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u 
 کتاب وکالت

وکالت عبارت است از اينكه انسان کار خود را به ديگرى واگذار کند که تا زنده است انجام دهد و يا تا زنده است 

يكى از امور او را راه بیاندازد، )مثال تجارتش را بچرخاند يا ملكش را اداره کند(، و وکالت از آن جا که عقدى است 

ايجاب و قبول دارد، و ايجابش هر عبارتى است که اين مقصود را برساند، مثل اينكه به وکیلت  از عقود احتیاج به

بگوئى : )من تو را وکیل کردم ( و يا )تو در انجام فالن کار وکیل منى ( و يا )انجام فالن کار را به تو واگذار کردم ( و 

ار مرا انجام بده مثال خانه ام را بفروش و منظورش امثال اينها بلكه ظاهرا همین هم کافى باشد.که بگويد فالن ک

اين باشد که من اينكار را به تو واگذار کردم ، و قبول وکالت نیز هر عبارتى است از وکیل که رضايت او را بر وکالت 

د افاده کند، بلكه على الظاهر همین مقدار کافى در قبول باشد که وکیل بعد از ايجاب شروع به انجام آن عمل کن

بلكه اقوى آن است که اصال ايجاب و قبول لفظى نمى خواهد و به طور معاطاة نیز واقع مى شود به اينكه متاعى را 

به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحويل بگیرد، بلكه بعید نیست که با نامه نیز تحقق پیدا کند يعنى موکل به 

ه راضى شود هرچند که مدتى نامه دير بدستش رسیده شخص بنويسد که فالن کار را و وکیل هم به مضمون نام

باشد پس بنابراين بین ايجاب مواالت معتبر نیست ، و سخن کوتاه اينكه در وکالت قید و شرطهاى ساير عقود 

نیست حتى اگر وکیل بپرسد )آيا من وکیل تو باشم در فروختن خانه ؟( و صاحب خانه بگويد: )آرى ( وکالت صحیح 

 . چند که ما اين و امثال اين را در ساير عقود کافى ندانسته ايمو تمام است هر

 كتاب الواكلة

له حاهلا ، و هى عقد  و هى تفويض أمر إىل الغري ليعمل له حال حياته أو إرجاع متشية أمر من االمور إليه

يحتاج إىل إيجاب بكل ما دل ىلع هذا املقصود ، كقوله وكلتك أو أنت وكيلى ىف كذا أو فوضته إليك و 

http://www.ekhtebar.com


 تحریر الوسیله حضرت امام خمینی )ره(

همدانى موسوى باقر محمّد ترجمه سیّد  

 

  
3   صفحه

 
  

نحوها ، بل الظاهر كفاية قوله : بع داري قاصدا به التفويض املذكور فيه ، و قبول بكل ما دل ىلع الرضا 

االيجاب ، بل االقوى وقوعها باملعاطاة بأن سمل إليه  به ، بل الظاهر أنه يكىف فيه فعل ما وكل فيه بعد

متاعا ليبيعه فتسلمه لذلك ، بل ال بيعد تحققها بالكتابة من طرف املوكل و الرضا مبا فيه من طرف الوكيل 

تيسع  و إن تأخر وصوهلا إليه مةد ، فال يعترب فيها املواالة بني إيجاهبا و قبوهلا ، و بالجملة تيسع االمر فيها مبا ال

ىف غريها حىت أنه لو قال الوكيل أنا وكيلك ىف بيع دارك مستفهما فقال : نعم صح و مت و إن مل نكتف 

 مبثله ىف سائر العقود . 

 

 1 مساءله

بنابر احتیاط در وکالت تنجز و قطعیت شرط است ، به اين معنا که اصل وکالت را مشروط به شرطى نكنند مثال  

در فالن کار(، بله در  نگويد: )هرگاه فالنى آمد تو وکیل منى ( و يا )زمانى که قرص ماه آينده طلوع کرد تو وکیل منى

متعلق وکالت شرط آوردن اشكال ندارد مثل اينكه موکل بگويد: )تو در فروش خانه ام وکیلى لكن به شرطى که 

  . وقتى فالنى آمد بفروشى ( و يا به شرطى که در فالن زمان بفروشى

ء كقوله مثال إذا قدم زيد أو أهل هالل  يشرتط فيها ىلع االحوط التنجيز مبعىن عدم تعلق أصل الواكلة بىش:  1مسألة 

ر وكلتك ىف كذا ، نعم ال بأس بتعليق متعلقها كقوله أنت وكيلى ىف أن بتيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك ىف شراء الشه

 كذا ىف وقت كذا . 

 فهرست بازگشت به
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 2مساءله 

کل و وکیل اينكه بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشند، پس وکیل گرفتن و وکیل شدن کودك و شرط است در مو 

ديوانه و کسیكه او را تهديد کرده اند صحیح نیست ، بله بنابر اقرب وکیل در خواندن عقد شرط نیس بالغ باشد 

نكه عقد وکالت را بین موکل و پس مى شود کودك ممیزى که شرايط را مى داند و رعايت مى کند را وکیل کنند در اي

وکیل اجراء کند، و در موکل شرط است اينكه در آن مالى که براى تصرف در آن وکیل مى گیرد جائز التصرف باشد 

پس کسى که به خاطر سفاهت يا افالس محجور علیه شده نمیتواند در آن مالى که از آن محجور شده وکیل بگیرد 

شكال ندارد، يكى ديگر اينكه انجام آن عمل ولو با واسطه برايش جائز باشد اما در کارهاى ديگرى چون طالق ا

پس اگر در حال حرام باشد نمى تواند در اجراء عقد نكاح و يا خريدن شكار وکیل بگیرد. و در وکیل شرط است که 

شود که براى  به حكم عقل و شرع بتواند عمل مورد وکالت را انجام دهد پس اگر محرم است نمى تواند وکیل کسى

او کارى انجام دهد که شرعا براى خودش جائز نیست مثال شكار او را بفروشد و يا نگه بدارد و يا عقد نكاح واقع 

 .سازد

التوكيل و ال التوكل من يشرتط ىف كل من املوكل و الوكيل البلوغ و العقل و القصد و االختيار ، فال صيح :  2مسألة 

الصىب و اجملنون و املكره ، نعم ال يشرتط البلوغ ىف الوكيل ىف مجرد إجراء العقد ىلع االقرب ، فيصح وتكيله فيه إذا 

اكن مميزا مراعيا للشرائط ، و يشرتط ىف املوكل كونه جائز التصرف فامي وكل فيه ، فال صيح وتكيل احملجور عليه لسفه أو 

ر عليهما فيه دون غريه اكلطالق ، و أن يكون إيقاعه جائزا له و لو بالتسبيب ، فال صيح منه التوكيل ىف فلس فامي حج 

عقد النكاح أو ابتياع الصيد إن اكن محرما ، و ىف الوكيل كونه متمكنا عقال و شرعا من مباشرة ما وتكل فيه ، فال صتح 

 كه و إيقاع عقد النكاح . واكلة احملرم فامي ال يجوز له اكبتياع الصيد و إمسا

 فهرست بازگشت به
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 3 مساءله

مان و کافر جائز است مگر در وکیل اسالم شرط نیست پس وکالت کافر و بلكه مرتد و حتى مرتد فطرى براى مسل 

درکارهائى که وقوعش از کافر صحیح نیست مثل اينكه قرآنى را براى کافر خريدارى کند و يا حق موکل خود را از 

مسلمانى استیفاء کند و يا به وکالت از طرف او با مسلمانى مخاصمه نموده در دادگاه علیه او طرح دعوى کند هرچند 

 .که موکل او مسلمان باشد

ال يشرتط ىف الوكيل االسالم ، فتصح واكلة الكافر بل و املرتد و إن اكن عن فطرة عن املسمل و الكافر إال :  3مسألة 

 فامي ال صيح وقوعه من الكافر اكبتياع املصحف لكافر و اكستيفاء حق من املسمل أو مخاصمة معه و إن اكن ذلك ملسمل . 

