بحث حمكِّم

النيابة عن الغري يف
اخل�صومات يف الفقه
الإ�سالمي
�إعداد
د� /أحمد بن �صالح الرباك
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الأمري �سلمان بن عبدالعزيز باخلرج

النيابة عن الغري يف اخل�صومات يف الفقه الإ�سالمي

مقدمة

�إن احلمد هلل؛ نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ،ومن
�سيئات �أعمالنا ،من يهد اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله
�إال اهلل وحده ال �رشيك له ،و�أ�شهد �أن حممدً ا عبده ور�سوله.
ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ (�آل
عمران .)102:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ (الن�ساء،)1:
ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ (الأحزاب� ،)71 – 70:أما بعد:
ف�إن �أ�صدق احلديث كتاب اهلل ،و�أح�سن الهدي هدي حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم ،و�رش الأمور حمدثاتها ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة �ضاللة ،وكل �ضاللة
يف النار ،ثم �أما بعد:
يجب �أن نعلم �أن العلم علمان :علم التوحيد وال�صفات ،وعلم الفقه وال�رشائع،
فالأ�صل يف علم التوحيد التم�سك بالكتاب وال�سنة ،وجمانبة الهوى والبدعة كما
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كان عليه ال�صحابة والتابعون وال�سلف ال�صاحلون ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني،
الذين �أخفاهم الرتاب ،و�آثارهم بت�صانيفهم باقية يف هذا الباب ،و�أما علم الفقه
وال�رشائع فهو اخلري الكثري ،كما قال اهلل عز وجل :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯶ ﮊ (البقرة ،)269 :فعلم الفقه به يعرف احلالل من احلرام ،فهو احلكمة
الذي �إذا �أوتيها العبد فقد �أوتي خ ًريا كث ًريا ،ونحن ب�صدد بحث م�س�ألة من م�سائل
الفقه �أال وهي :النيابة عن الغري يف اخل�صومات يف الفقه الإ�سالمي.
وفيه :مقدمة وم�سائل وخامتة.
امل�س�ألة الأولى :بيان معنى النيابة والوكالة واخل�صومة

وفيها خم�سة مباحث:
املبحث الأول :معنى النيابة يف اللغة واال�صطالح

النيابة لغة :بك�رس النون من ناب ،وناب عنه :قام مقامه(((.
النون والواو والباء كلمة واحدة تدل على اعتياد مكان ورجوع �إليه .وناب
ينوب ،وانتاب ينتاب .ويقال �إن النوب :النحل ،قالوا :و�سميت به لرعيها ونوبها
�إلى مكانها .وقد قيل �إنه جمع نائب .وقول �أبي ذ�ؤيب:
(((
�أرقت لذكره من غري نوب كما يهتاج مو�شي ق�شيب
وناب النائب عنه يف كذا ينوب ،نيابة ،فهو نائب ،وزيد منوب عنه(((.
ويف اال�صطالح هي :قيام �شخ�ص مقام غريه ب�إذنه يف الت�رصف ،بحيث تن�رصف
((( خمتار ال�صحاح للرازي مادة  :نوب.
((( مقايي�س اللغة البن فار�س مادة نوب.
((( تاج العرو�س ملرت�ضى الزبيدي مادة :نوب.
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�آثار هذا الت�رصف �إلى هذا الغري(((.
والنيابة هي :الوكالة .كما قال الفقهاء(((.
املبحث الثاين :معنى الوكالة يف اللغة واال�صطالح

معناها لغة :ا�سم م�صدر من التوكيل ،ولها عدة معان :فهي تعني الكفالة ،والقيام
ب�أمر الغري ،وكذا االعتماد(((.
معنى الوكالة يف اال�صطالح :عرفها احلنفية ب�أنها� :إقامة الغري مقام نف�سه ترف ًها �أو
عجزًا يف ت�رصف جائز معلوم(((.
وقال املالكية :الوكالة هي وكالة ذي حق غري ذي �إمرة وال عبادة لغريه فيه ،غري
م�رشوط مبوته(((.
وقال ال�شافعية :هي تفوي�ض �شخ�ص ما له فعله مما يقبل الوكالة �إلى غريه ليفعله
يف حياته(((.
وعرفها احلنابلة ب�أنها :ا�ستنابة جائز الت�رصف مثله فيما تدخله الوكالة من حقوق
اهلل تعالى وحقوق الآدميني(.((1

((( معجم لغة الفقهاء .490 /1
((( نهاية املحتاج �إلى �شرح املنهاج للرملي  ،15 /5و�إعانة الطالبني للدمياطي .101 /3
((( ل�سان العرب مادة وكل ،وانظر ،736/11و القامو�س املحيط مادة وكل ،وانظر.67/4
((( حا�شية ابن عابدين .400 / 4
((( مواهب اجلليل .181 / 5
((( نهاية املحتاج �إلى �شرح املنهاج  ،14 / 5مغني املحتاج .217 / 2
( ((1ك�شاف القناع .461 / 3
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وعرفت ب�أنها :تفوي�ض الغري �إجراء ت�رصف معلوم قابل للنيابة ممن ميلكه(.((1
وا�صطالحا
املبحث الثالث :معنى اخل�صومة لغة
ً

معناها لغة :اخلاء وال�صاد وامليم �أ�صالن� :أحدهما املنازعة ،والثاين جانب
وعاء .فالأول :اخل�صم الذي يخا�صم ،والذكر والأنثى فيه �سواء .واخل�صام:
م�صدر خا�صمته خما�صمة وخ�صا ًما .وقد يجمع اجلمع على خ�صوم.
والأ�صل الثاين :اخل�صم جانب العدل الذي فيه العروة ،ويقال �إن جانب كل
�شيء خ�صم ،و�أخ�صام العني :ما �ضمت عليه الأ�شفار .وميكن �أن يجمع بني
الأ�صلني فريد �إلى معنى واحد .وذلك �أن جانب العدل مائل �إلى �أحد ال�شقني،
واخل�صم املنازع يف جانب؛ فالأ�صل واحد(.((1
معنى اخل�صومة يف اال�صطالح :مل �أجد من الفقهاء يف الفقه الإ�سالمي فيما
اطلعت عليه من ع َّرف اخل�صومة بتعريف دقيق ومو�ضح ملعناها( ،((1ولقد عرفت
لدى بع�ض القانونيني بعدة تعريفات ال ت�سلم من اعرتا�ض(.((1
لذا فقد اجتهدت يف اختيار تعريف لها يكون مقربًا ملعناها ،يف اال�صطالح،
جمليا لفهم ما نحن ب�صدده من م�سائل ،وهو �أن يقال ب�أن اخل�صومة :عالقة
ويكون ًّ
تقوم بني �شخ�صني �أو �أكرث م�شتبكني يف ق�ضية.

