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مقدمة

�أنف�سنا، ومن  �إن �حلمد هلل؛ نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �رشور 
�سيئات �أعمالنا، من يهد �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ال �إله 

�إال �هلل وحده ال �رشيك له، و�أ�سهد �أن حممًد� عبده ور�سوله.
)�آل  ژ  ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ژ 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  عمر�ن:102(. 
ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ژ  )�لن�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  ٴۇ  ۋ  ژ )�الأحز�ب:70 – 71(، �أما بعد:

عليه  �هلل  �سلى  حممد  هدي  �لهدي  و�أح�سن  �هلل،  كتاب  �حلديث  �أ�سدق  فاإن 
و�سلم، و�رش �الأمور حمدثاتها، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة �ساللة، وكل �ساللة 

يف �لنار، ثم �أما بعد:
يجب �أن نعلم �أن �لعلم علمان: علم �لتوحيد و�ل�سفات، وعلم �لفقه و�ل�رش�ئع، 
فاالأ�سل يف علم �لتوحيد �لتم�سك بالكتاب و�ل�سنة، وجمانبة �لهوى و�لبدعة كما 
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�أجمعني،  عليهم  �هلل  ر�سو�ن  �ل�ساحلون  و�ل�سلف  و�لتابعون  �ل�سحابة  عليه  كان 
�لفقه  علم  و�أما  �لباب،  هذ�  يف  باقية  بت�سانيفهم  و�آثارهم  �لرت�ب،  �أخفاهم  �لذين 

و�ل�رش�ئع فهو �خلري �لكثري، كما قال �هلل عز وجل: ژ ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  
وئۇئ  ېئ   ژ )�لبقرة: 269(، فعلم �لفقه به يعرف �حلالل من �حلر�م، فهو �حلكمة 

�لذي �إذ� �أوتيها �لعبد فقد �أوتي خرًي� كثرًي�، ونحن ب�سدد بحث م�ساألة من م�سائل 
�لفقه �أال وهي: �لنيابة عن �لغري يف �خل�سومات يف �لفقه �الإ�سالمي.

وفيه: مقدمة وم�سائل وخامتة.

امل�صاألة الأولى: بيان معنى النيابة والوكالة واخل�صومة

وفيها خم�سة مباحث:

املبحث الأول: معنى النيابة يف اللغة وال�صطالح

�لنيابة لغة: بك�رش �لنون من ناب، وناب عنه: قام مقامه)1(.
وناب  �إليه.  ورجوع  مكان  �عتياد  على  تدل  و�حدة  كلمة  و�لباء  و�لو�و  �لنون 
ينوب، و�نتاب ينتاب. ويقال �إن �لنوب: �لنحل، قالو�: و�سميت به لرعيها ونوبها 

�إلى مكانها. وقد قيل �إنه جمع نائب. وقول �أبي ذوؤيب:
�أرقت لذكره من غري نوب      كما يهتاج مو�شي ق�شيب)))

وناب �لنائب عنه يف كذ� ينوب، نيابة، فهو نائب، وزيد منوب عنه))(.
ويف �ال�سطالح هي: قيام �سخ�ص مقام غريه باإذنه يف �لت�رشف، بحيث تن�رشف 

)1) خمتار ال�سحاح للرازي مادة : نوب.

)2) مقايي�س اللغة لبن فار�س مادة نوب.

)3) تاج العرو�س ملرت�سى الزبيدي مادة: نوب.
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�آثار هذ� �لت�رشف �إلى هذ� �لغري))(.
و�لنيابة هي: �لوكالة. كما قال �لفقهاء))(.

املبحث الثاين: معنى الوكالة يف اللغة وال�صطالح

معناها لغة: ��سم م�سدر من �لتوكيل، ولها عدة معان: فهي تعني �لكفالة، و�لقيام 
باأمر �لغري، وكذ� �العتماد)6(.

معنى �لوكالة يف �ال�سطالح: عرفها �حلنفية باأنها: �إقامة �لغري مقام نف�سه  ترفًها �أو 
عجًز�  يف ت�رشف جائز معلوم)7(.

وقال �ملالكية: �لوكالة هي وكالة ذي حق  غري ذي �إمرة وال عبادة  لغريه فيه، غري 
م�رشوط مبوته))(. 

وقال �ل�سافعية: هي تفوي�ص �سخ�ص ما له فعله مما يقبل �لوكالة �إلى غريه ليفعله 
يف حياته)9(.

وعرفها �حلنابلة باأنها: ��ستنابة جائز �لت�رشف مثله فيما تدخله �لوكالة من حقوق 
�هلل تعالى وحقوق �الآدميني)10(. 

)4) معجم لغة الفقهاء 1/ 490.

)5) نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج للرملي 5/ 15، واإعانة الطالبني للدمياطي 3/ 101.

)6) ل�سان العرب مادة وكل، وانظر736/11، و القامو�س املحيط مادة  وكل، وانظر67/4.

)7) حا�سية ابن عابدين 4 / 400.

)8) مواهب اجلليل 5 / 181.

)9) نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج 5 / 14، مغني املحتاج 2 / 217.

)10) ك�ساف القناع 3 / 461.
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وعرفت باأنها: تفوي�ص �لغري �إجر�ء ت�رشف معلوم قابل للنيابة ممن ميلكه)11(.

املبحث الثالث: معنى اخل�صومة لغة وا�صطالًحا

معناها لغة: �خلاء و�ل�ساد و�مليم �أ�سالن: �أحدهما �ملنازعة، و�لثاين جانب 
وعاء. فاالأول: �خل�سم �لذي يخا�سم، و�لذكر و�الأنثى فيه �سو�ء. و�خل�سام: 

م�سدر خا�سمته خما�سمة وخ�ساًما. وقد يجمع �جلمع على خ�سوم.
و�الأ�سل �لثاين: �خل�سم جانب �لعدل �لذي فيه �لعروة، ويقال �إن جانب كل 

�سيء خ�سم، و�أخ�سام �لعني: ما �سمت عليه �الأ�سفار. وميكن �أن يجمع بني 
�الأ�سلني فريد �إلى معنى و�حد. وذلك �أن جانب �لعدل مائل �إلى �أحد �ل�سقني، 

و�خل�سم �ملنازع يف جانب؛ فاالأ�سل و�حد)12(.
 معنى �خل�شومة يف �ال�شطالح: مل �أجد من �لفقهاء يف �لفقه �الإ�سالمي فيما 

ف �خل�سومة بتعريف دقيق ومو�سح ملعناها))1(، ولقد عرفت  �طلعت عليه من عرَّ
لدى بع�ص �لقانونيني بعدة تعريفات ال ت�سلم من �عرت��ص))1(.

�ال�سطالح،  يف  ملعناها،  مقربًا  يكون  لها  تعريف  �ختيار  يف  �جتهدت  فقد  لذ� 
ويكون جمليًّا لفهم ما نحن ب�سدده من م�سائل، وهو �أن يقال باأن �خل�سومة: عالقة 

تقوم بني �سخ�سني �أو �أكرث م�ستبكني يف ق�سية.