 فهرست زگشت بهبا
 

 4مساءله 

وکالت محجور علیه براى موکلى که خودش محجور علیه نیست صحیح است چه اينكه حجر وکیل بخاطر سفاهت 

 . باشد يا به خاطر فلس

 واكلة احملجور عليه لسفه أو فلس عن غريمها ممن ال حجر عليه .  صتح:  4مسألة 

 فهرست بازگشت به
 

 5مساءله 

ه ساله در اموالش نظیر وصیت کردن به کار خداپسندانه اش را صحیح بدانیم جائز اگر بعضى از تصرفات کودك د

 .است براى انجام آن گونه کارهايش وکیل بگیرد

 لو جوزنا للصىب بعض التصرفات ىف ماله اكلوصية باملعروف ملن بلغ عشر سنني جاز له التوكيل فامي جاز له . :  5مسألة 

 فهرست بازگشت به
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 6مساءله 

ا بیهوش شوند و يا آن چه که در ابتدا در وکیل و موکل شرط است در استدامه نیز شرط است ، پس اگر ديوان ي

موکل و يا در آن چه وکیل گرفته محجور علیه شود بنابراحتیاط وکالت باطل مى شود، و اگر موانع نامبرده از بین 

 .برود و بخواهد وکالت را ادامه دهند احتیاج به توکیلى جديد دارد

ليهما أو حجر ىلع املوكل فامي ما اكن شرطا ىف املوكل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة ، فلو جنا أو أغمى ع:  6مسألة 

 وكل فيه بطلت الواكلة ىلع االحوط ، و لو زال املانع احتاج عودها إىل وتكيل جديد . 

 فهرست بازگشت به

 

 7مساءله 

لى که براى انجام آن وکیل مى گیرند اينكه عملى جائز باشد و نیز موکل سلطنت شرعى بر آن چه شرط است در عم

برايش وکیل مى گیرند داشته باشد، پس اگر درعمل معصیت مانند غصب و دزدى و قمار و امثال اينها وکیل بگیرد 

يت برآنان جائز نیست ، و اما وکالت باطل است همچنانكه وکیل گرفتن بر فروختن مال ديگران بدون داشتن وال

اينكه خود موکل قادر بر آن کار مشروع باشد معتبر نیست پس کسى که خودش نمى تواند مال خود را از غاصب 

 .بگیرد جائز است کسى را که به اين کار قادر است وکیل بگیرد

يشرتط فامي وكل فيه أن يكون سائغا ىف نفسه و أن يكون للموكل سلطنة شرعا ىلع إيقاعه ، فال وتكيل :  7مسألة 

و ال ىلع بيع مال الغري من دون والية عليه ، و ال يعترب القدرة عليه  ىف املعاىص اكلغصب و السرقة و القمار و نحوها ،

 خارجا مع كونه مما صيح وقوعه منه شرعا ، فيجوز ملن مل يقدر ىلع أخذ ماله من غاصب أن ويكل فيه من يقدر عليه . 

 فهرست بازگشت به
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 8مساءله 

براى انجام کارى که به حسب شرع و يا به حسب عقل امكان ندارد مگر بعد از واقع شدن امرى که اگر وکیل بگیرد 

در حال وکالت گرفتن واقع نیست ، مثل اينكه وکیل بگیرد براى اينكه زنى را که فعال همسرش نشده طالق بدهد و 

راى او تزويج کند اشكالى نیست در يا وکیل بگیرد براى اين که زنى که در عقد ديگرى و يا در عده ديگرى است ب

اينكه چنین وکالتى براى بعد از زوال مانع و به تبع زوال مانع ، جائز است مثل اين که او را وکیل کنند در اينكه اول 

آن زن را به عقد او درآورد و سپس طالق دهد و يا او را وکیل کند در اينكه نخست مالى را براى او بخرد و سپس آن 

و امثال اينها، همچنانكه ظاهرا جائز باشد کسى را بر انجام امرى کلى وکیل کند که مثالهاى باال يكى از  را بفروشد

مصاديق آن کلى باشد مثل اينكه او را وکیل در تمامى امور خود کند که قهرا وکیل در اموالى هم که بعدها از طريق 

فعال مالک او نیست خواهد بود، و اما وکیل گرفتن در  ارث ياهبه يا بیع يا رهن يا غیر اينها صاحب آن مى شود و

انجام خصوص آن گونه کارها بدون انجام مقدمه آن و يا حصول آن مقدمه محل اشكال است بلكه ظاهرا اين است 

که جائز نباشد بدون فرق بین آن که مقدمه اش قابل توکیل نباشد مثل بسر رسیدن عده و يا قابل باشد، پس جائز 

را وکیل کند در اينكه زنى را که در عده است بعد از عده اش وزنى را که شوهر دارد بعد از طالق  نیست کسى

شوهرش به عقد وى درآورد و همچنین زنى که هنوز براى خود نكاح نكرده طالق دهد و يا کاالئى را که بعدا خواهد 

 .خريد برايش بفروشد و امثال اينها

يل كتطليق امرأة مل لو مل تيمكن شرعا أو عقال من إيقاع أمر إال بعد حصول أمر غري حاصل حني التوك:  8مسألة 

تكن ىف حبالته و تزويج من اكنت مزوجة أو معتةد و نحو ذلك فال إشكال ىف جواز التوكيل فيه تبعا ملا متكن منه ، بأن 

ويكله ىف إيقاع املرتب عليه مث إيقاع ما رتب عليه ، بأن ويكله مثال ىف تزويج امرأة له مث طالقها أو شراء مال مث بيعه و 

أن الظاهر جوازه لو وقعت الواكلة ىلع كلى يكون هو من مصاديقه ، كما لو وكله ىلع مجيع أموره  نحو ذلك ، كما

فيكون وكيال ىف املتجدد ىف ملكه هببة أو إرث بيعا و رهنا و غريمها ، و أما التوكيل استقالال ىف خصوصه من 

فرق بني ما اكن املرتب عليه غري قابل  دون التوكيل ىف املرتب عليه ففيه إشكال ، بل الظاهر عدم الصحة من غري
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للتوكيل اكنقضاء العةد أو قابال ، فال يجوز أن ويكل ىف تزويج املعتةد بعد انقضاء عدهتا و املزوجة بعد طالقها ، و كذا 

 ىف طالق زوجة سينكحها أو بيع متاع سيشرتيه و نحو ذلك . 

 فهرست بازگشت به

 

 9مساءله 

در عمل موردوکالت شرط است اينكه عملى باشد قابل واگذار کردن به غیر يعنى مباشرت شخص موکل در آن 

معتبر نباشد، پس اگر موکل عملى را به عهده گرفته به قید اينكه خودش انجام دهد وکیل گرفتن در آن جائز نیست 

زه و حج و غیر اينها توکیل در آنها صحیح نیست هرچند که فرضا نیابت از مكلف ، و اما عبادات بدنى چون نماز و رو

زنده را در آن صحیح بدانیم نظیر نیابت در حج از زنده اى که قادر به انجام آن نیست و يا نیابت از میت در نماز و 

ات و خمس و کفارات و يا غیر آن چون نیابت به حسب اعتبار غیر وکالت بله وکالت در عبادات مالى چون دادن زک

 . رساندن آن به مستحق صحیح است

إىل الغري بأن مل يعترب فيه املباشرة من املوكل ، فلو تقبل يشرتط ىف املوكل فيه أن يكون قابال للتفويض :  9مسألة 

عمال بقيد املباشرة ال صيح التوكيل فيه ، و أما العبادات البدنية اكلصالة و الصيام و الحج و غريها فال صيح فيها التوكيل و 

النيابة غري الواكلة اعتبارا ، نعم  إن فرض صحة النيابة فيها عن الحى اكلحج عن العاجز أو عن امليت اكلصالة و غريها ، فإن

 صتح الواكلة ىف العبادات املالية اكلزاكة و الخمس و الكفارات إخراجا و إصياال إىل املستحق . 

