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مقدمة

اإن احلمد هلل نحمده ون�شتعينه ون�شتغفره, ونعوذ باهلل من �رشور اأنف�شنا ومن �شيِّئات 
لَّ له, ومن ي�شلل فال هادي له, واأ�شهد اإال اإله اإال اهلل وحده  اأعمالنا, من يهده اهلل فال ُم�شِ
ال �رشيك له, واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله, �شلَّى اهلل عليه وعلى اآله واأتباعه اإلى 

يوم الدين.
اأما بعد: 

ة ب�شاأنه بعد الدعوة اإلى توحيد ربِّ العاملني, هو  فاإن من اأهم ما ينبغي اأن تهتم االأُمَّ
نظام  اإ�شالحها  يجب  التي  املعامالت  اأعظم  من  واإن  النا�ض,  بني  املعامالت  اإ�شالح 

التقا�شي, ومن نظم التقا�شي: نظام املحاماة, والدفاع عن احلقوق.
واملحاماة م�شطلح ع�رشي, حظيت باهتمام بالغ لي�ض من رجال القانون فح�شب, 

ا. واإمنا من رجال الفكر والعلم واالأدب اأي�شً
وال �شكَّ اأن ِلُكلِّ مهنة �رشوًطا يجب اأن تتوافر يف كلِّ من يرغب مزاولتها, وهذه 
، ُو�ضع للتوفيق  �ل�رشوط منها ما هو �رشعيٌّ ورد يف �رشعنا �حلنيف، ومنها ما هو و�ضعيٌّ
يث, واإرادة املحافظة على خ�شو�شيَّة  بني االأ�شالة واحلداثة, بني اإرادة التطوير والتحدِّ
يف  النظام  جنح  ولقد  للت�رشيع,  اأ�شا�ًشا  االإ�شالميَّة  ال�رشيعة  باتِّخاذ  متيَّزت  التي  ْولة  الدَّ
التوفيق بني احلاجة لتطوير وحتديث اأدوات العمل الق�شائي واآلياته, باأ�شلوب ع�رشي 
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من�شجم كذلك مع النظم احلديثة ال�شائدة يف الدول الرائدة يف العامل, وبني �رشورة 
املحافظة على الهوية االإ�شالميَّة وتعزيزها, وهي التي مُتيُِّز النظام الق�شائي ال�شعودي 

برمته, اأكرث من غريه من الت�رشيعات العربيَّة االأخرى.
و�ضاأكتفي يف هذ� �لبحث بعر�س �ل�رشوط �ملطلوبة ملز�ولة هذه �ملهنة �رشًعا ونظاًما. 

حيث ق�شمته اإلى مبحثني: 
فاملبحث �الأول: يتناول �رشوط �ملحاماة �ل�رشعيَّة.

ثت فيه عن �رشوط �ملحاماة �لنظاميَّة. و�ملبحث �لثاين: حتدَّ
هيكل البحث: 

وي�شتمل على مبحثني: 
املبحث االأول: 

ن ت�ضعة �رشوط، وم�ضاألتان:  �رشوط �ملحاماة �ل�رشعيَّة، وتَت�ضمَّ
�ل�رشط �الأول: 

اأن يكون الوكيل ُمعيًَّنا.
�ل�رشط �لثاين: 
اأن يكون عداًل.
�ل�رشط �لثالث: 

ل فيه لنف�ضه. �أن يكون ممن ي�ضحُّ منه �لت�رشف �ملوكَّ
�ل�رشط �لر�بع: 

ل فيه. اأن يكون من جائزي الت�رشف ملا ُيراد اأن يوكِّ
�ل�رشط �خلام�س: 

اأن يكون عاقاًل موؤهاًل.
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�ل�رشط �ل�ضاد�س: 
اأن يقبل وير�شى الوكيل بالوكالة.

�ل�رشط �ل�ضابع: 
اأن يعلم الوكيل بالتوكيل يف اجلملة.

�ل�رشط �لثامن: 
�شني. لني املتخ�شّ اأن يكون املحامي من املوؤهَّ

�ل�رشط �لتا�ضع: 
اأن ال يكون وكياًل عن اخل�شمني يف دعوى واحدة.

