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واجبات املحامي وحقوقه والآداب التي ينبغي 
عليه التحلي بها يف الفقه الإ�ضالمي والقانون

�ل�سيخ  حماد بن عبد�هلل �حلماد
كاتب العدل بكتابة العدل الثانية بالريا�ص



جملة الق�ضائية - العدد الأول - حمرم 1432هـ

و�جبات �ملحامي وحقوقه و�لآد�ب �لتي ينبغي عليه �لتحلي بها يف �لفقه �لإ�سالمي و�لقانون

226

املقدمـــة
احلمدُّ هلل �رضع احلقوق والواجبات والآداب ليقوم النا�س بالق�ضط والعدل, اأحمده 
�ضبحانه واأ�ضكره واأ�ضاأله املزيد من ف�ضله, واأ�ضلي واأ�ضلم على معلم النا�س اخلري, ومبنينّ 

ما �رضعه اهلل �ضلَّى اهلل عليه وعلى اآله واأ�ضحابه.
فاإننّه ملا كان ل بد للنا�س من ق�ضاة يحتكمون اإليهم, وحمامني يبيِّنون حجتهم وبيناتهم, 
ا من ر�ضم الواجبات وحقوق واآداب اأولئك املحامني, حتى ل يدعون  كان ل بد اأي�ضً
حقوًقا لي�ضت لهم اأو يطلب منهم واجبات لي�ضت عليهم, حتى ليظهر املحامون باأح�ضن 
ال�ضور واأمتها ل بد اأْن يتحلوا باآداب واأخالق تكمل الواجبات وتظهر اإن�ضانية مهنتهم, 
وكمال ال�رضيعة و�ضمولها لكل ما يحتاجه امل�ضلم, يف معامالته وتقا�ضيه وطلب حقوقه 

وحقوق غريه وحماماته. 
وحقوق  واجبات  مبيًِّنا  1421هـــ  عام  ال�ضادر  ال�ضعودي  املحاماة  نظام  جاء  وقد 
املحامني, واأحببت يف هذا البحث اأْن اأذكر تلك احلقوق والواجبات التي ذكرت يف 

النظام, وغريها مما ذكر يف كتب ال�رضيعة والفقه من اأنظمة املحاماة الأخرى.
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مته اإلى مقدمة وثالثة ف�ضول: وقد ق�ضَّ
الف�شل الأول:

واجبات املحامي الوكيل باخل�ضومة يف الفقه الإ�ضالمي ويف القوانني والأنظمة.

الف�شل الثاين:

حقوق املحامي الوكيل باخل�ضومة يف الفقه الإ�ضالمي ويف القوانني والأنظمة

الف�شل الثالث:

الآداب التي ينبغي اأن يتحلى بها املحامي الوكيل باخل�ضومة. وفيه ثالثة مباحث:

املبحث الأول: الأخالق والآداب التي تتعلق بعمل املحامي ومهنته.

املبحث الثاين: الآداب والأخالق التي ينبغي اأن يتحلى بها املحامي يف معاملة مرجعه اأو نقابته.

املبحث الثالث: اآداب عامة ينبغي للمحامي مراعاتها.
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الف�ضل الأول
واجبات املحامي الوكيل باخل�ضومة يف الفقه الإ�ضالمي ويف 

القوانني والأنظمة

اأوًل: الإخال�س هلل تعالى وال�شتقامة على �شرعه: 

 الإخال�س هلل تعالى واجب ل يتم اإميان امل�ضلم اإل بتحقيقه, قال تعالى: ژ چ چ 
چ     ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ 
ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ںڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ )الزمر(.
واإذا حقق املوؤمن الإخال�س هلل تعالى وجاهد نف�ضه يف ذلك, امتالأ قلبه حمبًة هلل, 
الهدى  من  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  حممد  ر�ضوله  به  بعثه  وما  و�رضعه  لدينه  وحمبًة 

والنور, فاأورثه ذلك ُحبنّ التباع لذلك الهدى والنور وال�ضتقامة عليه.
واإذا اأخل�س امل�ضلم هلل ومت�ضك ب�رضيعته �ضلحت اأحواله, وراقب ربه يف كل �ضغرية 
وكبرية, وحا�ضبها على هفواتها, وزلتها, وكان هو الوازع الذي يزع امل�ضلم من ظلم 
النا�س والتالعب بهم والتحايل عليهم واإلبا�س التهم والأباطيل بهم, وت�ضليل العدالة, 
وكم هي الق�ض�س الكثرية التي تو�ضح خطر زلل بع�س املحامني, و�ضقوطهم يف هذا 

الدرك الآ�ضن.
وقد �ضعت الأنظمة والقوانني لو�ضع روادع للمحامني عن ال�ضقوط يف هذه الهاوية, 
عن طريق اأمور منها: تكليف من يريد مبا�رضة مهنة املحاماة وقيِّد ا�ضمه بجدول املحامني 
بتحليفه اليمني باهلل العظيم اأْن يوؤدي عمله باأمانٍة و�رضٍف, واأن يحرتم القانون ويحافظ 
على �رض املهنة, ويراعي تقاليدها املخت�ضة بذلك فيقول: -وذلك اأمام املحكمة اأو اجلهة 
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املحاماة  مهنة  اأمار�س  اأْن  العظيم  باهلل  »اأق�ضم  التالية:  بال�ضيغة  الرتخي�س-  بها  املنوط 
بال�رضِف والأمانِة, واأْن اأحافظ على �رض مهنة املحاماة وتقاليدها واأعرافها«)1(.

واليمني من اأعظم الأمور التي تخوف باهلل تعالى, وتكون رادًعا عن عدم الإخال�س 
اأنَّ اليمني ل يكفي؛ بل ل بد يف مثل  اأداء املهنة. ولكننّ -يف نظري-  وال�ضتقامة يف 
باإذكاء الإخال�س هلل تعالى  الديني,  الوازع  تنمية  العلمية والعملية اخلطرية  هذه املهن 
ومراقبته, وذلك من خالل املحا�رضات الهادفة, والندوات العلمية وتقدمي ال�ضهادات 
التقديرية, واحلوافز املادية واملعنوية املنا�ضبة من ِقَبل امل�ضئولني للمتفوقني يف اجلوانب 
اجلامعات  واإدارات  العايل  التعليم  وزارات  تعمل  اأْن  يجب  كما  واملهنية,  ال�ضلوكية 
وذلك  الإ�ضالمية,  البالد  يف  والقانون  احلقوق  كليات  مناهج  تطوير  على  والنقابات 
ي  ُيَنمِّ بتدري�س علوم ال�رضيعة الإ�ضالمية: العقيدة والتف�ضري والفقه واحلديث, وكل ما 
ي احل�ضيلة الفقهية  ي خمافة اهلل تعالى, وتَُنمِّ مدارك الطالب عقيدة وعلًما وخلًقا, وتَُنمِّ
ن �ضي�ضلك الوظائف املرتبطة  ال�رضعية التي ل ميكن اأن ي�ضتغني عنها امل�ضلم؛ ف�ضاًل عمنّ

بالق�ضاء وحتقيق العدالة وال�ضت�ضارات واملحاماة. 

ثانًيا: الهتمام بدرا�شة الفقه الإ�شالمي:

الطالع  من  املحامي  ن  يتمكَّ حتى  وال�ضلوكية,  العلمية  الواجبات  اأهم  من  وهذا 
والبحث يف خمتلف اأنواع العلوم الإ�ضالمية, من عقيدة وتف�ضري وحديث وفقه اأحكام 
كليات  يف  تلقاها  التي  درا�ضته  نق�س  ليتالفى  مهنته  مبو�ضوعات  يرتبط  مما  املعامالت, 
ن من الطالع الدائم على الأحكام ال�رضعية التي  ال�رضيعة واحلقوق اأو القانون, وليتمكَّ
تعلَّمها يف مراحل الدرا�ضة اجلامعية, وليزيد احل�ضيلة ال�رضعية, فيكون بذلك لديه القدرة 

)1( املادة )11( من وثيقة املنامة للقانون املوحد للمحاماة بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ال�ضادرة 
يف عام 1426هـ.
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على معرفة احلالل واحلرام, ومتييز احلق من الباطل, فيتخذ املوقف ال�ضليم على �ضوئها, 
وي�ضبط دفوعه مبفاهيمها العادلة, وبذلك يحفظ نف�ضه من كل موقف خاطئ اأو انحراف 

�ضلوكي, ول ين�ضاق وراء الأنظمة الو�ضعية التي تُخالف قواعد ال�رضع احلنيف.
اأبو الأعلى املودودي من وجود طبقة من املتعلمني الذين ت�ضلَّموا  وي�ضكو الأ�ضتاذ 
هداية  يعلمون  ل  ولكنهم  والق�ضائية,  والقانونية  وال�ضيا�ضية  املدنية  نُُظِمَنا  اأزمة  اليوم 
بوا�ضطة  وال�ضيا�ضة  والقانون  الد�ضتور  عن  يعلمونه  ما  وكل  امل�ضائل,  هذه  يف  دينهم 
تعاليم الغرب, ومناهجه ومناذجه العملية, يف حني اأن معرفتهم بالقراآن والآثار الدينية 

�ضئيلة جًدا)2(.
العدل  واإقامة  ال�ضخ�ضية  الهداية  وحتقيق  ال�رضعية  احلقائق  ملعرفة  الأ�ضلم  والطريق 
والإن�ضاف, هو الرجوع للم�ضدر الأ�ضيل الأول ل�رضيعة الإ�ضالم: كتاب اهلل و�ضنَّة نبيه 

ژٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ  -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ ڃژ)النحل(.
ولعل اجلمع بني معرفة العلوم ال�رضعية والعلوم القانونية؛ هو ال�ضبيل للنقد البنَّاء, 
والت�ضحيح املطلوب لكل انحراف يف الأنظمة الو�ضعية, ولهذا »ُي�ضرتط يف املحامي 
تدريًبا  املدربني  ومن  عاليًة,  وقانونيًة  �رضعيًة  ثقافًة  املثقفني  الأ�ضخا�س  من  يكون  اأن 
وا�ضتوى  اأخالقهم  �ضلحت  ممن  يكونوا  واأن  والفني,  العلمي  العمل  هذا  على  جيًدا 
ق�ضية,  كل  يف  واإنكاره  الباطل,  ودح�س  احلق,  خدمة  هدفهم  يكون  واأن  �ضالحهم, 
ا يف  وبغري م�ضاعدة هوؤلء �ضيَُغمُّ الأمر على الق�ضاة, وت�ضيع حقوق النا�س, خ�ضو�ضً

الع�رض احلديث«)3(.

)2( ُينظر: نظرية الإ�ضالم وهديه، اأبو الأعلى املودودي، دار الفكر، 1389هـ - 1969م، �ص244.
)3( من مقال للدكتور عبداهلل ر�ضوان يف جملة الأمة، عدد38.
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ل فيه بنف�شه: ثالًثا: اأن يتولَّى املحامي ما وكِّ

ل املحامي واتفق معه على تويلِّ ومبا�رضة  ل وكَّ اأوجب بع�ضهم هذا باعتبار اأنَّ املوكِّ
الذي  العقد  مبقت�ضى  اأخلنّ  فقد  التفاق,  بنف�ضه ح�ضب  يتولنّها  واإذا مل  بنف�ضه,  الق�ضية 
ل(؛ لأنَّ مبنى الوكالة على اخل�ضو�س؛ ولأنَّ الوكيل  اأبرمه مع �ضاحب الق�ضية )املوكِّ
ل غريه؛ لأنَّ  يت�رضف بولية على اخل�ضو�س؛ قال الكا�ضاين: )ولي�س للوكيل... اأن يوكِّ
ل, فيملك قدر ما اأفاده, ول يثبت العموم  الوكيل يت�رضف بولية م�ضتفادة من ِقَبل املوكِّ
اإل بلفظ يدل عليه, وهو قوله: اعمل فيه براأيك, لغري ذلك مما يدل على العموم, فاإن 
ل غريه بالبيع فباع الثاين بح�رضة الأول جاز«)4(. وقال ابن قدامة بعد اأْن حكى هذا  وكَّ
القول رواية يف مذهب احلنابلة: »وهو مذهب اأبي حنفية, واأبي يو�ضف, وال�ضافعي؛ 
نه اإذنه, فلم يجز, كما لو نهاه؛ ولأنَّه ا�ضتئمان فيما  لأنَّه ياأذن له يف التوكيل, ول ت�ضمَّ

مُيكنه النهو�س فيه, فلم يكن له اأن يولِّيه من مل ياأمنه عليه كالوديعة«)5(.
اإذا  ا  اأمَّ اأن يتولى الوكيل املحامي الوكالة,  ل على  اإذا مل يوافق املوكِّ هذا يف حالة 
مت التفاق على اأن يتولَّى املحامي اأو اأيَّ اأحد يراه ممن يعمل لديه يف مكتب املحاماة, 
الوكيل حق  للمحامي  ل  املوكِّ واأعطى  الآخرين,  املحامني  من  تعاون  وبينه  بينه  ممن  اأو 
العلماء كما حكاه �ضاحب  بغري خالف بني  بذلك, وهذا  باأ�س  يراه, فال  التوكيل ملن 
املغني بقوله: »فيجوز له ذلك؛ لأنَّه عقد اأُِذَن له فيه, فكان له فعله, كالت�رضف املاأذون 
لنظام  التنفيذية  الالئحة  عليه  ت  ن�ضَّ ما  نعلم يف هذين خالًفا« )6(, وذلك  فيه. ول  له 
ل  املحاماة ال�ضعودي, فجاءت العبارة: »على املحامي اأن ُيبا�رض املهنة بنف�ضه, واأل يوكِّ
ل فيه اأو بع�ضه, اإل اإذا ُجعل ذلك اإليه �رضاحة يف �ضك الوكالة, واأن  له فيما وكِّ عن موكِّ

)4( ُينظر: بدائع ال�ضنائع، اأبو بكر الكا�ضاين، دار اإحياء الرتاث العربي، الطبعة الثانية، 1419هـ - 1998م، 29/5.
)5( املغني، عبداهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�ضي احلنبلي، دار عامل الكتب، الريا�ص، حتقيق: الدكتور عبداهلل 

الرتكي، الدكتور عبدالفتاح احللو، الطبعة الثالثة، 1417هـ - 1997م، 209/7.
)6( املرجع ال�ضابق، 208/7.
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يكون التوكيل الثاين مبوجب �ضك من اجلهة املخت�ضة«)7(. وهذا الذي عليه العمل يف 
حماكم وكتابات العدل يف اململكة العربية ال�ضعودية, وجاء القانون موافًقا ملا ن�سَّ عليه 

فقهاء ال�رصيعة يف هذه امل�شاألة)8(.
اأنَّه يف بع�س قوانني الدول العربية كم�رض, ل يحتاج املحامي اإلى  مع التنبيه على 
اإ�ضدار وكالة ب�ضك, بل يحق للمحامي �ضواء كان خ�ضًما اأ�ضلًيا, اأو وكياًل يف دعوى اأن 
ُينيب عنه يف احل�ضور, اأو يف املرافعة, اأو يف غري ذلك من اإجراءات التقا�ضي حمامًيا 
اآخر حتت م�ضئوليته, دون توكيل خا�س, ما مل يكن يف �ضك التوكيل ما مينع ذلك)9(. بل 
اإننّ وثيقة املنامة للقانون املوحد للمحاماة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية)10( 

ت على جواز ذلك, على اأن تكون الإنابة مربرة)11(. ن�ضَّ
الكاملة,  امل�ضئولية  يكون حتت  اأن  ال�ضوداين ذلك, على  املحاماة  قانون  واأجاز 
القانون على ما ذكره  فيه زيادة يف  ما مل يكن ممنوًعا عن ذلك �رضاحة)12(. وهذا 
الفقهاء, واإعطاء املحامي حًقا مل يرد ذكره من الفقهاء لوكيل اخل�ضومة, لكن -يف 
نظري- اأنَّ �ضبط الأمور اأولى من اإطالقها, وطلب توكيل ر�ضمي من املحامي اأولى 

من اإعفائه منه.

