ة المحت��اج إل��ى ش��رح المنھ��اج -٣٨
  .دار الفكر، بیروت. ھـ١٤٠٤األخیرة، . ط. ھـ١٠٠٤الرملي، ت 

لمال��ك ب��ن أن��س األص��بحي، روای��ة س��حنون ب��ن س��عید التن��وخي، ت    .  المدون��ة الكب��رى-٣٩
  .ھـ١٤٠٦دار الفكر، بیروت، . عن عبد الرحمن بن قاسم. ھـ٢٤٠

أبى محمد موف�ق ال�دین عب�د     : البن قدامة :  حنبل  الكافي في فقھ اإلمام المبجل أحمد بن       -٤٠
المكت�ب اإلس�المي،   . ھ�ـ ١٣٩٩الثانی�ة،  . ط. زھیر ال�شاویش : تحقیق  . ھـ٦٢٠اهللا، ت   
  . بیروت

جالل الدین أحمد بن نجم، : البن شاس. عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة-٤١
. ھـ١٤١٥األولى، . ط. محمد أبو األجفان، عبد الحفیظ منصور: تحقیق. ھـ٦١٦ت 

  .دار الغرب اإلسالمي، بیروت
. ھ��ـ١٠١٤أب��ي بك��ر ب��ن ھدای��ة اهللا الح��سیني، ت   : الب��ن ھدای��ة اهللا.  طبق��ات ال��شافعیة-٤٢

  .دار اآلفاق الجدیدة، بیروت. م١٩٧٩الثانیة، . ط. عادل نویھض: تحقیق
. ھ�ـ ١٢٥٠ محم�د ب�ن عل�ي، ت     : لشوكاني.  السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار      -٤٣

  .دار الكتب العلمیة، بیروت. ھـ١٤٠٥األولى، . ط. محمود بن إبراھیم زاید: تحقیق
دار إحی�اء  . ھـ١٢٣٠محمد عرفة، ت : للدسوقي.  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر   -٤٤

  .الكتب العربیة
فخ�ر ال�دین عثم�ان ب�ن عل�ي الحنف�ي، ت           : للزیلع�ي .  تبیین الحق�ائق ش�رح كن�ز ال�دقائق         -٤٥

  .دار المعرفة، بیروت. الثانیة. ط. ـھ٧٤٣
. ھ��ـ٥٨٧أب��ي بك��ر ب��ن م��سعود، ت   : للكاس��اني.  ب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب ال��شرائع   -٤٦

  .ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت١٤٠٦
ف�ي الب�اب   . ھـ٩٧٠زین الدین الحنفي، ت : البن نجیم.  البحر الرائق شرح كنز الدقائق -٤٧

  .األولى، المطبعة العلمیة. ط: طبعة كراتشي، وفي الثاني: األول
. ط. ھـ١٢٥٨لعلي بن عبد السالم التسولي المالكي، ت .  البھجة في شرح التحفة-٤٨

  دار المعرفة، بیروت. ھـ١٣٩٧الثالثة، 
برھان الدین : البن فرحون.  تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام-٤٩

. ھـ١٤٠٦األولى، . ط.  سعدطھ عبد الرؤوف: راجعھ. ھـ٧٩٩إبراھیم بن علي، ت 
  .مكتبة الكلیات األزھریة، القاھرة

لآلب��ي، ص��الح ب��ن عب��د ال��سمیع األزھ��ري، ت    .  ج��واھر اإلكلی��ل ش��رح مخت��صر خلی��ل  -٥٠
  .دار الفكر. ھـ١٢٨٥

دار إحیاء . ھـ١٢٣٠محمد عرفة، ت : للدسوقي.  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر-٥١
  .الكتب العربیة

األول���ى، . ط. ھ���ـ٤٥٨أب���ي بك���ر أحم���د ب���ن الح���سین، ت   :  للبیھق���ي. ال���سنن الكب���رى -٥٢
  .مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھند. ھـ١٣٤٤
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. ھ��ـ٢٧٣أب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن یزی��د القزوین��ي، ت    : الب��ن ماج��ھ .  س��نن اب��ن ماج��ھ -٥٣
  .المكتبة اإلسالمیة، تركیا. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق

عبد الرؤوف : للمناوي. فتح الرؤوف القادر=  القضاء  شرح عماد الرضا ببین آداب-٥٤
ھـ، الدار ١٤٠٦األولى، . ط. عبد الرحمن بكیر: تحقیق. ھـ١٠٣١بن علي، ت 

  .السعودیة للنشر، جدة
أب��ي القاس��م عب��د الك��ریم ب��ن محم��د  : للرافع��ي. ال��شرح الكبی��ر=  العزی��ز ش��رح ال��وجیز -٥٥

األول���ى، . ط. ب���د الموج���ودعل���ي مع���وض، وع���ادل ع: تحقی���ق. ھ���ـ٦٢٣ال���شافعي، ت 
  .دار الكتب العلمیة، بیروت. ھـ١٤١٧

. ھـ٥٢٠أبي الولید محمد بن أحمد القرطبي، ت : البن رشد الجد.  فتاوى ابن رشد-٥٦
  .دار الغرب اإلسالمي، بیروت. ھـ١٤٠٧األولى، . ط. المختار التلیلي: تحقیق

عالم . ھـ١٤٠٥ الرابعة، .ط. ھـ٧٦٣أبي عبد اهللا محمد، ت : البن مفلح.  الفروع-٥٧
  .الكتب، بیروت

. ھ�ـ ٧٣٣إبراھیم ب�ن ح�سن، ت   : البن عبد الرفیع.  معین الحكام على القضایا واألحكام    -٥٨
  .م١٩٨٩دار الغرب اإلسالمي، بیروت، . محمد بن عیاد: تحقیق

. ھ��ـ٧٤أب��ى عب��د اهللا محم��د ب��ن أحم��د، ت    : الب��ن عب��د الھ��ادي .  المح��رر ف��ي الح��دیث -٥٩
دار المعرف��ة، . ھ��ـ١٤٠٥األول��ى، . ط. د س��لیم س��مارة، وجم��ال ال��ذھبي  محم��: تحقی��ق
  .بیروت

لمج��د ال��دین ب��ن تیمی��ة، ت    .  المح��رر ف��ي الفق��ھ عل��ى م��ذھب اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل       -٦٠
  . ھـ١٣٦٩مطبعة السنة المحمدیة، . ھـ٦٥٢

  .دار المعرفة، بیروت. ھـ٦٨٤أبي العباس أحمد بن إدریس، ت : للقرافي.  الفروق-٦١
مطب��وع . ھ��ـ٨٩٧محم��د ب��ن یوس��ف، ت   : للمواف��ق.  الت��اج واإلكلی��ل لمخت��صر خلی��ل   -٦٢

  .دار الفكر. ھـ١٤١٢الثالثة، . ط. بھامش مواھب الجلیل
أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن   :الكافي في فقھ اإلمام أحمد -٦٣

دامة المقدسي قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن ق
  .دار الكتب العلمیة). ھـ٦٢٠: المتوفى(

األول���ى، . ط. ھ���ـ١٢٩٩محم���د : لعل���یش.  م���نح الجلی���ل ش���رح عل���ى مخت���صر خلی���ل   -٦٤
  .دار الفكر، بیروت. ھـ١٤٠٤

  

 

 




