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 اإلهداء
 أىدي حبثي ىرا إىل نٌز البشسية ًمعلم اإلنسانية سيدنا حممد بن عبد اهلل صل اهلل عليو ًآلو ًسلم.

 ًأىديو إىل من سيس الليايل ًاعطاني من جيده ًًقتو أمي ًأبي..

 ًأىديو إىل اساترتي الرين ما خبلٌا  بعلميم علي.

 ًاخص بالركس منيم استاذي املشسف

 صاىم اهلل عني خري اجلصاءج

 ًأىديو إىل شمالئي الطلبة
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 شكر
اتقدم بشكسي اجلصٌل الوافس إىل استاذي هشسف البحث االستاذ الدكتوز بكس عباض 

 علً.

 كوا اتقدم بشكس ووافس احرتاهً إىل كل هي ساًدي ووقف هعً وآشزًً يف أمتام حبثً هرا.

 اى اشكس هي  ساهن يف تقدٌن املصادز واملساجع المتام هرا البحث والاًسى

 ...فلكن هًٌ الشكس والثٌاء  واالحرتام
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 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين عميو الصالة 
چ     چ    ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ  : والسالم، سبحانُو القائل في كتابِو الحكيم من سورة يوسف

 چچ  
(1)

أنني حفيظ لما استودعتني عميم بما وليتني، فأن القيام بالحفظ من مستمزمات أي ، 
حفظ ما وكل فيو، والعمم دليل عمى ذلك، فاألمانة وحدىا ال تفي ما  الوكالة ، والوكيل يجب عميو

 لم يصحبيا القوة عمى العموم والكفاية فيو.

لرفع القيود واألغالل التي  حيُث أن الشريعة اإلسالمية الغراء جاءت بتشريعاتيا السمحة
الخمق قاطبة بتيسير  وإلسعادكانت عمى أصحاب الديانات السابقة كالييود والنصارى ، 

التي تتضمن منافع جمة  معامالتيم ، وعدم التضييق عمييم فييا ، ولما كانت الوكالة من العقود
 اختمفوا في بعض التفاصيل أباحيا اإلسالم وبحثيا الفقياء وتوصموا إلى األتفاق عمى جوازىا وأن

 والفروع.

حيث لم تقتصر الوكالة عمى األمور المالية والتجارية ، بل دخمت في األمور األخرى 
ذات األىمية الكبرى، فدخمت في أمور الزواج والطالق ، وبما ان من ممك تصرفًا جاز لو أن 

 يوكل بِو غيرُه.

اقمة بالغة ويجب أن توافق بشكل فقد ذىب جميور الفقياء إلى ان المرأة وان كانت ع
صريح عمى الزواج، فبدون موافقتيا ال يتم ىذا العقد ، لكنيا ال تممك حق توكيل غيرىا ألنيا 

 عندىم ال تممك حق مباشرة زواجيا بنفسيا ، وبيذا الرأي أخذ قانون األحوال الشخصية.

غيره وجاز لُو أن  وكذلك في الطالق بما أن الزوج يممك ىذا الحق جاز لو أن يوكل فيو
 أو بعد تمام العقد. يفوض فيِو زوجتو عند تمام العقد أو قبل تمامو

وتأسيسًا عمى ذلك ال يصح توكيل فاقد األىمية أو ناقصيا، وال يجوز لموكيل أن يوكل 
غيرُه إال أذا أذن لُو الموكل، وحيُث أن الوكيل سفير ومعبر عن الموكل فأن ميمتُو تنتمي بأجراء 

 وال يرجع عميو بشيء من حقوق العقد.العقد 

  

                                                           
 .55سورة يوسف: آية:  (1)
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 خطة البحث

 تقسيم الموضوع إلى مقدمة ومبحثين وكل مبحث مقسم إلى مطمبين وخاتمة. تم

جائزة أم ال ومدى صحتيا في الزواج والطالق والمنيج  ىلالمقدمة وفييا أىمية الوكالة و 
 الذي سرت عميو.

 -المبحث األول: وقد قسم إلى مطمبين:

 وأسباب انتياءىا. –انواعيا  -شروطيا –أركانيا  0ىية الوكالة األول: ماالمطمب 

 المطمب الثاني: أدلة مشروعية الوكالة وأثارىا.

 

 -المبحث الثاني: وقد قسم إلى مطمبين:

 المطمب األول: الوكالة في الزواج.

 المطمب الثاني: الوكالة في الطالق.

 

 المتوصل إلييا.الخاتمة: وتشمل عمى  خالصة بالنتائج 
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 المبحث األول

ىية الوكالة وخصائصيا ين ، تناولُت في المطمب األول ماسنقسم ىذا المبحث إلى مطمب
 انتياء عقد الوكالة. وشروطيا وأركانيا وأنواعيا وأسباب

 وسنتناول في المطمب الثاني أدلة مشروعية الوكالة وأثارىا.