)11) ينظر النيابة يف ال�سريعة والقانون ملحمد ر�سا عبد اجلبار العاين 54 وقد عرفت بعدة تعريفات وقد اخرتنا هذا 
التعريف ب�سيء من الت�سرف.

)12) معجم مقايي�س اللغة، ول�سان العرب مادة: خ�سم.

)13) ينظر يف ذلك حا�سية املختار على الدر املختار ملحمد عالء الدين يف تكملة حا�سية ابن عابدين 398/7.

املليجي يف كتابه ركود  اأحمد  التجارية، د. رمزي �سيف �س133، نقله عن د.  املدنية  املرافعات  الو�سيط �سرح قانون   (14(
اخل�سومة املدنية �س6، والدكتور حممد حامد فهمي يف املرافعات املدنية التجارية �س 58.
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املبحث الرابع: معنى النائب يف اخل�صومة

عن  كالمهم  �أثناء  �خل�سومة  نائب  معنى  بيان  يف  عر�ساً  �لفقهاء  بع�ص  �أ�سار 
�لوكاالت عموًما؛ فقال بع�سهم))1(: هي �لنيابة يف �إثبات حق.

�حلق  �إثبات  يف  �خل�سومة  يف  �لنيابة  ح�رش  �أنه  �إال  �قت�سابه  مع  �لتعريف  وهذ� 
فقط. وهذ� غري كاف؛ �إذ �أن معنى �لنيابة يف �خل�سومة �أ�سمل و�أعم من ذلك.

كما عرفت ببع�ص �لتعريفات لدى بع�ص �ملعا�رشين، وال يخلو جلها من مناق�سات 
ا،  تعرت�ص عليه، فقد عرفها بع�ص �ملعا�رشين بتعريف جعله ي�سمل من يقوم بها �أي�سً
حيث قال: باأنه هو �لذي يقوم بالدفاع عن �خل�سم �أمام �لق�ساء، ويبذل �لن�سح يف 

تعريف �أمره �لق�سائي)16(.
قال:  �إذ  �لقا�سي؛  �أعو�ن  من  باعتباره  �خل�سومة  يف  �لنائب  بع�سهم  عرف  كما 
�لو�سول  ي�ساعدونه يف  �لذين  �لقا�سي  �أعو�ن  يعتربون من  �لوكالء يف �خل�سومة 
�لقا�سي،  �أمام  �الأدلة  وب�سط  لدى موكلهم،  ما  باإي�ساح  �لعادل، وذلك  �إلى �حلكم 

و�سوق �حلجج و�لرب�هني على ما ير�ه موكله)17(.
لذ�  ومن هنا ر�أيت �جتهاًد� �أن يختار للوكالة يف �خل�سومة هذ� �لتعريف، وهو:

قيام �سخ�ص م�ستبك مع �آخر يف ق�سية بتفوي�ص غريه �إجر�ء ت�رشف معلوم قابل 
للنيابة ممن ميلكه.

)15) ينظر ك�ساف القناع للبهوتي 464/3، 483.

)16) نقل بت�سرف من كتاب التنظيم الق�سائي، د. �سعود بن �سعد بن دريب �س 432.

)17) املرافعات ال�سرعية د. نا�سر الطريقي �س 85.
وملزيد من التعريفات التي مل نذكر اأكرثها اإيثاًرا لالخت�سار ينظر اأ�سول الق�ساء؛ لعبد الرحمن عياد �س 106.



د/ اأحمد بن �صالح الرباك

209 العدد 58 - ربيع الآخر 1434هـ - ال�سنة اخلام�سة ع�سرة 

املبحث اخلام�س: بيان معنى م�صطلح املحاماة واملحامي

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

اماة،  يقال: َحَمى �ل�سيءحُ فالنًا، َحْمًيا، وحمايًة: َمَنَعه، ودفع عنه، و َحاَمى عنه: حمحُ
و ِحَماًء: د�فع. وحامى على �سيفه: �حتفل له، و�ملحُحاِمي: �ملد�فع و�ملنافح يف �حلرب. 
لذ� فاإن لفظة )حمى( معناها �ملنع �ملتعدي للدفع، ومنه )�حِلمى(: وهو �حلد للعقار 
هي  �ملحاماة:  فاإن  وعليه  �ملعتدي،  ويدفع  �لدخول  مينع  الأنه  ونحوها،  �الأر�ص  من 
�ملد�فعة عن �الآخرين، ومنع �أحُخذ حقوقهم، ومن هذ� �ملعنى �أخذ معنى �ملحامي، �إذ 
�إنه هو �ملد�فع عن �الآخرين ومنع �أخذ حقوقهم وهذه حرفة �ملحامي، �إذ �أن �ملحامي 

يف �لق�ساء هو: �ملد�فع عن �أحد �خل�سمني))1(.
النقطة الثانية : املراد باملحاماة واملحامي يف ال�صطالح:

 مما �سبق ذكره من معنى �ملحاماة يف �للغة، يت�سح معناها يف �ال�سطالح جلًيّا. 
فو� من قام بالدعوى عن �خل�سم نيابًة  �إال �أن �لفقهاء يف �لفقه �الإ�سالمي قدميًا مل يحَُعرِّ
خا�سة  باأحكام  باملحامي  �ليوم  بعرف  ي�سمى  ما  يفردو�  الأنهم مل  وذلك  باملحامي؛ 

جوهرية تنفرد عن �لنائب �لعام.
�إمنا �أطلقو� على من ي�سمى باملحامي �ليوم: )�لنائب يف �خل�سومة(، وذلك من 
منطلق �أن �لنيابة يف �خل�سومة نوع من �أنو�ع �لنيابة �لعامة �لتي عقد لها �لفقهاء كتابًا 

ا يف م�سنفاتهم.  خا�سً
 لذ�؛ فاإن ما �سنذكره من تعريف للمحاماة يف �ال�سطالح هو: تعريف �لنائب يف 

)18) انظر: ل�سان العرب )14 / 198، 200)، و القامو�س املحيط �س )1648)، و خمتار ال�سحاح �س )66)،  و املعجم الو�سيط 
)1 / 207، 208) مادة: حمي.
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�خل�سومة، وقد �سبق معنى ذلك.