 فهرست بازگشت به

 

 10مساءله 

گرفتن وکیل در همه عقود چون بیع و صلح و اجاره و هبه و عاريه و وديعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض در 

الت و نكاح صحیح است ، هم براى اين که وکیل طرف ايجاب قرار رهن و شرکت و ضمانت و حواله و کفايت و وک
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گیرد و هم براى اينكه طرف قبول واقع شود و همچنین در وصیت و وقف و طالق و برئى کردن ذمه بدهكار و 

استفاده از حق شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در جائى که موکل خیار دارد و اسقاط آن و ظاهرا گرفتن وکیل در 

ه مطلقه رجعیه صحیح است ، البته اين در صورتى است که توکیل را به نحوى انجام دهد که صرف وکیل رجوع ب

گرفتن تمسک به زوجیت نباشد و گرنه همین وکیل گرفتن رجوع شمرده مى شود و ديگر موردى براى انجام وکالت 

شد اما در سوگند و لعان و ايالء و باقى نمى گذارد، و بعید نیست که گرفتن وکیل در نذر و عهد و ظهار صحیح با

 . شهادت و اقرار صحیح نیست هرچند که صحیح نبودن آن در اخیرى محل اشكال است

صيح التوكيل ىف مجيع العقود اكلبيع و الصلح و االجارة و اهلبة و العارية و الوديعة و املضاربة و املزارعة و :  10مسألة 

و الرهن و الشركة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الواكلة و النكاح إيجابا و قبوال ىف الجميع و كذا  املساقاة و القرض

ىف الوصية و الوقف و الطالق و االبراء و االخذ بالشفعة و إسقاطها و فسخ العقد ىف موارد ثبوت الخيار و إسقاطه ، و 

ه ىلع وجه مل يكن صرف التوكيل متسكا بالزوجية حىت الظاهر صحته ىف الرجوع إىل املطلقة الرجعية إذا أوقع

يرتفع به متعلق الواكلة ، و ال بيعد صحته ىف النذر و العهد و الظهار ، و ال صيح ىف اليمني و اللعان و االيالء و الشهادة و 

 االقرار ىلع إشكال ىف االخري .

 فهرست بازگشت به
 

 11مساءله 

ه دو وکیل گرفتن در قبض و اقباض در مواردى که قبض و اقباض الزم است ، مانند رهن و قرض و صرف نسبت ب

 . عوض و بیع سلف نسبت به بهاء و در ايفاء ديون و استیفاء و غیر اينها صحیح است

ما ىف الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إىل صيح التوكيل ىف القبض و االقباض ىف موارد لزوهمما ك:  11مسألة 

 العوضني ، و السمل بالنسبة إىل الثمن ، و ىف إيفاء الدوين و استيفاهئا و غريها . 

 فهرست بازگشت به
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 12مساءله 

گرفتن وکیل در طالق جائز است چه اينكه شوهر حاضر باشد يا غائب بلكه اين نیز جائز است که شوهر زن خود را 

نكه خودش خود را طالق دهد به اينكه زن کسى را وکیل کند تا از قبل خود او و يا از قبل شوهرش او وکیل کند در اي

 .را طالق دهد

يجوز التوكيل ىف الطالق غائبا اكن الزوج أو حاضرا ، بل يجوز وتكيل الزوجة ىف أن تطلق نفسها أو بأن :  12مسألة 

 .  وتكل الغري عن الزوج أو عن نفسها

 فهرست بازگشت به

 

 13مساءله 

کند و  وکیل گرفتن در حیازت مباحات جائز است مثل اينكه شخصى را وکیل کند تا برايش آب بكشد يا هیزم جمع

کارهاى ديگرى از اين قبیل انجام دهد پس اگر شخصى را وکیل در اينگونه کارها بگیرد و آن وکیل چیزى را به 

 .وکالت از طرف او حیازت کند او مالک آن چیز مى شود

تجوز الواكلة ىف حيازة املباح اكالستقاء و االحتطاب و غريمها ، فإذا وكل شخصا فيها و قد حاز بعنوان الواكلة :  13مسألة 

 عنه صار ملكا له . 

 فهرست بازگشت به

 

 14مساءله 

ست که معین و مشخص باشد يعنى مجهول و مبهم نباشد پس در عملى که برايش وکیل گرفته مى شود شرط ا

اگر بگويد تو را وکیل کردم که کارى از کارهاى مرا انجام دهى صحیح نیست ، بله ، تعمیم آن به بیانى که مى آيد 

 .اشكال ندارد
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ىلع أمر من االمور مل صيح يشرتط ىف املوكل فيه التعيني بأن ال يكون مجهوال أو مبهما ، فلو قال : وكلتك :  14مسألة 

 ، نعم ال بأس بالتعممي و االطالق مك يأىت . 

 فهرست بازگشت به

 

 15مساءله 

است و يا عمومى و يا مطلق است ، اول آن وکالتى است که براى تصرف محدود و  وکالت يا براى انجام کار خاصى

معین در چند چیز صورت بگیرد مثل اينكه او را وکیل کند در خريدن خانه معین که اينطور وکالت هیچ اشكالى در 

علق صحتش نیست و دومى به سه نحو تصور مى شود يكى اينكه عمومى از جهت تصرف و خصوصى از جهت مت

باشد مثل اينكه او را وکیل کند در تمامى تصرفات که در خانه معین او ممكن هست که وکالت در تصرف عمومى 

است اما مورد تصرف خصوص خانه معین است .قسم ديگر عكس اين صورت است مثل اينكه او را وکیل کند در 

هر دو جهت عمومى باشد هم از جهت  تمامى اموالش ولى در خصوص فروختن آنها نه تصرفى ديگر.سوم اينكه از

تصرف و هم از جهت متعلق مثل اينكه او را وکیل کند در اينكه هرگونه تصرف ممكن را در همه اموال او بنمايد و يا 

آن چه از اموال دارد را در هر کارى که تعلق به او دارد صرف کند به طورى که حتى شامل تزويج براى او و طالق 

در سومى يعنى آن جائى که وکالت مطلق باشد نیز سه صورت باال قابل تصور است چون گاه مى همسر او نیز بشود.