امل�شاألة االأولى: 
هل ُي�ضرَتط �الإ�ضالم يف �لوكيل و�ملحامي؟

امل�شاألة الثانية: 
هل ُي�ضرتط للمحامي �أن يكون َرجاًل؟.

املبحث الثاين: 
�رشوط �ملحاماة �لنظاميَّة. وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: 
�رشط �جلن�ضيَّة و�الإقامة يف �ململكة. وفيه خم�س م�ضائل: 

امل�شاألة االأولى: 
��ضرت�ط كون طالب �لقيد �ضعودًيا.

امل�شاألة الثانية: 
�ل�رشوط �ملطلوبة ملز�ولة �ملحامني غري �ل�ضعوديني للمحاماة و�ال�ضت�ضار�ت.

امل�شاألة الثالثة: 
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متطلبات احل�شول على رخ�شة اال�شت�شارات لغري ال�شعوديني ومدة الرتخي�ض.
امل�شاألة الرابعة: 

ة باال�ضتعانة من قبل حمامني �ضعوديني مبحامني غري �ضعوديني. �ل�رشوط �خلا�ضَّ
امل�شاألة اخلام�شة: 

��ضرت�ط �الإقامة باململكة لل�ضعوديني.
املطلب الثاين: 

ن خم�ضة �رشوط:  �ل�رشوط �ملطلوبة لقيد �ل�ضعودي يف �ضجل �ملحامني. ويَت�ضمَّ
�ل�رشط �الأول: 

اأن يكون طالب القيد حا�شاًل على ال�شهادة اجلامعيَّة يف ال�رشيعة اأو تخ�ش�ض اأنظمة.
�ل�رشط �لثاين: 

�رشط �خلربة.
�ل�رشط �لثالث: 

االأهلية وح�شن ال�شلوك.
�ل�رشط �لر�بع: 

اأن ال يكون حمكوًما عليه بُجرم �شائن.
�ل�رشط �خلام�س: 

عدم اجلمع بني مهنة املحاماة وبني اأي عمل حكومي خا�ض.
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املبحث الأول
�شروط املحاماة ال�شرعيَّة

َْن يكون وكياًل وحمامًيا عن غريه، من ذلك:  ��ضرتط �لفقهاء �رشوًطا ملمِ

ال�شرط الأول: 

ل: اأذنت ِلُكلِّ من اأراد الدفاع عني فليفعل, اأو قال:  اأن يكون الوكيل ُمعيًَّنا: فلو قال املوكِّ
قال:  اإذا  , وكذلك  ُمعنيَّ الوكيل غري  الأن  ذلك؛  ي�شح  فليبعه, مل  متجري  يبيع  اأن  اأراد  من 
لت عمًرا اأو زيًدا, من دون اأن ُيعنيِّ اأحدهما, اأو ُي�رشكهما يف التوكيل؛ فال ي�شح التوكيل. وكَّ

ل اأن ُيعنيِّ وكيله, تعييًنا وا�شًحا نفًيا للجهالة, بتعيني ا�شمه  وعليه يجب على املوكِّ
وا�شم اأبيه ولقبه, وجن�شيته, ورقم هويته التي يحملها, ونحو ذلك, مبا ُيزيل عن الوكيل 
ل زيًدا, وهو ال يعرُفه, اأو مل يْعِرف  اجلهالة وا�شتباهه بغريه, قال يف االإن�شاف: »لو وكَّ

له؛ مل ت�شح«))). الوكيل موكِّ
لت  وقال البهوتي احلنبلي))): »وُيعترب ل�شحة الوكالة )تعيني وكيل(, فلو قال: وكَّ
ل زيًدا وهو ال يعرفه( مل  اأحد هذين؛ مل ي�شح للجهالة. وقال يف االنت�شار: )فلو وكَّ
ت�شح؛ لوقوع اال�شرتاك يف العلم. فال بُدَّ من معرفة املق�شود, اإما بن�شبة, اأو اإ�شارة اإليه, 
لت زيًد� ومل ين�ضب  له( باأن قيل له: وكَّ �أو نحو ذلك مما ُيعينه، )�أو مل يعرف �لوكيل موكِّ
له, ومل يذكر له من و�شفه اأو �شهرته ما مُييزه؛ مل ي�شح ذلك للجهالة«))). وهذا ما ذهب 
)))  �لإن�صاف يف معرفة �لر�جح من �خلالف، علي بن �صليمان �ملرد�وي �حلنبلي، د�ر هجر، م�صر، �لطبعة 