امل�صاألة الثانية: م�صروعية النيابة عن الغري

�حلج  حاالت  يف  كما  و�الأعمال  �لعباد�ت  من  كثري  يف  �لغري  عن  �لنيابة  ت�رشع 

و�لعمرة وغري ذلك من �الأعمال �لتي ت�رشع فيها �لنيابة، ودليل ذلك ما جاء عن �لف�سل 

بن عبا�ص ر�سي �هلل عنهما قال: كنت رديف ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم. فجاءته 

�مر�أة من خثعم ت�ستفتيه... فقالت: يا ر�سول �هلل، �إن فري�سة �هلل يف �حلج �أدركت �أبي 

�سيًخا كبرًي�. ال ي�ستطيع �أن يثبت على �لر�حلة، �أفاأحج عنه؟ قال: »نعم«)19(. وذلك 

يف حجة �لود�ع. وكذلك ت�سح �لنيابة عن �لغري يف �الخت�سام و�أمور �لق�ساء وغري 

ذلك؛ الأنه رمبا ال يكون �ساحب �حلق ف�سيًحا فاإذ� تكلم �أمام �لقا�سي لعله ي�سيع حقه 

، فينيب عنه يف هذه �حلالة لكي يطالب بحقه، وي�سدق ذلك ما جاء يف �حلديث 

، فلعل  �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: ))�إنكم تخت�سمون �إيلَّ �ل�سحيح 

بع�سكم �أن يكون �أحلن بحجته من بع�ص، فاأق�سي له على نحو ما �أ�سمع منه، فمن 

قطعت له من حق �أخيه �سيًئا فاإمنا �أقطع له قطعة من �لنار((...�حلديث )20(. ففي هذ� 

�حلديث داللة ال تقبل �ل�سك على �أن معرفة �حلق من �لباطل يف خ�سومات �لنا�ص 

ا؛ الأنهم ال علم لهم  �أمر يع�رش على �أهل �لفطنة من �لق�ساة؛ بل وعلى �الأنبياء �أي�سً

خ�سم  كل  فاإن  �لنا�ص،  �رش�ئر  يتولى  و�هلل  بالظاهر  يحكمون  فهم  �الأمور،  ببو�طن 

خ�سمه،  لدى  �حلق  وجه  له  بد�  و�إن  �الإن�ساف،  يطلب  و�أنه  �ملظلوم،  �أنه  يحُح�سب 
ڦ   ڦ   ژ  وظهر و�سوحه جليًّا، وو�رى ومارى، ولّج يف �خل�سام، قال تعالى: 

)19) �سحيح البخاري 2/ 132رقم 1513، وم�سلم 2/ 973 رقم 1334.

)20) رواه البخاري )6748) )6/ 2622)، وم�سلم )1713) )3 / 1337)، وغريهما.
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ         چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   

گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ژ)21(.
لت�سارب �الأدلة، ومقارعة �حلجج،  �لق�ساء ميد�نًا ف�سيًحا  لذلك كانت جمال�ص 
و�حلق قد يختفي يف و�سط �للجة، �أو عجاجة �لقول؛ وقد يتبدد يف منازع �الأهو�ء 
ومت�سارب �الأقو�ل؛ ولقد قال بحق بع�ص �لق�ساة: ال تقولن �إن �حلقيقة تد�فع عن 
لي�سو� جميًعا  �لنا�ص  �أدر�نها، ولكن  �لنفو�ص من  لو خلت  يكون  فاإن ذلك  نف�سها، 
� الزًما علينا �أن نفعل كما يفعل �لذين يدخلون  �أ�سفياء يف �أرو�حهم؛ لذلك كان حدًّ

�حلديد �لنار ِليَلنَي )22(.
يقدمو�  �أن  �ملبطل،  وكذلك  �ملحُِحّق،  ��سطر  �الأحيان  من  كثري  يف  فاإنه  لذلك؛ 
ميد�ن  يف  خ�سومهم  وينازلون  بحججهم،  يدلون  �خل�سومات،  يف  عنهم  وكالء 
�ال�ستدالل؛ وبيان �حلقيقة يف م�سطرب �لرياح �لهوجاء، و�لقا�سي �لفاح�ص يلتم�ص 
�أق�سى ما  �لعثري �لذي يثريه �ملتناظرون، ويبذلون فيه  به و�سط ذلك  ليهتدي  �لنور 

�آتاهم �هلل من ف�ساحة �لل�سان، وح�سور �جلنان، و�سيا�سة �لبنان.
 وملا جاء �الإ�سالم �لذي يحمل �ل�سياء و�لنور لينقي �لقلوب وي�سفيها، كان عند 
�لعرب ما هو من قبيل ذلك، وقد توقعه  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف ذلك �حلديث 
�أن  �لنبوي �ل�سابق. لذ� فقد كان بع�ص �ل�سحابة  ر�سو�ن �هلل عليهم يتعففون عن 
يقفو� مو�قف �خل�سومات؛ فكانو� يوكلون غريهم يف ق�ساياهم، ت�سونًا عن جلاجة 
�خل�سومة))2(. حيث ورد عن �أهل �لعلم رحمهم �هلل  ذم �خل�سومة على �جلملة، كما 

)21) �سورة البقرة، الآيات 204، 205، 206.

)22) نقله ال�سيخ حممد اأبو زهرة يف جملة لواء الإ�سالم، العدد الثامن من ال�سنة الثالثة �سنة 1369 هـ، �س 41.

)23) ينظر: ال�سنن الكربى للبيهقي، كتاب النيابة، باب التوكيل يف اخل�سومات مع احل�سور والغيبة 6 / 134.
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ا  �أي�سً عنه  �لهيئات، وحكي  لذوي  �خل�سومات  كره  �أنه  �هلل  مالك رحمه  حكي عن 
قوله: �أرى �ملخا�سم رجل �سوء))2(.

�لهيئات،  ذوي  من  وهو  بخ�سومة   �بتلي  �إذ�  �ل�سخ�ص  حاجات  من  كان  لذ�   
يف  مقامهم  يقوم  من  يوكلو�  �أن  �حلق،  و�إظهار  �لتكلم  يح�سنون  ال  �لذين  من  �أو 
ع َهمَّ بخ�سمه  خ�سوماتهم، حتى ال ي�سيع حق ور�ءه حمق، ويندحر كلحُّ مبطٍل َج�سِ

�ل�سعيف لياأكل حقه.
 كما �أن �لو�سول �إلى �لق�ساء يف �لوقت �حلا�رش �أ�سبح �سعًبا، وخا�سة يف �لدول 
در��سة  �إلى  �لتي حتتاج  �لفنون  من  فنًّا  �أ�سبح  �لو�سعية، حتى  �لقو�نني  تطبق  �لتي 
وتفهم، مما جعل �لنا�ص يلجاأون �إلى �أ�سحاب �الخت�سا�ص من �ملحامني لي�ستخرجو� 
حقوقهم، وقد تو�سع �لنا�ص يف ذلك حتى يف �أب�سط �لق�سايا، مما كلََّف �لنا�ص كثرًي� 
من �ملال و�جلهد و�لوقت، بل رمبا د�مت �لق�سية �ل�سنو�ت �ملتعددة دون ف�سل وحكم، 
ملماطلة �ملحامني حتى ي�ستفيدو� وميت�سو� مال من وّكلهم، مما جعل �لنا�ص يتذمرون 

ويرددون: �أن �لعد�لة �لبطيئة �أ�رش �أنو�ع �لظلم.
 و�لنائب يف �خل�سومة �أو »�ملحامي« يجب �أن يكون عونًا للقا�سي يف �لو�سول 
�لباطل و�ملماحكة و�ملر�وغة،  �أو حماماته مبنية على  نيابته  �إلى �حلق، و�أن ال تكون 
و�إبطال �حلق و�إحقاق �لباطل، وك�سب �لدعوى باأي �أ�سلوب لي�ستفيد ماليًّا من موكله، 

و�سهرة بني �لنا�ص. فاهلل �سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك بقوله جل وعال: ژ ې  ې  
ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئژ))2(  .