شود که وکالت از جهت نوع تصرف مطلق است يعنى قیدى ندارد ولى از جهت مورد مقید به خانه موکل است ، مثل 

تو وکیل منى در فروختن خانه اينكه به وکیل بگويد: )تودر امر خانه من وکیل هستى ( و همچنین است اگر بگويد: )

من ( و اين صورت مقابل صورتى است که نوع تصرف در آن قید شده باشد مثال بیع را مقید به بهائى معین و يا به 

شخصى معین کرده باشد.و گاهى عكس اين مثل اينكه بگويد: )تو وکیل منى در فروختن يكى ازامالك من ( و يا )تو 

(.و گاهى از هر دو جهت مطلق است مثل اينكه بگويد: )تو وکیل منى در تصرف در وکیل منى در فروختن ملک من 

اموالم ( گاه هم مى شود که توکیل به نحو تخییر است يعنى وکیل را مخیر بین چند کار مى کند حال يا مخیر در 

را بفروشى يا صلح خصوص تصرف مى کند ولى متعلق متعین است ، مثل اينكه بگويد:)تو وکیل منى در اينكه خانه م

کنى يا ببخشى يا اجاره دهى ، يا فقط مخیر در خصوص متعلق مى کند ولى تصرف را مشخص مى سازد مثل اينكه 
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بگويد )تو وکیل منى در فروش اين خانه من و يا اين حیوان من و يا اين فرش من ( مثال و ظاهرا همه اين صور 

 .صحیح باشد

ء معني ، كما إذا وكله ىف  الواكلة أما خاصة و أما عامة و أما مطلقة ، فاالوىل ما تعلقت بتصرف معني ىف ىش:  15مسألة 

ف و خاصة من جهة املتعلق ، كما إذا شراء يبت معني ، و هذا مما ال إشكال ىف صحته ، و الثانية أما عامة من جهة التصر

وكله ىف مجيع التصرفات املمكنة ىف داره املعينة و أما بالعكس كما إذا وكله ىف التصرفات املمكنة ىف مجيع ما ميلكه أو 

ىف إيقاع مجيع ما اكن له فامي تيعلق به بجميع أوناعه بحيث يشمل التزويج له و طالق زوجته و كذا ىف الثالثة قد تكون 

مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقه ، كما لو قال : أنت وكيلى ىف أمر داري ، و كذا لو قال : أنت وكيلى ىف 

بيع داري مقابل املقيد بثمن معني أو شخص معني ، و قد يكون بالعكس كما لو قال : أنت وكيلى ىف بيع أحد أمالكى 

كما لو قال : أنت وكيلى ىف التصرف ىف ماىل ، و رمبا يكون أو ىف بيع ملكى ، و قد تكون مطلقة من الجهتني ، 

التوكيل بنحو التخيري بني أمور : أما ىف التصرف دون املتعلق ، كما لو قال : أنت وكيلى ىف بيع داري و صلحها أو هبتها أو 

هذه الفرش مثال ، و الظاهر إجارهتا ، و أما ىف املتعلق فقط ، كما لو قال : أنت وكيلى ىف هذه الدار أو هذه الدابة أو 

 الصحة ىف الجميع . 

 فهرست بازگشت به

 

 16مساءله 

بر وکیل الزم است که در آن چه مربوط به وکالت اوست تنها آن تصرفى رابكند که صريح عقد وکالت و يا ظاهر آن 

شامل آن است هرچند که قرائن حالى و مقالى اين ظهور را به عقد وکالت داده باشد هرچند که عادت جارى در بین 

وکیل در کارى شد وکیل در لوازم آن نیز باشد، مثال عادت بر اين جارى باشد که اگر عرف اين باشد که وقتى کسى 
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موکل کاالى خود را به وکیل خود بدهد که آن را بفروشد و يا پول خود را به او بدهد.که فالن چیز را برايش بخرد و 

 .حاصل کالم اينكه آن چه وکیل انجام میدهد بايد مشمول عقد وکالت بوده باشد

البد أن يقتصر التوكيل ىف التصرف ىف املوكل فيه ىلع ما مشله عقد الواكلة صريحا أو ظاهرا و لو مبعونة قرائن :  16مسألة 

سمل إليه املبيع و  حالية أو مقالية و لو اكنت هى العادة الجارية ىلع أن التوكيل ىف أمر الزمه التوكيل ىف أمر آخر كما لو

 وكله ىف بيعه أو سمل إليه الثمن و وكله ىف الشراء ، و بالجملة البد ىف صحة التصرف من مشول الواكلة له . 

 فهرست زگشت بهبا

 

 17مساءله 

اگر وکیل مخالفت کند که عقد وکالت شامل آن نمى شده ، اگر از امورى است که انجام آن به طور فضولى نیز 

صحیح است صحت آن موقوف به اجازه موکل است حال چه اينكه خالف او به طور مباينه باشد، يعنى کارى کرده 

در اين که خانه او را بفروشد و او خانه را اجاره داده که ضد دستور موکل است مثل اينكه او وکیلش کرده بود  باشد

و يا به طور مباينه نباشد بلكه به بعضى از خصوصیات باشد مثل اينكه او وکیلش کرده بود در اين که خانه را نقد 

ار بفروشد و او نسیه فروخته يا وکیلش کرده بود با خیار بفروشد و او بدون خیار فروخته و حق فسخ براى موکل قر

نداده که در همه اين صور صحت معامله وکیل موقوف به اجازه موکل است . بله اگر از عقد فهمیده نشود که شامل 

فاقد خصوصیت نیزهست به حسب ظاهر معامله وکیل صحیح است ، مثل اين که او را وکیل کرده بود در اينكه 

وخته که ظاهرا حال موکل و بلكه معلوم از حال او اين را به يک دينار بفروشد و وکیل آن را به دو دينار فر  کااليش 

است که چنین معامله اى نیز مشمول وکالت اوست براى اينكه منظور او از قید کردن يک دينار اين بوده که وکیل به 

کمتر از آن نفروشد نه اينكه به زيادتر نفروشد، و از اين قبیل است جائى که او را وکیل کرده باشد در فروختن 

کااليش در بازارى معین و به بهائى معین و او آن را در بازارى ديگر به همان بهاء فروخته باشد براى اينكه همه مى 

دانند منظور از چنین قیدى اين است که جنس به قیمت خودش فروش برود نه به کمتر اين به حسب ظاهر است ، 

شود که وکیل احتمال عقالئى بدهد که موکلش براى اما صحت واقعى چنین معامله اى تابع واقع است و اگر فرض 
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فالن غرض عقالئى اين قید را آورده باز هم تجاوز از آن جائز نیست و اگر تجاوز کند عقد معامله اى که کرده به 

 . حسب ظاهر فضولى است و به حسب واقع تابع واقع است

لو خالف الوكيل و أىت بالعمل ىلع نحو مل يشمله عقد الواكلة فإن اكن مما يجري فيه الفضولية اكلعقود وتقفت :  17مسألة 

و ال فرق ىف التخالف بني أن يكون باملباينة كما إذا وكله ىف بيع داره فآجرها أو ببعض صحته ىلع إجازة املوكل ، 

الخصوصيات مك إذا وكله ىف بيعها نقدا فباع نسيئة أو بخيار فباع بدونه ، نعم لو عمل مشوله لفاقد الخصوصية أضيا صح ىف 

فإن الظاهر بل املعلوم من حال املوكل أن تحديهد من  الظاهر ، كما إذا وكله ىف أن يبيع السلعة بدينار فباع بدينارين ،

طرف النقيصة ال الزيادة ، و من هذا القبيل ما إذا وكله ىف البيع ىف سوق معني بثمن معني فباعها ىف غريه بذلك الثمن ، 

فرض احامتل وجود فإن الظاهر أن مراده تحصيل الثمن ، هذا بحسب الظاهر ، و أما الصحة الواقعية فتابعة للواقع ، و لو 

 غرض عقالئى ىف التحديد مل يجز التعدي ، و معه الفضوىل ىف الظاهر و الواقع تابع للواقع . 