�لأولى، ))))ه�-)99)م، ))/0)).
)))  من�صور بن يون�ص بن �صالح �لدين �لبهوتي، �صيخ �حلنابلة مب�صر يف ع�صره، من�صوب �إلى بهوت يف غربية 
م�صر؛ له موؤلفات منها: �لرو�ص �ملربع، و�صرح منتهي �لإر�د�ت. ُينظر: �لأعالم، خري �لدين �لزركلي، د�ر 

�لعلم للماليني، لبنان، �لطبعة �ل�صاد�صة ع�صر، ))))ه�-)00)م، 07/7).
)))    ك�صاف �لقناع عن منت �لإقناع، من�صور بن يون�ص �لبهوتي، مكتبة �لن�صر �حلديثة، ب-ت، )/))).
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�إليه جمهور �لفقهاء من ��ضرت�ط تعيني �لوكيل.
اإلى الت�شامح يف تعيني الوكيل التابع لغريه,  وذهب املتاأخرون من فقهاء ال�شافعيَّة 
وذلك فيما ن�ض عليه ال�رشبيني))) يف �الإقناع يف فقه �ل�ضافعيَّة بقوله: »وُي�ضرتط تعيني 
وكلتك  قال  لو  نعم  ي�شح,  مل  كذا  بيع  يف  اأحدكما  لت  وكَّ الثنني:  قال  فلو  الوكيل, 
يف بيع كذا مثاًل وكلَّ م�شلم �شح, كما بحثه بع�ض املتاأخرين, وعليه العمل«))), وهذا 
ليل والتعليل, بل على خالفه, فاإنَّ  االختيار من فقهاء ال�شافعيَّة لي�ض له ما ي�شنده من الدَّ
طلب الت�رشيح بتعيني الوكيل االأول يلزم منه طلب الت�رشيح بالوكيل االآخر, وال ُيْعفى 
منه, فاإنَّ الت�رشيح باالأول ال ترفع اجلهالة عن االآخر, ثمَّ اإن هذا االختيار ُينايف اأ�شل 
اختيار ال�شافعيَّة واجلمهور يف ركنية الوكيل, فاإنَّ القول بركنية الوكيل ي�شتلزم القول 
ُركًنا ويكون مبهًما. وبهذ� يرتجح قول �جلمهور يف ��ضرت�ط  �إذ كيف يكون  بالتعيني، 

تعيني الوكيل تعيًنا ال ي�شتبه فيه مع غريه للمرجحات ال�شابقة.
وقد جاءت القوانني باإقرار ذلك, لكون الوكالة عقد بني طرفني, وال ميكن اأن َيتَّفق 

طرف معلوم مع طرف مهول.

ال�شرط الثاين: 

�أن يكون عداًل: وقد �ُ�ضرتط ذلك يف ثالث حاالت هي: 
1- اإذا كان وكياًل عن القا�شي: فالقا�شي عند اجلمهور يجب اأن يكون عداًل, وعليه 

يجب اأن يكون وكيله عداًل مثله.
2- اإذا كان وكياًل عن الويل على القا�رش املولَّى عليه لل�شغر اأو لل�شفه اأو للجنون.

3- اإذا كان وكياًل يف النكاح.

ر، من �أهل �لقاهرة، من كتبه: �لإقناع يف  )))  هو: حممد �أحمد �ل�صربيني، �صم�ص �لدين، فقيه �صافعي وُمف�صِّ
�لفقه، و�ل�صر�ج �ملنري يف �لتف�صري. ُينظر: �لأعالم، �لزركلي، )/).