 قال �لقا�سي �أبو بكر �بن �لعربي يف �أحكام �لقر�آن، عند هذه �الآية: �إن �لنيابة عن 

)24) ذكره مّياره يف �سرحه: )التقان والإحكام) �س41،42. فريد هنا �سوؤال هل تذم اخل�سومة مطلًقا؟ قال الإمام النووي: 
اأعلم). انظر: �سرح م�سلم للنووي )219/16)، و�سبل  اإثبات باطل، واهلل  اأو  )واملذموم هو اخل�سومة بالباطل يف رفع حق 

ال�سالم لل�سنعاين )204،203/4).

)25) �سورة الن�ساء اآية )105).
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�ملبطل و�ملتهم يف �خل�سومة ال جتوز، بدليل قوله تعالى لر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم: 
. 

ژ ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ        پ  پ  پ  ژ)26(

�إثبات  �أو  حق  رفع  يف  بالباطل  �خل�سومة  هو  )و�ملذموم  �لنووي:  �الإمام  وقال 
باطل، و�هلل �أعلم( )27(.

من هنا فقد �ختلف �لفقهاء رحمهم �هلل يف حكم �لنيابة عن �لغري يف �خل�سومات 
جنملها يف ثالثة �أقو�ل:

�لقول �الأول: وهو ر�أي �جلمهور، وقد ذهبو� �إلى جو�ز �لتوكيل يف �خل�سومة 
ذلك،  غري  �أو  لعذٍر  ذلك  كان  و�سو�ء  غائًبا،  �أم  حا�رًش�  �ملوكل  كان  �سو�ء  مطلًقا، 

عى عليه))2(.  دَّ عياً �أو محُ دَّ ل محُ و�سو�ء كان �ملوكِّ
و��ستدلو� مبا يلي:

ما رو�ه �أبو هريرة ر�سي �هلل عنه قال: كان لرجل على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
جمل �سن من �الإبل، فجاءه يتقا�ساه فقال: )�أعطوه(، فطلبو� �سنه فلم يجدو� له �إال 
�سنًّا فوقها، فقال: )�أعطوه(، فقال: �أوفيتني �أوفى �هلل بك، قال �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم: )�إن خياركم �أح�سنكم ق�ساء( )29(.
 ووجه �لداللة يف �حلديث: �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم وكل عنه من يقوم 
بدفع �حلق، مع ح�سوره يف �لبلد، وقدرته على �لقيام بالعمل؛ قال �بن حجر: )قال 
�بن بطال: �أخذ �جلمهور بجو�ز توكيل �حلا�رش بالبلد بغري عذر، ومنعه �أبو حنيفة �إال 

القرطبي يف تف�سريه )5 / )377)،  العربي )1 / 626)، تب�سرة احلكام )1 / 185)، وذكر نحوه  القراآن لبن  اأحكام   (26(
وحممد بن مفلح املقد�سي يف )الفروع) )267/4).

)27) انظر: �سرح م�سلم للنووي )219/16)، و�سبل ال�سالم لل�سنعاين )204،203/4).

)28) املهذب 458/1، وحتفة املحتاج 306/5، وال�سرح الكبري 378/3.

)29) رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب النيابة – باب وكالة ال�ساهد والغائب جائزة – فتح الباري ج 4 �س )482)، واأحمد يف 
م�سنده ج 17 �س )56) طبعة دار املعارف مب�سر �سنة 1395 هـ.
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ْر�ٍص، �أو �سفر، �أو بر�سا �خل�سم، و��ستثنى مالك من بينه وبني �خل�سم عد�وة(  بعذر محُ
 .)(0(

�إال  �لبدن،  �ل�سحيح  بالبلد،  �حلا�رش  توكيل  يجوز  ال  �إنه  قالو�:  �لثاين:  �لقول   
بر�سى خ�سمه، �أو كان ذلك بعذر من مر�ص �أو �سفر وهو قول �حلنفية)1)( ، عللو� 
ل جمل�ص �حلكم وخما�سمته حق خل�سمه عليه، فلم يكن له  ذلك: باأن ح�سور �ملوكَّ

نقله �إلى غريه بغري ر�سى خ�سمه، كالدين عليه. 
 �لقول �لثالث: �أنه ال يجوز للخ�سم �ملطلوب )�ملحُّدعى عليه( �أن يوكل عنه يف 
�رشر  يلحقه  �لتي  �الأمور  من  ونحوهما  �سفٍر،  �أو  مر�ص،  من  بعذر  �إال  �خل�سومة، 

برتكها، وهذ� قول �سحنون من �ملالكية)2)(. 
وعللو� ذلك: باأن هذ� من �ل�رشور�ت �لتي تبيح ذلك)))(.

 امل�صاألة الثالثة: �صروط و�صوابط النيابة عن الغري يف اخل�صومة

�إن للمرء يف جمل�ص �لق�ساء �أن ينت�سب خما�سًما عن نف�سه، مد�فًعا عن حقه �أو 
مطالًبا به، مبيًنا ما عنده من �الأدلة و�حلجج �لد�لة على �سدقه يف ق�سيته، �سو�ء �أكان 
مدعًيا �أو مطالًبا بحقه، وله �أن يوكل من يقوم مقامه، وينوب منابه يف جمل�ص �حلكم 
و�لق�ساء، فيقوم هذ� �ملوكل بالدفاع عن موكله، و�لنيابة عنه يف �أقو�له، معربًا عما 

لدى موكله من �أدلة وحجج، تظهر �سدقه يف دعو�ه.
 ومبا �أن �لنيابة �سو�ء يف �خل�سومة �أو غريها من جملة �لعقود �ل�رشعية، فال بد �أن 

)30) فتح الباري جـ4 �س )483).

)31) حا�سية ابن عابدين )5 / 512)، وحا�سية الطحطاوي )3 / 265).

)32) تب�سرة احلكام لبن فرحون 182/1.