)7( الفقرة )2( من املادة )11( من الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة ال�ضعودي ال�ضادرة عام 1423هـ.
)8( ُينظر: املحاماة يف �ضوء ال�ضريعة الإ�ضالمية والقوانني العربية، د. م�ضِلم حممد جودت اليو�ضف، موؤ�ض�ضة 

الريان، بريوت، لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2001م، �ص241.
الريا�ص،  القانون والقت�ساد،  الفوزان، مكتبة  ال�سعودي، د. حممد بن براك  التعليق على نظام املحاماة   )9(

1428هـ - 2007م، �ص68.
عام  يف  ال�ضادرة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  بدول  للمحاماة  املوحد  للقانون  املنامة  وثيقة   )10(
1426هـ، وثيقة ت�سمنت اثنتني وخم�سني مادة، والوثيقة ُتعدُّ كما جاء يف املذكرة الإي�ساحية م�سروعًا يهدف 
ْل بتوحيد الإجراءات  اإلى التقارب يف الت�ضريعات الوطنية لدول املجل�ص. لكن يبقى اأنَّ هذا النظام مل ُيَفعَّ

واملمار�ضة ملهنة املحاماة.
)11( املادة )23( من وثيقة املنامة للقانون املوحد للمحاماة بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج ال�ضادرة يف عام 1426هـ.

)12( املادة )22( من قانون املحاماة ال�ضوداين ل�ضنة 1983م.
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ل فيه عنايته لنف�شه واأعظم: رابًعا: عناية املحامي مبا وكِّ

له, فاخل�ضم يف غمرة اخل�ضومة يتكلم بكالم  م�ضئولية املحامي اأكرب من م�ضئولية موكِّ
قد ي�رضه اأكرث مما ينفعه, وقد يزيد الق�ضية تعقيًدا, وقد يعجز ل�ضانه عن البيان, فيخرج 
باأثر عك�ضي, كطرده  به الأمر اإلى ال�ضباب وال�ضتائم يف جمل�س القا�ضي, فتعود عليه 
من املحكمة, اأو �رضف النظر عن دعواه, اأو احلكم عليه. فتظهر هنا احلاجة للمحامي 
نطاق  دفاعه  يتجاوز يف  واأعظم, ل  لنف�ضه  عنايته  له  بق�ضية موكِّ يعتني  الذي  املخل�س 
الدعوى وبيِّناتها ومالب�ضاتها, واأل يكون م�ضو�ًضا يف معلوماته غري مدرك لق�ضيته, حتى 
عدم  اإلى  ذلك  فيوؤدي  دفاعه,  متابعة  عن  بالن�رضاف  القا�ضي  عند  مرافعته  توؤدي  ل 
ودقائقها  بتفا�ضيلها  الإحاطة  على  قدرته  تتاأثر  وبذلك  القا�ضي,  لدى  الق�ضية  و�ضوح 

واحلكم فيها.
لوا فيها, هو �ضبب ا�ضتخفاف بع�س  اإنَّ عدم عناية بع�س املحامني بالق�ضايا التي وكِّ
كراهية,  بكل  ومعاملتهم  املحامني  قدر  من  تنق�ضهم  اأو  املحاماة,  مهنة  ب�ضاأن  الق�ضاة 
واعتبارهم �رًضا من �رضور الإجراءات الق�ضائية التي ل بد منه, واأنَّ هذا ال�رض ل �ضبيل 
اإلى التخل�س منه اإل بالن�رضاف الكلي عنه واإهماله, مما يوؤدي اإلى تثبيط همم املحامني, 
على  حري�ضني  يبدون  ل  ق�ضاة  لتنوير  يبذلونها  التي  اجلهود  جدوى  يف  وت�ضكيكهم 
ما  الق�ضاء من خري  وُيْحرم  املرافعات,  ال�ضطحية على  فتطغى  التعمق يف مرافعاتهم, 
بالإمكان  كان  الي�ضرية  الق�ضائية  الدفوع  من  وكم  به,  ميدوه  اأْن  فيه  العاملون  ي�ضتطيع 
عدم اإثارتها, وكم من ال�ضهود كان ميكن ال�ضتغناء عنهم, وكم من الق�ضايا التي امتدت 
�ضنوات معلقة! لو اأنَّ املحامني بذلوا العناية املطلوبة منهم, وك�ضفوا حقائق تُنهي تلك 

الق�شايا وتك�شف حقائقها.
بق�ضيته,  يعتني  بل  يهمله,  ول  يظلمه  ول  ي�ضلمه  ل  له  موكِّ اأخو  امل�ضلم  واملحامي 
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ولهذا روى عبداهلل بن عمر)13( -ر�ضي اهلل عنهما- قال: قال ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه 
و�ضلم-: »امل�ضلم اأخو امل�ضلم ل يظلمه ول ي�ضلمه, ومن كان يف حاجة اأخيه كان اهلل يف 
ج اهلل عنه كربة من كربات يوم القيامة, ومن �ضرت  ج عن م�ضلم كربة, فرنّ حاجته, ومن فرنّ

م�ضلًما �ضرته اهلل يوم القيامة«)14(.
له, بل عليه األ يظلمه ول ي�ضلمه وعليه اأن  فعلى املحامي اأن يكون اإلى جانب موكِّ
له ويرفع عنه الظلم, كي يفرج اهلل عنه كربات يوم القيامة, ول يطلب  يفرج كرب موكِّ
له زلته حتى ي�ضرته  منه ما ي�ضق عليه من اأتعاب, كما يجب على املحامي اأْن ي�ضرت ملوكِّ

اهلل يوم القيامة.
امل�ضت�ضار  عناية  له  موكِّ بق�ضية  ُيعنى  اأْن  املحامي  على  اأنَّ  يقرر  الو�ضعي  والقانون 
املوؤمتن, اأو عناية الأب ال�ضالح, كما جاء التعبري بهذا يف القانون الفرن�ضي, وتَِبَعْتُه يف 
هذا بع�س القوانني العربية, مهما كانت الظروف والعوائق, واإل كان م�ضئوًل م�ضئولية 

تق�ضريية يتعر�س من جرائها اإلى العقوبات امل�ضلكية, ورمبا اإلى املالحقة الق�ضائية)15(.

باإف�شاء  له  مبوكِّ ال�شرر  اإحلاق  عدم  الوكالة  انق�شاء  حال  املحامي  التزام  خام�ًشا: 

�شره ونحوه:

قال ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »امل�ضلم اأخو امل�ضلم ل يظلمه ول ي�ضلمه, 
ج اهلل عنه  ج عن م�ضلم كربة فرنّ ومن كان يف حاجة اأخيه كان اهلل يف حاجته, ومن فرنّ

البعثة  �ضنة ثالث من  ولد  ال�ضحابي اجلليل،  العدوي،  القر�ضي  نفيل  بن  بن اخلطاب  بن عمر  )13( عبداهلل 
ة النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-، تويف  النبوية، وهاجر وهو ابن ثالث ع�ضرة �ضنني، كان �ضديد التتبع ل�ضنَّ
-ر�ضي اهلل عنه- �ضنة ثالث اأو اأربع و�ضبعني من الهجرة، ُينظر: الإ�ضابة يف متييز ال�ضحابة، احلافظ ابن 

حجر، 167/6.
ُي�ضلمه، رقم )2442(. وم�ضلم، كتاب الرب  )14( رواه البخاري، كتاب املظامل، باب ل يظلم امل�ضلم امل�ضلم ول 

وال�ضلة والآداب، باب حترمي الظلم، رقم )2580(.
)15( ُينظر: املحاماة يف �ضوء ال�ضريعة الإ�ضالمية والقوانني العربية، د. م�ضِلم اليو�ضف، �ص253-252.
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كربة من كربات يوم القيامة, ومن �ضرت م�ضلًما �ضرته اهلل يوم القيامة«)16(, فعلى املحامي 
باتخاذه  الأمان  بر  اإلى  يو�ضله  اأْن  عليه  بل  واملهالك,  لالأخطار  عر�ضًة  وكيله  يرتك  األ 

له. احليطة الالزمة ملنع وقوع اأي �رضر مبوكِّ
عليه  اهلل  -�ضلى  اهلل  ر�ضول  قال  قال,  عنه-  اهلل  -ر�ضي  مالك)17(  بن  اأن�س  وعن 
و�ضلم-: »ان�رض اأخاك ظاملًا اأو مظلوًما. قالوا: يا ر�ضول اهلل. هذا نن�رضه مظلوًما, فكيف 
نن�رضه ظاملًا؟, قال: تاأخذ فوق يديه«. ويف رواية �ضحيح م�ضلم عن جابر بن عبداهلل: 
»اإْن كان ظاملًا فلينهه, فاإنَّه لُه ن�رض«)18(, اأي: تعينه على رد املظامل اإلى اأ�ضحابها, بتذكريه 

باهلل واأيامه وبناره وعذابه.
عليه  اهلل  -�ضلى  اهلل  ر�ضول  قال  قال:  عنهما-  اهلل  -ر�ضي  عبداهلل  بن  جابر  وعن 
و�ضلم-: »رحم اهلل رجاًل �ضمًحا اإذا باع, واإذا ا�ضرتى واإذا اقت�ضى«)19(. ويف لفظ: »رحم 
ق�ضاء  اأي: طلب  اقت�ضى«)20(,  اإذا  �ضمًحا  ا�ضرتى,  اإذا  �ضمًحا  باع,  اإذا  �ضمًحا  اهلل عبًدا 
امل�ضاحنة والت�ضييق يف  املعاملة, وترك  امل�ضاحمة يف  حقه, وهذا م�ضوق للحث على 
ا على عدم اإحلاق  الطلب, والتخلق مبكارم الأخالق, فعلى املحامي اأن يكون حري�ضً

له باأي طريق مبا�رض اأو غري مبا�رض. اأي اأذى مبوكِّ

)16( تقدم تخريجه، يف ال�ضفحة ال�ضابقة.
)17( اأن�ص بن مالك بن الن�ضر بن طمطم بن عدي بن النجار، ال�ضحابي اجلليل، خادم ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل 
عليه و�ضلم-، واأحد املكرثين من الرواية، قدم النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- املدينة وهو ابن ع�ضر �ضنني، 
�ضهد الفتوح، و�ضكن الب�ضرة، وكان اآخر �ضحابي موتًا، مات �ضنة ثالث وت�ضعني، وله من العمر مئة وثالث 

�ضنني، ُينظر: الإ�ضابة يف متييز ال�ضحابة، احلافظ ابن حجر، 112/1.
وال�ضلة  الرب  كتاب  وم�ضلم،  رقم )2444(،  اأو مظلومًا،  اأخاك ظاملًا  اأعن  باب  املظامل،  كتاب  البخاري،   )18(

والآداب، باب ن�ضر الأخ ظاملًا اأو مظلومًا، رقم )2584(.
)19( البخاري، كتاب البيوع، باب ال�ضهولة وال�ضماحة يف ال�ضراء والبيع برقم )2076(.

)20( �ضنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ال�ضماحة يف البيع برقم )2203(، قال الألباين: �ضحيح، من�ضورات 
بيت الأفكار الدولية، الأردن وال�سعودية )امللحق بها تعليقات الألباين(، ب - ت.
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وعن اأبي �رصمة)21( �ضاحب النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأنَّه قال: »من �ضار اأ�رض اهلل 
به, ومن �ضاقَّ �ضاقَّ اهللُ عليه«)22(. »اأي: من اأدخل على م�ضلم جاًرا كان اأو غريه م�رضة يف 
ماله اأو نف�ضه اأو عر�ضه بغري حق )اأ�رض اهلل به( اأي جازاه من جن�س فعله, واأدخل عليه امل�رضة, 
)ومن �ضاق( اأي: م�ضلًما كما يف رواية, وامل�ضاقة املنازعة, اأي من نازع م�ضلًما ظلًما وتعدًيا 
اأْن ي�ضرت عورة  اأنزل اهلل عليه امل�ضقة جزاء وفاًقا«)23(, فعلى املحامي  )�ضاق اهلل عليه( اأي: 
له وعيوبه حتى ي�ضرت اهلل �ضبحانه عورته يوم القيامة, كما جاء عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل  موكِّ
عنه- عن النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- قال: »من �ضرت عورة اأخيه امل�ضلم �ضرت اهلل عورته يوم 

َحُه بها يف بيته«)24(. القيامة, ومن ك�ضف عورة اأخيه امل�ضلم ك�ضف اهلل عورته حتى َيْف�ضَ
له  ومن �ضبل املحافظة وعدم اإحلاق ال�رضر, اأن يكون املحامي اأميًنا على م�ضالح موكِّ
بح�ضب  اأو  الدعوى,  من  النتهاء  فور  اإليه  يعيدها  واأن  واأمواله,  وم�ضتنداته  واأوراقه 
التفاق, فال ينق�س منها �ضيًئا اأو يبقي عنده بع�ضها, لياأخذ منه ما يريد عن طريق ا�ضتغالله 
بهذه الأوراق وامل�ضتندات؛ وتهديده بت�ضليمها اإلى خ�ضمه, واإثارة الدعاوى عليه بدون 
وهو  الإ�ضالم,  ل�رضيعة  ذلك خمالف  كل  ذلك,  اخل�ضم يف  ل عن  والتوكُّ وجه حق, 
ل الذي ائتمنه, وقد قرن اهلل تعالى بني خيانته وخيانة ر�ضوله -�ضلى  من اخليانة للموكِّ

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ژ  تعالى:  فقال  الأمانات,  وخيانة  و�ضلم-  عليه  اهلل 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ )الأنفال(.

له عند طلبه �ضند التوكيل وامل�ضتندات  وعلى املحامي عند انق�ضاء التوكيل اأن يرد ملوكِّ
رْمَة بن اأبي قي�ص الأن�ضاري املازين، له �ضحبة، واخُتلف يف ا�ضمه، قيل ا�ضمه: قي�ص بن مالك، وقيل  )21( اأبو �ضِ

مالك بن قي�ص بن عدّي بن النجار، ُينظر: الإ�ضابة يف متييز ال�ضحابة، احلافظ ابن حجر،204/12.
)22( �ضنن اأبي داود، كتاب الأق�ضية، باب من الق�ضاء برقم )3635(، قال الألباين: ح�سن، بيت الأفكار، الأردن، 

1419هـ - 1998م.
)23( عون املعبود �ضرح �ضنن اأبي داود، اأبو الطيب العظيم اآبادي، 64/10.

قال   ،)2546( برقم  بال�ضبهات  احلــدود  ودفع  املوؤمن  على  ال�ضرت  باب  احلــدود،  كتاب  ماجه،  ابن  �ضنن   )24(
الألباين: �ضحيح.
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والأوراق الأ�ضلية, ومع ذلك يجوز له اإذا مل يكن قد ح�ضل على اأتعابه؛ اأْن ي�ضتخرج 
ُيبقي  واأْن  للمطالبة,  �ضنًدا  ت�ضلح  التي  املحررات  جميع  من  �ضوًرا  له  موكِّ نفقة  على 
ل الأتعاب احلالة, وم�رضوفات  لديه امل�ضتندات والأوراق الأ�ضلية, حتى يوؤدي له املوكِّ
له م�ضودات الأوراق التي قدمها يف  ا�ضتخراج ال�ضور, ول يلزم املحامي اأْن ي�ضلِّم موكِّ
له �ضوًرا  الدعوى, ول الكتب الواردة اإليه, ومع ذلك يجب على املحامي اأن ُيعطي موكِّ

ل وعلى نفقته)25(. من هذه الأوراق بناًء على طلب املوكِّ
اإعطاء  ال�ضعودي  املحاماة  نظام  منع  ل؛  واملوكِّ بالعميل  ال�رضر  اإحلــاق  من  وخ�ضية 
ا�ضت�ضارة �ضد عميله ولو بعد انتهاء ق�ضيته, فقد ن�سَّ على اأنَّه: ل يجوز للمحامي بنف�ضه 
اأو بو�ضاطة حماٍم اآخر اأن يقبل اأي دعوى اأو يعطي اأي ا�ضت�ضارة �ضد جهة يعمل لديها, اأو 
�ضد جهة انتهت عالقته بها اإل بعد م�ضي مدة ل تقل عن خم�س �ضنوات من تاريخ انتهاء 
له ب�ضفة جزئية مبوجب عقد اأن يقبل اأي  عالقته بها. ول يجوز للمحامي الذي يعمل ملوكِّ
له قبل م�ضي ثالث �ضنوات على انتهاء العقد)26(. دعوى اأو يعطي اأي ا�ضت�ضارة �ضد موكِّ

له,  ول يجوز للمحامي بنف�ضه اأو بو�ضاطة حماٍم اآخر اأن يقبل الوكالة عن خ�ضم موكِّ
اأو اأن ُيبدي له اأي معونة, ولو على �ضبيل الراأي يف دعوى �ضبق له اأن قبل الوكالة فيها, 

اأو يف دعوى ذات عالقة بها, ولو بعد انتهاء وكالته)27(.
ول يجوز ملن اأبدى راأيه يف ق�ضية ب�ضفته موظًفا اأو حمكًما اأو خبرًيا اأن يقبل الوكالة 

يف تلك الق�ضية)28(.
وجميع ذلك من حفظ حق العميل على املحامي, ومن الواجبات القانونية والأخالقية 

على املحامي التي تفر�ضها عليه مهنته.