)))  �لإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �صجاع، حممد بن �أحمد �ل�صربيني �خلطيب، مطبعة م�صطفى �لبابي �حللبي، 
م�صر، �لطبعة �لأخرية، 9)))ه�-0)9)م، �ص)9).
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واملالحظ اأن اجلمهور مل ي�شرتطوا يف الوكيل العدالة, اإال اإذا كان وكياًل عن قا�ٍض اأو 
ل. وكياًل عن الويل, اأو وكياًل عن وكيل للموكِّ

�إلى ��ضرت�ط �لعد�لة يف �لوالية ويف وكالة �لنكاح: »كلُّ ما  قال يف �ملغني: م�ضرًي� 
ل لغريه فيه, اإال الفا�شق, فاإّنه  ي�شحُّ اأن ي�شتوفيه بنف�شه, وتدخله النيابة, �شحَّ اأن يتوكَّ
ي�شحُّ اأن يقبل النكاح لنف�شه. وذكر القا�شي))): اإنه ال ي�شحُّ اأن يقبله لغريه. وكالم اأبي 
اب)7) يقت�شي جواز ذلك. وهو القيا�ض. والأ�شحاب ال�شافعي وجهان كهذين. فاأما  اخلطَّ
واية التي تُثبت الوالية له. وذكر اأ�شحاب  توكيله يف االإيجاب, فال يجوز اإال على الرِّ

ال�شافعي يف ذلك وجهني: 
. اأحدهما: يجوز توكيله؛ الأنَّه لي�ض بويلٍّ

؛ الأنه ال يجوز اأن يتولَّى ذلك  ووجه الوجه االآخر: اإنه موجٌب للنكاح, اأ�شبه بالويلِّ
ل فيه, كاملراأة«)8). بنف�شه, فلم يجز اأن يتوكَّ

ل اإال اأميًنا؛  ل: »لي�ض له اأن يوكِّ ل اإذا اأراد اأن يوكِّ ا يف حقِّ وكيل الويلِّ واملوكِّ وقال اأي�شً
ل يف توكيل من لي�ض باأمني, فيقيد جواز التوكيل مبا فيه احلظ والنظر,  الأنَّه ال نظر للموكِّ
له, فيجوز  ل من يوكِّ كما اأن االإذن يف البيع يتقيد يف البيع بثمن املثل اإال اأن يعنيِّ له املوكِّ
فعليه  اأميًنا و�شار خائًنا  ل  وكَّ واإن  بتعيينه.  نظره  قطع  الأنَّه  اأميًنا؛  يكن  واإن مل  توكيله, 
عزله؛ الأن تركه يت�رشف مع اخليانة ت�شييع وتفريط, والوكالة تقت�شي ا�شتئمان اأمني, 

وهذا لي�ض باأمني فوجب عزله«)9).

)))  حممد بن �حل�صني بن حممد بن خلف بن �أحمد بن �لفر�ء، �لقا�صي �لكبري �أبو يعلى �إمام �حلنابلة، كان عامل 
�أحمد بن حنبل، و�صنف م�صنفات كثرية، وتويف  زمانه، ولد �صنة ثمانني وثالثمائة، وعنه �نت�صر فقه �لإمام 
�صنة ثمان وخم�صني و�أربعمائة. ُينظر: �ملنهج �لأحمد يف تر�جم �أ�صحاب �لإمام �أحمد، عبد�لرحمن بن حممد 
�لعليمي، حتقيق: حممد حمي �لدين عبد�حلميد، مطبعة �ملدين، �لطبعة �لأولى، )8))ه�– ))9)م، )/)0).

)7)  حمفوظ بن �أحمد بن �حل�صن بن �أحمد �لكلوذ�ين، �لإمام �أبو �خلطاب �لبغد�دي �لفقيه، �أحد �أئمة مذهب �حلنابلة، 
ولد �صنة �ثنني وثالثني و�أربعمائة، له م�صنفات، تويف �صنة ع�صر وخم�صمائة. ُينظر: �ملرجع �ل�صابق، )/)0).

)8)  �ملغني، عبد�هلل بن �أحمد بن قد�مة �ملقد�صي �حلنبلي، د�ر عامل �لكتب، �لريا�ص، حتقيق: �لدكتور عبد�هلل 
�لرتكي، �لدكتور عبد�لفتاح �حللو، �لطبعة �لثالثة، 7)))ه�-997)م، 97/7).

)9)  �مل�صدر �ل�صابق، 09/7).
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اجتهاده  قطع  الأنَّه  اأمني؛  غري  اأو  اأميًنا  له,  وكَّ له,  يوكِّ من  عنيَّ  »فاإن  املهذب:  ويف 
ل يف توكيل غري  ل اإال اأميًنا؛ الأنَّه ال نظر للموكِّ ل مل يوكِّ بالتعيني, واإن مل ُيعنيِّ من يوكِّ

االأمني«)0)).
�ملحاماة  نظام  يف  حتَّى  �أُغفل  فاإنه  ولالأ�ضف  �لقانون،  يف  يرد  مل  �ال�ضرت�ط  وهذ� 

�ل�ضعودي كما �ضاأُبينه ال حًقا، يف مبحث �ل�رشوط �لنظاميَّة.