( ((1ينظر النيابة يف ال�شريعة والقانون ملحمد ر�ضا عبد اجلبار العاين  54وقد عرفت بعدة تعريفات وقد اخرتنا هذا
التعريف ب�شيء من الت�صرف.
( ((1معجم مقايي�س اللغة ،ول�سان العرب مادة :خ�صم.
( ((1ينظر يف ذلك حا�شية املختار على الدر املختار ملحمد عالء الدين يف تكملة حا�شية ابن عابدين .398/7
( ((1الو�سيط �شرح قانون املرافعات املدنية التجارية ،د .رمزي �سيف �ص ،133نقله عن د� .أحمد املليجي يف كتابه ركود
اخل�صومة املدنية �ص ،6والدكتور حممد حامد فهمي يف املرافعات املدنية التجارية �ص .58
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املبحث الرابع :معنى النائب يف اخل�صومة

�أ�شار بع�ض الفقهاء عر�ضاً يف بيان معنى نائب اخل�صومة �أثناء كالمهم عن
الوكاالت عمو ًما؛ فقال بع�ضهم( :((1هي النيابة يف �إثبات حق.
وهذا التعريف مع اقت�ضابه �إال �أنه ح�رص النيابة يف اخل�صومة يف �إثبات احلق
فقط .وهذا غري كاف؛ �إذ �أن معنى النيابة يف اخل�صومة �أ�شمل و�أعم من ذلك.
كما عرفت ببع�ض التعريفات لدى بع�ض املعا�رصين ،وال يخلو جلها من مناق�شات
تعرت�ض عليه ،فقد عرفها بع�ض املعا�رصين بتعريف جعله ي�شمل من يقوم بها � ً
أي�ضا،
حيث قال :ب�أنه هو الذي يقوم بالدفاع عن اخل�صم �أمام الق�ضاء ،ويبذل الن�صح يف
تعريف �أمره الق�ضائي(.((1
كما عرف بع�ضهم النائب يف اخل�صومة باعتباره من �أعوان القا�ضي؛ �إذ قال:
الوكالء يف اخل�صومة يعتربون من �أعوان القا�ضي الذين ي�ساعدونه يف الو�صول
�إلى احلكم العادل ،وذلك ب�إي�ضاح ما لدى موكلهم ،وب�سط الأدلة �أمام القا�ضي،
و�سوق احلجج والرباهني على ما يراه موكله(.((1
لذا ومن هنا ر�أيت اجتها ًدا �أن يختار للوكالة يف اخل�صومة هذا التعريف ،وهو:
قيام �شخ�ص م�شتبك مع �آخر يف ق�ضية بتفوي�ض غريه �إجراء ت�رصف معلوم قابل
للنيابة ممن ميلكه.
( ((1ينظر ك�شاف القناع للبهوتي .483 ،464/3
( ((1نقل بت�صرف من كتاب التنظيم الق�ضائي ،د� .سعود بن �سعد بن دريب �ص .432
( ((1املرافعات ال�شرعية د .نا�صر الطريقي �ص .85
وملزيد من التعريفات التي مل نذكر �أكرثها �إيثا ًرا لالخت�صار ينظر �أ�صول الق�ضاء؛ لعبد الرحمن عياد �ص .106
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املبحث اخلام�س :بيان معنى م�صطلح املحاماة واملحامي

وفيه نقطتان:
النقطة الأولى :املراد باملحاماة واملحامي يف اللغة:

يقالَ :ح َمى ال�شي ُء فالنًاَ ،ح ْم ًيا ،وحماي ًةَ :م َن َعه ،ودفع عنه ،و َحا َمى عنه :حُماماة،
و حِ َما ًء :دافع .وحامى على �ضيفه :احتفل له ،واملُحامِي :املدافع واملنافح يف احلرب.
لذا ف�إن لفظة (حمى) معناها املنع املتعدي للدفع ،ومنه (احلِمى) :وهو احلد للعقار
من الأر�ض ونحوها ،لأنه مينع الدخول ويدفع املعتدي ،وعليه ف�إن املحاماة :هي
املدافعة عن الآخرين ،ومنع �أُخذ حقوقهم ،ومن هذا املعنى �أخذ معنى املحامي� ،إذ
�إنه هو املدافع عن الآخرين ومنع �أخذ حقوقهم وهذه حرفة املحامي� ،إذ �أن املحامي
يف الق�ضاء هو :املدافع عن �أحد اخل�صمني(.((1
النقطة الثانية  :املراد باملحاماة واملحامي يف اال�صطالح:

مما �سبق ذكره من معنى املحاماة يف اللغة ،يت�ضح معناها يف اال�صطالح جل ًّيا.
�إال �أن الفقهاء يف الفقه الإ�سالمي قدميًا مل ُي َع ِّرفوا من قام بالدعوى عن اخل�صم نياب ًة
باملحامي؛ وذلك لأنهم مل يفردوا ما ي�سمى بعرف اليوم باملحامي ب�أحكام خا�صة
جوهرية تنفرد عن النائب العام.
�إمنا �أطلقوا على من ي�سمى باملحامي اليوم( :النائب يف اخل�صومة) ،وذلك من
منطلق �أن النيابة يف اخل�صومة نوع من �أنواع النيابة العامة التي عقد لها الفقهاء كتابًا
خا�صا يف م�صنفاتهم.
ً
لذا؛ ف�إن ما �سنذكره من تعريف للمحاماة يف اال�صطالح هو :تعريف النائب يف
( ((1انظر :ل�سان العرب ( ،)200 ،198 / 14و القامو�س املحيط �ص ( ،)1648و خمتار ال�صحاح �ص ( ،)66و املعجم الو�سيط
( )208 ،207 / 1مادة :حمي.
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اخل�صومة ،وقد �سبق معنى ذلك.
امل�س�ألة الثانية :م�شروعية النيابة عن الغري