 فهرست بازگشت به

 

                                        18مساءله 

کسى که ولى صغیر است يعنى پدر و جد او جائز است در آن کارهاى صغیر که وى نسبت به آنها واليت دارد وکیل 

 .بگیرد

يجوز للوىل اكالب و الجد للصغري أن ويكل غريه فامي تيعلق باملوىل عليه مما له الوالية عليه . :  18مسألة 
 

 فهرست بازگشت به
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همدانى موسوى باقر محمّد ترجمه سیّد  

 

  
15   صفحه

 
  

 19مساءله 

وکیل انجام دادنش شده وکیل کند نه وکیل از   خودش  براى وکیل جائز نیست که ديگرى را در انجام کارى که

طرف خود و نه وکیل از طرف موکلش مگر به اذن موکل که به اذن او هر دو قسم توکیل براى او جائز است ، حال 

اگر موکل يكى از آن دو قسم را تعیین کند که همان متبع است و ديگر تعدى از آن جائز نیست و اگر به وکیل گفته 

)من تو را وکیل کردم در اينكه غیر خودت را براى انجام فالن کار وکیل کنى بدون اشكال اجازه در توکیل غیر باشد 

را داده و اما اگر گفته باشد: )غیر خودت را وکیل کن ( هرچند که اين نیز ظهور در اين معنا دارد لكن خالى از تاءمل 

 . نیست

كل فيه ال عن نفسه و ال عن املوكل إال بإذنه ، و معه يجوز ال يجوز للوكيل أن ويكل غريه ىف إيقاع ما وت:  19مسألة 

بكال النحوين ، فإن عني أحدمها فهو املتبع ، و ال يجوز التعدي عنه ، و لو قال مثال وكلتك ىف أن وتكل غريك فهو 

 أذن ىف وتكيل الغري عن املوكل ، و الظاهر أنه كذلك لو قال : و كل غريك و إن ال يخلو من تأمل . 

 فهرست بازگشت به

 

 20مساءله 

اگر وکیل دوم وکیل از موکل باشد نه از وکیل خود در عرض وکیل خواهد بود پس وکیل اول نمى تواند او را عزل کند 

باقى است ، اما   و با عزل شدن او اين عزل نمى شود بلكه حتى اگر وکیل اول از دنیا برود و دومى همچنان وکالتش 

د او حق دارد وى را عزل کند و وکالتش تابع وکالت او است در نتیجه اگر موکل او را اگر وکیل از طرف خود او باش

عزل کند و وکالتش تابع وکالت او است در نتیجه اگر موکل او را عزل کند و يا عمر او سرآيد وى خود بخود منعزل 

د وکیل اول عزلش نكند مى شود و بعید نیست که در اين صورت نیز موکل حق داشته باشد او را عزل کند هرچن

 .نباشد
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همدانى موسوى باقر محمّد ترجمه سیّد  

 

  
16   صفحه

 
  

لو اكن الوكيل الثاىن وكيال عن املوكل اكن ىف عرض االول ، فليس له أن يعزله و ال ينعزل بانعزاله ، بل لو :  20سألة م

مات بيىق الثاىن ىلع واكلته ، و لو اكن وكيال عنه اكن له عزله ، و اكنت واكلته تبعا لواكلته ، فينعزل بانعزاله أو موته ، و ال 

 ه من دون عزل الوكيل االول . بيعد أن يكون للموكل عزل

 فهرست بازگشت به
 

 21مساءله 

جائز است دو نفر و بیشتر از طرف يک نفر و در انجام يک کار وکیل شوند، حال اگر موکل در کالم خود تصريح کند 

ظهور دراين معنا داشته باشد همان متبع است به اينكه هر يک از آن دو نفر مستقل در انجام آن کارند و يا کالم او 

و هر يک مستقال و بدون مراجعه به ديگرى مى تواند آن کار را فیصل دهد وگرنه براى هیچ يک جائز نیست به 

تنهائى اقدام کند هرچند در صورتى که ديگرى غائب يا عاجز باشد حال چه اينكه در شق دوم تصريح کرده باشد 

را انجام دهند و يا کالمش مطلق باشد مثال بگويد: )من شما دو نفر را وکیل خود کردم ( و يا  به اينكه بايد آن کار

عبارتى نظیر اين ، و در اين فرض اگر يكى از آن دو از دنیا برود در صورتى که اجتماع هر دو را شرط کرده باشد و 

در صورتى که يكى يكى را وکیل کرده باشد يا معناى اطالق کالم موکل اجتماع باشد وکالت به کلى باطل مى شود و 

 . وکالت ديگرى باقى است

يجوز أن تيوكل انثان فصاعدا عن واحد ىف أمر واحد ، فإن صرح املوكل بانفرادمها أو اكن لكالمه ظاهر :  21مسألة 

متبع ىف ذلك جاز لكل منهما االستقالل ىف التصرف من دون مراجعة االخر ، و إال مل يجز االنفراد الحدمها و لو 

زه ، سواء صرح باالنضمام و االجامتع أو أطلق بأن قال مثال وكلتكما أو أنامت وكيالي و نحو مع غيبة صاحبه أو عج 

ذلك ، و لو مات أحدمها بطلت الواكلة رأسا مع شرط االجامتع أو االطالق املنزل منزلته و بىق واكلة الباقى لو وكل 

 باالنفراد . 

 فهرست بازگشت به
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17   صفحه

 
  

 22مساءله 

وکالت عقدى است که هم از طرف موکل جائز و قابل فسخ است و هم از طرف وکیل ، بنابراين وکیل مى تواند در 

کند همچنانكه موکل مى تواند او را عزل کند، لكن منعزل شدن وکیل به  حضور موکل و هم در غیاب او خود را عزل

خاطر عزل موکل مشروط به اين است که وکیل مطلع از عزل خود بشود سپس اگر موکل او را عزل بكند ولى به 

اصله اطالع او نرسانده ولو به اعالم شخصى موثق بگوش او نرسیده باشد منعزل نمى شود در نتیجه اگر در همین ف

 . کارى انجام داده باشد )مثال معامله اى کرده باشد( آن معامله نافذ است

ن يعزل نفسه مع حضور املوكل و غيبته ، و كذا للموكل أن يعزله الواكلة عقد جائز من الطرفني ، فللوكيل أ:  22مسألة 

، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه ، فلو أنشأ عزله و مل يطلع عليه الوكيل مل ينعزل فلو أمضى أمرا قبل أن 

 بيلغه و لو بأخبار ثقة اكن نافذا . 

 فهرست بازگشت به

 

 23مساءله 

وکالت هم با مرگ وکیل باطل مى شود و هم با مرگ موکل هرچند که وکیل از مردن او خبردار نشده باشد، و نیز با 

چیزى که هست بطالن وکالت با جنون اطباقى بنابر اقوى و با جنون ادوارى )يعنى گاهگاهى(  جنون هر يک از آن دو

بنابر احتیاط است همچنانكه با بیهوشى هريک از آن دو بنابر احتیاط است ، و همچنین وکالت با تلف شدن متعلقش 

جام ندهد بلكه به ديگرى گفته و با انجام يافتن آن به دست موکل باطل مى شود )هرچند که شخص موکل آن را ان

باشد انجام دهد( مثال وکیل گرفته باشد در اينكه فالن متاع او را بفروشد آن گاه قبل از اقدام وکیل خودش آن را 

 .بفروش برساند و يا کارى کند که منافات با توکیلش داشته باشد مثل اينكه در همان مثال همان متاع را وقف کند

و إن مل يعمل الوكيل مبوته ، و بعروض الجنون ىلع كل تبطل الواكلة مبوت الوكيل ، و كذا مبوت املوكل :  23مسألة 

منهما ىلع االقوى ىف االطباقى ، و ىلع االحوط ىف غريه ، و بإغماء كل منهما ىلع االحوط ، و بتلف ما تعلقت به 
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18   صفحه