ال�شرط الثالث: 

ل يف  ل فيه لنف�ضه؛ لكن ي�ضحُّ �أن يتوكَّ �أن يكون �لوكيل ممن ي�ضحُّ منه �لت�رشف �ملوكَّ
ل واجد الطول نكاح  قبول نكاح من حترم عليه من املحارم وذلك الأجنبي, واأن يتوكَّ
ل املراأة يف طالق  ل الغني يف قب�ض زكاة الفقري, واأن تتوكَّ مِلَْن تُباح له, واأن يتوكَّ اأمه 

نف�شها اأو غريها)))).
وهذان ال�رشطان جاء يف القانون ما يوافقهما, لكن دون ا�شتثناءات كما يف الفقه, 

وهذ� مما متيز به على �لقانون.

ال�شرط الرابع: 

يكون  اأن  ي�شحُّ  فال  فيه,  ل  يوكَّ اأن  ُيراد  ملا  الت�رشف  جائزي  من  الوكيل  يكون  اأن 
املْحَرُم اأو املراأة وكياًل يف النكاح, وال ي�شحُّ اأن يكون العبد وكياًل؛ الأنه ال ميلك نف�شه, 
ونف�شه ووقته ملك ل�شيده, وال ي�شحُّ اأن يكون ال�شبي واملجنون واملعتوه وكياًل؛ الأنَّه ال 

يجوز منه ت�رشف لنف�شه, فكيف يكون وكياًل لغريه؟.

)0))  �ملهذب مع �صرحه �ملجموع وتكملته، �ل�صري�زي، ))/))).
))))  ُينظر: بد�ئع �ل�صنائع، �أبو بكر م�صعود �لكا�صاين، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، �لطبعة �لثانية، 9)))ه�-
998)م، )/)). �لبهجة �صرح �لتحفة، علي بن عبد�ل�صالم �لت�صويل، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان، 
�لطبعة �لأولى، 8)))ه�-998)م، )/0)). رو�صة �لطالبني وعمدة �ملفتني، حميى �لدين �لنووي، �ملكتب 

�لإ�صالمي بال�صام، �لطبعة �لثالثة، ))))ه�-)99)م، )/99).
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ال�شرط اخلام�س: 

اأن يكون الوكيل عاقاًلً موؤهاًل, يعقل عقد الوكالة, ويعرف ما يرتتَّب عليها, فيعرف 
ويعرف  الفاح�ض,  الغنب  من  الي�شري  الغنب  ويعرف  جالب,  وال�رشاء  �شالب  البيع  اأن 
واملجنون  ال�شبي  يكون  اأن  ي�شحُّ  فعليه ال  فيها,  وال�شلح  الدعوى  التنازل عن  معنى 
ل يف العبارة, واأهليَّة العبارة ال تكون اإال  واملعتوه وكياًل؛ الأن الوكيل يقوم مقام املوكِّ

بالعقل والتمييز.
وذهب احلنفيَّة اإلى خالف ذلك, فقالوا: بجواز اأن يكون ال�شبي املميِّز وكياًل, اأذن 
عليه  اهلل  -�شلَّى  اهلل  ر�شول  اأن  ُروي  ما  »ولنا  الكا�شاين)))):  قال  ياأذن,  مل  اأو  َوِليه  له 
و�شلَّم- ملا خطب اأم �شلمة -ر�شي اهلل عنها-)))) قالت: اإن اأوليائي غيب يا ر�شول اهلل, 
فقال -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم-: »لي�ض فيهم من يكرُهني«. ثمَّ قال لعمر بن �شلمة -ر�شي 
اهلل عنه-: »قم فزوج اأُّمَك مني, فزوجها من ر�شول اهلل -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- وكان 