 

 المطلب األول

 ماىية الوكالة:
 .(1): ىي الحفظ والكفاية والضمان لغة الوكالة

أما اصطالحًا: ىي عقد) اتفاق( بين طرفين أو اكثر بحيث يقوم أحدىما نيابة عن األخر 
والحصول عمى حقوقو بالطرق القانونية، أي يقوم وفقيا شخص ما  بإداء التزاماتو أمام الغير

 .(2)بإحالل شخص معين محمو لمقيام بكافة التصرفات القانونية

 

 خصائص عقد الوكالة:

األصل أن تكون الوكالة تبرعيو فال يحصل الوكيل عمى أجر  أواًل: الوكالة عقد تبرعي:
 لكن يكون لو رغم ذلك أجر في حاالت معينة:

 إذا كان موضوع الوكالة يدخل في مينة الوكيل أو حرفتو. . أ
 إذا كان موضوع الوكالة عماًل تجاريًا بين التجار. . ب
 عمى إعطاءه أجر.إذا جرى العرف  . ت

 

 

                                                           
 . WWW.marocareit.comاإلجراءات المتبعة في توثيق عقد الوكالة  -موقع العموم القانونية (1)
 .40الدكتور عبد الرزاق السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ص (2)

http://www.marocareit.com/
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 ثانيًا: الوكالة عقد ينصب في األصل عمى تصرف قانوني:
حيث أن محل الوكالة األصمي يكون دائمًا تصرفًا قانونيًا ، يقوم بو الوكيل لصالح الموكل وليس 
معنى ىذا أن يقوم بِو الوكيل حتمًا باسم الموكل وأن كان ىذا ىو الغالب بل يصح أن يقوم بو 

صي، كما يقع في االسم المستعار وفي الوكالة بالعمولة ، ولكن يجب دائمًا أن يعمل باسمِو الشخ
 الوكيل لحساب الموكل ال لحسابِو الشخصي.

 

 ثالثًا: الوكالة من العقود المستمرة:
أي أنيا تستمر خالل تنفيذىا في الزمن ويترتب عن ىذا االستمرار عدم اعتبار أثر فسخ ىذه 

ي انقضت بحيث ال يكون لمفسخ أثر رجعي عمى ما تم تحقيقو إنما تقتصر العقود عمى المدة الت
 .(1)عمى المستقبل

  

                                                           

 ينظر: المصدر السابق موقع العموم القانونية.( 1)
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 شروط عقد الوكالة
 سنة(. 18أن يكون الوكيل بالغ سن الرشد) عمرُه أكثر من  .1
أن ال يكون أحد طرفي الوكالة) الموكل والوكيل( مصابًا بعتو أو جنون أو ما شابو ذلك،  .2

 أي أن يكونا عاقالن.
 يكون سبب الوكالة غير مخالف لمقانون أو العرف أو اآلداب العامة. أن .3
تسجيميا لدى دائرة كاتب العدل إلضفاء الصفة القانونية عمييا، ألنيا األرضية التي  .4

 ستبنى عمييا مجمل التصرفات القانونية.
يشترط في بعضيا لصق صورة الموكل عمييا أضافة إلى رسم الطابع حسب رغبة  .5

 .(1)لوكيلالموكل أو ا

 

 

 أركان عقد الوكالة:
  -الموكل: -1

وىو الذي يستعين بغيره، ويشترط فيو أن يكون لُو شرعًا حق التصرف فيما أذن لغيره أن 
يقوم بِو، فال يصح توكيل الصبي أو المجنون أو المغمى عميو مطمقًا، ألنيم ال تصح 

المالي، ألنُو ال يممك وكالتيم شرعًا، وال يصح توكيل المحجور عميو لسفِو في التصرف 
 مباشرتِو.

 

 الوكيل: -2
 وىو الذي يقوم بالتصرفات نيابة عن غيره بأذن منو وتوكيل، ويشترط فيِو أن يكون:

عاقاًل، بالغًا، راشدًا، أو بعبارة أخرى أن تصح مباشرتِو لمتصرف المأذون فيو لنفسِو، 
بيع داري فال تصح أحدكما ب وكمتويشترط أن يكون الوكيل معينًا فمو قال ألثنين 

 الوكالة.

                                                           
(9)

 . 130ينظر : الدكتور عبد الرزاق السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ص  
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 الصيغة: -3

وىي االيجاب والقبول ، فاإليجاب يصدر من الموكل كأن يقول: وكمتك او 
 فوضتك لبيع داري ىذا.

 والقبول يصدر من الوكيل فيقول قبمت فتصح الوكالة أو يرفض فتبطل الوكالة. 

 

 

 الموكل فيو: -4
 .(1)أي ىو الحق أو السمعةوىو التصرف البذي يقوم بِو الوكيل نيابة عن الموكل، 

  

                                                           
(9)

 . 261التويجري، كتاب موسوعة الفقو اإلسالمي، ص 
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 أنواع الوكالة
 تقسم الوكالة إلى: وكالة عامة وخاصة ، ومدنية ، وتجارية:

عامة غير مقيدة ألداء مصالح موكمِو : وىي التي تمنح الوكيل صالحيات الوكالة العامة -1
 وترد في ألفاظ عامة فال يعين فييا الموكل محل التصرف القانوني وال نوعِو.

الوكالة  بعقد ةالخاصة: وىي التي يقوم الموكل بتوكيل الوكيل بقضية واحدة محددالوكالة  -2
 أو بعمل معين واحد.

الوكالة المدنية والوكالة التجارية: عند تحديد طبيعة الوكالة يجب النظر إلى صفة  -3
الموكل فأن كان تاجرًا وأبرمت الوكمة لتنفيذ عمل تجاري بالنسبة لو كانت تجارية ، 

لغرض اإلتجار ولكن لالستعمال ليس فالوكيل الذي يشتري سمعة مما يتجر فييا موكمو 
، وتعتبر الوكالة تجارية بالنسبة لموكيل إذا كان تاجرًا ولو  الشخصي كانت الوكالة مدنية

دخمت الوكالة في أعمال مينتِو فوكالة المحامي عن تاجر في قضية تجارية تعتبر مدنية 
 .(1)بالنسبة لممحامي وتجارية بالنسبة لمموكل

  

                                                           
(9)

 .288الدكتور باسم محمد صالح، كتاب القانون التجاري، القسم األول ، ص 
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 أسباب انتياء عقد الوكالة
أجميا، وذلك بأن يتم الوكيل التصرف الذي تنتيي الوكالة بتنفيذ العممية التي أعطيت من 

الوكالة تنتيي باستحالة تنفيذىا لسبب خارج عن أرادة  وكل فيو دون زيادة أو نقصان ، كما أن
 كما لو ىمك المنتوج بسبب الفيضان مثاًل. المتعاقدين وذلك كالقوة القاىرة أو الحدث الفجائي،

كان ذلك راجع لتقصير الوكيل أو عدم كما تنتيي الوكالة بعدم النجاح في العمل ولو 
 . كفاءتِو ، فالتزام الوكيل ىو التزام ببدل عناية وليس ألتزامًا بتحقيق نتيجة

كما تنتيي الوكالة لتحقيق شرط أو حمول األجل حيُث قد تكون معمقة عمى شرط واقف 
 فال تنشأ أال بتحقيقو، أو شرط فاسخ فيفسخ العقد بتحققو.