)33) تب�سرة احلكام لبن فرحون )1 / 182).
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نذكر �سو�بطاً و�رشوطاً لهذه �لنيابة، ليكون كال �لطرفني على علم بها ومبقت�سياتها، 
على  مبنية  �خللق  حقوق  الأن  وموكله؛  �لنائب  بني  نز�ع  �أو  �سقاق  حلدوث  وجتنًبا 

�مل�ساّحة.
 و�سنذكر�إن �ساء �هلل هاهنا ما ذكره �لعلماء �أو �أ�سارو� �إليه يف كتبهم حول مو�سوع 

النيابة يف اخل�ضومة، وما يتعلق بها من �رشوط و�ضوابط.
وهي كما يلي:

: ال بد اأن تكون النيابة يف اخل�ضومة وكالة خا�ضة، م�ضتوفية لل�رشوط، وخالية  اأوالاً
يجعله  فيها خا�ص:  �إذن  غري  من  للخ�سومة  �لعام  �لنائب  تويل  �أن  �إذ  �ملو�نع.  من 
عر�سة للتهمة �ملوؤدية �إلى �ل�سقاق و�لنز�ع، وذلك ملا يت�سمنه عقد �لنيابة يف �لغالب 
من  ذلك  ونحو  و�إ�سقاطات، وطالق، وخلع،  و�إبر�ء�ت،  وتبعات،  �إلز�مات،  من 

�أمور تعود بال�رشر على �ملوكل �إن مل يكن قد �أذن فيها)))(.
ثانًيا: �إن �لنيابة يف �خل�سومة ال ميلك فيها �لنائب �مل�ساحلة عن �حلق، وال �الإبر�ء 
منه. وذلك �أن �الإذن يف �خل�سومة ال يقت�سي �سيًئا من ذلك)))(. قال �بن قد�مة: »من 

غري خالف نعلمه« )6)( �هـ.
بع�ص �حلق،  و�لتنازل عن  �الإبر�ء  �لغالب من  �لنيابة يف  يت�سمنه عقد  ملا  وذلك 

وهذ� تربع ال ي�سح �إال من �ساحب �حلق، �أو �لتن�سي�ص على ذلك يف �لنيابة)7)(.
ثالًثا: ال بد �أن يكون �لتوكيل يف �ل�سلح يف �خل�سومات، فيما يقبل �ل�سلح من 

)34) املغني )5 / 94)، وتاريخ الفقه الإ�سالمي لبدران اأبو العينني �س465، واملدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي �س286.

)35) املغني )85/5)، رو�سة الطالبني )3 / 550، 551).

)36) املغني )5 / 85).

الإقرار يف  اأئمة احلنفية �سحة  بع�س  نقل عن  ال�سمرقندي  اأن  463).اإل   /  3( القناع  ك�ساف   ،(12  / املب�سوط )19   (37(
جمل�س احلكم يف النيابة باخل�سومة. بل اإنه نقل عن بع�سهم �سحته مطلًقا يف النيابة باخل�سومة. ينظر: حتفة الفقهاء 

.(229 / 3(
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�أو  بزنا،  م�ساحلة  يف  يوكل  فال  �رشًعا،  به  �ملطالبة  ويجوز  و�حلقوق،  �خل�سومات 
�أمور، فال يدخل �ل�سلح فيها  �أو خمر، ونحو ذلك من  �أو طلب ثمن ميتة،  �رشقة، 

وال يحّل)))(.
ر�بًعا: يجب �أن تكون �لنيابة يف �خل�سومة معلومة عن دعوى �سحيحة، قد علم 

�لنائب فيها �سدق موكله يف دعو�ه، �أو ظنَّ ذلك. 
ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ژ  تعالى:  لقوله  باطل،  يف  خما�سم  غري  موكله  و�أن 
�أن يخا�سم  0)(. ونقل يف �رشح �الإقناع عن بع�سهم)1)(: ال يجوز الأحد  ېئژ)9)(

عن غريه يف �إثبات حق، �أو نفيه عنه، وهو غري عامل بحقيقة �أمره.
خام�ًسا: �أن ال يكون �لق�سد من �لنيابة �الإ�رش�ر باخل�سم. فاإن ظهر ذلك فاإنه يجب 

على �لقا�سي �أو �مل�سلح عدم �عتبار �لنيابة و�إلغائها.
قال �الإمام �لنووي: )و�ملذموم هو �خل�سومة بالباطل يف رفع حق �أو �إثبات باطل، 

و�هلل �أعلم( )2)(.
جاء يف تب�رشة �حلكام: كل من ظهر منه عند �لقا�سي لدد، وت�سغيب يف خ�سومة، 

فال ينبغي له �أن يقبله يف وكالة، �إذ ال يحل �إدخال �للدد على �مل�سلمني )))(.
نع  محُ �حلق،  وقطع  للباطل،  وطلبه  �ملخا�سم،  �لنائب  لدد  بان  �إذ�  �لكايف:  ويف   
من تعر�سه للوكالة )))( �أهـ. وذلك �أن �لنيابة يف هذه �حلالة حمرمة؛ الأنها وكالة يف 

)38) انظر: رو�سة الطالبني )3 / 553).

)39) �سورة الن�ساء ، اآية )105)

)40) تب�سرة احلكام )1 / 185)، و�سرح الإقناع للبهوتي )3 / 483)، وحا�سية ابن عابدين )5 / 374).

)41) هو القا�سي اأبو يعلى. ينظر: �سرح الإقناع للبهوتي )3 / 483).

)42) انظر: �سرح م�سلم للنووي )219/16)، و�سبل ال�سالم لل�سنعاين )204،203/4).

)43) تب�سرة احلكام )1 / 185).

)44) الكايف يف فقه اأهل املدينة املالكي للقرطبي �س )395). وينظر: فتح القدير مع التكملة )6 / 560).
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مع�سية)))(.
باإذن  �إال  �إذ� كان �سحيحاً، ومقيماً  �أن يوكل غريه  �أنه ال يجوز للخ�سم  �ساد�ًسا: 

خ�سمه. 
 وهذ� عند �حلنفية، وعرفنا �أن �لر�جح يف ذلك هو �الإطالق، وهو قول �جلمهور.
�سابًعا: �أنه ال يجوز للمدعى عليه �أن يوكل غريه، �إال بعذر من مر�ص، �أو �سفر، �أو 

م�سوغ معترب، وهذ� قول بع�ص �ملالكية. وقد �سبق ترجيح قول �جلمهور. 
ثامًنا: �إذ� وكله يف ق�سية و�نق�ست، مل يقم �لنائب وكياًل يف ق�سية �أخرى، �إال �إن 

كانت �لنيابة مبهمة، وكان ذلك بقرب �خل�سام)6)(.

امل�صاألة الرابعة: اآداب النيابة عن الغري يف اخل�صومة

وقد ذكر �لعلماء رحمهم �هلل للوكالة يف �خل�سومة �آد�بًا، ينبغي �أن يتحلى بها كلٌّ 
من �لنائب وموكله، وهي كاالآتي:

 �أواًل: ال ي�سلح للرجل �أن يوكل �أباه ليطلب له حقه، الأن ذلك ��ستهانة لالأب)7)(.
وقد يتوجه ذلك فيما البد منه.