)25( املادة )22( من نظام املحاماة ال�ضعودي ال�ضادر عام 1422هـ.

)26( املادة )14( من نظام املحاماة ال�ضعودي ال�ضادر عام 1422هـ.

)27( املادة )15( من نظام املحاماة ال�ضعودي ال�ضادر عام 1422هـ.

)28( املادة )17( من نظام املحاماة ال�ضعودي ال�ضادر عام 1422هـ.
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�شاد�ًشا: وجوب اإظهار نعمة اهلل تعالى بح�شن اللبا�س وغريه: 

د يف  لقد حثنّت ال�رضيعة الإ�ضالمية على اأْخِذ الزينة يف النف�س واللبا�س, وهذا يتاأكنّ
اأنَّ  اأحٌد  ي�ضك  ول  كاملحامني,  الجتماعي  ال�ضاأن  ذوي  والوظائف  الأعمال  اأ�ضحاب 
للبا�س تاأثرًيا على الآخرين من اجلمهور. ولهذا اأولت القوانني هذا اجلانب عناية خا�ضة, 
اأن  للمحامي  ا ل ي�ضح  لبا�ًضا خا�ضً اأوجبت  بل  اللبا�س,  اإح�ضان  فاأوجبت على املحامي 

يبا�رص مرافعاته اإال به.
فقد جاء يف وثيقة املنامة: يكون ح�ضور املحامني اأمام املحاكم بالرداء اخلا�س بهم, 

والذي حتدد اجلهة املخت�ضة موا�ضفاته)29(.
وجاء يف قانون املحاماة ال�ضوداين حظر ح�ضور املحامي اإل بالرداء اخلا�س؛ وذلك 
على النحو التايل: ل يجوز ح�ضور املحامني اأمام املحكمة العليا اأو حماكم ال�ضتئناف 
اإل بالرداء اخلا�س بهم, ول يجوز لهم الظهور اأمام اأيِّ حمكمة اأخرى بزيٍّ غري لئق 

باملهنة اأو باملظهر امل�رضف للمحامي)30(.
وكان قانون املحاماة ال�ضوداين �رضيًحا يف اإيجاب هذا الواجب, وكان اأكرث �رضاحة من 
وثيقة املنامة, ومما ُيالحظ على نظام املحاماة ال�ضعودي اأنَّه مل ُي�رض اإلى �ضيء من ذلك, ولعل 

النظام ينظر اإليه من جملة الآداب, وهو كذلك لكنه يزيد حتى يكون من الواجبات.
ومما تقدم؛ فيجب اأن يدرك املحامي امل�ضلم اأنَّ عمله ل ُيجيز له اأن مُيار�س مهنته خارج 
احلدود ال�رضعية والأنظمة املرعية, فال�رضع الإ�ضالمي هو قاعدة الحتكام والتحاكم, 
الواجبات  ومنها  وواجباته,  الإ�ضالمي  ال�رضع  يلتزم  اأْن  امل�ضلم  املحامي  على  فيجب 

التي ذكرناها اآنًفا, وبذلك ينجح يف ُدنياه واأُخراه. 

)29( املادة )38( من وثيقة املنامة للقانون املوحد للمحاماة بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج ال�ضادرة يف 
عام 1426هـ.

)30( املادة )28( من قانون املحاماة ال�ضوداين ل�ضنة 1983م.
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الف�ضل الثاين
حقوق املحامي الوكيل باخل�ضومة يف الفقه الإ�ضالمي ويف 

القوانني والأنظمة

ت�ضمل احلقوق املكفولة للمحامي حقوًقا مرتبطة ب�ضخ�س املحامي, وحقوًقا اأخرى 
اأو  الأخرى  اجلهات  اأو  املحكمة  اأمام  �ضواء  له,  موكِّ عن  نيابة  لأعماٍل  مببا�رضته  تتعلق 
اخل�ضوم, و�ضاأذكر هذه احلقوق مرتبًة يف نقاط, دون اأن اأُغفل الإ�ضارة اإلى اأنَّ حقوق 
املبا�رض  هو  كان  اإذا  ل  للموكِّ فمثلما  له,  موكِّ حقوق  من  الغالب  يف  م�ضتمدةٌ  املحامي 
للدعوى, حقوًقا معتربًة يف جمل�س الق�ضاء, فاإنَّ املحامي بو�ضفه ممثاًل ونائًبا للخ�ضم 
يف الدعوى, فاإننّه يتعني اأن يتمتع مبا له من حقوق مع بع�س الختالف الي�ضري بني و�ضع 

له, تبًعا لختالف موقف كل منهما يف الدعوى)31(. املحامي وو�ضع موكِّ
وهذه احلقوق كما يلي:

اأوًل: حق مبا�شرة الأعمال املقررة له:

له يف حدود وكالته, وتقدمي امل�ضورة لأ�ضحاب  فللمحامى مبا�رضة املرافعة عن موكِّ
ومراجعة  الق�ضائية,  الأحكام  على  والعرتا�س  الدعوى,  لوائح  واإعــداد  الدعاوى, 
العقود, وتقدمي امل�ضورة لأ�ضحابها, فيحق للمحامي مزاولة ومبا�رضة هذه الأعمال اأو 

بع�شها والقيام بها)32(.

)31( نظام املحاماة يف الفقه الإ�ضالمي درا�ضة مقارنة عن املحاماة يف اململكة العربية ال�ضعودية واجلمهورية 
التون�ضية، د. حممد علي اخلريِّف، �ص445.

)32( الوكالة على اخل�ضومة واأحكامها املهنية، ال�ضيخ عبداهلل بن حممد اآل خنني، جملة العدل ال�ضادرة من 
وزارة العدل باململكة العربية ال�ضعودية، العدد اخلام�ص ع�ضر، 1423هـ، �ص80. 
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ثانًيا: حق املحامي يف قبول وكالته من قبل �شلطة التحقيق واملحكمة:

لزم  له,  موكِّ عن  وكالته  وثبتت  )املحامي(,  باخل�ضومة  الوكيل  وكالة  �ضحت  فاإذا 
مبقت�ضى  ومعاملته  بوكالته,  العرتاف  التحقيق  �ضلطة  وعلى  بها,  والحتجاج  قبولها, 
وكالته,  قبول  املحكمة  على  اأنَّ  كما  له,  موكِّ عن  نيابة  مهمته  اأداء  من  ومتكينه  ذلك, 
له يف موقف  له, و�ضماع الدعوى املقامة عليه, اإذا كان موكِّ و�ضماع دعواه نيابة عن موكِّ
املدعى عليه, وذلك يف نطاق ما ي�ضح للوكيل اأْن يتوله عن غريه, ولي�س للمحكمة اأْن 
ترد وكالته, بل يلزمها قبول دعواه و�ضماع املرافعة, فحكمه حكم الأ�ضيل يف الدعوى 

ح�ضبما يت�ضمنه عقد التوكيل.
وهذا حق مبدئي للمحامي, ويف اإقراره متكني له من اأداء مهمته على الوجه الأكمل, 
حتقيق  يف  بدوره  والعــرتاف  التوكيل,  يف  املحامي  حق  برت�ضيخ  املطالبة  كانت  واإذا 
العدالة, مطلب اجتماعي ينبغي على اأفراد املجتمع اإدراكه, فاإن من باب اأولى؛ الإقرار 
بهذا احلق للمحامي من قبل املعنيني به, وهم �ضلطة التحقيق وجهة الق�ضاء؛ لأنَّ عدم 
اأهمية دور املحامي من قبل تلك اجلهات, يجعلها ترتدد كثرًيا يف قبول ن�ضاطه  اإدراك 
يف التوكيل, وتواجهه بال�ضدود والتجاهل, وهذا اأمٌر غري مقبول ول م�ضوغ له, بعدما 
علمنا اأهمية ن�ضاط املحامي ودوره يف اإر�ضاء العدالة وحماية احلقوق, وم�ضاعدة �ضلطة 
التحقيق واملحكمة يف اأداء عملها وفق مبادئ العدالة وامل�ضاواة)33(, وقد جاء يف نظام 
امل�ضار  واللجان  املظامل  وديوان  املحاكم  احلق: »على  ُيوؤكد هذا  ما  ال�ضعودي  املحاماة 
تقدم  اأْن  التحقيق  و�ضلطات  الر�ضمية  والدوائر  النظام  هذا  من  الأولى  املادة  يف  اإليها 

للمحامي الت�ضهيالت التي يقت�ضيها القيام بواجبه«)34(.

)33( نظام املحاماة يف الفقه الإ�ضالمي، د. حممد بن علي اخلريف، �ص446-445.
)34( املادة )19( من نظام املحاماة ال�ضعودي ال�ضادر عام 1422هـ.
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له: ثالًثا: حق املحامي يف احل�شول على اأُجرة ن�شاطه من موكِّ

اإل بتفوي�س  له  اأن املحامي ووكيل اخل�ضومة ل يتولى �ضيًئا عن عميله وموكِّ الأ�ضل 
واتفاق, وعادة ما يكون التفاق مت�ضمًنا لأجرة املحامي نظري قيامه مبا اأوكل اإليه, ويجب 

على العميل اإيفاء الأجرة, ويجب على املحامي اإمتام العمل لقول اهلل عز وجل: ژژ 
و�ضلم-:  عليه  اهلل  -�ضلى  النبي  ولقول  )املائدة:1(,  کژ  ڑ  ڑ  ژ 

»امل�ضلمون على �رضوطهم«)35(. 
له يقت�ضي منه جمهوًدا ووقًتا ي�ضتحق معه مقاباًل مادًيا,  اإننّ املحامي يوؤدي عماًل ملوكِّ
له, وينبغي اأْن يت�ضمن  فمن حق املحامي احل�ضول على اأجٍر لقاء عمله الذي قام به ملوكِّ
اأي نظام للمحاماة �ضوابط وا�ضحة حل�ضول املحامي على اأجرته يف الوقت املنا�ضب 
وباأي�رض ال�ضبل, اإذا اأمت العمل املُوَكل اإليه اإجنازه, اإل اأنَّه مع ذلك للمحامي احلق يف التنازل 

له بدون اأجر, وهذا كلنّه عائد للمحامي. عن الأجرة, كما اأنَّ له التربع بن�ضاطه ملوكِّ
وقد ت�ضمنت بع�س القوانني مواد ت�ضبط التربع من املحامني للعمالء غري القادرين 

على دفع الأجرة, كقانون املحاماة ال�ضوداين)36(.
ومل ي�رضح نظام املحاماة ال�ضعودي باإجازة التربع بالأجرة اأو اللتزام بها, بل جاء 
اأنَّه مل  بو�ضع �ضوابط لدفع الأجرة فقط, وهذا -يف نظري- من املاآخذ على النظام 
اأتعاب املحامي وطريقة  د  يت�ضمن ذلك, حيث جاء يف نظام املحاماة ال�ضعودي: »حُتدَّ
اأو  فيه,  التفاق خُمتَلًفا  اأو كان  اتفاٌق  فاإذا مل يكن هناك  له,  يعقده موكِّ باتفاق  دفعها 
رتها املحكمة التي نظرت يف الق�ضية عند اختالفهما, بناًء على طلب املحامي  باطاًل, قدَّ

ل«)37(. ل مبا يتنا�ضب مع اجلهد الذي بذله املحامي والنفع الذي عاد على املوكِّ اأو املوكِّ

)35( �ضنن اأبى داود، كتاب الأق�ضية، باب يف ال�ضلح، رقم )3594(، والرتمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن 
ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يف ال�ضلح، رقم )1352(. قال الألباين: �ضحيح.

)36( املادة )40( من قانون املحاماة ال�ضوداين ل�ضنة 1983هـ.
)37( املادة )26( من نظام املحاماة ال�ضعودي ال�ضادر عام 1422هـ.
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له,  وجاء يف وثيقة املنامة: »يتقا�ضى املحامي اأتعابًا وفًقا للعقد املربم بينه وبني موكِّ
مو�ضوع  الدعوى  عن  تفرعت  واإذا  فيها,  املبذول  واجلهد  الق�ضية  واأهمية  تتنا�ضب 
وجود  عدم  حالة  ويف  عنها,  باأتعابه  ُيطالب  اأْن  للمحامي  كان  اأخرى؛  اأعمال  التفاق 
اتفاق مكتوب على الأتعاب, اأو بطالن التفاق لأينّ �ضبٍب من الأ�ضباب, ُيعر�س اأمر 

تقديرها على املحكمة املخت�ضة للف�ضل فيها.
وي�ضتحق املحامي اأتعابه كاملة, من تاريخ �ضدور حكم نهائي يف املو�ضوع, اأو اإمتام 
ا  الأمر املكلف به, اأو انتهائه �ضلًحا, ما مل ين�س التفاق على غري ذلك, كما ي�ضتحق اأي�ضً
ل الوكالة, اأو عزله, اأو اأمره بالتوقف عن العمل دون م�ضوغ  كامل اأتعابه اإذا اأنهى املوكِّ

قبل اإمتام املهمة املوكلة اإليه ما مل تَر املحكمة خالف ذلك..«)38(.

رابًعا: حق املحامي يف الطالع على اأوراق الدعوى يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة:

اإذا كان من حق �ضاحب الق�ضية الطالع على اأوراق ق�ضيته اأ�ضالة, فلوكيله وحماميه 
الإثبات  اأدلة  ومعرفة  ودرا�ضتها  فيها,  ل  املوكَّ الق�ضية  اأوراق  على  نيابًة  الإطالع  حق 
والنفي املتوافرة بها, وحقه ذلك مكفول يف مرحلة التحقيق حتى يكون ملًما باملراحل 
له عند اإجراء ال�ضتجواب  التي مترنّ بها اإجراءات التحقيق, ويكون م�ضتعًدا ملعاونة موكِّ
اإنهاء التحقيق,  اأو �ضماع ال�ضهود, وتقدمي مالحظاته واعرتا�ضاته جلهات التحقيق قبل 
وينبغي على جهات التحقيق اأن تكفل للمحامي هذا احلق بكل حرية, حتى يتمكن من 

اأداء مهمته على اأكمل وجه.
اأمٌر  الق�ضية  اأوراق  على  الطالع  من  املحامي  فاإن متكني  املحاكمة,  مرحلة  ا يف  اأمَّ
اإذا كان جاهاًل  له  دفاعه ومرافعته عن موكِّ ُيِعدَّ  اأْن  املحامي ل ميكن  لأنَّ  الأهمية؛  بالغ 

)38( املادة )25( من وثيقة املنامة للقانون املوحد للمحاماة بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج ال�ضادرة يف 
عام 1426هـ.
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باملعلومات والأدلة التي احتوتها اأوراق الق�ضية, لذا كان لزاًما كفالة حق املحامي يف 
تفا�ضيل  كل  يعرف  الذي  العام  املدعي  بني  العدالة  حتقيق  من  ذلك  يف  ملا  الطــالع؛ 

الق�ضية, وحمامي الدفاع, وتر�ضيخها, وحتقيق حماكمة متكافئة بني طريف اخل�ضومة.
الق�ضية,  ملف  حمتويات  على  لالطالع  الكايف  الوقت  املحامي  مُينح  اأن  وينبغي 

ودرا�ضته وا�ضتيعاب م�ضمونه.
وهذا احلق مل تت�ضمنه بع�س القوانني كالقانون ال�ضوداين ال�ضادر يف عام 1983م، 
الر�ضمية  والدوائر  املحاكم...  »على   : ن�سَّ الــذي  ال�ضعودي  املحاماة  نظام  وت�ضمنه 
واأْن  بواجبه,  القيام  يقت�ضيها  التي  الت�ضهيالت  للمحامي  تقدم  اأْن  التحقيق  و�ضلطات 
متكنه من الطالع على الأوراق وح�ضور التحقيق. ول يجوز رف�س طلباته دون م�ضوغ 

م�رصوع«)39(. 
اأداء مهمته ومعرفة ق�ضية  يتمكن من  للمحامي حتى  اأنَّه حٌق مهٌم  وهذا يف نظري 

له. موكِّ

له حال اإيقافه و�شجنه وح�شوره للتحقيق: خام�ًشا: حق املحامي يف مقابلة موكِّ

له �ضاحب الق�ضية, ول ميكن اأن يدافع عنه,  املحامي هو من يتولَّى الدفاع عن موكِّ
اأْن  ميكن  ل  التي  ق�ضيته,  مالب�ضات  عن  و�ضوؤاله  ومناق�ضته  مقابلته  من  يتمكن  ل  وهو 
تك�ضف اإل عن طريقه, ولي�س اأحد اأعرف بحاله وق�ضيته منه, واأوراق الق�ضية ل تغني, 
اإل �ضاحب الق�ضية. لهذا كفلت ال�رضيعة  بل قد تكون خالف احلقيقة التي ل يعلمها 
»وله  �ضجيًنا:  كان  اإذا  له  موكِّ مقابلة  فللمحامي حق  القوانني,  وت�ضمنته  هذا احلق)40(, 
له املحبو�س يف مراكز التوقيف الحتياطي اأو  يف جميع الأحوال التي يزور فيها موكِّ

)39( املادة )19( من نظام املحاماة ال�ضعودي ال�ضادر عام 1422هـ.
)40( بل ن�صَّ ابن اأبي الدم يف كتابه: اأدب الق�ضاء، على اأن اأول ما ينظر فيه القا�ضي اأمر املحبو�ضني، �ص71. 
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له يف مكان لئق داخل املركز اأو ال�ضجن«)41(. ال�ضجون العمومية –اأن يجتمع مبوكِّ
وللمحامي حق ح�ضور التحقيق وفق نظام الإجراءات اجلزائية ال�ضعودي ال�ضادر 
ق معه امراأة بح�ضور وليها, اأو ع�ضو  يف عام 1421هـ, ويكون ح�ضوره اإذا كان املُحقَّ

من هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر)42(.
واإبعاًدا  البتزاز,  عن  و�ضيانتها  املراأة  على  املحافظة  متام  من  نظري-  -يف  وهذا 
للوقوع يف �رض اخللوة بالن�ضبة للمحقِّق, اأو للمحامي. وهذا احلق قد اأُغفل يف قوانني 

املحاماة الأخرى.