ت�رشع النيابة عن الغري يف كثري من العبادات والأعمال كما يف حاالت احلج
والعمرة وغري ذلك من الأعمال التي ت�رشع فيها النيابة ،ودليل ذلك ما جاء عن الف�ضل
بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :كنت رديف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .فجاءته
امر�أة من خثعم ت�ستفتيه ...فقالت :يا ر�سول اهلل� ،إن فري�ضة اهلل يف احلج �أدركت �أبي
ً
�شيخا كب ًريا .ال ي�ستطيع �أن يثبت على الراحلة� ،أف�أحج عنه؟ قال« :نعم»( .((1وذلك
يف حجة الوداع .وكذلك ت�صح النيابة عن الغري يف االخت�صام و�أمور الق�ضاء وغري
ف�صيحا ف�إذا تكلم �أمام القا�ضي لعله ي�ضيع حقه
ذلك؛ لأنه رمبا ال يكون �صاحب احلق
ً
 ،فينيب عنه يف هذه احلالة لكي يطالب بحقه ،وي�صدق ذلك ما جاء يف احلديث
ال�صحيح �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال�(( :إنكم تخت�صمون �إ َّ
يل ،فلعل
بع�ضكم �أن يكون �أحلن بحجته من بع�ض ،ف�أق�ضي له على نحو ما �أ�سمع منه ،فمن
قطعت له من حق �أخيه �شيئًا ف�إمنا �أقطع له قطعة من النار))...احلديث ( .((2ففي هذا
احلديث داللة ال تقبل ال�شك على �أن معرفة احلق من الباطل يف خ�صومات النا�س
�أمر يع�رس على �أهل الفطنة من الق�ضاة؛ بل وعلى الأنبياء � ً
أي�ضا؛ لأنهم ال علم لهم
ببواطن الأمور ،فهم يحكمون بالظاهر واهلل يتولى �رسائر النا�س ،ف�إن كل خ�صم
ُيح�سب �أنه املظلوم ،و�أنه يطلب الإن�صاف ،و�إن بدا له وجه احلق لدى خ�صمه،
ولج يف اخل�صام ،قال تعالى :ﮋ ﭯ ﭰ
جليا ،ووارى ومارىّ ،
وظهر و�ضوحه ًّ
(� ((1صحيح البخاري 132 /2رقم  ،1513وم�سلم  973 /2رقم .1334
( ((2رواه البخاري ( ،)2622 /6( )6748وم�سلم ( ،)1337 / 3( )1713وغريهما.
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ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ(.((2
ف�سيحا لت�ضارب الأدلة ،ومقارعة احلجج،
لذلك كانت جمال�س الق�ضاء ميدانًا ً
واحلق قد يختفي يف و�سط اللجة� ،أو عجاجة القول؛ وقد يتبدد يف منازع الأهواء
ومت�ضارب الأقوال؛ ولقد قال بحق بع�ض الق�ضاة :ال تقولن �إن احلقيقة تدافع عن
نف�سها ،ف�إن ذلك يكون لو خلت النفو�س من �أدرانها ،ولكن النا�س لي�سوا جمي ًعا
حدا الز ًما علينا �أن نفعل كما يفعل الذين يدخلون
�أ�صفياء يف �أرواحهم؛ لذلك كان ًّ
ني (.((2
احلديد النار ِليَل َ
لذلك؛ ف�إنه يف كثري من الأحيان ا�ضطر املُحِ قّ  ،وكذلك املبطل� ،أن يقدموا
وكالء عنهم يف اخل�صومات ،يدلون بحججهم ،وينازلون خ�صومهم يف ميدان
اال�ستدالل؛ وبيان احلقيقة يف م�ضطرب الرياح الهوجاء ،والقا�ضي الفاح�ص يلتم�س
النور ليهتدي به و�سط ذلك العثري الذي يثريه املتناظرون ،ويبذلون فيه �أق�صى ما
�آتاهم اهلل من ف�صاحة الل�سان ،وح�ضور اجلنان ،و�سيا�سة البنان.
وملا جاء الإ�سالم الذي يحمل ال�ضياء والنور لينقي القلوب وي�صفيها ،كان عند
العرب ما هو من قبيل ذلك ،وقد توقعه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ذلك احلديث
النبوي ال�سابق .لذا فقد كان بع�ض ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم يتعففون عن �أن
يقفوا مواقف اخل�صومات؛ فكانوا يوكلون غريهم يف ق�ضاياهم ،ت�صونًا عن جلاجة
اخل�صومة( .((2حيث ورد عن �أهل العلم رحمهم اهلل ذم اخل�صومة على اجلملة ،كما
(� ((2سورة البقرة ،الآيات .206 ،205 ،204
( ((2نقله ال�شيخ حممد �أبو زهرة يف جملة لواء الإ�سالم ،العدد الثامن من ال�سنة الثالثة �سنة  1369هـ� ،ص .41
( ((2ينظر :ال�سنن الكربى للبيهقي ،كتاب النيابة ،باب التوكيل يف اخل�صومات مع احل�ضور والغيبة .134 / 6
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حكي عن مالك رحمه اهلل �أنه كره اخل�صومات لذوي الهيئات ،وحكي عنه � ً
أي�ضا
قوله� :أرى املخا�صم رجل �سوء(.((2
لذا كان من حاجات ال�شخ�ص �إذا ابتلي بخ�صومة وهو من ذوي الهيئات،
�أو من الذين ال يح�سنون التكلم و�إظهار احلق� ،أن يوكلوا من يقوم مقامهم يف
خ�صوماتهم ،حتى ال ي�ضيع حق وراءه حمق ،ويندحر ُّ
مبطل َج�شِ ع َه َّم بخ�صمه
كل ٍ
ال�ضعيف لي�أكل حقه.
كما �أن الو�صول �إلى الق�ضاء يف الوقت احلا�رض �أ�صبح �صع ًبا ،وخا�صة يف الدول
التي تطبق القوانني الو�ضعية ،حتى �أ�صبح ف ًّنا من الفنون التي حتتاج �إلى درا�سة
وتفهم ،مما جعل النا�س يلج�أون �إلى �أ�صحاب االخت�صا�ص من املحامني لي�ستخرجوا
حقوقهم ،وقد تو�سع النا�س يف ذلك حتى يف �أب�سط الق�ضايا ،مما ك َّل َف النا�س كث ًريا
من املال واجلهد والوقت ،بل رمبا دامت الق�ضية ال�سنوات املتعددة دون ف�صل وحكم،
ملماطلة املحامني حتى ي�ستفيدوا وميت�صوا مال من و ّكلهم ،مما جعل النا�س يتذمرون
ويرددون� :أن العدالة البطيئة �أ�رش �أنواع الظلم.
والنائب يف اخل�صومة �أو «املحامي» يجب �أن يكون عونًا للقا�ضي يف الو�صول
�إلى احلق ،و�أن ال تكون نيابته �أو حماماته مبنية على الباطل واملماحكة واملراوغة،
ماليا من موكله،
و�إبطال احلق و�إحقاق الباطل ،وك�سب الدعوى ب�أي �أ�سلوب لي�ستفيد ًّ
و�شهرة بني النا�س .فاهلل �سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك بقوله جل وعال :ﮋ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ(. ((2
قال القا�ضي �أبو بكر ابن العربي يف �أحكام القر�آن ،عند هذه الآية� :إن النيابة عن
( ((2ذكره م ّياره يف �شرحه( :االتقان والإحكام) �ص .41،42فريد هنا �س�ؤال هل تذم اخل�صومة مطلقًا؟ قال الإمام النووي:
(واملذموم هو اخل�صومة بالباطل يف رفع حق �أو �إثبات باطل ،واهلل �أعلم) .انظر� :شرح م�سلم للنووي ( ،)219/16و�سبل
ال�سالم لل�صنعاين (.)204،203/4
(� ((2سورة الن�ساء �آية (.)105
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املبطل واملتهم يف اخل�صومة ال جتوز ،بدليل قوله تعالى لر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
ﮋﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ(. ((2
وقال الإمام النووي( :واملذموم هو اخل�صومة بالباطل يف رفع حق �أو �إثبات
باطل ،واهلل �أعلم) (.((2
من هنا فقد اختلف الفقهاء رحمهم اهلل يف حكم النيابة عن الغري يف اخل�صومات
جنملها يف ثالثة �أقوال:
القول الأول :وهو ر�أي اجلمهور ،وقد ذهبوا �إلى جواز التوكيل يف اخل�صومة
مطل ًقا� ،سواء كان املوكل حا� ًرضا �أم غائ ًبا ،و�سواء كان ذلك لعذ ٍر �أو غري ذلك،
و�سواء كان املو ِّكل ُم َّدعياً �أو ُم َّدعى عليه(.((2
وا�ستدلوا مبا يلي:
ما رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :كان لرجل على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
جمل �سن من الإبل ،فجاءه يتقا�ضاه فقال�( :أعطوه) ،فطلبوا �سنه فلم يجدوا له �إال
�س ًّنا فوقها ،فقال�( :أعطوه) ،فقال� :أوفيتني �أوفى اهلل بك ،قال النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم�( :إن خياركم �أح�سنكم ق�ضاء) (.((2
ووجه الداللة يف احلديث� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وكل عنه من يقوم
بدفع احلق ،مع ح�ضوره يف البلد ،وقدرته على القيام بالعمل؛ قال ابن حجر( :قال
ابن بطال� :أخذ اجلمهور بجواز توكيل احلا�رض بالبلد بغري عذر ،ومنعه �أبو حنيفة �إال
(� ((2أحكام القر�آن البن العربي ( ،)626 / 1تب�صرة احلكام ( ،)185 / 1وذكر نحوه القرطبي يف تف�سريه (،)377( / 5
وحممد بن مفلح املقد�سي يف (الفروع) (.)267/4
( ((2انظر� :شرح م�سلم للنووي ( ،)219/16و�سبل ال�سالم لل�صنعاين (.)204،203/4
( ((2املهذب  ،458/1وحتفة املحتاج  ،306/5وال�شرح الكبري .378/3
( ((2رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب النيابة – باب وكالة ال�شاهد والغائب جائزة – فتح الباري ج � 4ص ( ،)482و�أحمد يف
م�سنده ج � 17ص ( )56طبعة دار املعارف مب�صر �سنة  1395هـ.
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بعذر ُم ْر ٍ�ض� ،أو �سفر� ،أو بر�ضا اخل�صم ،وا�ستثنى مالك من بينه وبني اخل�صم عداوة)
(.((3
القول الثاين :قالوا� :إنه ال يجوز توكيل احلا�رض بالبلد ،ال�صحيح البدن� ،إال
بر�ضى خ�صمه� ،أو كان ذلك بعذر من مر�ض �أو �سفر وهو قول احلنفية( ، ((3عللوا
ذلك :ب�أن ح�ضور املو َّكل جمل�س احلكم وخما�صمته حق خل�صمه عليه ،فلم يكن له
نقله �إلى غريه بغري ر�ضى خ�صمه ،كالدين عليه.
القول الثالث� :أنه ال يجوز للخ�صم املطلوب (امل ُ ّدعى عليه) �أن يوكل عنه يف
�سفر ،ونحوهما من الأمور التي يلحقه �رضر
اخل�صومة� ،إال بعذر من مر�ض� ،أو ٍ
برتكها ،وهذا قول �سحنون من املالكية(.((3
وعللوا ذلك :ب�أن هذا من ال�رضورات التي تبيح ذلك(.((3
امل�س�ألة الثالثة� :شروط و�ضوابط النيابة عن الغري يف اخل�صومة