ة مضافة إلى أجل فتنتيي بانتيائو حيُث يكون المقياس في ىذه كما قد تكون الوكال
 الوكالة بالمدة التي تنقضي وليس باألعمال التي تتم.

كما تنتيي الوكالة بعزل أو تنازل الوكيل حيث أن المشرع خول الموكل عزل وكيمُو متى 
مصمحة  ياة فيشاء إال أن المشرع نص في نفس الوقت عمى استثنائيين وىما: إذا كانت الوكال

لموكيل أو الغير، وال يجوز عزل وكيل الخصومة متى اصبحت الدعوى جاىزة لمحكم حيث ال 
يبقى لممحكمة سوى حجزىا إلصدار حكم فييا، حيُث يمكن عزل الوكيل في ىذه الحالة تعسفًا 

 ظاىرًا من طرف الموكل.

موكل بتنازلو عن كما تنتيي الوكالة بتنازل الوكيل عنيا شريطة أن يخبر الوكيل ال
الوكالة وأن يتخذ التدابير الالزمة لممحافظة عمى مصالح الموكل، فأن لم يتخذ ىذه التدابير فأنو 

 عن األضرار التي قد تمحق الموكل وذلك تحت طائمة المطالبة بالتعويض. يصبح مسؤوالً 

وت الوكيل كما تنتيي الوكالة في حالة الموت أو فقدان األىمية، حيُث تنتيي الوكالة بم
أو الموكل، وذلك لكونيا تقوم عمى االعتبار الشخصي وال تمتد إلى الخمف ، اما إذا كانت 
الوكالة معطاة من أطراف عدة موكمين فأنيا ال تنتيي أال بالنسبة لمن مات منيم، حيُث تنتيي 

 بالنسبة لنصيب اليالك من الصفقة ما لم يكن غير قابمة لمتجزئة.

تنتيي بمجرد موت الموكل بل تبقى قائمة إلى أن يعمم الوكيل بذلك كما أن الوكالة ال 
حيُث تبقى صحيحة التصرفات التي يبرميا الوكيل باسم الموكل خالل الفترة التي يجيل فييا 

 موت الموكل شريطة أن يجيل ذلك الغير بدوره.
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كما تنقضي الوكالة بحدوث تغيير في حالة الموكل كأن يحجز عميو بمقتضى حكم 
 . (1)قضائي أال أنو يطبق في حالة الوكيل أيضًا وأن لم ينص المشرع صراحة عمى ذلك

  

                                                           
(9)

 .167الدكتور عبد الرزاق السنيوري، ص المصدر السابق،  ينظر: 
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 المطمب الثاني

 أدلة مشروعية الوكالة وأثارىا

 أدلة مشروعيتيا

 جائزة شرعًا، وأدلة مشروعيتيا الكتاب، والسنة ، واإلجماع، والمعقول:الوكالة 

 أما الكتاب:

ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ٹ ٹ چ : شرعت بآيات كثيرة ، كقولِو تعالى في سورة الكيف فقد

 چ
(9)

فيذا من باب التوكيل، وقد قصو اهلل تعالى عن أصحاب الكيف من غير نكير فكان ،  
شرع لنا ما لم يرد  شرع من قبمناما  شريعة لنا ، ألنُو لم يرد في شرعنا ما ينسخُو، واألصل : أن 

 ناسخ. 

 وأما السنة:

( أعطاه دينارًا يشتري لُو بِو نص الحديث الشريف: ) عن حكيم بن حزام أن النبي) فقد
ُأضحية، فأشترى لُو ُأضحية لُو بدينار، فباعيا بدينارين، ثم أشترى ُأضحية بدينار، وجاءُه بدينار 

عمر بن أم سممة ، ( بالدينار، ودعا لُو بالبركة في بيعِو، وبتزويج وُأضحية، فتصدق النبي )
 (.( وكمُو بتزويج أمو أم سممة من النبي )أي أن الرسول)

 

 وأما اإلجماع:

إلى يومنا ىذا من غير نكير،  ()قد أجمعت عمى جوازىا من بعد رسول اهلل فأن األمة 
حيث أجمع عمماء األمة عمى جواز الوكالة، وذلك ألن الحاجة داعية إلييا ، ألن من الناس من 

 لم يؤت القدرة والكفاءة وما يؤولُو لمقيام بأعمال قد يكون في أمس الحاجة إلييا.

 

 

                                                           

 19(  سورة الكيف: آية:  1)
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 واما الدليل المعقول:

حاجة الناس إلى التوكيل ، وقد عبر عن ذلك صاحب اليداية بقولِو: ألن اإلنسان  فيو
قد يعجز عن المباشرة بنفسِو، عمى اعتبار بعض األحوال ، فيحتاج إلى أن يوكل غيره، فيكون 

 .(1)بسبيل منو دافعًا لمحاجة

 

 أثار عقد الوكالة:

نشأ كذلك أثار بالنسبة لمغير الذي رفية الموكل والوكيل، وتطأثار فيما بين  تنشأ الوكالة
 يتعامل مع الوكيل.