�شبًيا«)))).
وقد  �ل�رشعيَّة،  فات  �لت�رشَّ �أهليَّة  �لعقل �رشط  الأن  �ضديد؛  باملجنون غري  و�العتبار   
البيع  من  العقد  حقوق  اأن  اإال  كالبالغ  وكالته  فت�شح  ال�شبي,  ووجدها  هناك  انعدم 

ل)))). ونحوه ترجع على الوكيل اإذا كان بالًغا, واإذا كان �شبًيا ترجع اإلى املوكِّ
 وذهب املالكيَّة اإلى عدم �شحة ت�رشفه, واأن ت�رشفه يرجع اإلى وليِّه, بل اإنهم اأوجبوا 

من  بالرتك�صتان،  بلدة  �لكا�صان  �أو  كا�صان  �إلى  من�صوب  �لدين،  �أحمد، عالء  بن  م�صعود  بن  بكر  �أبو  هو    ((((
�لعلماء)، من ت�صانيفه: بد�ئع �ل�صنائع،  ُيلقب: )ملك  �أئمة فقهاء �حلنفية، كان  �ل�صام ومن  �أهل حلب 

و�ل�صلطان �ملبني يف �أ�صول �لدين، تويف عام 87)ه�، ُينظر: �لأعالم، �لزركلي، )/70.
))))  �أم �صلمة بنت �أبي �أمية بن �ملغرية بن عبيد �هلل بن عمرو بن خمزوم �لقر�صية �ملخزومية، �أم �ملوؤمنني، 
�صلمة، وهي  �أبو  بعد موت زوجها  و�صلم-  وقيل: رمله، تزوجت ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه  ��صمها هند، 
�آخر �أمهات �ملوؤمنني موتًا، ماتت �صنة و�حد و�صتني، وقيل: �ثنني و�صتني للهجرة. ُينظر: �لإ�صابة يف متييز 
�ل�صحابة، �أحمد بن علي �لع�صقالين �ملعروف بابن حجر، حتقيق د. طه �لزيني، مكتبة �لكليات �لأزهرية، 

�لقاهرة، �لطبعة �لأولى، 97))ه�-977)م، ))/))).
))))  م�صند �لإمام �أحمد يف م�صند �أم �صلمة برقم )))))))، �صنن �لن�صائي، من�صور�ت بيت �لأفكار، �لأردن، 

ب-ت، كتاب �لنكاح، باب �إنكاح �لبن �أمه، رقم )))))).
))))  ُينظر: بد�ئع �ل�صنائع، �أبو بكر م�صعود �لكا�صاين، )/)).
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على الويلِّ رد ما فيه م�رشة)))).
 وذهب ال�شافعيَّة اإلى عدم �شحة توكيل ال�شبي, وقالوا: »فال ي�شح توكيل 
وكياًل  ال�شبي  يكون  اأن  يف  وت�شاحموا  فات«)7)).  الت�رشَّ يف  واملجنون  ال�شبي 
يف طلب االإذن بالدخول للمنزل والدار, ويف اإي�شال الهدية للمهدي اإليه, فهذا 
من جن�س �لوكالة؛ لكنَّه �ضيء ي�ضري ُيَت�َضاَمُح، و��ضرتط بع�ضهم �أن يكون �ل�ضبي 
له فيوقعه فيما  َيُغرَّ موكِّ املوكل فيما ذكر موؤمًنا, مل ُيجرب عليه كذٌب؛ حتَّى ال 

ُيحرجه)8)).
 وذهب �حلنابلة �إلى �ضحة �أن يكون �ل�ضبي وكياًل ب�رشط �لتمييز، ماأذونًا له من وليِّه، 
قال البهوتي: »ت�شح وكالة املميِّز باإذن َوِليِّه يف كلِّ ت�رشف ال ُيعدُّ له البلوغ, كت�رشفه 

-اأي املميِّز- باإذن الويل؛ فاإّنه �شحيح«)9)).
 ويظهر يل اأن كالم الفقهاء متقارب, وِجَماُعُه املنع من توكيل الذي ال يعقل �شواء 
�لويل يدل على عدم  �إذن  �أو �ضبًيا، و��ضرت�ط  �أو مغمًى عليه  �أو معتوًها  كان جمنونًا 
االأهليَّة, واإرجاع احلنفيَّة القائلني ب�شحة توكيل ال�شبي حقوق العقد من البيع ونحوه 
ل, يدل على عدم اأهليَّة ال�شبي لتحمل تبعات عقد الوكالة, واحلديث امل�شتدل  اإلى املوكِّ