عنّي �رشح �لنائب با�سم �لقا�سي، مل   ثانًيا: �إذ� وقع �لتوكيل للوكيل عند قا�ٍص محُ
يكن للموكل �لتكلم عند قا�ص �آخر غريه، �إال �أن يكون �لتوكيل جممال)))(.

 ثالًثا: ال بد للوكيل يف �خل�سومة �أن يحيط بجميع ما يتعلق باخل�سومة وتبعاتها 
ومالب�ساتها، ليعرف �حلق من غريه، و�سدق موكله من كذبه.

)45) ال�سرح ال�سغري مع حا�سية ال�ساوي )2 / 182). و�سرح الإقناع للبهوتي )3 / 483).

)46) تب�سرة احلكام لبن فرحون )1 / 182).

)47) تب�سرة احلكام لبن فرحون )1 / 182).

)48) املرجع نف�سه
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�لظن  يتقي �هلل يف خما�سمته عن غريه، و�أن يح�سن  �أن  للوكيل  ينبغي  ر�بًعا:   
بخ�سم موكله، و�أن يعامله معاملة من يريد �خلري لالآخرين كما يريده لنف�سه.

 خام�ًسا: ينبغي للوكيل �إذ� عزله موكله يف خ�سومة، �أن ال يكون وكياًل خل�سمه 
يف هذه �خل�سومة؛ وذلك ملا �طلع عليه من عور�ته، ووجوه خ�سوماته)9)(.

امل�صاألة اخلام�صة: �صوابط عزل النائب يف احل�صور

 وقد ذكر �لعلماء �سو�بط عزل �ملوكل نائبه، وهي كاالآتي:
1 -للموكل عزل وكيله ما مل ينا�سب �خل�سومة.

2 -�إذ� كان �لنائب قد نازع خ�سمه وجال�سه عند �حلكام ثالث مر�ت فاأكرث، مل 
يكن للموكل عزله.

) -يجوز للموكل �أن يعزل �لنائب ولو نازع خ�سمه وجال�سه عند �حلكام ثالث 
مر�ت فاأكرث، �إذ� ظهر منه غ�ص �أو تدخيل يف خ�سومته، وميل مع �ملخا�سم له فله 

عزله.
يف�سخ  �أن  وله  عيًبا  ذلك  كان  غ�سه،  ظهر  ثم  باأجر،  وكيله  �ملوكل  وكل  -لو   (

�لنيابة)0)(.
 وهنا ترد م�ساألة هامة وهي: فيما لو عزل �ملوكل وكيله، فاأر�د �لنائب �أن يتوكل 

خل�سمه، فاأبى �الأول ملا �طلع عليه من عور�ته ووجوه خ�سوماته؟ 
�الأدب  من  لكن  �ال�ستغناء)1)(.  من  له  ويتوكل  قوله،  منه  يقبل  ال  �لعلماء:  قال 
و�ملروءة �أن ال يتوكل خل�سم موكله يف ق�سية �طلع فيها على وجه �لق�سية وفحو�ها، 

)49) تب�سرة احلكام لبن فرحون )1 / 183).

)50) انظر: تب�سرة احلكام لبن فرحون )1 / 180 – 181).

)51) تب�سرة احلكام لبن فرحون )1 / 183).
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وقد مر ذلك يف �الآد�ب.

امل�صاألة ال�صاد�صة: حكم ما نتج من ت�صرفات النائب بعد عزله

 وقبل علمه بالعزل

�أو  �لنائب  �إذن، ومن جهة  �لنيابة عقد جائز من �لطرفني؛ الأنها من جهة �ملوكل 
وقت  �أي  �أحدهما  بف�سخ  تبطل  فاإنها  هذ�  وعلى  جائز.  وكالهما  نفع،  بذل  �لنائب 

�ساء، لعدم لزومها)2)(.
نتعر�ص يف  �ملوكل لوكيله، و�سوف  �لنيابة: عزل  بها  �لتي تبطل   ومن �حلاالت 
هذه �مل�ساألة حلكم ما نتج من ت�رشفات �لنائب بعد عزله، وقبل علمه بالعزل، حيث 
فاإذ�  �لنيابة،  �إمنا هي مبوجب  �لنائب  بها  يقوم  �لتي  �لت�رشفات  من  ت�رشف  �أيَّ  �أن 
زل �نتهى ما منح له من �سالحيات كانت له، فاإذ� قام باأي ت�رشف نتج عنه منافع �أو  عحُ

م�سار، فهل تعترب ت�رشفاته معتربة �أم ال؟ 
 �ختلف �أهل �لعلم رحمهم �هلل يف حكم ت�رشفات �لنائب �إذ� عزله �ملوكل قبل �أن 

يعلم �لنائب بالعزل، على ما يلي:
القول الأول:

 ذهب بع�ض العلماء اإلى اأنه ال ي�ضرتط علم النائب بعزل موكله له.
رفع  باأنه:  ذلك  معللني  �أحمد)))(،  �الإمام  عن  ورو�ية  لل�سافعية)))(،  قول  وهذ� 
عقد ال يفتقر �إلى �ساحبه، فال يفتقر �إلى علمه كالطالق و�لعقد)))(. وعلى هذ�: فاإن 

)52) ينظر: �سرح الإقناع )3 / 468)، واملغني )5 / 123). وقد ا�ستثنى بع�س العلماء بع�س الأمور التي ل يحق للموكل اأو 
النائب ف�سخ النيابة فيها. لكننا اأعر�سنا عن اخلو�س يف مثل هذه التف�سيالت اخت�ساًرا.

)53) ينظر: مغني املحتاج لت�سربيني )3 / 275)، وحا�سية الباجوري )2 / 387).

)54) املغني لبن قدامة )5 / 123)، و�سرح الإقناع )3 / 471).

)55) ينظر: املغني لبن قدامة )5 / 123).
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�إال يف حالة  بالعزل،  يعلم  �لعزل، ولو مل  بعد  ي�سمن كل ت�رشف ت�رشفه  �لنائب 
�لعفو عن �لق�سا�ص، وذلك لتعلق �حلق بثالث، �إال �إن �أقام �ملوكل بينة بذلك.

القول الثاين: 

 قالو�: �إن �لنائب ال ينعزل عن �لنيابة �إال بعد �أن يعلم بعزل موكله. 
فا�سرتطو� علم �لنائب بعزله.

و�ل�سافعية)))(، ورو�ية عن  للمالكية)7)(،  �حلنفية)6)(، وقول  �لقول؛ قول   وهذ� 
�الإمام �أحمد)9)(.

