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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصالة والسالم علی خیر خلقه و أشرف برّیته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع االسالم تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حّدی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حّله، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استاِد عالمه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کالم و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حّله مالقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج االصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج االحکام و��� مخصوصًا 

کتاب شرایع االسالم همیشه مورد توجه طالب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل عالمه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حّله به خاک سپردند(�

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش  وکالت از کتاب شرایع االسالم است که به صورت مستقل از دیگر 

بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طالب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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کتاُب الَوکاَلة

وهو یستدعي بیان فصول:

األّول:�في�العقد

کقوله:  القصد  علٰی  دال  إیجاب  من  تحققه  في  بد  وال  التصرف.  في  استنابة  وهو    1

وکلتک أو استنبتک أو ما شاکل ذلک.

ولو قال: وکلتني، فقال: نعم، أو أشار بما یدل علٰی اإلجابة، کفٰی في االیجاب.

2  وأما القبول: فیقع باللفظ کقوله: قبلت أو رضیت أو ما شابهه. وقد یکون بالفعل، 

کما اذا قال: وکلتک في البیع فباع. ولو تأخر القبول عن االیجاب، لم یقدح في الصحة، فإنَّ 

الغائب یوکل والقبول یتأخر.

کتاب وکالت

شامل چند فصل است
فصل اول: عقد وکالت

1  عقد وکالت در واقع نایب گرفتن در تصرف است و با ایجابی که داللت بر قصد وکالت بکند 

مثل »وکلتک« )تو را وکیل کردم( و یا »استنبتک« )تو را نایب قرار دادم( یا الفاظی شبیه به آن 
محقق می گردد و اگر وکیل بگوید: تو مرا وکیل کردی و موکل بگوید: بله و یا اشاره ای کند که 

داللت بر قبول کردن باشد در )اینکه( ایجاب )محقق شده باشد( کفایت می کند.
2  اما قبول وکالت: گاهی با لفظ واقع می شود مثل »قبلت« )قبول کردم( »َرضیُت« )راضی 
شدم( یا الفاظی شبیه به آن و گاهی با فعل صورت می گیرد، مثاًل بگوید: من تو را وکیل در 
فروش )فالن چیز( کردم و وکیل آن را بفروشد. و اگر قبول آن از ایجاب به تأخیر بیفتد، )مثاًل 
قبول کردم را بعد از دو روز بگوید( در صحت عقد وکالت خدشه ای ایجاد نمی شود، بنابراین، 

شخص غائب می تواند وکیل شود و قبول او متأخر از ایجاب باشد.
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جزة، فلو علقت بشرط متوقع، أو وقت متجدد، لم یصح. نعم  3  ومن شرطها أن تقع منَّ

ز الوکالة، وشرط تأخیر التصرف، جاز. لو نجَّ

، لم یصح 
ً
له مطلقا

َّ
4  ولو وکله في شراء عبٍد، افتقر الٰی وصفه، لینتفي الغرر، ولو وک

علٰی قول، والوجه الجواز.

3  و از جمله شروط عقد وکالت این است که باید به صورت منّجز )بدون تعلیق و شرط و 

اّما و اگر( واقع شود، بنابراین اگر به شرطی که امید حصول آن شرط است معلّق گردد، )مثاًل 
بگوید: تو را وکیل کردم اگر پدرم راضی باشد( و یا به وقت خاصی که حتمًا واقع خواهد شد 
معلّق گردد، )مثاًل بگوید: تو را وکیل کردم اگر آفتاب غروب کند( صحیح نیست. بله، اگر 
وکالت را به صورت منّجز )بدون شرط( واقع سازد، و شرط کند که تصرف در آن مال موکل 
به تأخیر بیفتد، جایز است. )مثاًل بگوید: تو را در فروش خانه ام وکیل کردم به شرط آنکه آن 

را نفروشی تا پدرم راضی شود و یا تا جمعه از راه برسد.( 
4  و اگر کسی را در خرید غالمی وکیل کند، باید آن عبد را برای وکیل توصیف کند، تا 

هیچ گونه ضرر و )اختالفی( پیش نیاید، و اگر او را به نحو مطلق وکیل کند، )و عبد را توصیف 
نکند( یک نظر این است که وکالت صحیح نیست، اما نظر بهتر این است که جایز است. 
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5  وهي: عقد جائز من الطرفین، فللوکیل؛ أن یعزل نفسه، مع حضور الموکل و مع 

غیبته. وللموکل أن یعزله، بشرط أن َیعِلَمه العزل. ولو لم یعلمه لم ینعزل بالعزل. وقیل: إن 

تعذر إعالمه فأشهد، انعزل بالعزل واإلشهاد، واألول أظهر.

6  ولو تصرف الوکیل قبل اإلعالم، مضٰی تصرفه علٰی الموِکل. فلو وکله في استیفاء 

القصاص ثم عزله، فاقتص قبل العلم بالعزل، وقع االقتصاص موقعه.