حرية الوكيل إلى حد يحرمُو فيِو من كل تقدير فال يبقى ليذا  أواًل: بالنسبة لموكيل: يقيد الموكل
األخير سوى تنفيذ تعميمات األول حرفيًا. فيصير الوكيل كأنُو مجرد رسول مكمف بنقل أرادة 

 الموكل لمغير.

سمطة الوكيل فيقيده في بعض األمور بالشروط التي يعمل عمى مقتضاىا  وقد يوسع الموكل
مور وىنا تكون وكياًل بمعنى الكممة وقد يزيد الموكل في ويترك لو حرية التقدير في غيرىا من األ

توسيع سمطة الوكيل فيحدد لُو نوع من التصرف ويفرض إليو شروطو وىذه وكالة خاصة أو يسند 
أو بعضيا تاركًا لُو حرية تقدير الشروط المالئمة وتمك وكالة عامة وعمى ذلك إليو أعمال اإلدارة 

فأن االتساع أو التضييق في سمطات الوكيل يمكن أن يكون في الوكالة الخاصة او الوكالة 
العامة ويتعين عمى الوكيل االلتزام بالميمة التي ُكمف بيا وال يجوز أن يخرج عن الحدود 

 المرسومة لموكالة.

ذا تجاوز بم عنى أن الوكيل ممزم في الحدود المرسومة بمقتضى العقد أو القانون أو العرف وا 
التي ُكمف بيا كان مسؤواًل عن تعويض الموكل عما لحقُو من أضرار نتيجة  الوكيل حدود الميمة

ذا تعد الوكيل الوكالة بشروط أفضل مما طمب من الموكل فأن ذلك جائز لكن ىناك  فعمِو ، وا 
 لحاالت تكون فييا ظروف أو أسباب خطيرة وكالتو ، ىنا يجوز لُو ذلك إذا توافربعض ا
 -شرطين:

                                                           

؛ وينظر: مقال د. عبد الحسيب سند عطيو؛ وينظر: مقال 143( ينظر: التويجري، كتاب موسوعة الفقو اإلسالمي، ص1)
 أ.د الحسين بن محمد شواط؛ وينظر: د. عبد الحق حميش. 



 
16 

 ر الموكل باألسباب الخطيرة التي يواجييا في أقرب فرصة يستطيع فييا.أن يخط .1
 باإلضافة إلى ذلك أن يكون في االنتظار خطر عمى الموكل. .2

 

 ) بالنسبة لمموكل(

لصالح الوكيل في ذمة الموكل ىي االلتزام بتزويد التي يمكن أن تنشأ  أن االلتزامات
الوكيل بالنقود وغيرىا من األشياء لتنفيذ الوكالة ورد المصروفات التي دفعيا ىذا األخير من أجل 
تنفيذ الوكالة مع تعويضِو عن الضرر الذي يمحقُو من جراء ذلك باإلضافة إلى التزامِو بدفع 

، فالموكل يمزم بأداء األجر لمموكل والمصروفات والتعويضات  األجرة فيما إذا كانت الوكالة بأجرة
عن األضرار التي تمحق بِو في حالة قيام الموكل بتكميف شخص أخر في نفس القضية التي كان 
قد ُكمف بيا شخصًا أو ال فأنُو يبقى مسؤواًل اتجاه الوكيل األول في جميع أثار عقد الوكالة 

ر باألجرة أو بالمصروفات أو بالتعويض أو ما يمزم تقديمِو إلى المبرمة بينيما سواء تعمق األم
الوكالة أال إذا كان في عقد الوكالة شرط مخالف يقبمُو الوكيل األول فيكون  الوكيل لغرض تنفيذ

 الحكم حسب ىذا الشرط وما أتفق عميو الطرفان في العقد.

 

 ثانيًا: أثار الوكالة بالنسبة لمغير:

أثار الوكالة بالنسبة لمغير تختمف بحسب إذا ما قام الوكيل بالتصرف القانوني محل  أن
 -الوكالة باسمِو الشخصي دون ان يعمن عن الشخص الموكل أو قد يعمن عن الشخص الموكل:

 عمل الوكيل باسمِو الشخصي: . أ
قد يتقد محل الوكالة باسمو الشخصي أي أصالة عن نفسِو دون أن يظير كونُو 

 أو نائبًا عن موكمِو فيظير بالتالي عند العقد مع الغير كأنُو ىو األصيل فتكون وكيالً 
ىذه الوكالة غير نيابية ، بمعنى أنُو إذا وقع اشتراط في عقد الوكالة بالتالي عند 
العقد مع الغير ىو األصيل فتكون ىذه الوكالة غير نيابية، بمعنى أنُو إذا وقع 

مستعيرًا  عمل الوكيل باسمِو الشخصي ويسخره في ذلكاشتراط في عقد الوكالة أن ي
أسمُو فتسمى الوكالة في ىذه الحالة بعقد التسخير أو عقد االسم المستعار ويسمى 

 الوكيل بالمسخر.
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 عمل الوكيل باسم الموكل  . ب
ما يفضل الوكيل العمل باسم موكمِو لكي ال يقع عمى عاتقِو عبء  غالباً 

االلتزامات النابغة عن تنفيذه لموكالة مع الغير الذي يتعامل معو األمر الذي يجعل 
ىذه االلتزامات تقع مباشرة عمى الموكل خالفًا لمحالة التي يتصرف فييا الوكيل 

 .(1)باسمو الشخصي

  

                                                           

 موقع العموم القانونية. ، ى المصدر السابق ( ينظر:1)
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 المبحث الثاني
مطمبين ، نتناول في المطمب األول الوكالة في الزواج، وفي المطمب سنقسم ىذا المبحث إلى 
 الثاني الوكالة في الطالق.