�شاد�ًشا: حق املحامي يف معاملته باحرتام يليق مبكانته ومهنته من قبل �شائر اجلهات 

التي يتعامل معها اأثناء ممار�شته لعمله:

اأو التهديد, فاإنَّ هذا مينعهم  اأو التخويف  للخ�ضوم حق الإحرتام وعدم الإزدراء 
ا  اأي�ضً هو حق  لهم  املكفول  احلق  وهذا  مرافعات)43(,  من  لديهم  مبا  الإدلء  حقهم يف 
ون�ضاط  خا�س,  علمي  تاأهيل  من  يحمله  مبا  املحامي  ويزيد  وحماميهم,  لوكالئهم 
اجتماعي مهم يف معاونة الق�ضاء وامل�ضاهمة يف تر�ضيخ العدالة وحماية احلقوق, واملكانة 
العالية التي يحظى بها يف املجتمعات احلديثة, لذلك من حق املحامي اأْن يعامل من قبل 
�ضلطات التحقيق وال�رضطة وال�ضلك الق�ضائي معاملة تليق مبكانته, من احرتام وتقدير, 
وا�ضتجابة وقبول لن�ضاطه, ملا يف ذلك من اإ�ضهام يف متكينه من اأداء دوره على الوجه 
املطلوب, واإقرار بدوره ومكانته املتميزة يف املجتمع, وهذا حٌق واقعيٌّ تفر�ضه املبادئ 

العامة التي توجب اأن يعامل ذوو الوظائف الرائدة واملهمة يف املجتمع كل بح�ضبه.

)41( املادة )24( من وثيقة املنامة للقانون املوحد للمحاماة بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج ال�ضادرة يف عام 1426هـ.
)42( الفقرة )2( من املادة )19( من الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة ال�ضعودي ال�ضادرة عام 1423هـ.

)43( ُينظر: الوكالة على اخل�ضومة واأحكامها املهنية، ال�ضيخ عبداهلل بن حممد اآل خنني، �ص81.
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طبيعة  بحكم  الر�ضمي  امل�ضتوى  وعلى  املجتمع,  مكانة خا�ضة يف  للق�ضاة  اأنَّ  فكما 
اأْن يحظى  له  القا�ضي وعمله, فكان  بعمل  ال�ضلة  املحامي وثيق  فاإنَّ  عملهم وعلمهم, 
اأم رجال اأمن,  بتقدير وتعامل خا�س من ذوي ال�ضاأن, �ضواء كانوا ق�ضاة اأم حمققني 
وهم القدوة لباقي اأفراد املجتمع من العامة واخلا�ضة يف تر�ضيخ هذه املبادئ التي جت�ضد 

التعاون والحرتام املتبادل.
ومع التاأكيد على احتفاظ املحامي بح�ضانة خا�ضة ومتميزة, حتميه من اأينّ اإجراء قد 
يتجاوز اعتبارات الحرتام الالئقة مبكانته, بحيث ل يتخذ بحقه اأي اإجراء اإل بوا�ضطة 
له م�شاحله  له, حتمي  ملا يف ذلك من �ضمانة  الق�ضاء,  اأو  التحقيق  جهة عليا يف جهاز 
وحتفظ كرامته, مع اإحاطة اجلمعية اأو النقابة اأو اجلهة التابع لها باأينّ اإجراء �ضيتخذ بحقه 
قبل مبا�رضته, حتى تكون على علم ومتابعة لأمره, وح�ضور اأيِّ اإجراء يتخذ بحقه من 

ِقَبل ممثل عن هذه اجلمعية اأو النقابة بح�ضب النظام املطبق)44(.
وقد جاء تاأكيد ذلك يف قوانني املحاماة, ومن ذلك ما جاء يف القانون ال�ضوداين للمحاماة: 

يف جميع الأحوال ُيعامل املحامي معاملة تليق ب�رضف مهنته يف اأداء واجب العدالة)45(.

ل فيها: �شابًعا: حق املحامي يف قبول اأو رد ما يعر�س عليه من ق�شايا للتوكُّ

ل يف دعوى اأو ق�ضية معينة  فاملحامي بتمتعه بهذا احلق ُحرٌّ يف قبول اأو رف�س التوكُّ
ح�ضبما متلي عليه قناعته, وي�ضل اإليه تقديره؛ فال يلزم املحامي من اأينّ جهة كانت على 
ل يف اأينّ ق�ضية, اإل عن ر�ضى منه, لأنَّها عقٌد بني طرفني بالرتا�ضي بينهما,  قبول التوكُّ

قال اهلل تعالى: ژ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ )الن�ضاء:)2(.

)44( نظام املحاماة يف الفقه الإ�ضالمي، د. حممد بن علي اخلريف، �ص450.
)45( الفقرة )2( من املادة )48( من قانون املحاماة ال�ضوداين ل�ضنة 1983م.
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اأكرث من  اآخر لها, ل يعني  ل يف دعوى ورف�س  التوكُّ اأو  وقبول حماٍم للرتافع 
اأمور حتكمها  قناعته وقدرته ورغبته, وهي  تنبثق من  له روؤية خا�ضة  َقِبل  الذي  اأنَّ 
فعندما  وحــده,  املحامي  اإلــى  راجــع  ذلك  يف  والأمــر  الذاتية,  الداخلية  الرقابة 
مه من  ُيعر�س عليه املو�ضوع املطلوب منه التوكيل فيه, فاإننّه يدر�س العر�س ويقوِّ
التوكيل,  اأو يعتذر عن  عدة وجوه, حتكمها �ضوابط �رضعية واأخالقية جتعله يقبل 
اإ�ضافة اإلى العتبارات اخلا�ضة مب�ضلحته املادية والعائد املايل من وراء العمل حمل 

الوكالة)46(.
وقد جاء يف وثيقة املنامة: »للمحامي ُحرية قبول التوكيل يف دعوى معينة اأو عدم 

قبوله وفق اقتناعه«)47(.
لكن اإذا قامت �رضورة بقيام املحامي ووكيل اخل�ضومة عن غريه من النا�س الذين ل 
يح�ضنون اخل�ضومة, فهنا قرر فقهاء امللة اأْن ُيلزم املحامي بقبول الق�ضية وله اأُْجرة املثل, 

ك�ضائر اأ�ضحاب املهن عند احلاجة اإليهم)48(.
قررته  الذي  الأمــر  وهذا  وال�ضوية,  بالعدل  النا�س  و�ضيا�ضة  الإن�ضاف  من  وهذا 
اأنَّ  ال�ضعودي, مع  املحاماة  املحاماة, ومنها نظام  فاَت على كثري من قوانني  ال�رضيعة؛ 
هذا  لكن  الق�ضائية,  بامل�ضاعدة  ُيعرف  ما  وهو  به,  �ضبيًها  �ضيًئا  �رضَّعت  املحاماة  قوانني 
فتبنينّ  جمانًا.  ق�ضيته  وتويل  املحاماة,  تكاليف  دفع  ي�ضتطيع  ل  من  م�ضاعدة  به  ُيق�ضد 

الفرق بني احلالتني.

)46( ُينظر: ينظر املحاماة يف الفقه الإ�ضالمي، د. حممد بن علي اخلريف، �ص449.
)47( املادة )22( من وثيقة املنامة للقانون املوحد للمحاماة بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج ال�ضادرة يف 

عام 1426هـ.
قا�ضم،  بن  بن حممد  عبدالرحمن  ال�ضيخ  وترتيب  تيمية، جمع  ابن  الإ�ضالم  �ضيخ  فتاوى  ُينظر: جمموع   )48(
موؤ�ض�ضة قرطبة، م�ضر، ب - ت ، 87/28، الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية، ابن قيم اجلوزية، مطبعة 

ة املحمدية، القاهرة، ب - ت، �ص335. ال�ضنَّ
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ثامًنا: حق املحامي يف حماية معلوماته واأ�شراره املهنية:

له معلومات واأ�رضاًرا, ل يقبل اأن ت�ضل اإلى غريه,  املحامي بحكم طبيعة عمله يتلقى من موكِّ
وبقدر ما يجب على املحامي اأن يحافظ على هذه املعلومات والأ�رضار, فاإنَّه يلزم حماية حق 
املحامي يف حفظها, وعدم ال�ضماح لأيِّ جهة مهما كانت �ضلطاتها املخولة من التعدي على 
له,  هذه املعلومات والأ�رضار, »فيحظر الت�ضنت على املحادثات التي تتم بني املحامي وموكِّ
املرا�ضالت  ا �ضبط  اأي�ضً بينهما, ويحظر  الهاتفية  املحادثات  التن�ضت على  كما يحظر كذلك 
املتبادلة بينهما, اأو التحفظ عليها, واأخرًيا يحظى مكتب املحامي بحماية خا�ضة اأثناء التفتي�س, 

مبا ُيحقق احلفاظ على �رضية امل�ضتندات امل�ضلَّمة اإليه مبقت�ضى مهنته«)49(.
ت اأغلب الأنظمة الإجرائية احلديثة على بطالن الإجراء  ودعًما لهذا احلق؛ فقد ن�ضَّ
»ال�رض  فاإننّ  وبذلك  واحلقوق,  ال�ضوابط  هذه  من  لأيٍّ  مراعاة  دون  يتم  الذي  اجلنائي 
املهني حٌق م�ضموٌن يعفي املحامي من التزام ال�ضهادة مبا و�ضل اإلى علمه ممار�ضة ملهنته, 
اإليها كاأدلة  األ ي�ضتند  ليه, واأحرى  يتبادلها مع موكِّ التي  بل ل يجوز �ضبط املرا�ضالت 
ل  حيث  ليه,  موكِّ �ضد  اإثبات  اأدلة  املرافعات  من  ي�ضتخل�س  اأن  يجوز  ل  كما  اإثبات, 

ي�ضلح اأن ي�ضاروا من اأوجه دفاعهم«)50(.
قانون  جاء  وقد  �ضوابط,  من  له  بد  ول  اإطالقه,  على  �ضحيًحا  لي�س  الكالم  وهذا 
ارتكاب  بق�ضد  متَّ  قد  له  ِذْكرها  يكن  مل  ما  وهــو:  لذلك  ب�ضابط  ال�ضوداين  املحاماة 
جرمية)51(, وقد ن�سَّ نظام املحاماة ال�ضعودي على �ضيء مهم يجب مراعاته يف اأ�رضار 
ل والعميل, فجاء فيه: »ل يجوز للمحامي اأن يف�ضي �رًضا اأوؤمتن عليه اأو عرفه عن  املوكِّ

طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته, ما مل يخالف ذلك مقت�ضى �رضعًيا«)52(.

)49( حق ال�ضتعانة مبحام اأثناء حتقيقات ال�ضرطة الق�ضائية، د. حممود طه، دار النه�ضة العربية، 1993م، 146-145. 
)50( املحامون ودولة القانون، �ضريف علي، ديوان املن�ضورات اجلامعية، اجلزائر، 2005م، �ص76.

)51( الفقرة )1( من املادة )32( من قانون املحاماة ال�ضوداين ل�ضنة 1983م.
)52( املادة )23( من نظام املحاماة ال�ضعودي ال�ضادر عام 1422هـ.
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تا�شًعا: حق املحامي يف اإبداء كل ما عنده من الدفوع والطعون:

كما َكفَلت ال�رضيعة حق اخل�ضوم واأرباب الق�ضايا يف اإبداء ما عندهم من حجج 
وبينات؛ فاملحامي خ�ضم ملن ُيقابله وكالًة يف الدعوى, �ضواء كان وكياًل عن املدعى 
عليه اأو وكياًل عن املدعي, فيبدي ما لديه م�ضافهًة اأو كتابًة دون تََعدٍّ اأو جتريٍح اأو تدلي�س. 
يعني  ل  ذلك  لكن  احلق,  اإلى  الهتداء  يف  وفرا�ضته  القا�ضي  دور  ذاك  حني  وياأتي 
الدعوى  يدور حول  كان كالمه  اإذا  مرافعته  اأثناء  به  يتلفظ  ما  املحامي على  حما�ضبة 
اإذا مل ي�ضل  اأو �ضهوده, فاإنَّ ذلك �ضائغ ومقبول  له  حمل املحاكمة, وجتاه خ�ضم موكِّ
اإلى البذاءة و�ضوء القول, واإذا كان م�ضبوًطا ب�ضوابط ال�رضع والآداب العامة, واآداب 

املرافعة اأمام الق�شاء. 
وقد دلَّ على هذا ما رواه اأبو هريرة -ر�ضي اهلل عنه-, قال: »اأتى النبي -�ضلى اهلل 
فاإن ل�ضاحب  »َدُعوُه,  فقال:  اأ�ضحابُه,  به  فهمَّ  له,  فاأغلظ  يتقا�ضاُه  عليه و�ضلم- رجٌل 
احلَقنّ مقاًل«)53(, قال احلافظ ابن حجر: اأي �ضولة الطلب وقوة احلجة, لكن مع مراعاة 

الأدب امل�رضوع«)54(.
وقد جاء القانون مبثل ذلك, فجاء يف قانون املحاماة ال�ضوداين: »على املحامي اأْن 
اأو  اإليهم,  ت�ضيء  التي  ال�ضخ�ضية  الأمور  ذكر  اأو  �ضبهم  اأو  اخل�ضوم  جتريح  عن  ميتنع 
�رضورة  اأو  الدعوى  طبيعة  ذلك  ت�ضتلزم  مل  ما  ال�ضمعة,  اأو  ال�رضف  مي�س  مبا  اتهامهم 

ل«)55(. الدفاع عن م�ضالح املوكِّ

كتاب  وم�ضلم،  �ــص449،   ،)2401( رقم  مقال،  احلق  ل�ضاحب  باب:  ال�ضتقرا�ص،  يف  كتاب  البخاري،   )53(
امل�ضاقاة، باب: من ا�ضت�ضلف �ضيئًا فق�ضى خريًا منه، وخريكم اأح�ضنكم ق�ضاًء، رقم )1601(، �ص654.

)54( فتح الباري �ضرح �ضحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر الع�ضقالين، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ب - 
ت، 57-56/5.