5  عقد وکالت از جانب هردو طرِف قرارداد، عقدی جایز است )و طرفین هر وقت بخواهند 

می توانند آن را فسخ کنند(، بنابراین، وکیل در حضور موکل و یا در غیاب او می تواند خود را 
)از وکالت( عزل کند. و موکل می تواند وکیل را عزل کند، به شرطی که موضوع َعْزل را به 
اطالع او برساند. و اگر عزل وکیل را به او خبر ندهد آن وکیل برکنار نمی شود. و نظر دیگر 
این است که: اگر نتواند به وکیل اطالع دهد، )دو نفر( شاهد بگیرد، و در این صورت با عزل 
موکل و شهادت )دو نفر شاهد( آن وکیل منعزل می شود، اما نظر اول )َعزل نمی شود اال با 

رسیدن خبر به وکیل( بهتر است. 
6  و اگر وکیل قبل از اطالع از عزل شدن تصرفی بکند، آن تصرفش نسبت به موکل نافذ و 

صحیح خواهد بود. بنابراین اگر موکل او را در استیفای قصاص وکیل کند و سپس او را عزل 
کند، و وکیل قبل از علم به عزل قصاص را انجام دهد، قصاص صحیح خواهد بود )مثاًل 
اگر کسی پدر زید را کشت و زید، عمرو را وکیل کرد که قاتل پدرش را به عنوان قصاص 
بکشد و بعداً او را از این وکالت عزل کرد، اما خبر عزل او به عمرو نرسید و عمرو قاتل پدر 
زید را قصاص کرد، زید حق ندارد دیه ی پدر را از وکیل بگیرد؛ چرا که قصاص صحیح واقع 

شده است(.
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7  وتبطل الوکالة بالموت والجنون واالغماء، من کل واحد منهما. وتبطل وکالة الوکیل 

وإن  بالنوم  الوکالة  تبطل  فیه، وال  التصرف  الحجر من  یمنع  فیما  الموِکل،  بالحجر علٰی 

تطاول.

ل في بیعه، وموت 
َ
8  وتبطل الوکالة، بتلف ما تعلقت الوکالة به، کموت العبد الُموک

المرأة الموکل بطالقها. وکذا لو فعل الموِکل ما تعلقت الوکالة به.

أو  أبطلت،  أو  أو فسخت،  نیابتک،  أزلت  أو  یقول: عزلتک،  أن  العزل  والعبارة عن    9

نقضت، أو ما جرٰی مجرٰی ذلک.

7  و وکالت با مرگ و جنون و بی هوش شدن هریک از موکل یا وکیل باطل می شود، و اگر 

موکل محجور )ممنوع از تصرف در اموال( شود، وکالت وکیل در آن تصرفاتی که َحجر مانع 
از انجام آنها می شود باطل می شود، )اما در تصرفاتی که َحجر مانع از آن نیست مثل تبدیل 
خانه ای که در آن زندگی می کند یا ماشینی که سوارش می شود و طعام و فرش و مانند آنها، 

وکالت در این موارد باطل نمی شود(.
و وکالت با خوابیدن، هرچند )چندین روز( طول بکشد باطل نمی شود. 

8  وکالت با تلف شدن آن چیزی که وکالت به آن تعلق گرفته باطل می شود، مثل مرگ 

عبدی که فروش آن مورد وکالت قرار گرفته است، و یا مرگ زنی که شوهر طالق آن را به 
شخصی وکالت داده است. همچنین اگر خود موکل آن کاری را که به وکیل واگذار کرده 
شخصًا انجام دهد وکالت باطل می شود. )مثاًل عبدی را که به وکیلش دستورداده بود آن را 

بفروشد، خودش بفروشد.(
9  و عبارتی که داللت بر عزل وکیل می کند این است که بگوید: تو را عزل کردم، نیابت 

تو را برطرف کردم، یا فسخ کردم، یا باطل کردم، یا نقض کردم، یا هر عبارت دیگری که 
)داللت به عزل بکند و( جایگزین این عبارات شود. )مثاًل وکالت تو را معدوم کردم و...(.
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، وان یبتاع الصحیح دون 
ً
10  وإطالق الوکالة، یقتضي االبتیاع بثمن المثل، بنقد البلد حاال

المعیب. ولو خالف لم یصح، ووقف علٰی اجازة المالک.

11  ولو باع الوکیل بثمن، فأنکر المالک اإلذن في ذلک القدر، کان القول قوله مع یمینه، 

ثم تستعاد العین ان کانت باقیة، أو مثلها أو قیمتها ان کانت تالفة. وقیل: یلزم الدالل إتمام 

ما حلف علیه المالک، وهو بعید.

10  و )اگر موکل، وکالت را بدون هیچ قید و شرطی منعقد کند،( اطالق وکالت در خرید، 

اقتضاء می کند که آن خرید با بهای متعارف و با پول رایج آن سرزمین و نقدی باشد، و اینکه 
جنس صحیح را بخرد نه معیوب. و اگر هر یک از این موارد انجام نشد معامله ی آن شئ 

صحیح نیست، و موقوف به اجازه ی مالک )موکل( است.
11  و اگر وکیل، کاالیی را در مقابل بها و ثمنی فروخت، و مالک منکر اجازه در آن مقدار 

از ثمن و قیمت معامله شد، )و گفت: من تو را وکیل نکردم که به این قیمت بفروشی؛ بلکه 
باید بیشتر می فروختی( ادعای موکل با قسم خوردن توسط او قبول می شود، و اگر آن کاال 
باقی باشد، پس گرفته می شود، و اگر از بین رفته باشد مثل یا قیمت آن پس گرفته می شود. 
نظر دیگر این است که: )آن کاال از مشتری پس گرفته نمی شود( بلکه بر وکیل )دالل( الزم 
است که مقدار اضافی که مالک ادعا کرده و بر روی آن قسم خورده را به موکل )مالک( 

بدهد، اما این نظر، نظر بعیدی است. 