 

 المطمب األول

 الوكالة في الزواج
نما أشار إليو أشارة  لم يبين قانون األحوال الشخصية موضوع التوكيل في الزواج وا 

 مقتضبة في المادة الرابعة ونصيا:

 .(1)لغة أو عرفًا أحد العاقدين وقبول من األخر ويقوم الوكيل مقامو( الزواج بإيجاب يفيد ) ينعقد

ومعنى ذلك أن القانون ترك التفصيل لقواعد الفقو اإلسالمي والتشريعات المختمفة ، ومن 
 القواعد المقررة شرعًا أن من ممك تصرفًا جاز لُو أن يوكل فيِو غيره.

جميور الفقياء إلى أن المرأة وأن كانت بالغة عاقمة ال تممك حق وبناءًا عمى ذلك ذىب 
توكيل غيرىا في زواجيا ألنيا ال تممك عندىم حق مباشرة عقد زواجيا بنفسيا، غير أن فقياء 
الحنفية والجعفرية ذىبوا إلى جواز توكيميا لغيرىا ألنيا عندىم تممك حق مباشرة عقد زواجيا 

 نون األحوال الشخصية.بنفسيا، وبيذا الرأي أخذ قا

وتأسيسًا عمى القاعدة المشار إلييا أيضًا ال يصح توكيل فاقد األىمية أو ناقصيا ، وال 
 لو الموكل. يجوز لموكيل أن يوكل غيرُه إال أذا أذن 

وبما أن الوكيل سفير ومعبر عن الموكل فأن ميمتو تنتيي بإجراء العقد، وال يرجع إليو 
ا كان وكياًل عن الزوجة ال يطالب بقبض المير، أال التزم الوكيل بما بشيء من حقوق العقد، فإذ

 .(2)تقدم ذكره وحينئذ يطالب بتنفيذ ما التزم بِو بناءًا عمى ألتزامو بمقتضى وكالتو

                                                           

؛ وينظر: الدكتور 93الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية، ص( االستاذ المساعد الدكتور فاروق عبد اهلل كريم، 1)
 أحمد العمرة، كتاب األحوال الشخصية.

 . 93( المصدر السابق، ص2)
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 أحكام تصرفات الوكيل:
المقررة في تصرفات الوكيل أن ما يقوم بِو في حدود وكالتِو يكون نافذًا عمى  القاعدة

يكون موقوفًا عمى  الموكل ، أما إذا خالف حدود وكالتِو، أو كان متيمًا في تصرفِو فأن العقد
 اجازة الموكل.

 -وبوجو عام يمكن تصنيف أحكام تصرفات الوكيل عمى الوجو األتي:

وكانت الوكالة مطمقة فزوجة الوكيل من أمرأة غير سميمة  إذا كان الرجل ىو الموكل .1
او بمير يزيد عن مير المثل أو زوجة بمن يكون في زواجيا تيمة تعود عمى الوكيل 
كما لو زوجة بنتو أو من تحت واليتو، فأن العقد يكون موقوفًا عمى أجازة الموكل 

لمعروف عرفًا كالمشروط الراجح ألن األطالق في الوكالة مقيد بالعرف وا عمى الرأي
 شرطًا.

إذا كان الموكل ىو الرجل وكانت الوكالة مقيدة بأمرأة معينة أو بصفة بعينيا أو  .2
في ذلك كان العقد موقوفًا عمى أجازة الموكل، إال إذا  بمير معين وخالف الوكيل

كانت المخالفة في مقدار المير وكان في المخالفة خير لموكل كأن يزوجُو بأقل من 
 ير الذي حددُه فحينئذ يكون الزواج نافذًا.الم

 إذا كانت المرأة ىي الموكمة وكانت الوكالة مطمقة غير مقيدة برجل معين أو مقدار .3
محدد من المير فزوجيا الوكيل من رجل بِو عيب أو بأقل من مير المثل فأن العقد 
ء صحيح نافذ عند أبي حنيفة وموقوف عمى اجازتيا عند الجعفرية وبعض فقيا

 الحنفية.
إذا كانت المرأة ىي الموكمة وكانت الوكالة مقيدة كأن ذكرت مقدارًا محددًا من المير  .4

وخالف الوكيل فزوجيا بأقل من المير المحدد يكون العقد موقوفًا عمى اجازتيا ، أما 
 0.(1)إذا كانت في المخالفة مصمحة ليا كان العقد نافذاً 

  

                                                           

، 1؛ والدكتور أحمد عبيد الكبيسي، كتاب الزواج والطالق وأثارىما ، ج94( ينظر: الدكتور فاروق عبد اهلل كريم، ص1)
 . 90ص
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 ليس لموكيل أن يوكل غيره:
إنسان غيرُه بالزواج فميس ليذا الوكيل أن يوكل غيرُه بِو، ألن الموكل رضى رأيُو أي  إذا وكل

لُو في  غيرُه، فأن أذن لُو في ان يوكل شخصًا معينًا فميس لموكيل أن يوكل غيرُه، أما إذا أذن
 .(1)توكيل من يشاء، أو قال لُو: فوضت األمر إليك في زواجي فمُو أن يوكل من يشاء

 

 الزواج ال تمزم الوكيل:حقوق 
الوكيل بالزواج ال يعدو كونو سفيرًا ومعبرًا فقط فإذا أجرى العقد فقد انتيت ميمتو، وليس 
عميو شيء من حقوق العقد كتسميم المير أو أدخال الزوجة في الطاعة فال يطالب الوكيل بذلك، 

نما يطالب الزوج بما يرجع إليو وتطالب الزوجة بما يرجع إلييا، إ ال إذا التزم ىو بشيء فإنو وا 
 حينئذ يطالب بناء عمى التزامو وليس بناء عمى كونو وكياًل. 