)55( املادة )30( من قانون املحاماة ال�ضوداين ل�ضنة 1983م.
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عا�شًرا: حرية املحامي يف اختيار املرافعة:

فاإنَّ  املطبق,  النظام  بح�ضب  الق�ضاء,  جمل�س  يف  املرافعة  باأ�ضول  اللتزام  مع 
املحامي حٌر يف اختيار الأ�ضلوب الذي يراه منا�ضًبا لعر�س دفاعه ومرافعته يف جمل�س 
الق�ضاء, دون اإلزامه باأ�ضلوب معني اأو �ضياغة حمددة, »فكفالة حقوق الدفاع تقت�ضي 
الإجرائي  والفقه  دفاعه,  بها  يعر�س  التي  الكيفية  اختيار  كاملة يف  املحامي حرية  منح 
بني خيارين: املرافعة ال�ضفوية, اأو املذكرة ال�ضارحة, فاملرافعة التي ُيلقيها املحامي اأمام 
الًة للمناق�ضة, وال�ضالح الطبيعي لالإقناع, اإذ اإنها متنح املحامي فر�ضة  الق�ضاء تُعدُّ اأداًة فعَّ
ال�رضح بطريقة اأكرث حيوية للنقاط الأ�ضا�ضية, وتبدو اأهمية املذكرات ال�ضارحة يف كونها 
الة لرتكيز القا�ضي على النقاط ال�رضعية والنظامية القطعية يف النزاع, دون اأن  و�ضيلة فعَّ

يتاأثر بالظواهر اخلارجية التي تدور يف اجلل�ضة وت�ضعف من مبداأ احل�ضورية.
فعن�رض الكتابة و�ضيلة لتحديد النزاع, وتوثيق ما يدور يف اخل�ضومة, وحفظ الدليل, 
لالت�ضال  و�ضيلٌة  ال�ضفوية  املرافعة  اأنَّ  حني  يف  للدعوى,  جدير  بتح�ضري  ي�ضمح  كما 
املبا�رض بني اأ�ضخا�س اخل�ضومة, وهي �ضالح للمناق�ضة والإقناع, ويتجه الفقه الإجرائي 

احلديث اإلى الأخذ بفكرة ال�ضفوية مع مراعاة العن�رض الكتابي«)56()57(.
له,  لذا فاإنَّ حق املحامي مكفوٌل يف اختيار الطريقة املنا�ضبة التي حتقق م�ضلحة موكِّ
له, وللمحامي  عيه, اأو دفاعه الذي َيُردُّ به املدعى به على موكِّ وتبنينّ اأوجه احلق الذي يدَّ
دون  يراها,  التي  والطريقة  بالأ�ضلوب  واعرتا�ضه  مرافعته  واإعــداد  �ضياغة  يف  احلق 

الإخالل بالإطار العام الذي ينظم اإجراءات املرافعة يف جمل�س الق�ضاء.
وقد جاء يف وثيقة املنامة كما تقدم: »للمحامي اأن ي�ضلك الطريقة التي يراها ناجحة 

)56( ا�ضتقالل املحاماة وحقوق الإن�ضان، درا�ضة مقارنة، د. حممد نور �ضحاتة، دار النه�ضة العربية، 1986م، 
�ص101-99.

)57( ُينظر: نظام املحاماة يف الفقه الإ�ضالمي، د. حممد اخلريف، �ص448-447.
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ا يورده يف مرافعته  له, ول يكون م�ضئوًل عمَّ -طبًقا لأ�ضول املهنة- يف الدفاع عن موكِّ
ال�ضفوية اأو يف مذكراته املكتوبة مما ي�ضتلزمه حق الدفاع, على اأن يتقيد مبا تفر�ضه عليه 

اآداب املهنة«)58(.
وقد تُِرَك ذكر هذا احلق مع اأهميته للمحامي يف القانون ال�ضوداين للمحاماة.

حادي ع�شر: حق املحامي ووكيل اخل�شومة يف اإنابة غريه:

له, وت�ضمنه  للمحامي ووكيل اخل�ضومة حُق اإنابة غريه؛ اإذا اأُعطي ذلك احلق من موكِّ
عقد التفاق والوكالة, فهذا حٌق متفٌق عليه عند الفقهاء)59( وكذا القانونيني. 

ل املحامي: اأنَّه ل ي�ضرتط غيبته اأو عجزه على الراجح,  وقد مرَّ بنا يف �رضوط موكِّ
اإلــداًدا  فعله  اإذا  ذلك  من  مينع  لكن  التوكيل؛  اأراد  اإذا  عليه  ُيقا�س  املحامي  وكذلك 
باخل�ضم, اأو لإحلاق �رضر بخ�ضمه ما مل يكن له عذٌر مقبوٌل, اأو ير�ضى اخل�ضم بذلك. 
ج على ما ذكره اأهل العلم على منع الوكيل من ف�ضخ الوكالة اإذا اأ�رض ذلك  رَّ وهذا خُمَ

بخ�ضمه باأن قاعد مرتني, اأو اأ�رضفت الق�ضية على النتهاء)60(.
ويزيد القانونيون: على اأن للمحامي حُق التوكيل حتى واإن مل تت�ضمن الوكالة حُق 
التوكيل لغريه, بل ل يحتاج اإلى اإ�ضدار توكيل للمحامي الذي يريد اأن ينيبه, بل يح�رض 
بالنيابة عنه, ويقبل ح�ضوره, ب�رضط األ يكون يف التوكيل ما مينع املحامي �رضاحة من 
تفوي�س غريه. وقد جاء هذا �رضيًحا يف قانون املحاماة ال�ضوداين)61(. ومل يرد هذا يف 
واجبات  من  الثالث  الواجب  يف  �ضابًقا  قلت  -كما  واأقول  ال�ضعودي.  املحاماة  نظام 

)58( املادة )21( من وثيقة املنامة للقانون املوحد للمحاماة بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج ال�ضادرة يف 
عام 1426هـ.

)59( ُينظر: املغني، عبداهلل ابن قدامة، 208/7.
)60( الوكالة على اخل�ضومة واأحكامها املهنية، ال�ضيخ عبداهلل بن حممد اآل خنني، �ص82.

)61( املادة )22( من قانون املحاماة ال�ضوداين ل�ضنة 1983م.
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املحامي- اإنه ل بد -يف نظري- من توكيل ر�ضمي, ول تكفي الإنابة ال�ضفهية, لأنَّ ذلك 
يتعلق به حقوق, وترتتب عليه م�ضكالت.

ثاين ع�شر: خلو م�شئوليته مما يرتتب على الدعوى اأو الق�شية التي تولها: 

اأنَّ  فظهر  ق�ضية,  ا�ضت�ضارة يف  قدم  اأو  املحامي ووكيل اخل�ضومة, دعوى  تولى  اإذا 
ا يرتتب على �ضاحب الق�ضية من  حقيقة الدعوى كْيدية مثاًل, فاملحامي غري م�ضئول عمَّ

عواقب, ما مل يكن عاملًا بذلك فيكون م�ضارًكا فيه)62(.
له بل ُحِكَم عليه, اأو مل ي�ضتفد من  وكذا اإذا بذل املحامي و�ضعه, ثم مل ُيحَكم ملوكِّ
ا�ضت�ضارات حماميه, فاإنَّ املحامي ل يتحمل م�ضئولية ذلك, ذلك اأنَّ التزام الوكيل بتنفيذ 

الوكالة هو التزام ببذل عناية ل التزام بتحقيق غاية)63(.
له, اأو خل�ضمه, اأو للقا�ضي  ويتحمل املحامي والوكيل ما اأخطاأ فيه, وق�رضنّ واأ�ضاء ملوكِّ

واجلهات الأخرى ذات العالقة, فهذا ل تخلى م�ضئوليته عنه)64(.

)62( الوكالة على اخل�ضومة واأحكامها املهنية، ال�ضيخ عبداهلل بن حممد اآل خنني، �ص83.
)63( مو�ضوعة الق�ضاء والفقه للدول العربية، الدار العربية للمو�ضوعات القانونية، 1977م ، 923/26.

اأبو الوفاء ابن فرحون، دار الكتب العلمية،  )64( ُينظر: تب�ضرة احلكام يف اأ�ضول الأق�ضية ومناهج الأحكام، 
لبنان، الطبعة الأولى، 1416هـ - 1995م ، 49/1.
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الف�ضل الثالث
الآداب التي ينبغي اأن يتحلى بها املحامي الوكيل باخل�ضومة

من املنا�ضب اأن تُْذكر الآداب التي تُ�ضتحب يف حق املحامي وكيل اخل�ضومة بعد ذكر 
و�ضدة  لأهميته  للواجبات  يرتقي  اأن  ي�ضتحق  ما  فيها  الآداب  وهذه  واحلقوق,  الواجبات 
تاأثريه على املحامي واخل�ضوم والق�ضية, ومن تلك الآداب ما ي�ضرتك مع بع�س الواجبات, 
ومنها ما هو اأقل اأهمية, وتبدو اأهمية بع�س الآداب, مبا يرتتب على الإخالل بها من وقوع 

اأمور ل حُتمد وتُعاب على املحامي, وتوؤثر يف �ضري العدالة وحتقيق الأمن يف املجتمع.
وقد اأ�ضار العلماء املتقدمون واملتاأخرون اإلى �ضيء من هذه الآداب, اإبداء للن�ضيحة, 
من  واملحامني  الوكالء  حجز  اإلى  و�ضعًيا  اخلري,  اإلى  والدعوة  الإ�ضالح  اإلى  و�ضعًيا 

ال�ضقوط فيما ل ينبغي من �ضفا�ضف الأخالق.
ويحكي ال�ضيخ اأبو القا�ضم بن ال�ضمناين عن واقع وكالء اخل�ضومة يف زمانه فيقول: 
هذه  من  بال�ضد  وهم  اهلل-,  -رحمه  الق�ضاة)65(  قا�ضي  �ضيخنا  وكالء  �ضاهدنا  »وقد 
ال�ضفات التي ذكرها اأ�ضحابنا, وكان فيهم اإن�ضاٌن يتباهى بال�رض يف اخل�ضام, ويقول: اإمنا 
ينبغي اأْن يتبنينّ الوكيل مبا ُيب�رضه؛ واإنني اأكره اأْن اأحكي �ضفات كل واحد منهم وما فعله 
يف حال حياته وانب�ضاطهم عليه, والتالمي يف الأحكام عليه بالكتاب واملحت�ضبني«)66(.
فاإذا كانوا يف ذاك الزمان الغابر يظهرون الأخالق ال�ضيئة, ويتبجحون بظلم النا�س 

)65( الأ�سح ترك مثل هذه الألقاب؛ لأنَّ قا�سي الق�ساة ومن يحكم بينهم وفيهم هو اهلل �سبحانه، ويقال بدل 
هذه رئي�ص الق�ساة اأو املدير اأو الوزير ونحوه؛ لورود الذم لذلك، قال النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم-: »اأخنع 
الأ�سماء عند اهلل رجل ت�سمى مبلك الأملك« رواه البخاري، كتاب الأدب، باب اأبغ�ص الأ�سماء اإلى اهلل برقم 
)6206(، �ص1194. وم�سلم، يف كتاب الآداب، باب حترمي الت�سمي مبلك امللوك رقم )2143(، وقال م�ضلم: 

»قال: اأحمد بن حنبل: �ساألت اأبا عمرو عن اأخنع؟ فقال: اأو�سع«، �ص885. 
)66( رو�ضة الق�ضاة وطريق النجاة، اأبو القا�ضم علي بن ال�ضمناين، حتقيق: د. �ضالح الناهي، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، 

بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 1404هـ، 123/1.
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وقلب احلقائق, فهم يف زماننا اأدهى واأمر, ولهذا تكون احلاجة لبيان هذه الآداب اأ�ضد, 
والن�ضيحة يف مثل هذا الوقت اأهم واألزم.

وفيما يلي نذكر جملة من الآداب والأخالق, التي ينبغي اأْن يتخلق بها من امتهن 
مهنة املحاماة, ومن هذه الأخالق والآداب ما يتعلق باملحامي ومبهنته, ومنها ما يتعلق به 
ومراجعه ونقابته, ومنها اأخالق عامة ي�ضتوي فيها وغريه من امل�ضلمني؛ لكنها تتاأكد يف 

حقه اأكرث من غريه.

املبحث الأول

الأخالق والآداب التي تتعلق بعمل املحامي ومهنته

له درا�ضة متاأنية عميقة, ليتبنينّ اأوجه  ينبغي للمحامي اأن يدر�س معاملة وق�ضية موكِّ
الرتافع يف  َقِبَل  فيها  اإظهار احلق  اأنَّه ميكنه  فاإذا ظهرت تلك الأوجه, وراأى  فيها,  احلق 
ل�ضعف  الق�ضية  يخ�رض  قد  واأنَّه  فيها,  احلق  اأوجه  و�ضوح  عدم  له  ظهر  واإْن  الق�ضية, 
ل الأموال, وطول  البيِّنات, فاإنه ينبغي له األ يتولها ول يكلف �ضاحب الق�ضية املوكِّ
النتظار, والتعلق بالأوهام, ثم يفاجئه بالنتيجة املوؤ�ضفة التي كان يعرفها املحامي �ضلًفا, 

فهذا الفعل يدخل يف اخليانة, وعدم الن�ضيحة.
والأدهى من ذلك اأن يقبل الق�ضية والرتافع فيها اأو اإبداء امل�ضورة, وهو مل يدر�ضها 
ومل يتبنيَّ له فيها �ضيٌء؛ ومل يفكر يف نتيجة عمله فيها. »اإن املحاماة تتطلب من املحامي 
اأمانة نحوها, هي البحث والدرا�ضة والتنقيب يف العلم القانوين, واأن ل ُيفتي مت�رضًعا 
اأو يكتب �ضحيفة دعواه متعجاًل, بل عليه اأن يرجع اإلى املراجع القانونية, واأن يوؤ�ض�س 

دعواه التاأ�ضي�س العلمي النا�ضج«)67(.

الثقافية،  املكتبة  العي�ضاوي،  املحامي: علي عبدالعال  وقيمتها(،  املحاماة  املحاماة )عظمة  اأ�ضرار مهنة   )67(
بريوت، الطبعة الأولى، 1414هـ- 1994م، �ص74.
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ين....  الدِّ متحق  فاإننّها  واخل�ضومة  اإياك  بع�ضهم  »وقال  الغزايل:  حامد  اأبو  يقول 
فاعلم اأن هذا الذم يتناول الذي يخا�ضم بالباطل, والذي يخا�ضم بغري علم, مثل وكيل 
ل يف اخل�ضومة من اأينّ  القا�ضي, فاإنَّه قبل اأن يتعرف اأن احلق يف اأي جانب, هو يتوكَّ
عامل  غري  وهو  يرتافع  الذي  املحامي  »وكذلك  علم«)68(,  بغري  فيخا�ضم  كان,  جانب 
ل وخ�ضمه, فهذا َهَواٌن باملحاماة وحقوق الب�رض, وخيانة  عن املو�ضوع, اإل اأ�ضماء املوكِّ

الأمانة العمل«)69(.
ينبغي له احلر�س على ح�ضور جل�ضات املحكمة, وح�ضور مواعيد اجلهات الق�ضائية 
على  يدلنّ  ذلك  لأنَّ  تعمًدا,  اأو  ن�ضيانًا  املواعيد  تفويت  وعدم  بالق�ضية,  املتعلقة  والأمنية 
ل, وال�ضتهتار باملحكمة ومواعيدها, واجلهات امل�ضئولة  عدم الهتمام والعناية بق�ضية املوكِّ
اإن تفويت املواعيد يزيد الق�ضية تعقيًدا,  له الذي و�ضع الثقة فيه, ثم  وم�ضئوليها, وموكِّ
فلم  الق�ضية  لهذه  موعًدا  �رضب  الذي  للقا�ضي  احلنق  ويجلب  اخل�ضم,  �ضدر  ويوغر 
يح�رض اأحد اخل�ضمني فيها, ويوؤثر على القا�ضي ونف�ضيته ووقته, ويوؤثر على �ضري الق�ضايا 
اإما لكرثة  املحامني,  ي�ضلكه بع�س  الأ�ضلوب ولالأ�ضف  فيها, وهذا  يف املحكمة واملواعيد 
الق�ضايا لديهم وتعار�س املواعيد فيها دون اأن يكون عنده ترتيب وتنظيم لتلك املواعيد, 
اأنَّ املحامي  اأو  اأخرى,  التعار�س لإبدال تلك املواعيد مبواعيد  واإ�ضعار املحكمة يف حالة 
ق�ضد بذلك املماطلة, وك�ضب الوقت على حِد ظنه, واإرباك اخل�ضم واإحداث القلق له, 

وجلب امللل الذي يحدثه تخلفه عن املواعيد, و�رضب مواعيد اأخرى قد تكون بعيدة.
ومثل هذا اإن ا�ضتمر على مماطلته باخل�ضم وعدم ح�ضوره للجل�ضات, فللقا�ضي اأن 
يحكم يف الق�ضية دون �ضماع ما عنده ح�ضبما يظهر للقا�ضي, »فاإْن مل يخرج ومتادى 

)68( اإحياء علوم الدين، حممد بن حممد الغزايل، ت�ضحيح الدكتور عبداملعطي قلعجي، دار �ضادر، بريوت، 
لبنان، الطبعة الأولى، 2000م، 147/3.