به ال ي�شح اال�شتدالل به؛ لكونه معلول املنت وال�شند.
ُعْمر املذكور كان �شغرًيا, وله من العمر �شنتان  باأن  اأُِعلَّ احلديث  فاأما املنت: »فقد   
عندما تزوج ر�شول اهلل -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- باأمه؛ الأنَّه ُوِلد يف احلب�شة يف ال�شنة 

ُجه -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- كان يف ال�شنة الرابعة«)0)). الثانية من الهجرة؛ وتزوُّ

))))  ُينظر: �صرح �خلر�صي على خمت�صر خليل، حممد بن عبد�هلل �خلر�صي، �ملكتبة �لع�صرية، بريوت، �لطبعة 
�لأولى، 7)))ه�-)00)م، )/7)).

)7))  رو�صة �لطالبني وعمدة �ملفتني، حمي �لدين �لنووي، )/99).
)8))  ُينظر: �لإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �صجاع، حممد �ل�صربيني، )/)9).

)9))  ك�صاف �لقناع عن منت �لإقناع، من�صور �لبهوتي، )/))).
)0))  تي�صري �لفتاح �لودود يف تخريج �ملنتقى لبن �جلارود، عبد�هلل ها�صم �ليماين، مطبعة �لفجالة، �لقاهرة، 

)8))ه�-))9)م، �ص))).
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فه حمققو   واأما ال�شند: فاحلديث رواه االإمام اأحمد)))) يف م�شنده مكرًرا, وقد �شعَّ
�شنن  الأحاديث  تخريجه  يف  االألباين))))  العالمة  فه  و�شعَّ الن�شائي)))),  ورواه  امل�شند, 

الن�شائي)))), فاحلديث بهذا معلول يف املنت وال�شند, ف�شقط اال�شتدالل به.
 وبهذ� يتبنّي ويرتجح عندي �ضعف قول �حلنفيَّة، ورجحان قول �جلمهور يف ��ضرت�ط 
ل تبعات �لوكالة،  �لعقل، و�أن �ل�ضبي و�إن كان مميًِّز� فهو ناق�س �الأهلية، وال ي�ضتطيع حتمُّ
على  والقدرة  العقل,  رجاحة  تتطلب  املحاماة  فاإنَّ  املحامي,  وكالة  تبعات  ا  وخ�شو�شً
ل, وهذا ما  مواجهة اخل�شوم بالبّينات واحلجج, وك�شف املالب�شات, والدفاع عن املوكِّ

ال يقدر عليه �ل�ضبي مميًِّز� �أو غري مميِّز.
 اأ�شري اإلى اأن اختيار احلنفيَّة هو املن�شو�ض عليه يف القانون الو�شعي, حيث جاء فيه: 
ل به؛  اإن الوكيل »ال يلزم اأن تتوافر فيه االأهليَّة الواجبة الإجراء العمل القانوين الذي وكِّ
))))  �لإمام �أحمد بن حنبل بن هالل بن �أ�صد �ل�صيباين �ملروزي ثم �لبغد�دي، �أحد �لأئمة �لأربعة، ولد �صنة 
�أبا عبد�هلل، كاأن �هلل جمع له علم �لأولني و�لآخرين، �مُتحن  �إبر�هيم �حلربي: ر�أيت  )))ه�، يقول عنه 
بفتنة خلق �لقر�آن، ف�صرب على ما لقيه يف ذلك، حتى �جنلت حمنته على يد �لو�ثق �لعبا�صي، ثم �إنه �صاأل 
�لإمام �أحمد �أن يجعله يف حّل. فقال �لإمام: لقد جعلتك يف حّل و�صعة، جمع �مل�صند يف مو�صوعة حديثية 
بريوت،  �لر�صالة،  موؤ�ص�صة  �لذهبي،  �أحمد  بن  حممد  �لدين  �صم�ص  �لنبالء،  �أعالم  �صري  ُينظر:  كبرية، 