 
  

ه كما وكله ىف بيع الواكلة ، و بفعل املوكل و لو بالتسبيب ما تعلقت به ، كما لو وكله ىف بيع سلعة مث باعها ، أو فعل ما ينافي

 ء مث أوقفه .  ىش

 فهرست بازگشت به

 

  24مساءله 

گرفتن وکیل در خصومت و مرافعه هم براى مدعى صحیح و جائز است و هم براى مدعى علیه )منكر( بلكه مباشرت 

افراد صاحب مروت و آبرومند و دارندگان مناصب علیه در کار منازعه و مرافعه مكروه است مخصوصا اگر طرف 

و بى شرم باشند و در گرفتن وکیل رضايت طرف دعوى معتبر نیست و او نمى تواند و حق  دعوى آنان افراد بددهن

 . ندارد بگويد: من حاضر نیستم با وکیل تو طرف دعوى شوم

يجوز التوكيل ىف الخصومة و املرافعة لكل من املدعى و املدعى عليه ، بل يكره لذوي املروات من :  24مسألة 

أهل الشرف و املناصب الجليلة أن تيولوا املنازعة و املرافعة بأنفسهم خصوصا إذا اكن الطرف بذي اللسان ، و ال يعترب 

 فليس له االمتناع عن خصومة الوكيل .  رضا صاحبه ،

 فهرست بازگشت به
 

 25مساءله 

لیه را نزد حاکم مطرح کند وبر آن وکیل اگر منصوب از طرف مدعى باشد وظیفه اش اين است که ادعاى مدعى ع

اقامه بینه )شاهد( نموده شاهد را تعديل نمايد )يعنى به عدالت آنان شهادت دهد(، و در جائى که بايد منكر را قسم 

بدهد، قسم بدهد و از حاکم بخواهد که علیه او حكم کند و خالصه کالم اينكه هر کارى که وسیله اثبات است انجام 

منصوب از قبل مدعى علیه باشد وظیفه اش اين است که دعوى مدعى را انكار کند و در عدالت  دهد، و اگر وکیل

شاهدهاى وى خدشه نمايد و براى خدشه خود اقامه شهود کند تا بتواند بینه مدعى را از اعتبار بیندازد و از حاکم 
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19   صفحه

 
  

فع ادعاى مدعى هرکار معتبرى بخواهد شهادت شاهدانش را بشنود و طبق آن حكم کند و حاصل کالم اينكه در د

 .که مى تواند انجام دهد

وكيل املدعى وظيفته بث الدعوى ىلع املدعى عليها عند الحامك ، و إقامة البينة و تعديلها ، و تحليف :  25مسألة 

املنكر ، و طلب الحكم ىلع الخصم و بالجملة كل ما هو وسيلة إىل االثبات ، و وكيل املدعى عليه وظيفته 

ىلع الشهود ، و إقامة يبنة الجرح ، و مطالبة الحامك بسماعها و الحكم هبا ، و بالجملة عليه السعى االنكار ، و الطعن 

 ىف الدفع ما أمكن . 

 فهرست بازگشت به
 

 26مساءله 

اگر منكر بدهى مثال در اثناء دفاع وکیلش ازاو ادعاء کند که من بدهى مدعى را پرداخته ام و يا مدعى آن بدهى را به 

محضى که چنین حرفى را بزند اين منكر مدعى مى شود و مدعى قبلى من بخشید مثال و ذمه مرا برى ء کرد به 

منكر )قبال مدعى مى گفت من طلب دارم و منكر مى گفت طلبى ندارى ولى اکنون موکل که همان منكر قبلى است 

یجه اقرار دارد که بدهكار بوده لكن ادعاء مى کند که پرداخته ام و مدعى قبلى پرداختن او را منكر است (، در نت

وظیفه وکیل هم اين مى شود که شاهد بیاورد بر اين که موکل من دين او را پرداخته و ساير وظائفى را که قبال 

 .درباره وکیل مدعى بیان کرديم انجام دهد، در مقابل وظیفه خصم او هم وظائف منكر يعنى مدعى علیه مى شود

لو ادعى منكر الدين مثال ىف أنثاء مدافعة وكيله عنه االداء أو االبراء انقلب مدعيا و صارت وظيفة :  26مسألة 

ها مما هو وظيفة املدعى ، و صارت وظيفة خصمه االنكار و غريه من وكيله إقامة البينة ىلع هذه الدعوى و غري

 وظائف املدعى عليه . 

 فهرست بازگشت به
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20   صفحه

 
  

 27اءله مس

اگر وکیل يكى از دو طرف دعوى علیه موکلش اقرارى کند نافذ نیست و به اقرارش اخذ نمى شود پس اگر وکیل 

مدعى از زبانش درآيد که موکل من طلب خود را گرفته و يا بدهكار را ابراء کرده يا حواله او را پذيرفته و يا بر سر 

ويد حق او مدت دار بوده و يا اينكه شاهدهاى موکل من فاسق مال مورد دعوى مصالحه اى انجام داده ، و يا بگ

نیستند و در مقابل وکیل مدعى علیه )منكر( اگر از دهانش درآيد که حق با مدعى است اين اقرار از هیچ يک از اين 

ينكه دو وکیل نافذ و مقبول نیست ، و خصومت به اين اقرار فیصل نمى يابد بلكه همچنان بحال خود باقى است چه ا

در مجلس حكم اقرار کنند و چه در جاى ديگر اثرى که بر اين اقرار مترتب مى شود اين است که وکالت او باطل 

 . مى شود زيرا به اقرار او موکلش در اين خصومت ظالم است

ال يقبل إقرار الوكيل ىف الخصومة ىلع موكله ، فلو أقر وكيل املدعى القبض أو االبراء أو قبول الحوالة أو :  27مسألة 

عليه بالحق للمدعى مل يقبل ، و بقيت الخصومة املصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن البينة فسقة أو أقر وكيل املدعى 

ىلع حاهلا سواء أقر ىف مجلس الحكم أو غريه ، و ينعزل بذلك ، و تبطل واكلته ، النه بعد االقرار ظامل ىف الخصومة 

 بزعمه . 

 فهرست بازگشت به

 

 28مساءله 

طريق صلح از حق موکلش صرف نظر کند و يا ذمه مدعى علیه او را کسى که وکیل در خصومت شده حق ندارد از 

 .برى نمايد مگر آن که از طرف موکلش همان طور که وکیل در خصومت شده وکیل در اينگونه کارها نیز شده باشد

خصوص . الوكيل بالخصومة ال ميلك الصلح عن الحق أو االبراء منه إال أن يكون وكيال ىف ذلك أضيا بال :  28مسألة 
 

 فهرست بازگشت به
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21   صفحه

 
  

 29مساءله 

ر خصومت کند مانند ساير کارها پس اگر تصريح نكرده باشد به اينكه موکل مى تواند دو نفر و بیشتر را وکیل د

يكايک آنان مستقل در کارند و نیز کالمش ظهورى در اين معنا نداشته باشد هیچ يک از وکالء مستقل از ديگرى 

و اثبات  نیست بلكه بايد با مشورت يكديگر کار کنند و از بینش يكديگر استفاده نمايند و يكديگر را در طرح دعوى

 .آن يارى نمايند

يجوز أن ويكل انثني فصاعدا بالخصومة كسائر االمور فإن مل صيرح باستقالل كل منهما و مل يكن :  29مسألة 

لكالمه ظهور فيه مل يستقل هبا أحدمها ، بل تيشاوران و يتباصران و يعضد كل منهما صاحبه و يعينه ىلع ما فوض 

 إليهما . 