�إن للمرء يف جمل�س الق�ضاء �أن ينت�صب خما�ص ًما عن نف�سه ،مداف ًعا عن حقه �أو
مطال ًبا به ،مبينًا ما عنده من الأدلة واحلجج الدالة على �صدقه يف ق�ضيته� ،سواء �أكان
مدع ًيا �أو مطال ًبا بحقه ،وله �أن يوكل من يقوم مقامه ،وينوب منابه يف جمل�س احلكم
والق�ضاء ،فيقوم هذا املوكل بالدفاع عن موكله ،والنيابة عنه يف �أقواله ،معربًا عما
لدى موكله من �أدلة وحجج ،تظهر �صدقه يف دعواه.
ومبا �أن النيابة �سواء يف اخل�صومة �أو غريها من جملة العقود ال�رشعية ،فال بد �أن
( ((3فتح الباري جـ� 4ص (.)483
( ((3حا�شية ابن عابدين ( ،)512 / 5وحا�شية الطحطاوي (.)265 / 3
( ((3تب�صرة احلكام البن فرحون .182/1
( ((3تب�صرة احلكام البن فرحون (.)182 / 1
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نذكر �ضوابطاً و�رشوطاً لهذه النيابة ،ليكون كال الطرفني على علم بها ومبقت�ضياتها،
وجتن ًبا حلدوث �شقاق �أو نزاع بني النائب وموكله؛ لأن حقوق اخللق مبنية على
امل�شاحة.
ّ
و�سنذكر�إن �شاء اهلل هاهنا ما ذكره العلماء �أو �أ�شاروا �إليه يف كتبهم حول مو�ضوع
النيابة يف اخل�صومة ،وما يتعلق بها من �رشوط و�ضوابط.
وهي كما يلي:
� اً
أول :ال بد �أن تكون النيابة يف اخل�صومة وكالة خا�صة ،م�ستوفية لل�رشوط ،وخالية
من املوانع� .إذ �أن تويل النائب العام للخ�صومة من غري �إذن فيها خا�ص :يجعله
عر�ضة للتهمة امل�ؤدية �إلى ال�شقاق والنزاع ،وذلك ملا يت�ضمنه عقد النيابة يف الغالب
من �إلزامات ،وتبعات ،و�إبراءات ،و�إ�سقاطات ،وطالق ،وخلع ،ونحو ذلك من
�أمور تعود بال�رضر على املوكل �إن مل يكن قد �أذن فيها(.((3
ثان ًيا� :إن النيابة يف اخل�صومة ال ميلك فيها النائب امل�صاحلة عن احلق ،وال الإبراء
منه .وذلك �أن الإذن يف اخل�صومة ال يقت�ضي �شيئًا من ذلك( .((3قال ابن قدامة« :من
غري خالف نعلمه» ( ((3اهـ.
وذلك ملا يت�ضمنه عقد النيابة يف الغالب من الإبراء والتنازل عن بع�ض احلق،
وهذا تربع ال ي�صح �إال من �صاحب احلق� ،أو التن�صي�ص على ذلك يف النيابة(.((3
ثال ًثا :ال بد �أن يكون التوكيل يف ال�صلح يف اخل�صومات ،فيما يقبل ال�صلح من
( ((3املغني ( ،)94 / 5وتاريخ الفقه الإ�سالمي لبدران �أبو العينني �ص ،465واملدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي �ص.286
( ((3املغني ( ،)85/5رو�ضة الطالبني (.)551 ،550 / 3
( ((3املغني (.)85 / 5
( ((3املب�سوط ( ،)12 / 19ك�شاف القناع (�.)463 / 3إال �أن ال�سمرقندي نقل عن بع�ض �أئمة احلنفية �صحة الإقرار يف
جمل�س احلكم يف النيابة باخل�صومة .بل �إنه نقل عن بع�ضهم �صحته مطلقًا يف النيابة باخل�صومة .ينظر :حتفة الفقهاء
(.)229 / 3
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اخل�صومات واحلقوق ،ويجوز املطالبة به �رش ًعا ،فال يوكل يف م�صاحلة بزنا� ،أو
�رسقة� ،أو طلب ثمن ميتة� ،أو خمر ،ونحو ذلك من �أمور ،فال يدخل ال�صلح فيها
وال ّ
يحل(.((3
راب ًعا :يجب �أن تكون النيابة يف اخل�صومة معلومة عن دعوى �صحيحة ،قد علم
ظن ذلك.
النائب فيها �صدق موكله يف دعواه� ،أو َّ
و�أن موكله غري خما�صم يف باطل ،لقوله تعالى :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﮊ( .((4 ((3ونقل يف �رشح الإقناع عن بع�ضهم( :((4ال يجوز لأحد �أن يخا�صم
عن غريه يف �إثبات حق� ،أو نفيه عنه ،وهو غري عامل بحقيقة �أمره.
خام�سا� :أن ال يكون الق�صد من النيابة الإ�رضار باخل�صم .ف�إن ظهر ذلك ف�إنه يجب
ً
على القا�ضي �أو امل�صلح عدم اعتبار النيابة و�إلغائها.
قال الإمام النووي( :واملذموم هو اخل�صومة بالباطل يف رفع حق �أو �إثبات باطل،
واهلل �أعلم) (.((4
جاء يف تب�رصة احلكام :كل من ظهر منه عند القا�ضي لدد ،وت�شغيب يف خ�صومة،
فال ينبغي له �أن يقبله يف وكالة� ،إذ ال يحل �إدخال اللدد على امل�سلمني (.((4
ويف الكايف� :إذا بان لدد النائب املخا�صم ،وطلبه للباطل ،وقطع احلقُ ،منع
من تعر�ضه للوكالة (� ((4أهـ .وذلك �أن النيابة يف هذه احلالة حمرمة؛ لأنها وكالة يف
( ((3انظر :رو�ضة الطالبني (.)553 / 3
(� ((3سورة الن�ساء � ,آية ()105
( ((4تب�صرة احلكام ( ،)185 / 1و�شرح الإقناع للبهوتي ( ،)483 / 3وحا�شية ابن عابدين (.)374 / 5
( ((4هو القا�ضي �أبو يعلى .ينظر� :شرح الإقناع للبهوتي (.)483 / 3
( ((4انظر� :شرح م�سلم للنووي ( ،)219/16و�سبل ال�سالم لل�صنعاين (.)204،203/4
( ((4تب�صرة احلكام (.)185 / 1
( ((4الكايف يف فقه �أهل املدينة املالكي للقرطبي �ص ( .)395وينظر :فتح القدير مع التكملة (.)560 / 6
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مع�صية(.((4
�ساد�سا� :أنه ال يجوز للخ�صم �أن يوكل غريه �إذا كان �صحيحاً ،ومقيماً �إال ب�إذن
ً
خ�صمه.
وهذا عند احلنفية ،وعرفنا �أن الراجح يف ذلك هو الإطالق ،وهو قول اجلمهور.
�ساب ًعا� :أنه ال يجوز للمدعى عليه �أن يوكل غريه� ،إال بعذر من مر�ض� ،أو �سفر� ،أو
م�سوغ معترب ،وهذا قول بع�ض املالكية .وقد �سبق ترجيح قول اجلمهور.
ثامنًا� :إذا وكله يف ق�ضية وانق�ضت ،مل يقم النائب وكيلاً يف ق�ضية �أخرى� ،إال �إن
كانت النيابة مبهمة ،وكان ذلك بقرب اخل�صام(.((4
امل�س�ألة الرابعة� :آداب النيابة عن الغري يف اخل�صومة

