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 عقد الوكالة 

 ٌف الوكالة تعر

: واصطالحا, التفوٌض و اإلنابة و الحفظ : لغة
 (ابن عرفة  ).غٌر مشروطة بموته, هً نٌابة ذي إمرة وال عبادة لغٌره فٌه•    
الوكالة المراد بها استتابة اإلنسان غٌره فٌما ٌقبل النٌابة •    
. عبارة عن إقامة اإلنسان غٌره مقام نفسه فً تصرف جائز معلوم •    

 (صاحب الوالٌة العامة و إمام الصالة و الوصً ال ٌسمى وكٌال :  خرج بالتعرٌف األول 
 :حكم الوكالة 

الجواز وثبتت مشروعٌتها بالقراَن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة،و اإلجماع فمن القراَن الكرٌم قوله تعالى 
فقد وكل أصحاب   (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدٌنة فلٌنظر أٌها أزكى طعاما فلٌأتكم برزق منه)

الكهف واحداَ منهم لشراء طعام لهم، وفً هذا دلٌل على مشروعٌة الوكالة و قوله تعالى على لسان ٌوسف 
   (  ): علٌه السالم 

إن النبً صلى هللا علٌه وسلم أعطاه دٌنار  ))ومن السنة النبوٌة الشرٌفة ما روي عن عروة بن الجعد 
ففً إعطاء الرسول صلى هللا علٌه وسلم عروة دٌنا لشراء شاة دلٌل على مشروعٌة ( (ٌشتري له به شاة

و اجمع المسلمون على . و قد ثبت أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم وكل من ٌقوم له على خٌبر. الوكالة
. مشروعٌتها

و الوكالة من العقود غٌر الالزمة ٌحق للوكٌل تركها متى شاء إال إذا كانت الوكالة فً خصومة فقد جالس 
كما ٌحق للموكل عزل الوكٌل متى . الوكٌل الخصم أمام القاضً فال ٌتخلى على هذه الوكالة إال لعذر قاهر 

. شاء إال إذا جالس الخصم  ثالث مرات فأكثر فٌعزله برضى الخصم 
 :شروط عقد الوكالة 

. شروط خاصة بالموكل وشروط خاصة بالوكٌل وشروط خاصة بالموكل فٌه 
وهو صاحب الحق الذي ٌنٌب من ٌتولى عنه مباشرة هذا الحق وٌشترط فٌه أال ٌكون : الموكل     (1

وما جرى به العمل جواز  (ضرر الزوج  )محجورا علٌه فً األموال على المشهور إال إذا كان الحق بدنٌا 
توكٌل المحجور من ٌطلب حقوقه بدنٌة كانت أو مالٌة 

 وهو ما ٌتولى مباشرة الحق نهاٌة عن الموكل وٌشترط فٌه أن ٌكون لمن ٌحق له التصرف :الوكٌل     (2
أن ٌكون الموكل :  فً المال وما جرى به العمل فً الفقه المالك جواز توكٌل المحجور بالشروط اآلتٌة 

. رشٌدا علم بحجره  أال تكون الوكالة مفوضة و أال تكون فً مال محجور أخر 
وهو الحق الذي التزم  الوكٌل بمباشرته والوكالة تكون فً كل العقود التً ٌجوز لإلنسان : الموكل فٌه  (3

أن ٌعقدها لنفسه كالبٌع والشراء واإلجارة والخصومة والتقاضً والصلح والهبة والصدقة والرهن 
واإلعارة واالستعارة والزواج والطالق وإدارة األموال ونحوه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا رجال أو 

امرأة 
وضع الفقهاء ضابطا لما تجوز فٌه الوكالة فقالوا كل عقد جاز أن ٌعقده اإلنسان لنفسه جاز أن ٌوكل به 

غٌره 
أما ماال تجوز فٌه الوكالة فكل عمل ال تدخله النٌابة مثل الصالة والطهارة والحلف ونحوه الن الغرض منها 

تكلٌف اإلنسان فال تحصل بفعل الغٌر 
وهً كل ما ٌدل على التوكٌل من قول أو فعل أو إشارة  : الصٌغة (4
 

 أقسامها
وتسمى الوكالة المطلقة و العامة و المفوضة وهً وكالة بمقتضاها : وكالة التفوٌض  (1

وٌجوز للوكٌل فً هذا النوع أن ٌوكل وكٌال آخر , ٌوكل الموكل فٌها وكٌله على جمٌع أموره و ٌقٌمه مقام
: وتمضً جمٌع التصرفات التً ٌقوم بها إال التصرفات اآلتٌة , فً كل أو بعض ما وكل فٌه 

. اذا طلق جوزة الموكل أو بنته البكر أو باع دار سكنه اال اذا نص علٌها فً وثٌقة الوكالة-     أ
اذا تصرف تصرفا ال نظر فٌه للموكل كتصرفات التبرعٌة من  هبة و بٌع بالمحاباة أو إسقاط دٌن إال -      ب

. إذا نص له على ذلك فً الوثٌقة 
إن تصرف تصرفا ان ٌنطوي على تقصٌر واضح مثل دفع دٌن دون إشهاد ما لم ٌنص له ذلك فً - ج

. الوثٌقة 
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 وتسمى وكالة خاصة أو مخصوصة أو مقٌدة وهً وكالة بمقتضاها ال تخول للوكٌل :وكالة التخصٌص  (2
أن ٌتصرف إال فً حدود ما عٌن له الموكل وال ٌجوز له أن ٌوكل غٌره إال بإذن الموكل األصلً 

: ٌنتهً عقد الوكالة فً أي من الحاالت اآلتٌة : ما تسقط به الوكالة  
. إتمام العمل الموكل به -    1
. وفاة الوكٌل -    2
. عزل الموكل الوكٌلة -    3
. استقالة الوكٌل من الوكالة-    4
. انتهاء مدة الوكالة-    5
وفاة الموكل -    6

 :لعقد الوكالة دور تربوي و حقوقً و مالً و اقتصادي و اجتماعً من ذلك  : دورعقد الوكالة
•     توقف الناس على هذا العقد للحصول على منافعهم بطرق مشروعة.    1
تسهٌل معامالت الناس حٌث ال ٌستطٌع الشخص أحٌنا القٌام بأعماله و قضاء حوائجه بنفسه  فٌطلب .    2

إلى شخص معٌن القٌام بما ٌحتاجه من العمل بدالَ عنه 
معرفة الوكٌل و الموكل ما له من حقوق تجاه اآلخر و ما علٌه من واجبات بمقتضى عقد الوكالة .    3
: " التربٌة على وجوب احترام العقود و منها عقد الوكالة كما هو مطلوب شرعا فً قوله تعالى .    4

" ٌأٌها الذٌن آمنوا أوفوا بالعقود
إسهامه فً الرواج االقتصادي حٌث أصبح عقد الوكالة الٌوم له امتداد فً مختلف مناحً الحٌاة .    5

الٌومٌة وعاء لكثٌر من التصرفات االجتماعٌة و االقتصادٌة و المالٌة كالبٌع والشراء واإلجارة والخصومة 
والتقاضً والصلح والهبة والصدقة والرهن واإلعارة واالستعارة والزواج والطالق وإدارة األموال ونحوه 

 إسهامه فً تداول المال و المنافع على نطاق واسع نٌابة عن الموكل

 

 