 فهرست بازگشت به

 

 30مساءله 

اگر شخصى در حضور حاکم کسى را وکیل خود کند تا در هر خصومتى که پیش مى آيد از او دفاع کند و يا تنها در 

به محكمه بیاورد و علیه او در  يک خصومت معین حق او را استیفاء نمايد آن گاه وکیل خصمى را براى موکل خود

حضور حاکم طرح دعوى کند حاکم دعوى او را بايد بشنود، و همچنین حاکم دعويش را مى شنود اگر نزد او ادعاى 

وکالت در دعوى را بكند و بر گفته خود نزد حاکم شاهد بیاورد، و اما اگر ادعاى وکالت کند ولى شاهد نیاورد چنانچه 

م حاضر نكرده باشد و يا اگر حاضر کرده خصم وکالت او را تصديق نكند حاکم دعوى او را خصم موکلش را نزد حاک

مسموع است ، لكن به صرف تصديق   نمى شنود، ولى چنانچه خصم تصديق کند وکالت او را على الظاهر دعويش 

ين حكم به حقانیت مدعى وکالت او ثابت نمى شود بدين معنى که حجت بر علیه خود او نیز باشد، بنابراين اگر مواز

کند، مدعى علیه ملزم به دادن حق است .و اما اگر حكم کند که حق با مدعى علیه است مدعى محكوم نمى شود 

زيرا او مى تواند منكر وکالت شود، در نتیجه دعوايش بحال خود مى ماند، و مدعى علیه يا وکیل مدعى حق دارد که 

وکالت با اقامه بینه ثابت شود حقانیت مدعى علیه در ماهیت دعوى واضح مى  اقامه بینه بر ثبوت وکالت کند، و اگر

 .شود
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مك ىف خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا أو ىف خصومة شخصية مث قدم لو وكل رجل وكيال بحضور الحا:  30مسألة 

الوكيل خصما ملوكله و أقام الدعوى عليه يسمع الحامك دعواه عليه ، و كذا إذا ادعى عند الحامك واكلته ىف الدعوى و 

 صيدقه ىف واكلته مل يسمع أقام البينة عنهد عليها ، و أما إذا ادعاها من دون يبنة فإن مل يحضر خصما عنهد أو أحضر و مل

دعواه ، و لو صدقه فيها فالظاهر إنه يسمع دعواه لكن مل تثبت بذلك واكلته عن موكله بحيث تكون حجة عليه ، 

فإذا انقضت موازين القضاء بحقية املدعى يلزم املدعى عليه بالحق ، و لو قضت بحقية املدعى عليه فاملدعى ىلع حجته 

دعواه ىلع حاهلا ، و للمدعى عليه أو وكيل املدعى إقامة البينة ىلع ثبوت الواكلة ، و مع ثبوهتا فإذا أنكر الواكلة تبىق 

 هبا تثبت املدعى عليه ىف همية الدعوى . 

 فهرست بازگشت به
 

 31مساءله 

اگر کسى را وکیل کند در طرح دعوى و اثبات حقى که بر خصم خود دارد وکیل نمى تواند بعد از اثبات آن حق را 

 .محكوم علیه مى تواند از تحويل دادن حق به وى امتناع بورزد تحويل بگیرد، بنابراين

لو وكله ىف الدعوى و تثبيت حقه ىلع خصمه مل يكن له بعد االثبات قبض الحق ، فللمحكوم عليه أن :  31مسألة 

 إىل الوكيل .  ميتنع عن تسلمي ما ثبت عليه

 فهرست بازگشت به
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 32مساءله 

اگر او را وکیل کند در اينكه حقى که به عهده شخصى دارد استیفاء نمايد ولى آن شخص منكر آن حق شود وکیل 

یه اوطرح دعوى کند و حق موکل را ثابت نمايد مگر آنكه از طرف حق ندارد با او مخاصمه نموده در محكمه عل

 .موکلش وکیل براى اين کار نیز شده باشد

لو وكله ىف استيفاء حق له ىلع غريه فجحهد من عليه الحق مل يكن للوكيل مخاصمته و مرافعته و تثبيت الحق :  32مسألة 

 عليه ما مل يكن وكيال ىف الخصومة . 

 فهرست بازگشت به

 

 33مساءله 

وکیل گرفتن هم با حق العمل و هم بدون آن جائز است و در صورت اول به محضى که وکیل عمل مورد قرارداد را 

نجام داد مستحق جعل )يعنى فرد معین شده ( مى باشد، پس اگر به وکیل گفته باشد فالن مبلغ به تو مى دهم در ا

مقابل اينكه فالن چیز را برايم بفروشى و يا بخرى همینكه وکیل آن معامله را انجام داد مستحق جعل مى شود، 

تحويل نگرفته باشد و همچنین اگر او را وکیل  هرچند که موکل در صورت خريد کاال را و در صورت فروش بها را

را در محكمه ثابت کرد اجرت عملش را مستحق مى شود   کرده باشد در مرافعه و تثبیت حق که اگر حق موکلش 

 .هرچند که موکلش هنوز حق را از طرف نگرفته باشد

وكله ىف البيع أو يجوز التوكيل بجعل و بغريه ، و إمنا يستحق الجعل ىف االول بتسلمي العمل املوكل فيه ، فلو :  33مسألة 

الشراء و جعل له جعال فله املطالبة به مبجرد إمتام املعاملة و إن مل تيسمل املوكل الثمن أو املثمن و كذا لو وكله ىف املرافعة و 

 تثبيت الحق استحقه مبجرد إثباته و إن مل تيسلمه املوكل . 

 فهرست بازگشت به
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 34مساءله 

وکیل کرده باشد در اينكه طلبش را از شخصى وصول کند و آن شخص قبل از پرداخت دين از دنیا برود اگر او را 

وکیل نمى تواند از ورثه او مطالبه دين کند، مگر آنكه وکالتش شامل آن نیز شده باشد )مثال گفته باشد دين مرا از 

 .(فالن شخص بگیرد و اگر مرد از ورثه اش بگیرد

 له مطالبة وارثه إال أن تشملها الواكلة .  لو وكله ىف قبض دينه من شخص فمات قبل االداء مل يكن:  34مسألة 

 فهرست بازگشت به

 

 35مساءله 

اگر او را وکیل کرده باشد در اينكه طلبى را که از زيد دارد استیفاء کند و او براى مطالبه آن نزد زيد آيد و زيد به او 

و هم بگويد اين پولها را بگیر و بدهى مرا به فالنى )که همان موکل وکیل است ( بپردازد هم پول را تحويل بگیرد 

وکیل موکل اول در وصول طلب اوست و هم وکیل زيد زيد در پرداخت بدهى او و مادام که بدهى زيد را نداده پولى 

که در دست اوست همچنان در ملک زيد است ، چیزى که هست وکیل از آن جهت که هم وکیل گیرنده است و هم 

دش دستگردان کند يعنى يكدست خود را دست وکیل دهنده مى تواند بعد از تحويل پول از مديون آن را با خو

بدهكار فرض کند و دست ديگرش را دست طلبكار و پول را از آن دست به اين دست خود دهد به نیت استیفاء 

دين طلبكار، مگر آن که توکیل مديون به نحوى باشد که شامل قبض وکیل نشود که در اين صورت مادام که پول در 

ه گفتیم تحويل دست طلبكار نشده ، زيد مى تواند آن را استرداد کند و اگر پول در دست وکیل است و به نحوى ک

دست وکیل تلف بشود دين بحال خود باقى است و اما اگر زيد آن طور که در باال گفتیم نگفته باشد بلكه گفت باشد 