 عللو� ذلك: �أنه لو �نعزل قبل علمه لكان فيه �إ�رش�ر؛ الأنه قد يت�رشف ت�رشفات 
تكون باطلة)60(، وعلى هذ� فاأي ت�رشف للوكيل بعد عزله، وقبل علمه، يكون نافًذ� 

و�سمانه على �ملوكل، مع عدم �لبينة.
القول الثالث:

النائب بعزله، وعلى هذا تكون ت�رشفاته بعد العزل  اإنه ال ي�ضرتط علم   قالوا: 
وقبل �لعلم مردودة، وغري معتربة، ولكن قيدو� ذلك ب�رشطني:

 �الأول: �أن ي�سهد �ملوكل على عزله.
 الثاين: اأن ال يفرط املوكل يف اإعالم النائب اأنه عزله حيث كان االإعالم ممكناًا. 

وهذ� �لقول قول للمالكية)61( .

)56) ينظر: �سرح تنوير الأب�سار مع حا�سية ابن عابدين )5 / 568) )569) وجممع الأنهر �سرح ملتقى الأبحر )1 / 247).

)57) ينظر: ال�سرح الكبري مع حا�سية الد�سوقي )3 / 379).

)58) ينظر: مغني املحتاج )3 / 257).

)59) ينظر: املغني لبن قدامة )5 / 123).

)60) ينظر: املغني لبن قدامة )5 / 123).

)61) ينظر: ال�سرح الكبري مع حا�سية الد�سوقي )3 / 379).
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ثمرة اخلالف:

بعد �لنظر يف هذه �مل�ساألة و�لرجوع �إلى بع�ص �ملر�جع �لتي مل �أذكرها هنا، مل 
يرتجح عندي قول من �الأقو�ل، لذ� فاإن ثمرة هذ� �خلالف وبناًء على ما �سبق من 

خالف كاالآتي:
 �إذ� تر�فع �لنائب خ�سًما عن موكله، وكان ذلك بعد عزله وقبل علمه بالعزل، 
ومل يكن ثمة بينة، فعلى �لقول �الأول: يكون �إقر�ره، �أو �سلحه، �أو نحو ذلك، باطاًل 
�أما  ومعتربة،  �سحيحة  �الأ�سياء  هذه  تكون  �لثاين:  �لقول  وعلى  �لوكيل.  وي�سمن 
على �لقول �لثالث: فاإن ما نتج من �سلح و�إقر�ر، ونحو ذلك يكون باطاًل ب�رشطني 
اأن ي�ضهد املوكل عند عزل وكيله، واأن ال يفرط املوكل يف اإعالم موكله يف ذلك)62(. 

فاإن مل يوجد هذ�ن �ل�رشطان ف�سلح �لنائب معترب. 

امل�صاألة ال�صابعة: بيان حقوق العقد يف النيابة

�لنائب  من  لكل  ويحفظ  �لعقد،  �أحكام  بتنفيذ  يتعلق  ما  هي  �لعقد:  حقوق   
و�ملوكل، و�مل�سرتي و�لبائع حقوقهم، كاإلز�م �لبائع بت�سليم �ملبيع �إلى �مل�سرتي بعد 

�أد�ء �لثمن، و�لرجوع بالعيب... وغري ذلك))6(.
�إلى  �أم  �ملوكل،  �إلى  �لنيابة  يف  �لعقد  حقوق  ترجع  هل  هنا  �مل�ساألة  و�سورة 

�لوكيل؟ فاأقول:
 �ختلف �لعلماء  رحمهم �هلل  يف هذه �مل�ساألة على ثالثة �أقو�ل:

القول الأول: 

 ذهبو� �إلى �أن حقوق �لعقد ترجع �إلى �لوكيل.

)62) ومن ذلك ما ا�ستجد الآن من و�سائل الإعالم، والأخبار املقروءة، واملرئية، وامل�سموعة، ونحو ذلك مما يقدره القا�سي.

)63) ينظر: تاريخ الفقه لإ�سالمي، د. بدران اأبو العينني �س )468).
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 وهذ� قول �ملالكية))6(، و�ل�سافعية))6(، �إال �أن �ملالكية قالو�: 
فلي�ص  ذلك عيب،  بعد  لو ظهر  فاإنه  لوكيله،  �سيًئا  �ملوكل  يعني  �أن  �إنه يف حالة 

للوكيل �لرد يف غري تفوي�ص)66(.
القول الثاين: 

 ذهبو� �إلى �أن حقوق �لعقد ترجع �إلى �ملوكل.
يدخل  وال  �بتد�ًء،  �إليه  ينتقل  �مللك  باأن  ذلك:  وعللو�  �حلنابلة)67(؛  قول  وهذ�   

�ملبيع يف ملك �لوكيل))6(.
القول الثالث:

 قالو�: �إن �مل�ساألة فيها تف�سيل: 
كما  باملوكل،  تتعلق  �لعقد  حقوق  فاإن  موكله،  �إلى  �لعقد  �لنائب  �أ�ساف  فاإن   
يف عقد �لنكاح، و�خللع، و�سلح عن دم �لعمد، �أو عن �إنكار، �أو عتق على مال، 
وكتابة؛ فلو �أ�سافها �إلى نف�سه مل ي�سح، �أما �إن �أ�ساف �لنائب �لعقد �إلى نف�سه، فاإن 

حقوق �لعقد تتعلق به، هذ� قول �حلنفية)69(.
الراجـــح:

 و�لذي يرتجح عندي من هذ� �خلالف �لقول �لثالث، وهو قول �حلنفية؛  ذلك: 
�أنه قول و�سط، وفيه جمع تقريبي بني �الأقو�ل. ذلك �أن �لنائب حينما ي�سيف �لعقد 
�إلى موكله؛ فاإنه يكون كاالأد�ة يف ذلك فهو عبارة عن و��سطة. �أما يف حالة �إ�سافته 

)64) ينظر: ال�سرح ال�سغري مع حا�سية ال�ساوي )184،183/2).

)65) ينظر: رو�سة الطالبني للنووي )3 / 555).

)66) ينظر: ال�سرح ال�سغري مع حا�سية ال�ساوي )184،183/2) وكذلك امل�سدر ال�سابق.

)67) ينظر: �سرح الإقناع )3 / 555).

)68) ينظر: �سرح الإقناع )3 / 555).

)69) ينظر: �سرح تنوير الأب�سار )5 / 544)، ومل اأجد لهم دلياًل اأو تعلياًل.
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�إلى نف�سه، فهنا ترجع حقوق �لعقد �إليه وذلك �أنه ناب عن �ملوكل فيما ت�رشف به  
و�هلل �أعلم.