وقد ذكر العلماء رحمهم اهلل للوكالة يف اخل�صومة �آدابًا ،ينبغي �أن يتحلى بها ٌّ
كل
من النائب وموكله ،وهي كالآتي:
�أولاً  :ال ي�صلح للرجل �أن يوكل �أباه ليطلب له حقه ،لأن ذلك ا�ستهانة للأب(.((4
وقد يتوجه ذلك فيما البد منه.
قا�ض ُمعينّ �رصح النائب با�سم القا�ضي ،مل
ثان ًيا� :إذا وقع التوكيل للوكيل عند ٍ
يكن للموكل التكلم عند قا�ض �آخر غريه� ،إال �أن يكون التوكيل جممل(.((4
ثال ًثا :ال بد للوكيل يف اخل�صومة �أن يحيط بجميع ما يتعلق باخل�صومة وتبعاتها
ومالب�ساتها ،ليعرف احلق من غريه ،و�صدق موكله من كذبه.
( ((4ال�شرح ال�صغري مع حا�شية ال�صاوي ( .)182 / 2و�شرح الإقناع للبهوتي (.)483 / 3
( ((4تب�صرة احلكام البن فرحون (.)182 / 1
( ((4تب�صرة احلكام البن فرحون (.)182 / 1
( ((4املرجع نف�سه
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راب ًعا :ينبغي للوكيل �أن يتقي اهلل يف خما�صمته عن غريه ،و�أن يح�سن الظن
بخ�صم موكله ،و�أن يعامله معاملة من يريد اخلري للآخرين كما يريده لنف�سه.
خام�سا :ينبغي للوكيل �إذا عزله موكله يف خ�صومة� ،أن ال يكون وكيلاً خل�صمه
ً
يف هذه اخل�صومة؛ وذلك ملا اطلع عليه من عوراته ،ووجوه خ�صوماته(.((4
امل�س�ألة اخلام�سة� :ضوابط عزل النائب يف احل�ضور