یقت طلبكار اصلى پول خود را اين را بابت طلبى که از طرف فالنى مطالبه مى کنى بگیر وکیل هم آن را بگیرد در حق

گرفته و ذمه زيد برى مى شود و ديگر زيد نمى تواند آن را از دست وکیل پس بگیرد زيرا ملک طلبكارش شده 

 . است

لو وكله ىف استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة فقال زيد : خذ هذه الدرامه و اقض هبا دين فالن أي :  35مسألة 

موكله فأخذها صار وكيل زيد ىف قضاء دينه ، و اكنت الدرامه باقية ىلع ملك زيد ما مل يقبضها صاحب الدين ، و 
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كيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من املدوين بعنوان الواكلة عن الدائن ىف االستيفاء إال أن يكون وتكيل املدوين للو

بنحو ال يشمل قبض التوكيل ، فلزيد اسرتدادها ما دامت ىف يد الوكيل و مل يتحقق القبض من الدائن بنحو مما ذرك ، و لو 

الدين الذي تطالبىن به لفالن فأخذها اكن قابضا للموكل ، و برأت ذمة  تفلت عنهد بىق الدين بحاله ، و لو قال خذها عن

 زيد ، و ليس له االسرتداد . 

 فهرست بازگشت به

 

 36مساءله 

ضامن نیست مگر آن که در حفظ آن وکیل نسبت به آن چه از موکلش در دست دارد امین است يعنى اگر تلف شده 

کوتاهى کرده باشد و يا بیش از حد متعارف بكارش بسته باشد، مثل اينكه جامه امانتى را پوشیده و يا حیوان را 

سوار شده باشد با اينكه وکیل بود آن دو را بفروشد لكن به خاطر اين تفريط و تعدى وکالتش باطل نمى شود، 

پوشیده بود بفروشد بیعش صحیح است هرچند که اگر قبل از فروختن تلف مى شد بنابراين اگر همان جامه که 

ضامن بود لكن همینكه آن را تحويل مشترى دهد عهده اش از ضمانت آزاد مى شودبلكه بعید نیست که با عقد بیع 

 .ضمانتش برطرف شود

الوكيل أمني بالنسبة إىل ما ىف يهد ال ضيمنه إال مع التفريط أو التعدي ، كما إذا لبس ثوبا أو محل ىلع دابة :  36مسألة 

و باع الثوب بعد لبسه صح بيعه ، و إن اكن ضامنا له لو تلف قبل اكن وكيال ىف بيعهما لكن ال تبطل بذلك واكلته ، فل

 أن يبيعه ، و بتسليمه إىل املشرتي يربأ عن ضمانه بل ال بيعد ارتفاع ضمانه نبفس البيع .

 فهرست بازگشت به
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 37مساءله 

مال کسى را وکیل کند در اينكه مال معین او را بدون گرفتن شاهد به وديعه بسپارد و وکیل او را به اگر صاحب 

امانت به دست کسى داد و ان شخص منكر آن مال شد وکیل ضامن نیست ، بله اگر وکیلش کرده باشد که با 

چنین است اگر او را وکیل در اداء گرفتن شاهد به امانت بسپارد و او بدون شاهد به امانت سپرده ضامن است ، و هم

 .دين کرده باشد و او هم اداء دين او کرد ولى شاهد نگرفت و سپس طلبكار منكر اداء آن شد

لو وكله ىف إيداع مال فأودعه بال إشهاد فجحد الودعى مل ضيمنه الوكيل إال إذا وكله ىف أن ويدعه مع :  37مسألة 

فخالف ، و كذا الحال لو وكله ىف قضاء دينه فأداه بال إشهاد و أنكر الدائن .  االشهاد
 

 فهرست بازگشت به
 

 38مساءله 

ح کرده باشد به اينكه به اگر او را وکیل کند در اينكه کاالئى برايش بفروشد و يا جنسى را برايش بخرد اگر تصري

غیر بفروشد و از غیر بخرد نمى تواند آن کاالى فروشى را خودش بخرد و يا جنس خود را براى او بخرد و مسئله 

روشن است ، همچنانكه اگر وکالت را به عبارتى آورده باشد که هم شامل غیر مى شود و هم شامل خود وکیل 

کر کرده باشد مثال گفته باشد، )تو وکیل منى در اينكه اين جنس را برايم مسئله بى اشكال است ، و اما اگر مطلق ذ

بفروشى و يا فالن کاال را برايم بخرى ( آيا شامل خود وکیل نیز مى شود، تا بتواند جنس او را بفروشد و يا متاع خود 

ول اقوى است منتهى وجه بخرد و يا شامل او نمى شود، دو وجه بلكه دو قول است که وجه ا  را براى او از خودش 

 . دوم احوط است

لو وكله ىف بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غريه أو مبا يعم نفسه فال إشكال ، :  38مسألة 

 فهل يعم نفس الوكيل فيجوز أن يبيع و إن أطلق و قال : أنت وكيلى ىف أن بتيع هذه السلعة أو تشرتي املتاع الفالىن

 السلعة من نفسه أو يشرتي له املتاع من نفسه أم ال ؟ وجهان بل قوالن ، أقوامها االول و أحوطهما الثاىن . 

 فهرست بازگشت به
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 39مساءله 

اگر موکل و وکیل در اصل وکالت اختالف کنند قول منكر وکالت مقدم است ، و اگر در تلف و يا کوتاهى وکیل در حفظ 

داخت مال به موکل اختالف کنند ظاهر اين است که حق امانت موکل اختالف کنند قول وکیل مقدم است ، و اگر در پر

تقدم با قول موکل باشد مخصوصا در صورتى که وکالت با جعل و قرارداد صورت گرفته باشد، و همچنین است 

اختالفى که ممكن است بین وصى و موصى له به اين شكل اتفاق بیفتد که موصى له بگويد مال فالن میت را که 

من بدهى ، نداده اى و وصى بگويد داده ام ، و نیز اختالفى که ممكن است بین ولى کودك حتى وصیت کرده بود به 

پدرو جد او با کودك بعد از بلوغش رخ بدهد کودك بگويد مال مرا به من نداده اى و ولى او بگويد داده ام که در 

از طرف ديگر باهم اختالف کنند در دادن  همه اين موارد قول منكر مقدم است ، بله اگر اولیاء از يكطرف و مولى علیه

خرجى به خود مولى علیه يا به متعلقات او در زمان واليتشان ولى بگويد داده ام و کودك بعد از بلوغ منكر آن شود 

 ظاهر اين است که قول اولیاء به شرطى که قسم بخورند مقدم است .

لو اختلفا ىف التوكيل فالقول قول منكره ، و لو اختلفا ىف التلف أو ىف تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل ، و :  39مسألة 

فا ىف دفع املال إىل املوكل فالظاهر أن القول قول املوكل خصوصا إذا اكنت الواكلة بجعل ، و كذا الحال فامي إذا لو اختل

اختلف الوىص و املوىص له ىف دفع املال املوىص به إليه ، و االولياء حىت االب و الجد إذا اختلفوا مع املوىل عليه بعد 

إن القول قول املنكر ىف مجيع ذلك ، نعم لو اختلف االولياء مع املوىل علمهي زوال الوالية عليه ىف دفع ماله إليه ، ف

 ىف االنفاق علمهي أو ىلع ما تيعلق مهب ىف زمان واليمهت فالظاهر أن القول قول االولياء بيميمهن . 

 فهرست بازگشت به

 

 

 

 

 و آماده سازی توسط سیاوش هوشیارتنظیم 

 سايت حقوقی اختبار
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