وبناءًا عمى ذلك أن الوكالة أما تكون مطمقة أو مقيدة ، والموكل في الحالتين ، أما أن 
 يكون الرجل ، واما أن تكون المرأة.

أو تعيين ألمرأة، فزوجو فإذا كان الموكل رجل وكانت الوكالة مطمقة دون تحديد لمير، 
الوكيل من أمرأة بزيادة فاحشة عن المير المثل، أو زوجو أمرأة بيا عيب ، صح الزواج ولزم 
الموكل عند الجعفرية والحنفية، ألن التوكيل مطمق ، فيبقى عمى أطالقو، ال يخرج عنو أال ما 

وكيل كأن يزوجو من في كان خارجًا بحكم الشارع كالمحارم، أو ما كان فيو تيمة تعود عمى ال
 واليتو أو كان الوكيل أمرأة فزوجت الموكل نفسيا.

ء وفي حالة قيام التيمة يكون الزواج موقوفًا عمى أجازة الموكل أن شاء أمضاه وأن شا
رغم  –، قاال: ال يجوز لموكيل  -أصحاب أبي حنيفة  – أبطمُو، غير أن أبا يوسف ومحمد

 تكافئو وبمير المثل.أمرأة سميمة  أن يزوج الموكل أال من –الطالق 

ألن العرف يقيد األطالق، والعرف يقضي أن يراعي الوكيل سالمة الزوجة وكفاءتيا لمن 
 وكمُو، كما يقضي أن يراعي مير المثل، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

                                                           

 . 134كتاب األحوال الشخصية، صمام محمد أبو زىرة، ( األ1)
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 وعمى ىذا فأن خالف الوكيل العرف كان الزواج موقوفًا عمى أجازة الموكل، وىذا الرأي
ىو الراجح وعميو العمل، أما إذا كانت الوكالة مقيدة بأن قيدىا الموكل بأمرأة معينة فزوجو الوكيل 
من أمرأة غيرىا، أو بصفة بعينيا ، كأن قال لو زوجني بكرُا فزوجو ثيبًا، كان الزواج موقوفًا عمى 

 أجازة الموكل باالتفاق، ألنو مع المخالفة يكون فضوليًا في تصرفاتِو.

أن كان الموكل ىو المرأة، وكان التوكيل مطمقًا عن كل قيد، فمم يتبين ميرًا أو زوجًا  وأما
، أو زوجيا بأقل من مير المثل، صح الزواج وكان نافذًا عند وال وصفًا فزوجيا برجل فيو عيب

أبي حنيفة، وموقوفًا عمى أجازتيا عند الصاحبين والجعفرية ،  فأن كان التوكيل مقيدًا، كأن 
ت رجل معين أو بصفة معينة، أو مير بعينِو، فال يجوز لُو المخالفة، فأن خالف كان موقوفًا ذكر 

 .(1)عمى أجازتيا ما لم تكن المخالفة في صالح المرأة

 

 ىل يجوز لموكيل أن يزوج موكمتو من نفسو؟
الحنفية، عمى أن الوكالة أن كانت مطمقة فال يجوز لموكيل أن يزوجيا من  أتفق فقياء

يم وحجتيم في ذلك، أنيا لو أرادتُو لفصحت عمى ذلك وصرحت بو ، فحيث أنيا أطمقت دل نفس
عمى أنيا ال تريده، اما تزويج الوكيل ليا من أبنو أو ممن ال تقبل شيادتو لو فأجاز ذلك 

 .(2)و حنيفة، وعند المالكية روايتان أحداىما تجيز واألخرى تردبالصاحبان ولم يجزه أ

  

                                                           

 ( ينظر: كتاب أحكام الزواج لمدكتور حسين عمي األعظمي.1)
 . 58جندي، موسوعة األحوال الشخصية، صالمستشار أحمد نصر ال( 2)
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 المطمب الثاني

 الوكالة في الطالق
يممك التطميق بنفسِو يممك أن ينيب غيره فيو، فمُو أن يوكل غيره في تطميق  أن الزوج كما

أمرأتُو، ويكون الوكيل سفيرًا أو معبرًا، وكذلك لو أن يفوض أمر الطالق إلى غيرِه، ويكون 
شئت، ألنو إذا  التفويض بتعميق أمر الطالق عمى مشيئة األجنبي، كأن يقول : طمق أمرأتي أن

فمم يكن األمر  شاء طمق وأن شاء لم يفعل، عمق الطالق عمى مشيئتو فقد فوض أمره إليو ، فأن
توكياًل خالصًا، بل تمميكًا ألمر الطالق أن شاءه، وكما أن لو أن ينيب شخصًا في أمر الطالق 
بالتوكيل أو بالتفويض، فمو أن ينيب زوجتو فيو، وال تكون أنابة الزوجة في الطالق أال تفويضًا، 

ا، فأن شاءت طمقت نفسيا، ألنو إذا أنابيا، ولو بصيغة التوكيل، فقد جعل طالقيا تبعًا لمشيئتي
وأن شاءت لم تفعل ورفضت تمك اإلنابة، فكانت إنابة الزوجة تفويضًا دائمًا، فإذا قال رجل 

وأراد تطميقيا ، ألنو  وكذلك إذا قال ليا: أختاري لنفسكألمرأتو: طمقي نفسك، كان ذلك تفويضًا، 
اد بيا الطالق إذ يكون في إذا قال ليا أمرك بيدك ، وأر  يكون في معنى طمقي نفسك، ومثميا

 .(1)معناىما

 