)69( اأ�ضرار مهنة املحاماة، علي عبدالعال العي�ضاوي، �ص75.
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على تغيبه واختفائه ق�ضى عليه من غري اأن يقطع حجته«)70(.
بالدلئل  ذلــك  ُمقرتنًا  له,  موكِّ عن  والــدفــوع  احلجج  تق�ضي  يف  امل�ضتطاع  بــذل 
والرباهني, »ويقيم احلجة لل�ضغري الذي يتكلم عنه كما يقيمها للكبري«)71(، »وال يتوقف 

عن حجة اإذا لحت له على خ�ضمه, فاإنه قد اأقامه مقام نف�ضه«)72(.
اأن يتحلى بالآداب, ومي�ضك ل�ضانه عن الكالم البذيء, فاإنَّ هذا مذموٌم و�ضاحبه 
اإليها يف ن�رضة  مذموٌم, »ويتناول الذي ميزج باخل�ضومة كلمات موؤذية, لي�س يحتاج 

احلاجة, واإظهار احلق«)73(.
له,  الق�ضية  الذهن, وعدم و�ضوح  ان�ضغال  القا�ضي  من  راأى  اإذا  للمحامي  ينبغي 
وت�ضارب البينّنات بني يديه, اأْن يطلب من القا�ضي اأْن يقبل ما عنده, وعند خ�ضمه من 
دفوع وبينّنات مكتوبة, ويطلب منه ال�ضتمهال, وتاأمل الق�ضية والدفوع والبينّنات التي 

فيها, وهذا خرُي معنٍي للقا�ضي على اإبراء ذمته, واإظهار احلق يف الق�ضية.
له بعد بذل جهده يف املرافعة,  ينبغي للمحامي اإذا اجتهد القا�ضي فحكم على موكِّ
ل �ضاحب احلق, وعلى املحامي, وعلى املحكوم له بغري حٍق؛ لأننّه �ضياأخذ ما  على املوكِّ
لي�س له هو اأن يقول: »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون. اللهم اأَُجْريِن يف م�ضيبتي. واخلف يل 
خرًيا منها, اإل اأَجَرُه اهللُ يف م�ضيبته, واأَخلف له خرًيا منها«. قالت اأم �ضلمة -ر�ضي اهلل 
تعالى عنها-: »ملنّا تويف اأبو �ضلمة: قلت: كما اأمرين ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-, 

فاأخلف اهللُ يل خرًيا منه ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-«)74(.
ينبغي للمحامي اأن ُي�ضارع بعد ذلك اإلى تقدمي لئحة اعرتا�ضية, ي�ضتويف فيها اأ�ضباب 

)70( تب�ضرة احلكام يف اأ�ضول الأق�ضية ومناهج الأحكام، اأبو الوفاء بن فرحون، 77/1.
)71( رو�ضة الق�ضاة وطريق النجاة، اأبو القا�ضم علي بن ال�ضمناين، 122/1.

)72( امل�ضدر ال�ضابق.
)73( اإحياء علوم الدين، اأبو حامد الغزايل، 147/3.

)74( م�ضلم، كتاب اجلنائز، باب ما يقال عند امل�ضيبة، رقم )918(.
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ا الطعون  عدم قناعته باحلكم, والبينات التي يرى اأن لها تاأثرًيا يف احلكم, ويقدم اأي�ضً
التي يرى اأن لها تاأثرًيا يف بينّنات اخل�ضم, ويرتك للقا�ضي فر�ضًة لتاأملها.

وما  ذكره  ما  وجاهة  له  يظهر  ومل  حكمه,  على  القا�ضي  اأ�رض  اإذا  للمحامي  ينبغي 
ل �ضاحب  اأْن يبلغ املوكِّ اأورده من اعرتا�س, واأُقر احلكم من اجلهات الق�ضائية العليا, 
ره باأن احلق ل ي�ضيع, واإن �ضاع يف الدنيا فاإننّه ل  الق�ضية مبا انتهت اإليه الق�ضية, ويذكِّ
ره ب�رضورة الن�ضياع  ي�ضيع يف الآخرة ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ )الكهف(, ويذكِّ

اإلى احلكم -واإن كان فيه غ�ضا�ضة- طاعة ملن وله اهلل الأمر, قال اهلل تعالى: ژ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ژ)الن�ضاء:)5(.

ينبغي اأن يحفظ ل�ضانه من الت�ضخط على املحكمة والقا�ضي, »واأن ي�ضون ل�ضانه فال 
ل«)75(. يطلقه يف �ضمعة القا�ضي الذي خذله وخا�ضة اأمام املوكِّ

ينبغي للمحامي اأْن ميالأ قلبه ر�ضًى بقدر اهلل تعالى, واأنَّ ما ُكتب عليه, �ضيقع له ل 
علمه,  و�ضابق  وتقديره وحكمته  بعلمه  اإل  �ضيٌء  اهلل  ملك  يح�ضل يف  ل  واأننّه  حمالة, 
وُيعلِّم  تة,  ال�ضنّ الإميان  اأركان  من  هو  الذي  والقدر,  بالق�ضاء  الإميان  �ضميم  هو  وهذا 
له اأنَّ ق�ضاء اهلل تعالى عليهم خرٌي لهم مما متنوه لأنف�ضهم, واأن اهلل تعالى ما  نف�ضه وموكِّ
ره �ضبحانه لهما, هو اأعظم واأح�ضن لهما من  �ضدنّ عنهم احلكم يف الق�ضية, اإل خلري قدَّ

الق�شية التي فاتتهما.
له يف الق�ضية األ ُي�ضيبه الغرور, ويعتقد اأنَّ هذا  ينبغي للمحامي اإذا ُحِكم ل�ضالح موكِّ
تعالى عليه ومنته,  بف�ضل اهلل  تعالى, ويعرتف  بل يحمد اهلل  ل�ضانه,  براعته وذلقة  ب�ضبب 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ژ  ح�ضل:  ملــا  ذلــك  ــول  ول
حب خبژ)النحل(, »واملحامي اإذا كان مغروًرا كرهه الق�ضاة واملحامون وجميع اأفراد 

)75( اأ�ضرار مهنة املحاماة، علي العي�ضاوي، �ص76.
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املجتمع املحيط, واإذا اأحاطته الكراهية هاجمه الف�ضل وهرب منه النجاح«)76(، فالواجب 
على املحامي اأن يحمد اهلل تعالى بالفعل وي�ضكره, يفعل الأوامر ويرتك النواهي, ويحمده 
بالقلب با�ضت�ضعار ِمنَّة اهلل عليه, ويحمده بالل�ضان بالثناء على اهلل تعالى مبا هو اأهله, ويقول: 

له بذلك. ر موكِّ احلمد اهلل الذي بنعمته تتم ال�ضاحلات, وكذلك يدعو ويذكِّ
ينبغي للمحامي احلر�س على بذل امل�ضتطاع يف اإبداء امل�ضورة ملن طلبها من اأرباب 
الق�ضايا واملعامالت, والتق�ضي يف الطالع على كالم الفقهاء, والأنظمة والقوانني يف 
هذا اخل�ضو�س؛ لأنَّ عدم الن�ضح والتق�ضي يف ذلك قد ي�رض امل�ضت�ضري بدل اأن ينفعه, 
ثم اإنه خيانة لالأمانة التي حملها املحامي على عنقه, وامل�ضت�ضار موؤمتٌن اأيًّا كان, ويتاأكد 

يف حق املحامي, يقول النبي-�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »امل�ضت�ضار موؤمتٌن«)77(.
له, ول يطيل اأمد  ينبغي للمحامي اأن يتخلق بالأمانة وطهارة القلب, فال يغ�س موكِّ
له يف الباطن وميكر به)78(, »وكم من الق�ضايا  الق�ضية مل�ضلحة نف�ضه, ول يواطئ على موكِّ
التي رمبا دامت ل�ضنوات متعددة دون ف�ضل وحكم, ملماطلة املحامني, حتى ي�ضتفيدوا 

لهم«)79(. وميت�ضوا ماَل َمْن وكَّ
ُدقه القول, واأن يخل�س له الن�ضح, ويجنبه  له تقت�ضي منه اأن َي�ضْ واأمانته نحو موكِّ
مواطن الباطل, ويحجزه عنه, وُي�ضري عليه يف حالة نَْق�س بيناته وبراهينه, بعدم جدوى 
له  يعامل موكِّ بل  اإليه,  الباهظة, وي�ضتغل حاجته  بالأتعاب  بالدعوى. ول يرهقه  البدء 
العميل يف ذلك كما يحب اأن ُيعامل لو كان مكانه, فيعامله بعدل وق�ضد, واجلزاء من 

جن�س العمل)80(.

)76( اأ�ضرار مهنة املحاماة، علي العي�ضاوي، �ص79.
)77( �ضنن اأبي داود، كتاب الأدب، باب امل�ضورة رقم )5128(، و�ضححه الألباين، �ص552.

)78( ُينظر: رو�ضة الق�ضاة وطريق النجاة، اأبو القا�ضم علي بن ال�ضمناين، 122/1.
)79( املرافعات ال�ضرعية، د. نا�ضر بن عقيل الطريفي، الطبعة الأولى، 1405هـ، �ص84.

)80( ُينظر: املحاماة فن رفيع، املحامي: حممد �سوكت التوين، املكتبة القانونية بعابدين، ب – ت، �ص157.
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والكهول  »ال�ضيوخ  من  املحامون  الوكالء  يكون  اأن  ينبغي  اأنَّه  ال�ضمناين  ابن  ذكر 
ما  دقيق  ماأمونًا على اخل�ضومة, وعلى  يكون  والعفاف, ومن  والعدل  ال�ضرت  اأهل  من 
ال�ضرت  اإلى  اأقرب  كونهم  والكهول  ال�ضيوخ  بذكر  ق�ضد  اأنَّه  ويظهر  فيها«)81(.  يجرى 
والعدل والعفاف, لكرب �ضننّهم ورجاحة عقولهم, لكن املحاماة حتتاج اإلى ذكاء وتوقد 
عقول ال�ضباب, وحتملهم م�ضاق اخل�ضومات, وهذا مما ي�ضق على ال�ضيوخ والكهول, 
ولعل ابن ال�ضمناين ق�ضد الرتكيز على �ضفات العدل وال�ضرت والعفاف ورجاحة العقل, 
وهذه ال�ضفات تتاأكد يف حق املحامي �ضيًخا كان اأو �ضابًا, فلي�ضت هذه ال�ضفات مالزمة 

لل�ضيوخ, ولي�س �ضدها مالزًما لل�ضباب.

املبحث الثاين

الآداب والأخالق التي ينبغي اأن يتحلى بها املحامي يف معاملة مرجعه اأو نقابته

مهنة املحاماة يف اأ�ضلها من املهن احلرة, التي ل يخ�ضع املحامي فيها اإلى وقت 
حمدد وتوقيع ح�ضور وان�رضاف, ومتابعة وتقومي من امل�ضئول, لكن املحامي مع 
اأنه يخ�ضع يف عمله ومهنته  اإل  حريته يف مهنته وعدم وجود رئي�س له يف عمله, 
اإلى اجلهة التي اأعطته الرتخي�س مبزاولة املهنة, فهي م�ضئولة عن متابعة عمله بطريق 
غري مبا�رض, وتلقي ال�ضكاوى التي يتقدم بها بع�س اأرباب املعامالت والق�ضايا على 
ا عن جتديد الرتخي�س اخلا�س به اأو عدم التجديد له,  املحامي, وهي م�ضئولة اأي�ضً
اأنظمة  من  ي�ضتجدنّ  مبا  اإبالغه  عن  ا  اأي�ضً وم�ضئولة  املهنة,  مزاولة  من  متكينه  وعدم 
املحامني  نقابة  املذكورة  الأعمال  ت�ضارك يف هذه  مبهنته, وقد  يتعلق  فيما  وقوانني 
يف الدول التي فيها نقابة للمحامني, علًما اأنَّ اململكة ل ُيوجد بها نقابة للمحامني, 

)81( رو�ضة الق�ضاة وطريق النجاة، اأبو القا�ضم علي بن ال�ضمناين، 122/1.



جملة الق�ضائية - العدد الأول - حمرم 1432هـ

�ل�سيخ  حماد بن عبد�هلل �حلماد

259

واإذا كان الأمر كما ُذكر فال �ضك اأن ثمة اآدابًا تتعلق باملحامي ومرجعه, جُنمل هذه 
الآداب فيما ياأتي:

مكانة  يف  ــه  اأنَّ نف�ضه  يف  كان  ولو  ملرجعه,  احرتامه  ُيبدي  اأن  للمحامي  ينبغي 
مرجعه,  يحرتم  اأْن  له  ينبغي  فاإنَّه  عاٍل,  وتاأهيل  طويلة,  وخربة  مرموقة,  اجتماعية 
ر ما ي�ضدره من توجيهات, والعاقل ي�ضاير واقعه فيما ل حرمة فيه ول يواجهه؛  وُيقدِّ
لأنَّ املواجهات يف مثل ذلك لي�ضت من العقل يف �ضيء, و�رضرها اأكرث من نفعها. 
وديننا حثَّنا على التوا�ضع, ونهى عن التفاخر والتعايل على بع�س, فقال -�ضلى اهلل 
عليه و�ضلم-: »اإن اهلل اأوحى اإيلنّ اأْن توا�ضعوا حتى ل يبغي اأحٌد على اأحٍد, ول يفخر 

اأحٌد على اأحٍد«)82(.
التعليمات من مرجعه, فيما يخ�س مهنته,  تلقي  اأن يحر�س على  ينبغي للمحامي 
وينبغي عليه احلر�س على تطبيقها, واإن ظهر له عدم موافقة هذه التعليمات لل�ضواب, 
اأو بدا له ملحوظات اأو مقرتحات يرى اأن لها اأهميًة, فاإنَّه ينبغي له اأن ل يرتدد يف الكتابة 
عنها ملرجعه اأو نقابته, وهو بذلك ُيعدُّ اأننّه اأدى ما عليه من واجب الن�ضيحة للم�ضلمني, 

وهو ماأجوٌر على ما كتب, حتى ولو مل ُيوؤخذ مبا كتب.
الدولة,  وقوانني  اأنظمة  من  ي�ضتجدنّ  ما  متابعة  على  احلر�س  املحامي  على  ينبغي 
والوزارات التابعة لها, والعناية اأكرث مبا مي�س املحامي يف مهنته, وذلك من طريق النقابة 

اأو اجلهة التي يتبع لها املحامي.
وتبادل  املهنة,  يف  زمالئه  مع  للقاء  طلبه  حال  ملرجعه  ال�ضتجابة  للمحامي  ينبغي 

اخلربة، ومناق�شة ما ُي�شكل، وتقرير ما يلزم حياله.

)82( �ضنن اأبي داود، كتاب الأدب، باب يف التوا�ضع، رقم )4895(، و�ضححه الألباين، �ص531.
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املبحث الثالث

اآداب عامة ينبغي للمحامي مراعاتها

فيها, وتتاأكد يف حقه  امل�ضلمني  اإخوانه  املحامي مع غريه من  الآداب ي�ضرتك  هذه 
ال�رضعية  الآداب  من  جملة  هي  الآداب  وهذه  احل�ضا�ضة,  ومهنته  الجتماعي,  ملركزه 

حثَّ ديننا عليها, من ذلك:
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  تــعــالــى:  اهلل  قــــال  الـــ�ـــضـــدق, 
بال�ضدق,  يتنّقوه, ويتخلَّقوا  باأْن  ڃچژ )التوبة(: فدعا اهلل تعالى عباده 
وال�ضدق من اأخالق املوؤمنني, و�ضده الكذب, وهو من اأخالق املنافقني, يقول النبي 
اأخلف,  وعد  واإذا  كذب,  ث  حدنّ اإذا  ثالث:  املنافق  »اآيــة  و�ضلم-:  عليه  اهلل  -�ضلى 
اأنَّه  »واإن �ضام و�ضلى, وزعم  م�ضلم:  البخاري وم�ضلم, وزاد  اوؤمتن خان« رواه  واإذا 

م�شلم«)83(. وقال تعالى: ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 
چ چ چ ژ )النحل(.

الكاذبني  املنافقني  ُخلق  والكذب  اجلنة,  اإلى  يهدي  املوؤمنني  ُخلق  ال�ضدق  وُخُلق 
اإلى الرب,  اإلى النار, يقول النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »اإنَّ ال�ضدق يهدي  يهدي 
واإن الرب يهدي اإلى اجلنة, واإن الرجُل لي�ضدق حتى يكون �ضديًقا, واإننّ الكذب يهدي 
النار, واإننّ الرجل ليكذب حتى ُيكتب عند اهلل  اإلى  اإلى الفجور, واإننّ الفجور يهدي 

كذابًا«)84(. 
واأولى النا�س بهذا اخللق اأ�ضحاب الوليات, واأرباب املهن املوؤثرة يف املجتمع كمهنة 

)83( البخاري، كتاب الإميان، باب عالمة املنافق، رقم )33(. م�ضلم، كتاب الإميان، باب بيان خ�ضال املنافق، 
رقم )59(.