وقد ذكر العلماء �ضوابط عزل املوكل نائبه ،وهي كالآتي:
- 1للموكل عزل وكيله ما مل ينا�شب اخل�صومة.
�- 2إذا كان النائب قد نازع خ�صمه وجال�سه عند احلكام ثالث مرات ف�أكرث ،مل
يكن للموكل عزله.
- 3يجوز للموكل �أن يعزل النائب ولو نازع خ�صمه وجال�سه عند احلكام ثالث
مرات ف�أكرث� ،إذا ظهر منه غ�ش �أو تدخيل يف خ�صومته ،وميل مع املخا�صم له فله
عزله.
- 4لو وكل املوكل وكيله ب�أجر ،ثم ظهر غ�شه ،كان ذلك عي ًبا وله �أن يف�سخ
النيابة(.((5
وهنا ترد م�س�ألة هامة وهي :فيما لو عزل املوكل وكيله ،ف�أراد النائب �أن يتوكل
خل�صمه ،ف�أبى الأول ملا اطلع عليه من عوراته ووجوه خ�صوماته؟
قال العلماء :ال يقبل منه قوله ،ويتوكل له من اال�ستغناء( .((5لكن من الأدب
واملروءة �أن ال يتوكل خل�صم موكله يف ق�ضية اطلع فيها على وجه الق�ضية وفحواها،
( ((4تب�صرة احلكام البن فرحون (.)183 / 1
( ((5انظر :تب�صرة احلكام البن فرحون (.)181 – 180 / 1
( ((5تب�صرة احلكام البن فرحون (.)183 / 1
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وقد مر ذلك يف الآداب.
امل�س�ألة ال�ساد�سة :حكم ما نتج من ت�صرفات النائب بعد عزله
وقبل علمه بالعزل

النيابة عقد جائز من الطرفني؛ لأنها من جهة املوكل �إذن ،ومن جهة النائب �أو
النائب بذل نفع ،وكالهما جائز .وعلى هذا ف�إنها تبطل بف�سخ �أحدهما �أي وقت
�شاء ،لعدم لزومها(.((5
ومن احلاالت التي تبطل بها النيابة :عزل املوكل لوكيله ،و�سوف نتعر�ض يف
هذه امل�س�ألة حلكم ما نتج من ت�رصفات النائب بعد عزله ،وقبل علمه بالعزل ،حيث
�أن � َّأي ت�رصف من الت�رصفات التي يقوم بها النائب �إمنا هي مبوجب النيابة ،ف�إذا
ُعزل انتهى ما منح له من �صالحيات كانت له ،ف�إذا قام ب�أي ت�رصف نتج عنه منافع �أو
م�ضار ،فهل تعترب ت�رصفاته معتربة �أم ال؟
اختلف �أهل العلم رحمهم اهلل يف حكم ت�رصفات النائب �إذا عزله املوكل قبل �أن
يعلم النائب بالعزل ،على ما يلي:
القول الأول:

ذهب بع�ض العلماء �إلى �أنه ال ي�شرتط علم النائب بعزل موكله له.
وهذا قول لل�شافعية( ،((5ورواية عن الإمام �أحمد( ،((5معللني ذلك ب�أنه :رفع
عقد ال يفتقر �إلى �صاحبه ،فال يفتقر �إلى علمه كالطالق والعقد( .((5وعلى هذا :ف�إن
( ((5ينظر� :شرح الإقناع ( ،)468 / 3واملغني ( .)123 / 5وقد ا�ستثنى بع�ض العلماء بع�ض الأمور التي ال يحق للموكل �أو
النائب ف�سخ النيابة فيها .لكننا �أعر�ضنا عن اخلو�ض يف مثل هذه التف�صيالت اخت�صا ًرا.
( ((5ينظر :مغني املحتاج لت�شربيني ( ،)275 / 3وحا�شية الباجوري (.)387 / 2
( ((5املغني البن قدامة ( ،)123 / 5و�شرح الإقناع (.)471 / 3
( ((5ينظر :املغني البن قدامة (.)123 / 5
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النائب ي�ضمن كل ت�رصف ت�رصفه بعد العزل ،ولو مل يعلم بالعزل� ،إال يف حالة
العفو عن الق�صا�ص ،وذلك لتعلق احلق بثالث� ،إال �إن �أقام املوكل بينة بذلك.
القول الثاين:

قالوا� :إن النائب ال ينعزل عن النيابة �إال بعد �أن يعلم بعزل موكله.
فا�شرتطوا علم النائب بعزله.
وهذا القول؛ قول احلنفية( ،((5وقول للمالكية( ،((5وال�شافعية( ،((5ورواية عن
الإمام �أحمد(.((5
عللوا ذلك� :أنه لو انعزل قبل علمه لكان فيه �إ�رضار؛ لأنه قد يت�رصف ت�رصفات
تكون باطلة( ،((6وعلى هذا ف�أي ت�رصف للوكيل بعد عزله ،وقبل علمه ،يكون ناف ًذا
و�ضمانه على املوكل ،مع عدم البينة.
القول الثالث:

قالوا� :إنه ال ي�شرتط علم النائب بعزله ،وعلى هذا تكون ت�رصفاته بعد العزل
وقبل العلم مردودة ،وغري معتربة ،ولكن قيدوا ذلك ب�رشطني:
الأول� :أن ي�شهد املوكل على عزله.
الثاين� :أن ال يفرط املوكل يف �إعالم النائب �أنه عزله حيث كان الإعالم ممكنًا.
وهذا القول قول للمالكية(. ((6
( ((5ينظر� :شرح تنوير الأب�صار مع حا�شية ابن عابدين ( )569( )568 / 5وجممع الأنهر �شرح ملتقى الأبحر (.)247 / 1
( ((5ينظر :ال�شرح الكبري مع حا�شية الد�سوقي (.)379 / 3
( ((5ينظر :مغني املحتاج (.)257 / 3
( ((5ينظر :املغني البن قدامة (.)123 / 5
( ((6ينظر :املغني البن قدامة (.)123 / 5
( ((6ينظر :ال�شرح الكبري مع حا�شية الد�سوقي (.)379 / 3
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ثمرة اخلالف:

بعد النظر يف هذه امل�س�ألة والرجوع �إلى بع�ض املراجع التي مل �أذكرها هنا ،مل
يرتجح عندي قول من الأقوال ،لذا ف�إن ثمرة هذا اخلالف وبنا ًء على ما �سبق من
خالف كالآتي:
�إذا ترافع النائب خ�ص ًما عن موكله ،وكان ذلك بعد عزله وقبل علمه بالعزل،
ومل يكن ثمة بينة ،فعلى القول الأول :يكون �إقراره� ،أو �صلحه� ،أو نحو ذلك ،باطلاً
وي�ضمن الوكيل .وعلى القول الثاين :تكون هذه الأ�شياء �صحيحة ومعتربة� ،أما
على القول الثالث :ف�إن ما نتج من �صلح و�إقرار ،ونحو ذلك يكون باطلاً ب�رشطني
�أن ي�شهد املوكل عند عزل وكيله ،و�أن ال يفرط املوكل يف �إعالم موكله يف ذلك(.((6
ف�إن مل يوجد هذان ال�رشطان ف�صلح النائب معترب.
امل�س�ألة ال�سابعة :بيان حقوق العقد يف النيابة

حقوق العقد :هي ما يتعلق بتنفيذ �أحكام العقد ،ويحفظ لكل من النائب
واملوكل ،وامل�شرتي والبائع حقوقهم ،ك�إلزام البائع بت�سليم املبيع �إلى امل�شرتي بعد
�أداء الثمن ،والرجوع بالعيب ...وغري ذلك(.((6
و�صورة امل�س�ألة هنا هل ترجع حقوق العقد يف النيابة �إلى املوكل� ،أم �إلى
الوكيل؟ ف�أقول:
اختلف العلماء رحمهم اهلل يف هذه امل�س�ألة على ثالثة �أقوال:
القول الأول:

ذهبوا �إلى �أن حقوق العقد ترجع �إلى الوكيل.
( ((6ومن ذلك ما ا�ستجد الآن من و�سائل الإعالم ،والأخبار املقروءة ،واملرئية ،وامل�سموعة ،ونحو ذلك مما يقدره القا�ضي.
( ((6ينظر :تاريخ الفقه لإ�سالمي ،د .بدران �أبو العينني �ص (.)468
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وهذا قول املالكية( ،((6وال�شافعية(� ،((6إال �أن املالكية قالوا:
�إنه يف حالة �أن يعني املوكل �شيئًا لوكيله ،ف�إنه لو ظهر بعد ذلك عيب ،فلي�س
للوكيل الرد يف غري تفوي�ض(.((6
القول الثاين:

ذهبوا �إلى �أن حقوق العقد ترجع �إلى املوكل.
وهذا قول احلنابلة(((6؛ وعللوا ذلك :ب�أن امللك ينتقل �إليه ابتدا ًء ،وال يدخل
املبيع يف ملك الوكيل(.((6
القول الثالث:

قالوا� :إن امل�س�ألة فيها تف�صيل:
ف�إن �أ�ضاف النائب العقد �إلى موكله ،ف�إن حقوق العقد تتعلق باملوكل ،كما
يف عقد النكاح ،واخللع ،و�صلح عن دم العمد� ،أو عن �إنكار� ،أو عتق على مال،
وكتابة؛ فلو �أ�ضافها �إلى نف�سه مل ي�صح� ،أما �إن �أ�ضاف النائب العقد �إلى نف�سه ،ف�إن
حقوق العقد تتعلق به ،هذا قول احلنفية(.((6
الراجـــح:

والذي يرتجح عندي من هذا اخلالف القول الثالث ،وهو قول احلنفية؛ ذلك:
�أنه قول و�سط ،وفيه جمع تقريبي بني الأقوال .ذلك �أن النائب حينما ي�ضيف العقد
�إلى موكله؛ ف�إنه يكون كالأداة يف ذلك فهو عبارة عن وا�سطة� .أما يف حالة �إ�ضافته
( ((6ينظر :ال�شرح ال�صغري مع حا�شية ال�صاوي (.)184،183/2
( ((6ينظر :رو�ضة الطالبني للنووي (.)555 / 3
( ((6ينظر :ال�شرح ال�صغري مع حا�شية ال�صاوي ( )184،183/2وكذلك امل�صدر ال�سابق.
( ((6ينظر� :شرح الإقناع (.)555 / 3
( ((6ينظر� :شرح الإقناع (.)555 / 3
( ((6ينظر� :شرح تنوير الأب�صار ( ،)544 / 5ومل �أجد لهم دليلاً �أو تعليلاً .
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�إلى نف�سه ،فهنا ترجع حقوق العقد �إليه وذلك �أنه ناب عن املوكل فيما ت�رصف به
واهلل �أعلم.
امل�س�ألة الثامنة :بيان حكم اختالف النائب
مع من ينوبه يف بع�ض �أمور النيابة