 الفرق بين التوكيل والتفويض:

أن التفويض ال يمكن الرجوع فيو بعد صدوره، ألنو نوع من الطالق المعمق عمى مشيئة  .1
من فوض إليو، ومن عمق طالقو عمى امر، ال يمكنو أن يرجع عن تعميقو أو ان يمغيو 

كان المفوض في الطالق الزوجو أو  فمن فوض طالقو ال يممك الرجوع فيو، سواء
سواىا، غير أن الشافعية قالوا: أن من فوض غيره في الطالق فمو الرجوع عن ىذا 
التفويض قبل تطميقيا، ألن التفويض تمميك، والتمميك والتوكيل يجوز الرجوع فييما قبل 

، او القبول، فإذا رجع المفوض عن تفويضِو، ثم طمقت المرأة نفسيا إذا كانت مفوضة
طمقيا غيرىا إذا كان مفوضًا فال يقع الطالق، والتفويض في الطالق ال يسقط حق الزوج 
فيِو، ولكن الزوج عند التفويض يكون قد اشرك معو غيره في حق إيقاع الطالق عمى 

 زوجتو.

                                                           

؛ وينظر: االستاذ الدكتور عثمان التكروري، شرح قانون األحوال الشخصية، 3213(  ينظر: األمام محمد أبو زىرة، ص1)
 . 179ص
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لموكيل في الطالق أن يطمق في مجمس العقد، أو في سواه، إذا لم يكن قد نص في  .2
يوقع الوكيل الطالق في زمان أو مكان محددين، أما في التفويض الوكالة، عمى أن 

فيتقيد المفوض بإيقاعِو في مجمس التفويض ، فإذا قال ليا : أختاري أو طمقي نفسك، ثم 
يقع  أنفض المجمس أو قطع، أو حيث ما يبطل اتحاده، ثم طمقت نفسيا بعد ذلك ، فال

تمميك، وقبول التمميك البد أن يكون الطالق، ألن التطميق في حالة التفويض جواب لم
فورًا، فكان قبول إيقاع الطالق البد أن يكون فورًا، أما إذا كانت صيغة التفويض قد 
قيدت بوقت معين، أو انيا كانت عامة لألوقات كميا فأنيا في ىذه الحالة تمزم ما نص 

 عميو فيو.
تعميق كما ذكرنا، وىو ليس أن التفويض ال يبطل بجنون الزوج المفوض، ألن التفويض  .3

لو عالقة بعقل المفوض وجنونو بعد أن يتم التفويض، أما التوكيل فأنو يبطل بجنون 
 الموكل.

ال يمزم أن يكون الذي يفوض إليو أمر الطالق في المجمس عاقاًل، فيمكن أن يفوضُو  .4
إلى صبي أو مجنون، ألن التفويض تمميك في ضمنو تعميق، فإذا لم يصح التفويض 
لغير العاقل باعتبار التمميك فأنُو يصح باعتبار التعميق ، فكأنو قال: أن قال لك المجنون 

 .(1)أنت طالق، فأنت طالق، بينما في التوكيل البد أن يكون الوكيل عاقالً 

 

  

                                                           

 . 286( الدكتور محمد سمارة، كتاب أحكام وأثار الزوجية، ص1)
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 وقت التفويض:

 العاقل البالغ أن يفوض الطالق إلى زوجتو في حالتين: لمزوج

وذلك كما إذا قالت أمرأة لرجل زوجُت نفسي منك عمى ان يكون  في وقت العقد: -1
فيصبح العقد والتفويض معًا أمري بيدي أطمق نفسي متى شئت ، فقال ليا قبمت، 

فميا بعد ذلك أن تطمق نفسيا متى شاءت، وذلك ألن عقد الزواج قد تم بقبول الزوج 
وجتو، أما إذا كان إيجاب فثبت لو حق الطالق ولُو حينئذ أن يممكُو لغيره أو إلى ز 

 ى ان يكون أمرك بيدك تطمقين نفسكالزواج من قبل الزوج كأن يقول تزوجتك عم
متى شئت فقالت : قبمت، صح العقد وبطل التفويض، وذلك ألنُو بيذه الحالة يكون 
قد ممكيا أمر طالقيا نفسيا قبل أن يممكُو ىو حيُث أن التفويض كان قبل قبوليا 

التفويض بيا كان بعد تمام العقد  عقد، بخالف الحالة األولى فأنالذي يتم بِو ال
 .(1)بإيجابيا وقبولو

 
 -وذلك في حالة قيام الزوجية، ويكون بأحد األمور الثالثة:  بعد العقد: -2
 بالتخيير كقولو ليا: لك أن تختاري لنفسك. . أ

 بيدك. باألمر باليد كأن يقول ليا: جعمت أمرك . ب
 طمقي نفسك متى شئت.يمفظ الطالق كقولو ليا:  . ت

 
 وفي األمور الثالثة يتصور حالتان وىما:

أما أن تكون الزوجة حاضرة مجمس التفويض وخير ما بقولو اختاري نفسك أو امرك 
طال زمنو فمو وجد  بيدك ناويًا طالقيا ، فميس ليا أن توقفو أال في ىذا المجمس ولو

ذا كان منيا ما يدل عمى األعراض بطل خيارىا التفويض موقتًا كقولو ليا : ، وا 
أختاري نفسك في طرف ىذا الشير فال تتقيد بالمجمس بل ليا أن تختار نفسيا طول 

إذا كان التفويض يدل  أيام الشير، فإذا أنتيى ولم تختار لنفسيا بطَل خيارىا، وكذلك
 عمى التعميم كقولِو ليا: أمرك بيدك متى شئت ، فال تتقيد بالمجمس أيضًا بل ليا أن

 تختار نفسيا في أي وقت شاءت، ألنيا تممكت ىذا الحق تمميكًا عامًا.