 ،)6094( رقم  ال�ضادقني(،  مع  وكونوا  اهلل  اتقوا  اآمنوا  الذين  اأيها  )يا  باب  الأدب،  كتاب  البخاري،   )84(
رقم )2607(،  وف�ضله،  ال�ضدق  وح�ضن  الكذب  ُقبح  باب  والآداب،  وال�ضلة  الرب  كتاب  م�ضلم،  �ص1177. 

�ص1048.
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يكون  ما  اأ�ضبه  ذميم  ُخلق  والكذب  الكذب,  ُخلق  به  يتخلقون  ُخلق  واأ�ضواأ  املحاماة, 
مبر�س خطري م�ضت�رٍض يف ج�ضد الأمة, فقلَّما يخلو منه اإن�ضان, بل اإننّه عند َمن ل َخالَق 
لهم من لوازم النجاح, ومن طرق الو�ضول اإلى الأهداف, وحتقيق النتائج واملكا�ضب 
اإلى اأهدافه, ولن  ال�رضيعة, والذي ل يتخلق به يف نظرهم الفا�ضد ُيعدُّ غبًيا لن ي�ضل 

ينجح يف حياته العملية, وهذا كلنّه بهتاٌن عظيٌم.
اليوم, فكم  ال�ضيطاين ي�رضب بجذوره يف واقع كثرٍي من املحامني  وهذا العتقاد 
من ق�ضية باطل وتزوير ُقلبت بالكذب اإلى حٍق, فقلبت املوازين, وم�ضخت احلقائق, 
هت وجه العدالة, وُقهر ال�ضعيف, ولن جتد جرمية جترجر ذيولها وت�ضت�رضي بني  و�ضوَّ
النا�س اإل وهي مطلية بطالء من الكذب والزور, حتى تُوحي ملن يراها اأنَّها الف�ضيلة ول 

�شيء �شواها)85(.
ال�رضع  جاء  التي  الفا�ضلة  الأخالق  من  والأمانة  اخليانة)86(,  �شد  وهي  الأمانة، 

ۆ   ژ  تعالى:  قال  بها,  الإخالل  ر من  بها, واحلث عليها, وحذَّ بالتخلق  بالأمر  احلكيم 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ )الن�ضاء:58( وقال جلَّ ذكره: ژ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ )الأنفال(, ويقول 

ل للن�ضاء,  ا يتوكَّ ابن ال�ضمناين عن الوكيل: »وينبغي اأْن يكون ماأمونًا على احُلرم, فاإننّه رمبَّ
فينبغي اأن يكون ممن ل ُيتهم بريبة يف كالم الن�ضاء«)87(.

فالأمانة من الأخالق املهمة يف حِق املحامي, التي جاء ال�رضع بالتاأكيد عليها على 
العموم, واإيجابها على من يطلع على اأ�رضار النا�س وُحَرِمِهم, والنا�س مل ُيْطلعوا املحامي 

)85( ُينظر: ال�سلوك الجتماعي يف الإ�سلم، ح�سن حممود اأيوب، دار البحوث العلمية للن�سر والتوزيع، الكويت، 
الطبعة الثالثة، 1403هـ - 1983م، �ص154.

الطبعة  م�ضر،  احللبي،  البابي  م�ضطفى  مكتبة  الفريوزاآبادي،  حممد  الدين  جمد  املحيط،  القامو�ص   )86(
الثانية، 1371هـ - 1952م، 199/4.

)87( رو�ضة الق�ضاة وطريق النجاة، اأبو القا�ضم علي بن ال�ضمناين، 122/1.
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على تلك الأ�رضار واحلوادث اإل م�ضطرين وحمتاجني للن�ضيحة والإر�ضاد والتوجيه, ل 
للف�ضيحة والت�ضهري.

الطمع,  من  وتطهريها  النف�س,  قناعة  ا,  اأي�ضً لوازمها  من  وهو  بالأمانة  يتعلق  ومما 
اأم  كان  اأًيا كان م�ضدره, حالًل  املال  اإلى حت�ضيل  وال�ضعي  لها,  ُيكتب  مبا مل  وتعلقها 
حراًما, وهذا موجود –ولالأ�ضف- يف املحامني وغريهم, ويرجعه بع�ضهم اإلى �ضعف 

الوازع الديني, واإلى انت�ضار الروح املادية يف املجتمع)88(.
للم�ضورة,  واإبداوؤه  املحامي  اأن يكون كالم  بذلك  واأعني  ق�شد اخلري والإ�شالح, 

اإلى  ُيقربه  �ضالٌح  وعمل  اخلري,  به  ُيق�ضد  ذلك  كل  الق�ضاء,  اأمام  وجلو�ضه  ومرافعته, 
ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ  تعالى: ژ  قال اهلل   , اهلل عزَّ وجلَّ
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
تناجي  من  كثري  يف  اأي  جنواهم«  من  كثري  يف  خري  »ل  )الن�ضاء(,  ڤڤژ  ڤ 
النا�س, اإل يف جنوى من اأمر ب�ضدقة اأو معروف... واملعروف: كل ما ي�ضتح�ضنه ال�رضع 
ومعاداة  بينهم  �ضقاق  ثوران  حال  يف  النا�س  بني  اإ�ضالح  اأو  امل�ضتنري,  العقل  وينكره 

وخما�ضمات«)89(.
والنزاع وال�ضقاق واخل�ضام يوجب من ال�رض والفرقة ما ل ميكن ح�رضه, فلذلك حثَّ 
ين, كما  ال�ضارع على الإ�ضالح بني النا�س, يف الدماء والأموال والأعرا�س, بل يف الدِّ

قال تعالى: ژ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ )اآل عمران:103(, وقال �ضبحانه: 
تعالى: وقال  )احلــجــرات:)(,  ںژ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ژ 

ژ ٺ ٿژ )الن�ضاء:128(، وال�شاعي يف االإ�شالح بني النا�س اأف�شل من القانت 

)88( ُينظر: حممد لطفي جمعة بني املحاماة والقانون، رابح حممد جمعة، دار عامِل، القاهرة، م�ضر، الطبعة 
الأولى، 2005م، �ص261، 262.

)89( منار ال�ضبيل يف الأ�ضواء على التنزيل، حممد العثمان القا�ضي، الطبعة الأولى، ب - ت، 87/1.
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والعك�س  وعمله,  �ضعيه  اهلل  ي�ضلح  اأْن  بد  ل  وامل�ضلح  وال�ضدقة,  وال�ضيام  بال�ضالة 
بالعك�س, فال�ضاعي يف الإف�ضاد بني النا�س لن ي�ضلح اهلل عمله؛ لأنَّ اهلل ل ي�ضلح عمل 
اإل بح�ضب النية والإخال�س, واإرادة وجه اهلل  املف�ضدين, ولكــن ل يكمل الأجر ويتم 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  تعــالى:  قــال  ولهذا  العمـــــــــل,  بهذا 
ڤ ڤ ڤ ڤ ژ )الن�ضاء(.

البعد عن املماراة واجلدل, واملق�ضود بذلك البتعاد عن اجلدال فيما ل طائل منه, 

فاإن اجلدال الذي ل ُيراد منه الو�ضول اإلى احلق, ول يكون على �ضبيل البحث عن �ضيء 
غري وا�ضح, واإمنا ُيق�ضد منه مطلق اجلدل, اأو يق�ضد منه تعجيز الغري واإفحامه من غري 
�ضبب �رضعي, كمدافعة ومرافعة عن حق اأمام الق�ضاء اأو جمادلة اأو مناظرة بغري اإظهار 
ا  احلق يف م�ضائل علميَّة؛ فاإننّ اجلدال يف ذلك مذموٌم, و�ضاحبه مذموٌم, واإْن كان حمقًّ
يف كالمه؛ لأنَّه ل يظهر حًقا ول يزهق باطاًل, بل ي�ضحن ال�ضدور بال�ضغائن, وُيورث 
اخلالف,  �ضقة  وتتو�ضع  احلا�رضين,  اإلى  املجادلة  متتد  وقد  املتجادلني,  بني  الكراهية 
بدون  ومقاطعتهم,  والأ�ضحاب  للمجل�س  املفارقة  اأو  بال�رضب,  العتداء  اإلى  وتوؤدي 
مربر �رضعي؛ لذا جاء ذمنّ اجلدال, والرتغيب يف تركه, والرتهيب من فعله, قال -�ضلى 
اهلل عليه و�ضلم-: »ما �ضلَّ قوٌم بعد اأن هداُهُم اهلل اإل اأُوتوا اجلدل«, ثم تال ر�ضول اهلل 
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم- هذه الآية: ژ ې ې ې ى ى   ائائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ژ 

)الزخرف()90(.

قال اأن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه-: لي�س هذا اجلدال من الدين يف �ضيء. وقال 
ا: املراء يق�ضي القلوب ويورث ال�ضغائن. وقال ابن اأبي ليلى: ل اأماري �ضاحبي,  اأي�ضً

ا اأن اأغ�ضبه.  ا اأن اأُكذبه, واإمنّ فاإمنّ
هذا  الرتمذي:  قال   ،)3203( رقم  الزخرف،  �ضورة  ومن  باب  القراآن،  تف�ضري  كتاب  الرتمذي،  جامع   )90(

حديث ح�ضن �ضحيح، وقال الألباين: ح�ضن.
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وقد جاء الوعد من ال�ضادق امل�ضدوق -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ملن ترك املراء واجلدال 
ولو كان حمًقا ببيت يف َربَ�ِس اجلنة فقال: »اأنا زعيم ببيت يف َربَ�ِس اجلنة ملن ترك املراء 
واإن كان حمًقا«)91(. ون�ضوق احلديث بتمامه, فعن اأبي اأُمامة)92(-ر�ضي اهلل عنه- قال: قال

 

ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »اأنا زعيم ببيت يف َربَ�ِس اجلنة ملن ترك املراء واإن 
كان حمًقا, وببيت يف و�ضط اجلنة ملن ترك الكذب, واإن كان مازًحا, وببيت يف اأعلى 

ن ُخُلَقُه«)93(. اجلنة ملن ح�ضَّ
ڄژ  ڄ  ڦ  ڦ  ژ  �ضبحانه:  اهلل  قول  ومنه  والكفيل,  ال�ضامن  »والزعيم: 
)يو�ضف(, والبيــــت يف قولــه -�ضلى اهلل علــيه و�ضلـم- ههنا: الق�ضــر«)94(, ومعـنى 

»يف َربَ�ِس اجلنــة« بفتحتـــــني, اأي: ما حولــــها خارجـــاً عنها, ت�ضبيًها بالأبنية التي تكون 
حول املدن وحتت القالع«)95(.

ا مطلوب منه األ  البعد عن التكّلف يف الكالم, فامل�ضلم عموًما واملحامي خ�ضو�ضً

يتكلف يف كالمه, ويحاول اأن يظهر ف�ضاحته, وهو ل يح�ضن الف�ضاحة, اأو يعمد اإلى 
له اإلى عبارات خطابية و�ضجع كالمي ل  املبالغة التي تفرغ الكالم عن املق�ضود, وحتونّ
فائدة منه, وقد اأنكر النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- على رجل اأراد املدافعة يف ق�ضية 
يانيَّة,  حِلْ واإحداهما  فقتلتها, »قال:  ُحْبَلى,  ف�ضطاط وهي  بعمود  امراأة �رضبت �رضتها 
القاتلة,  ع�ضبة  على  املقتول  دية  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  اهلل  ر�ضول  فجعل  قال: 

)91( ُينظر: اإحياء علوم الدين، اأبو حامد الغزايل، 145-144/3.
منها  انتقل  ثم  م�ضر،  �ضكن  الرواية،  من  مكرث  جليل  �ضحابي  الباهلي،  عجالن  بن  دي  �ضُ اأمامة:  اأبو   )92(
ف�سكن حم�ص بال�سام، وهو اآخر من مات من ال�سحابة بال�سام، وتويف �سنة اإحدى وثمانني، وقيل: �سنة �ست 

وثمانني. ُينظر: اأ�ضد الغابة، ابن الأثري، 16/6.
)93( �ضنن اأبي داود، كتاب الأدب، باب يف ُح�ضن اخللق، برقم )4800(، �ص523، قال الألباين: ح�ضن.

)94( معامل ال�ضنن �ضرح �ضنن اأبي داود، اأبو �ضليمان حمد اخلطابي الب�ضتي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة 
الأولى، 1411هـ - 1991م، 103/4.

)95( عون املعبود �ضرح �ضنن اأبي داود، اأبو الطيب حممد �ضم�ص احلق العظيم اآبادي، النا�ضر: املكتبة ال�ضلفية 
باملدينة املنورة، الطبعة الثانية، 1388هـ - 1969م، 156/13.
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اأكل ول �رضب  ل  دية من  اأنغرم  القاتلة:  فقال: رجل من ع�ضبة  بطنها,  ملا يف  ًة  وُغرَّ
؟)96(, فقال ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »اأَ�َضْجٌع  ول ا�ضتهل فمثُل ذلك ُيطلُّ
ك�ضجع الأعراب؟« قال: وجعل عليهم الدية«)97(، ففي الرواية حكم ال�رصع والرجل 
رام اإبطاله, اإلى جانب اأنَّه �ضجع وتكلنّف يف املخاطبة, وهذان الوجهان من ال�ضجع 
بع�س  يقوله يف  و�ضلم-  عليه  اهلل  النبي -�ضلى  كان  الذي  ال�ضجع  ا  واأمَّ مذمومان, 
الأوقات وهو م�ضهور يف احلديث, فلي�س من هذا؛ لأنَّه ل يعار�س به حكم ال�رضع 
ول يتكلفه, فال نهي فيه, بل هو ح�ضن, ُيوؤيد ما ذكرنا من التاأويل, قوله -�ضلى اهلل 
عليه و�ضلم- يف احلديث نف�ضه: »ك�ضجع الأعراب«, فاأ�ضار اإلى اأن بع�س ال�ضجع هو 

املذموم)98(.
اأثر التكلف والت�ضنع  وقال الغزايل: »اأ�ضجًعا ك�ضجع الأعراب« واأنكر ذلك؛ لأنَّ 
بنيِّ عليه, بل ينبغي اأن يقت�رض يف كل �ضيء على مق�ضوده, ومق�ضود الكالم التفهيم 
اخلطابة,  األفاظ  حت�ضني  هذه  يف  يدخل  ول  مذموم,  ت�ضنع  ذلك  وراء  وما  للغر�س, 
وت�ضويقها,  القلوب  حتريك  منها  املق�ضود  فــاإنَّ  ــراب,  واإغ اإفــراط  غري  من  والتذكري 
جتري  التي  املحاورات  ا  فاأمَّ به.  لئق  فهو  فيه,  تاأثرٌي  اللفظ  فلر�ضاقة  وب�ضطها,  وقب�ضها 
لق�ضاء احلاجات, فال يليق بها ال�ضجع والت�ضدق, وال�ضتغال به من التكلف املذموم, 
ول باعث عليه اإل الرياء واإظهار الف�ضاحة, والتميز بالرباعة, وكل ذلك مذموٌم يكرهه 

ال�رصع ويزجر عنه«)99(.

، فمروي يف ال�ضحيحني وغريهما بوجهني، اأحدهما: ُيطلُّ ب�ضم  )96( قال النووي: »واأما قوله: فمثل ذلك ُيطلُّ
الياء املثناة وت�سديد اللم، ومعناه يهدر، ويلغي ول ي�سمن؛ والثاين: َبطل، بفتح الباء املثناة.

)97( م�ضلم، كتاب الق�ضامة واملحاربني، باب دية اجلنني...، رقم )1681(، واأ�ضله يف �ضحيح البخاري، كتاب 
الدية، باب جنني املراأة، رقم )6909(.