امل�صاألة الثامنة: بيان حكم اختالف النائب

 مع من ينوبه يف بع�س اأمور النيابة

من �ملعلوم �أنه يثبت بالتوكيل والية للوكيل يكون بها قائًما مقام �ملوكل فيما وكل 
ترتتب على  �لتي  �الأحكام  �لنائب جميع  من  �ل�سادر  �لت�رشف  فيه، ويرتتب على 
�لت�رشف فيما لو �سدر من �ملوكل نف�سه. ثم �إن ت�رشفات �لوكيل فيما يخ�ص موكله 
منوطة بامل�سلحة، فمتى ما وقع من �لنائب يف ت�رشفه �رشر على موكله قد نتج عن 

�إهمال �أو تفريط، فاإنه ي�سمن نتيجة عمله هذ�.
ا �أبرم  عن طريق �لنيابة  �سلًحا   ولكي تت�سح هذه �ل�سورة جلية، فلو �أن �سخ�سً
�إما لكونه  �أنه غري ر��ٍص عن م�ساحلة �لوكيل،  �آخر، ثم بعد ذلك �دعى �ملوكل  مع 
مل ياأذن له يف �ل�سلح، �أو �أنه مل يوكله �أ�ساًل، �أو لغري ذلك من �الأ�سباب؛ فما حكم 

ذلك؟)70(.
 �إن يف حالة �دعاء �ملوكل �أن وكيله خالف �الأمر �لذي وكل به، و�أنه مل ياأذن له 
بهذ� �لت�رشف، �أو �أنه مل يوكله فيه مطلًقا، ونحو ذلك، فاإن �لعلماء �ختلفو� يف هذه 

�مل�سائل فيمن يقبل قوله منهما)71(، على قولني)72(:

)70) وهذا مفرو�س يف حالة اأن ل يكون هناك رغبة يف الرجوع عما مت التفاق عليه من الطرفني املدعي واملدعى عليه.

)71) وهذا يف حالة عدم وجود بينة من الطرفني.

)72) حاولت الخت�سار يف هذه امل�ساألة نظًرا لأن املق�سود من ذلك الثمرة املعنية منها فيما يخ�س البحث؛ لذا فاإين قد 
دجمت امل�سائل وذلك لأن اأكرثها متحد يف احلكم فلم يكن من الإفراد فائدة هنا. لذا فاإن ما يذكر يف هذا اخلالف من�سبًّا 

على ما ذكر من امل�سائل هنا.
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القول الأول: 

 �أنه يقبل قول �ملوكل بيمينه، وهذ� قول �حلنفية))7(، و�ملالكية بدون ميني))7(.
وهو قول لل�سافعية))7(.

و�حلنابلة يف �أ�سل �لنيابة ويف �سفتها)76(، وكذ� يف �لت�رشف عند بع�سهم)77(.
دليلهم: 

1 – �أن �الأ�سل عدم �الإذن فيما ذكره �لوكيل))7(.
2 – �أن �ملوكل �أعرف بحال �الإذن �ل�سادر منه)79(.

) – �أن �لنائب يف هذه �حلالة رمبا يقر بحق لغريه على موكله، فلم يقبل منه، كما 
لو �أقر بدين عليه)0)(.

القول الثاين: 

 �أنه يقبل قول �لنائب بيمينه، وهو قول لل�سافعية)1)(، وقول �حلنابلة، يف �الختالف 
يف �لتلف �أو �لتعدي)2)(، وكذ� �الختالف يف �لت�رشف �أو �لرد عند بع�سهم)))(.

)73) �سرح ملتقى الأبحر )1 / 239)، و�سرح الأتا�سي على املجلة )4 / 490)، م )1498).

)74) ال�سرح ال�سغري مع حا�سية ال�ساوي )2 / 189).

)75) مغني املحتاج )3 / 260، 262).

)76) املغني )5 / 106) )107).

)77) املغني )5 / 104) )108).

)78) ال�سرح ال�سغري مع حا�سية ال�ساوي )2 / 189)، ومغني املحتاج )3 / 260).

)79) مغني املحتاج )3 / 260).

)80) املغني )5 / 104).

)81) مغني املحتاج )3 / 262).

)82) �سرح الإقناع للبهوتي )3 / 485، 486)، واملغني )5 / 103، 105).

)83) املغني امل�سدر نف�سه.
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دليلهم: 

1 – �أن �لنائب �أمني يف �لت�رشف)))(.
2 – �أن �ملوكل قد �ئتمنه فعليه ت�سديقه)))(. 

) – �أن �الأ�سل بر�ءة ذمة �لوكيل)6)(.
) – �أنه منكر ملا يدعى عليه و�لقول قول �ملنكر)7)(.

من  �لنا�ص  عليه، المتنع  تعذرها  مع  �لبينة،  �إقامة  �لنائب يف  كلف  لو  – �أنه   (
�لدخول يف �الأمانات مع �حلاجة �إليها، فيلحقهم �ل�رشر)))(.

الراجح: 

 �لذي يرتجح عندي يف �مل�ساألة  و�هلل �أعلم بال�سو�ب �أن فيها تف�سياًل: 
فاإن كان �الختالف يف �أ�سل �لنيابة، كاأن يزعم �سخ�ص �أن فالنًا وكله يف �سيء 

معني، و�أنكر �الآخر، فال يخلو ذلك من �أمرين:
1 – �أن يكون هذ� �لنائب وكياًل عاًما للموكل، فهنا يقبل قول �لنائب بيمينه؛ الأن 

�الأ�سل �لنيابة بكل �سيء، �إال بدليل ��ستثنائي.
2 – و�إما �أن يكون هذ� �ل�سخ�ص مدعًيا �لنيابة عن �ساحب �خل�سومة، ومل يكن 
قد وكل فيما قبل، �أو �أن يكون قد وكل يف وكالة خا�سة غري م�ساألة �لتنازع، ففي هذه 

�حلالة يقبل قول �ملوكل بيمينه؛ الأن �الأ�سل عدم �لنيابة. 
و�هلل �أعلم...

)84) �سرح الإقناع للبهوتي )3 / 485).

)85) مغني املحتاج )3 / 262).

)86) ينظر: �سرح الإقناع للبهوتي )3 / 485).

)87) املغني )5 / 103).

)88) امل�سدر نف�سه وفيه ) قال القا�سي: اإل اأن يدعي التلف باأمر ظاهر كاحلريق والنهب فعليه اإقامة البينة على وجود 
ذلك) انتهى .
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فهو �سبحانه نعم �ملولى ونعم �لن�سري، وهو ح�سبنا ونعم �لنائب و�سلى �هلل و�سلم 
على نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.

اخلامتة

من  �خل�سومات  يف  و�لنائب  و�لوكالة  بالنيابة  يتعلق  ملا  �ال�ستعر��ص  هذ�  وبعد 
م�ضائل واختيارات اآثرنا فيها تلم�ض ال�ضائب منها، وعر�ض ذلك يف م�ضائل ونقاط 
و��سحة �ملعنى و�الأ�سلوب لي�سهل على �لقارئ وطالب �لعلم �لوقوف على بغيته، 
فاإن كان ما عملت �سو�بًا فهو من �هلل جل جالله وتوفيق منه، و�ن كان خطاأً فهو من 
نف�سي، و�أدعو �هلل �أن يلهمنا �ل�سو�ب و�لرجوع �إليه، �إنه نعم �ملولى ونعم �لن�سري.