من املعلوم �أنه يثبت بالتوكيل والية للوكيل يكون بها قائ ًما مقام املوكل فيما وكل
فيه ،ويرتتب على الت�رصف ال�صادر من النائب جميع الأحكام التي ترتتب على
الت�رصف فيما لو �صدر من املوكل نف�سه .ثم �إن ت�رصفات الوكيل فيما يخ�ص موكله
منوطة بامل�صلحة ،فمتى ما وقع من النائب يف ت�رصفه �رضر على موكله قد نتج عن
�إهمال �أو تفريط ،ف�إنه ي�ضمن نتيجة عمله هذا.
�صلحا
ولكي تت�ضح هذه ال�صورة جلية ،فلو �أن
ً
�شخ�صا �أبرم عن طريق النيابة ً
را�ض عن م�صاحلة الوكيل� ،إما لكونه
مع �آخر ،ثم بعد ذلك ادعى املوكل �أنه غري ٍ
مل ي�أذن له يف ال�صلح� ،أو �أنه مل يوكله �أ�صلاً � ،أو لغري ذلك من الأ�سباب؛ فما حكم
ذلك؟(.((7
�إن يف حالة ادعاء املوكل �أن وكيله خالف الأمر الذي وكل به ،و�أنه مل ي�أذن له
بهذا الت�رصف� ،أو �أنه مل يوكله فيه مطل ًقا ،ونحو ذلك ،ف�إن العلماء اختلفوا يف هذه
امل�سائل فيمن يقبل قوله منهما( ،((7على قولني(:((7

( ((7وهذا مفرو�ض يف حالة �أن ال يكون هناك رغبة يف الرجوع عما مت االتفاق عليه من الطرفني املدعي واملدعى عليه.
( ((7وهذا يف حالة عدم وجود بينة من الطرفني.
( ((7حاولت االخت�صار يف هذه امل�س�ألة نظ ًرا لأن املق�صود من ذلك الثمرة املعنية منها فيما يخ�ص البحث؛ لذا ف�إين قد
دجمت امل�سائل وذلك لأن �أكرثها متحد يف احلكم فلم يكن من الإفراد فائدة هنا .لذا ف�إن ما يذكر يف هذا اخلالف من�ص ًّبا
على ما ذكر من امل�سائل هنا.
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القول الأول:

�أنه يقبل قول املوكل بيمينه ،وهذا قول احلنفية( ،((7واملالكية بدون ميني(.((7
وهو قول لل�شافعية(.((7
واحلنابلة يف �أ�صل النيابة ويف �صفتها( ،((7وكذا يف الت�رصف عند بع�ضهم(.((7
دليلهم:

� – 1أن الأ�صل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل(.((7
� – 2أن املوكل �أعرف بحال الإذن ال�صادر منه(.((7
� – 3أن النائب يف هذه احلالة رمبا يقر بحق لغريه على موكله ،فلم يقبل منه ،كما
لو �أقر بدين عليه(.((8
القول الثاين:

�أنه يقبل قول النائب بيمينه ،وهو قول لل�شافعية( ،((8وقول احلنابلة ،يف االختالف
يف التلف �أو التعدي( ،((8وكذا االختالف يف الت�رصف �أو الرد عند بع�ضهم(.((8

(� ((7شرح ملتقى الأبحر ( ،)239 / 1و�شرح الأتا�سي على املجلة ( ،)490 / 4م (.)1498
( ((7ال�شرح ال�صغري مع حا�شية ال�صاوي (.)189 / 2
( ((7مغني املحتاج (.)262 ،260 / 3
( ((7املغني (.)107( )106 / 5
( ((7املغني (.)108( )104 / 5
( ((7ال�شرح ال�صغري مع حا�شية ال�صاوي ( ،)189 / 2ومغني املحتاج (.)260 / 3
( ((7مغني املحتاج (.)260 / 3
( ((8املغني (.)104 / 5
( ((8مغني املحتاج (.)262 / 3
(� ((8شرح الإقناع للبهوتي ( ،)486 ،485 / 3واملغني (.)105 ،103 / 5
( ((8املغني امل�صدر نف�سه.
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دليلهم:

� – 1أن النائب �أمني يف الت�رصف(.((8
� – 2أن املوكل قد ائتمنه فعليه ت�صديقه(.((8
� – 3أن الأ�صل براءة ذمة الوكيل(.((8
� – 4أنه منكر ملا يدعى عليه والقول قول املنكر(.((8
� – 5أنه لو كلف النائب يف �إقامة البينة ،مع تعذرها عليه ،المتنع النا�س من
الدخول يف الأمانات مع احلاجة �إليها ،فيلحقهم ال�رضر(.((8
الراجح:

الذي يرتجح عندي يف امل�س�ألة واهلل �أعلم بال�صواب �أن فيها تف�صيلاً :
ف�إن كان االختالف يف �أ�صل النيابة ،ك�أن يزعم �شخ�ص �أن فالنًا وكله يف �شيء
معني ،و�أنكر الآخر ،فال يخلو ذلك من �أمرين:
� – 1أن يكون هذا النائب وكيلاً عا ًما للموكل ،فهنا يقبل قول النائب بيمينه؛ لأن
الأ�صل النيابة بكل �شيء� ،إال بدليل ا�ستثنائي.
 – 2و�إما �أن يكون هذا ال�شخ�ص مدع ًيا النيابة عن �صاحب اخل�صومة ،ومل يكن
قد وكل فيما قبل� ،أو �أن يكون قد وكل يف وكالة خا�صة غري م�س�ألة التنازع ،ففي هذه
احلالة يقبل قول املوكل بيمينه؛ لأن الأ�صل عدم النيابة.
واهلل �أعلم...
(� ((8شرح الإقناع للبهوتي (.)485 / 3
( ((8مغني املحتاج (.)262 / 3
( ((8ينظر� :شرح الإقناع للبهوتي (.)485 / 3
( ((8املغني (.)103 / 5
( ((8امل�صدر نف�سه وفيه ( قال القا�ضي� :إال �أن يدعي التلف ب�أمر ظاهر كاحلريق والنهب فعليه �إقامة البينة على وجود
ذلك) انتهى .
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فهو �سبحانه نعم املولى ونعم الن�صري ،وهو ح�سبنا ونعم النائب و�صلى اهلل و�سلم
على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
اخلامتة

وبعد هذا اال�ستعرا�ض ملا يتعلق بالنيابة والوكالة والنائب يف اخل�صومات من
م�سائل واختيارات �آثرنا فيها تلم�س ال�صائب منها ،وعر�ض ذلك يف م�سائل ونقاط
وا�ضحة املعنى والأ�سلوب لي�سهل على القارئ وطالب العلم الوقوف على بغيته،
ف�إن كان ما عملت �صوابًا فهو من اهلل جل جالله وتوفيق منه ،وان كان خط�أً فهو من
نف�سي ،و�أدعو اهلل �أن يلهمنا ال�صواب والرجوع �إليه� ،إنه نعم املولى ونعم الن�صري.
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