)98( �ضرح النووي على �ضحيح م�ضلم، حميي الدين النووي، املطبعة امل�ضرية ومكتباتها، ب - ت، 178/11.
)99( اإحياء علوم الدين، اأبو حامد الغزايل، 149/3.
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اأن ُيخاطب املحامي كل اإن�شان مبا ُينا�شبه �شرًعا وعرًفا, فيخاطب الكبري �ضًنا, 

والكبري قدًرا وعلًما ومن�ضًبا مبا ُينا�ضبه من التقدير والتكرمي, وُيخاطب َمْن دون ذلك 
ُغَر �ضًنا اأو قدًرا, اأو كان اأقل علًما, مبا ُينا�ضبه من الرحمة وال�ضفقة والإح�ضان,  ممن �ضَ
وهذا من مكارم الأخالق التي جاء الإ�ضالم بها, يقول النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: 
»لي�س منَّا من مل يرحم �ضغرينا ويعرف �رضف كبرينا«)100( ويف رواية اأخرى: »من مل 
يرحم �ضغرينا ويعرف حَق كبرينا فلي�س منَّا«)101(, وقد قال بع�س اأهل العلم: معنى 
لي�س من  �ضنَّتنا,  لي�س من  النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »لي�س منَّا«, يقول:  قول 

اأدبنا«)102(.
فاأكرموه«)103(  اأتاكم كرمي قوم  »اإذا  النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-:  ويقول 
يف  واملكانة  القدر  كبري  باإكرام  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  النبي  من  اأمٌر  وهذا 

القوم.
ُح�ْشن اللبا�س ونظافته, وهذا من الآداب العامة التي ينبغي على امل�ضلمني عموًما 

ا العناية بها, وكان الر�ضول -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يحب  وعلى املحامني خ�ضو�ضً
البيا�س من اللبا�س؛ لأنَّه ي�ضتلزم النظافة وال�ضالمة من الو�ضخ, فكان يحب البيا�س 
ويحث عليه, فقد قال: »اْلَب�ُضوا من ثيابكم البيا�س فاإنها من خري ثيابكم وكفنوا فيها 
الثياب,  الو�ضخ من  يلب�س  يكره من  اهلل عليه و�ضلم-  موتاكم«)104(. وكان -�ضلى 
فعن جابر بن عبداهلل -ر�ضي اهلل عنه-, قال: اأتانا ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- 
فراأى رجاًل �ضعًثا قد تفرق �ضعره, فقال: اأما كان يجد هذا ما ي�ضكن به �ضعره, وراأى 

)100( الرتمذي، كتاب الرب وال�ضلة، باب ما جاء يف رحمة ال�ضبيان، رقم )1920(، و�ضححه الألباين.
)101( �ضنن اأبي داود، كتاب الأدب، باب يف الن�ضيحة، رقم )4943(، و�ضححه الألباين.

)102( جامع الرتمذي، اأبو عي�ضى الرتمذي، �ص324.
)103( �ضنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب اإذا اأتاكم كرمي قوم فاأكرموه، رقم )3712(، وح�ضنه الألباين.

)104( �ضنن اأبي داود، كتاب اللبا�ص، باب يف البيا�ص، رقم )4061(، وقال الألباين: �ضحيح.
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رجاًل اآخر, وعليه ثياب و�ضخة, فقال: اأما كان هذا يجد ماء يغ�ضل به ثوبه«)105(.
للمحامي,  اللبا�س  اإح�ضان  اإيجاب  ال�ضوداين  املحاماة  قانون  يف  جاء  وقد 
فجاء فيه: ل يجوز ح�ضور املحامني اأمام املحكمة العليا اأو حماكم ال�ضتئناف اإل 
بالرداء اخلا�س بهم. ول يجوز لهم الظهور اأمام اأينّ حمكمة اأخرى بزيٍّ غري لئق 
الكالم عليه يف واجبات  تقدم  للمحامي)106(. وهذا  امل�رضف  باملظهر  اأو  باملهنة 

املحامي.
و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  اهلل  ر�ضول  كان  للنفو�س,  حمبب  والطيب  التطيب, 

يحر�س  اأْن  م�ضلم  لكل  ينبغي  التي  العامة  الآداب  من  فهو  فيه,  اأُمته  ب  ويرغِّ ُيحبه 
ا املحامني الذين لهم احتكاك بكافة �رضائح املجتمع؛ ولأنَّ الطيب له  عليها, وخ�ضو�ضً
تاأثرٌي على انب�ضاط النفو�س وراحتها واأُن�ضها, فهو ُيوؤن�س النف�س اأوًل, ويوؤن�س املقابل 
ر  وتنفنّ نف�ضه,  من  من وجدها  نف�س  ر  تنفنّ الكريهة  فالرائحة  بال�ضد,  وال�ضد  كان؛  اأيًّا 
الآخرين وتوؤذيهم, ول اأكون مبالًغا اإذا قلت: اإن الرائحة الكريهة قد توؤثر على فهم 
القا�ضي حال الإدلء باحلجج واملرافعة بني يديه؛ لأنَّ القا�ضي اإذا كره املتكلم لرائحته 
كره اأْن ي�ضمع كالمه, ومتنى خروجه عاجاًل من جمل�ضه, وهذا الأمُر بال �ضك �ضيوؤثر 
يف الق�ضية و�ضريها, وقد كان ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يكره الريح اخلبيثة 
-ر�ضي  عائ�ضة  فعن  اخلبيثة,  الرائحة  ي�ضبب  ما  يكره  اإننّه  بل  الطيبة,  الريح  ويحب 
فلب�ضها  بردة �ضوداء  ِنَعْت لر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-  اهلل عنها- قالت: �ضُ
الريح  تُعجبه  وكان  قال:  واأح�ضبه,  قال:  فقذفها  ال�ضوف  ريح  فيها وجد  َعَرَق  فلما 

الطيبة«)107(.

ْلَقان، رقم )4062(، وقال الألباين: �ضحيح. )105( �ضنن اأبي داود كتاب اللبا�ص، باب يف غ�ضل الثوب ويف اخْلُ
)106( املادة )28( من قانون املحاماة ال�ضوداين ل�ضنة 1983م.

)107( �ضنن اأبي داود، كتاب اللبا�ص، باب يف ال�ضواد، رقم )4074(، وقال الألباين: �ضحيح.
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وعن اأبي اأيوب الأن�ضاري)108( -ر�ضي اهلل عنه- قال: كان ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل 
, واإننّه بعث اإيلَّ يوًما بف�ضلة  عليه و�ضلم- اإذا اأُتي بطعام اأكل منه وبعث بف�ضله اإيلَّ
مل ياأكل منها؛ لأنَّ فيها ثوًما, ف�ضاألته: اأحراٌم هو؟ قال: »ل, ولكني اأكرهه من اأجل 

ريحه«, قال: فاإيننّ اأكرُه ما كرهت)109(.
وعن اأبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه- قال: قال ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: 

»من ُعِر�َس عليه ِطْيب فال يرده, فاإننّه طيِّب الريح خفيف املحمل«)110(.
وعن اأن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه- قال: كانت للنبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- 

ٌة يتطيب منها)111(. �ُضكَّ
وكم  الآخرين,  وحمبة  النف�س  �ضفاء  على  يدل  فا�ضل  ُخلق  وهو  التب�شم, 

كان التب�ضم زارًعا لالألفة, مزياًل للعداوة وال�ضحناء والبغ�ضاء بني امل�ضلمني, فهو 
من الأخالق الإ�ضالمية العامة امل�ضتحبة للم�ضلمني عموًما, واملحامني واأ�ضحاب 
امل�ضطفى  اأخالق  من  التب�ضم  كان  وقد  ا,  خ�ضو�ضً بهم  ُيقتَدى  ومن  املقامات 
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم- وهو من هو يف قدره وقيمته ومكانته ومهامه, وما واجهه 
من اأعباء الدعوة وتبليغ الر�ضالة, وقبول واإعرا�س, وعداوة وحرب و�ضلم, بل 
اإننّه اأكرث النا�س تب�ضًما, قال الغزايل: »كان -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأكرث النا�س 
تب�ضًما و�ضحًكا يف وجه اأ�ضحابه -ر�ضي اهلل عنهم- وتعجًبا مما حتدثوا به, وخلًطا 
لنف�ضه بهم, ولرمبا �ضحك حتى تبدو نواجذه«)112(, وي�ضهد لذلك ما جاء عن 

)108( خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، اأبو اأيوب الأن�ضاري البخاري، نزل عليه ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- 
ملا قدم املدينة حتى ُبنيت بيوته وم�سجده، لزم اجلهاد بعد وفاة ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- اإلى اأن 

تويف يف غزوة الق�ضطنطينية �ضنة خم�ضني. ُينظر: الإ�ضابة يف متييز ال�ضحابة، احلافظ ابن حجر، 56/3 .
)109( م�ضلم، كتاب الأ�ضربة، باب اإباحة الثوم، واأنه ينبغي ملن اأراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما يف معناه، رقم )2053(.

ل، باب يف رد الطيب، رقم )4172(، وقال الألباين: �ضحيح. جُّ َ )110( �ضنن اأبي داود، كتاب الرتَّ
ل، باب ما جاء يف ا�ضتحباب الطيب، رقم )4162(، وقال الألباين: �ضحيح. جُّ َ )111( �ضنن اأبي داود، كتاب الرتَّ

)112( اإحياء علوم الدين، اأبو حامد الغزايل، 452/2.
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عبداهلل بن احلارث بن َجْزٍء)113(-ر�ضي اهلل عنه- قال: ما راأيت اأحًدا اأكرث تب�ضًما 
من ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-)114(, وعن عبداهلل بن م�ضعود -ر�ضي 
اهلل عنه- قال: »راأيت ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- �ضحك حتى بدت 

نواجذه«)115(.
امل�ضلمني  حق  يف  دة  املتاأكنّ الفا�ضلة  الأخــالق  من  احللم  الغ�ضب,  وترك  احللم 
ا,  دة يف حق املحامني, والذين ُيق�ضدون من النا�س خ�ضو�ضً عموًما, وهي كذلك متاأكنّ
قد  وثقافتهم,  ومداركهم  وعقولهم  مقا�ضدهم  واختالف  للنا�س  املخالطة  اأنَّ  ذلك 
الغ�ضب  اإلى  ب�ضببه  يوؤدي  اأن  ميكن  الذي  والتفاهم,  التوافق  عدم  من  �ضيًئا  ِدث  حُتْ
واخل�ضام, واإذا كان من ُيق�ضد حلل اخل�ضام يقع منه اخل�ضام! فكيف �ضيحل ق�ضايا 

النا�س وم�ضكالتهم؟
لهذا كان خلق احللم وترك الغ�ضب من اأهم ما يكون للمحامي الذي ُيطلب منه 
فيها  امل�ضورة  اإبداء  اأو  مرافعته  لتكون  جيًدا,  وفهمها  له  موكِّ ودعوى  �ضكوى  �ضماع 

له الذي و�ضع ثقته فيه. ُمْنِهًيا ملعاناة موكِّ
ژک  تعالى:  اهلل  قــــال  الغ�ضب,  عن  ونهى  احللـم,  على  ال�ضارع  حثَّ  وقد 
ک ک   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳژ )ال�ضورى(,  وقال تعالى: 

ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
اأن رجاًل  عنه-:  اهلل  اأبي هريرة -ر�ضي  )اآل عمران(. وعن  ڤ ڤ ڤژ 

)113( عبداهلل بن احلارث بن جزء بن عبداهلل بن معد يكرب بن عمر �ضحابي جليل، �ضهد بدرًا، وتويّف �ضنة 
�ست وثمانني، وقيل: بل قتل باليمامة. ُينظر: اأ�سد الغابة، ابن الأثري، 203/3.

)114( الرتمذي، كتاب املناقب، باب يف ب�ضا�ضة النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-، رقم )3641(، قال الألباين: 
�ضحيح.

اأهل  اآخر  )115( البخاري، كتاب الرقاق، باب �ضفة اجلنة والنار، رقم )6571(. م�ضلم، كتاب الإميان، باب 
النار خروجًا، رقم )186(.
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د مراًرا, قال: »ل  قال للنبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأو�ضني, فقال: »ل تغ�ضب« فردنّ
تغ�ضب«)116(.

واأ�رضعهم  غ�ضًبا  النا�س  اأبعد  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  »كــان  الغزايل:  وقــال 
ر�ضى«)117(, ومن كان كذلك, كان من خري النا�س, كما جاء يف حديث مروي يف 
بطيَء  الغ�ضب  �رضيَع  منهم  واإن  »األ  بقوله:  النا�س  لأ�ضناف  فه  َو�ضْ املعنى يف  هذا 
هم �رضيُع الغ�ضب بطيُء  الفيء, األ وَخرْيُهم بطيُء الغ�ضب �رضيُع الفيء, األ و�رضُّ

الفيء«)118(.
الذميمة  اخل�ضال  من  واجلنُب  اجُلنْب,  ذلك  و�ضد  وبيانه,  احلق  يف  ال�شجاعة 

ا املحامي الذي تتطلب ال�ضجاعة يف حقه كاملقاتل  لدى عموم النا�س, وخ�ضو�ضً
اإلى  التنبه  من  بد  ول  التهور,  وبني  ال�ضجاعة  بني  فرًقا  هناك  ولكنَّ  املعركة؛  يف 
وجوب التفريق بني �ضجاعة الراأي وبني التهور واحلمق واخَلَرق, فهناك فرق بني 
ال�ضجاعة وبني كل هذه ال�ضفات, بل اإننّ ال�ضجاعة �ضفة عك�ضية لهذه ال�ضفات, 
ول ميكن اأْن يكون الإن�ضان �ضجاًعا وهو اأخرق اأو مندفع اأو متهور, فاإن ال�ضجاع 
يكون  وفنه  بر�ضالته  واملوؤمن  الإميان,  على  مبني  النف�س  وقهر  اأوًل,  لنف�ضه  قاهر 
ويف�ضى  حياًء  ُيْغ�ضي  متوا�ضع,  الأع�ضاب,  هادئ  ال�ضدر,  وا�ضع  موؤدبًا,  دائًما 

من مهابته)119(.

)116( البخاري، كتاب الأدب، باب احلذر من الغ�ضب، رقم )6116(، �ص1180. والرتمذي، كتاب الرب وال�ضلة، 
باب ما جاء يف كرثة الغ�ضب، رقم )2020(، �ص336.

)117( اإحياء علوم الدين، اأبو حامد الغزايل، 450/2.
يوم  اإلى  كائن  هو  مبا  اأ�ضحابه  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  النبي  اأخرب  ما  باب  الفنت،  كتاب  الرتمذي،   )118(
فقراته  بع�ص  لكن  �ضعيف  الألباين:  وقال  �ضحيح،  ح�ضن  حديث  الرتمذي:  قال   ،)2191( رقم  القيامة، 

�ضحيح، �ص364.
)119( ُينظر: املحاماة فن رفيع، حممد �سوكت التوين، �ص131.
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اإح�شان القول, وذلك لقول اهلل جلَّ وعال: ژ ې  ې ى ژ)البقرة:83(، 

الكالم,  وبذيء  وال�ضتم  ال�ضب  من  القول  �ضيء  عن  الل�ضان  تطهري  يقت�ضي  وهذا 
ا املحامي, فال يفرتي على خ�ضمه, وينعته  وهذا اخُللق متاأكد على كل اأحد وخ�ضو�ضً
لها  عالقة  ل  التي  ال�ضخ�ضية,  ومثالبه  معايبه  ذكر  يف  ي�ضتطيل  اأو  النابية,  بالألفاظ 
مبو�ضوع املرافعة, ول تتطلبها مقت�ضيات الدفاع, وكم كان ُح�ضن الكالم والتاأدب 
مع املخاطب كالقا�ضي واخل�ضوم �ضبًبا يف حل امل�ضكالت, واإظهار احلق يف الق�ضايا, 

و�ضالمة النفو�س من الأحقاد وال�ضغائن)120(.

)120( ُينظر: اأ�ضرار مهنة املحاماة، علي العي�ضاوي، �ص76. طريق نحو حتقيق العدالة، اللورد دينج، ترجمة: حممد 
عبداهلل م�ضاوي، ماأمون كنون، دار اجليل، بريوت، الطبعة الأولى، 1402هـ - 1982م، �ص50، و�ص75.
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اخلامتـــة

وبيان  البحث  هذا  اإمتام  من  علينّ  به  منَّ  ما  على  اأوًل,  كما حمدته  اآخًرا  اهلل  اأحمد 
واجب وحقوق املحامي واآدابه, وقد تبنيَّ يل من خالل البحث بع�س النتائج:

له. •�رضورة معرفة واجبات املحامي وحقوقه واآدابه بالن�ضبة للمحامي وموكِّ 	
وتخلق  املهنة  بواجب  املحامي  قــام  اإذا  عظيمة  اإن�ضانية  مهنة  املحاماة  اأن   • 	

باأخالقها.
•اأن املحامي الناجح هو ال�ضادق واملخل�س يف مهنته. 	

اأ�ضاأل اهلل اأن يوفقنا واملحامني وجميع امل�ضلمني للقيام مبا اأوجب علينا, وما ندب لنا, 
واأن يعيننا من �ضدهما, و�ضلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم.