                                                           

 . 144( ينظر: الدكتور حسين عمي األعظمي، أحكام الزواج ، ص1)



 
25 

وأما أن تكون الزوجة غائبة من المجمس والتفويض مطمق كقولِو: جعمت أمر زوجتي 
بيدىا فال تتقيد بيذا المجمس بل بالمجمس الذي تعمم فيِو بالتفويض ولو طاَل زمن 

ا سكتت عن تطميق نفسيا في ذلك عدم العمم فميا الحق أن تطمق نفسيا فيو، فإذ
 المجمس حتى انقضى سقط حقيا، أما إذا كان التفويض مؤقتًا بوقت معين كقولِو: 

جعمت امر زوجتي بيدىا إلى نياية ىذا االسبوع فأن بمغيا قبل نيايتو فميا أن توقع 
الطالق وأن بمغيا بعد مضيو سقط حقيا ألنيا ممكتو بوقت معين وقد مضى ذلك 

متى  جعمت أمر زوجتي بيدىاذا كان التفويض يدل عمى التعميم كقولو : الوقت وا  
شاءت فال تتقيد بمجمس عمميا بل ليا أن تطمق نفسيا في أي وقت شاءت ، 
والتفويض ال يوجب عمى الزوجة أن توقع الطالق عمى نفسيا بل ىي بالخيار بين 

ذا قالت: أخترت  نفسي إيقاعِو وعدمِو ولذا لو قالت أخترت زوجي لم يقع شيء، وا 
 في الزمن الذي تممك الطالق فيو وقع الطالق. 

والتفويض) باألمر باليد( تقع بِو طمقة واحدة بائنة سواء نوى واحدة أو اثنتين، وأن 
نوى ثالثًا وقعن والتفويض ) بالتخيير( تقع طمقة واحدة بائنة سوى نوى واحدة أو 
اثنتين أو ثالثًا إال أذا صرَح بالثالث فتقع الثالث والتفويض بالتخيير واألمر باليد ال 

بصريح لفظ  ال بداللة الحال ألنيما من الكنايات ، والتفويضيقع بيما الطالق إ
 الطالق يقع بِو الطالق بال نية، وال داللة حال، ألنو صريح فيِو.
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 الخاتمة

 نعمتِو تتم الصالحات وأشكرُه عمى ما وفقني إليو من إتمام ىذا البحث .ب  الذيالحمُد هلل

والطالق بين الفقو والقانون والوقوف ومن العرض السابق لموضوع الوكالة في الزواج 
 عمى آراء الفقياء وتم التوصل إلى النتائج التالية:

أن أصل مشروعية الوكالة الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول حيُث أقر اإلسالم مبدأ 
الوكالة وميز األفعال والتصرفات التي تدخميا الوكالة والتي ال تدخميا، حيُث أن الوكالة شرعت 

مصالح الناس وتنظيم سير معامالتيم، وان الوكالة باب من أبواب التعاون عمى البر ،  لتحقيق
فقد تم تعريف الوكالة تعريفًا جامعًا متضمنًا تعاريف الفقياء فيما دلت عميو جميعًا ، ولموكالة 

الصيغة( ، ومن شروط  –الموكل بو  0-الوكيل  –أركان أربعة وىو قول الجميور ) الموكل 
توكيل  يوكل فيو يممك أو والية، حيث ال يصح الذي أن يكون ممن يممك التصرف الموكل

المميز، حيُث أجاز اإلسالم الوكالة في الزواج والطالق فيحق لمزوج  رالمجنون والصبي غي
توكيل غيره بتزويجو ولكن يجب أن يكون تصرف الوكيل بالحدود التي حددىا لو الموكل ، كما 

كل غيره أال  إذا أذن لو الموكل بذلك كما أن الوكيل سفير ومعبر عن ال يجوز لموكيل أن يو 
الموكل تنتيي ميمتو بإجراء العقد وتمامو وال ينصرف إليو شيء من حقوق العقد فأن كان وكياًل 

ة ال يحق لو طمب لمرأة ، وان كان وكياًل عن الزوجعن الزوج ال يحق لُو طمب الدخول في ا
اًل عن الزوج في الطالق ال يحق لو تطميق الزوجة من ذات نفسو المير وكذلك إذا كان وكي

 بمعزل عن أرادة الموكل فيجب أن يطمب الموكل الطالق بشكل صريح وواضح ويوكل الوكيل
بإتمامو وكذلك يستطيع الزوج توكيل أمر الطالق إلى زوجتو فيفوضيا بطالق نفسيا كأن يقول 

بيدك تطمقي نفسك متى شئت ، وقد يكون تفويض أمرك بيدك أو تزوجتك عمى ان يكون أمرك 
 الزوج لزوجتِو قبل تمام العقد أو بعد تمامِو.

كما ان ميمة الوكيل تنتيي بتنفيذ األمر المكمف بِو أو قد يقوم الموكل بعزلِو أو بوفاة 
 الوكيل او الموكل وذلك لكونيا تقوم عمى االعتبار الشخصي وال تنتقل إلى الخمف .
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أما إذا كانت الوكالة معطاة من طرف عدة موكمين فأنيا ال تنتيي إال بالنسبة لمن مات 
منيم ، كما أنيا تنتيي بحدوث تغيير في حالة الموكل كأن يحجز عميو بمقتضى حكم قضائي 

 وكذلك الوكيل بالنسبة لمغير.، كما أن الوكالة تنشئ آثار بالنسبة لمموكل 

ب العالمين وال حول وال قوة إال باهلل العمي العظيم وىو حسبنا وأخر دعوانا أن الحمد هلل ر 
 ونعم الوكيل. 
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