�لطبعة �لثامنة، ))))ه�-)99)م، ))/77).
))))  �أحمد بن �صعيب بن علي بن �صنان بن بحر �خلر��صاين �لن�صائي، �لإمام �حلافظ، ُولد بن�صاأ، و�إليها ُن�صب، 
طلب علم �حلديث حتى �صار �إمامًا فيه، نزل م�صر فقدمه �لنا�ص، ولقي �هلل �صهيدً� باإذن �هلل يف دم�صق، 
من كتبه: �ل�صنن �لكربى، و�ملجتبى، وهو �مل�صهور بال�صنن، وهو من �نتخاب تلميذه �بن �ل�صني، ُينظر: �صري 

�أعالم �لنبالء، �لذهبي، ))/)))-)))
))))  نا�صر �لدين بن �حلاج نوح �لألباين، ولد يف �ألبانيا عام ))))ه�، كان و�لده من �مل�صايخ يف بلده، فهاجر 
�إكمال �لدر��صة �لنظامية،  �إلى دم�صق هربًا من �لفنت، در�ص �لبتد�ئية، ثم رغب و�لده يف عدم  باأ�صرته 
�إ�صالح  و�لده مهنة  �أخذه عن  �إلى  بالإ�صافة  �لعلوم،  بقية  يديه  وتلقى على  �لقر�آن  و�لده  وقد حفظ على 
�ل�صاعات، فتح �هلل عليه يف �لقر�ءة و�لتوجه �إلى علم �حلديث، فحقق كثريً� من كتب �ل�صنة، و�أّلف �ل�صل�صلة 
�ملنورة، فاجتمع هو  �لإ�صالمية باملدينة  للتدري�ص يف �جلامعة  �لأحاديث، ُدعي  �ل�صحيحة و�ل�صعيفة من 
و�ل�صيخ �بن باز، فكان �ل�صيخ �بن باز ُيجله ويقول: ما ر�أيت عاملًا باحلديث يف �لع�صر �حلديث مثله، تويف 
يف ))/)/0)))ه�. ُينظر: �أ�صا�ص �لباين يف تر�ث �لألباين، د. �أبو �إبر�هيم �أحمد �صربي، د�ر �ل�صحابة، 

طنطا، م�صر، �لطبعة �لأولى، 8)))ه�-008)م، )/7-9).
))))  ُينظر: �ملو�صوعة �حلديثية، م�صند �لإمام �أحمد، موؤ�ص�صة �لر�صالة، لبنان، توزيع وز�رة �ل�صوؤون �لإ�صالمية و�لأوقاف 

و�لدعوة و�لإر�صاد باململكة �لعربية �ل�صعودية، �لطبعة �لثانية، 0)))ه�، ))/70). �صنن �لن�صائي، �ص))).
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ل«)))). وهذا الكالم يف الوكالة  الأن اأثر العقد ال ين�رشف اإليه, بل ين�رشف اإلى املوكِّ
ل عقلًيا �أو  عموًما؛ لكن يف �ملحاماة ُي�ضرتط للمحامي �رشوط معينة، تتجاوز غري �ملوؤهَّ
علميًّا كما �شلف. وهذا يف كلِّ قوانني املحاماة؛ لي�ض بينها خالف يف ذلك, ويجاب عنه 

مبا اأُجيب عن قول احلنفيَّة اآنًفا.

ال�شرط ال�شاد�س: 

 اأن يقبل وير�شى الوكيل بالوكالة, فاإذا مل يقبل التوكيل مل يح�شل القبول ال�رشعي, 
له, ويكون قبوله قا�شًدا لذلك ال هازاًل )))). وال يعني هذا  ومل يتم العقد بينه وبني موكِّ
�أنه ُي�ضرتط �أن يلي �لقبول �الإيجاب، بل ال باأ�س �أن يتاأخر عنه، فاإذ� بلغ �لوكيل �لوكالة 

ور�شي بها, فهنا مَتَّ القبول)7)).
 ويجيز فقهاء احلنابلة وكالة الف�شويل - وهو ال�شخ�ض الذي ت�رشف دون توكيل - 

ب�رشط �إجازة �ضاحب �ل�ضاأن.
ل والوكيل؛ ولكن هذا ال يتنا�شب مع   وهذا يف نظري فيه تو�شيع يف االتفاق بني املوكِّ
عقد الوكالة يف املحاماة, حيث اإن املحاماة ينبغي اأن ت�شتند على اتفاق �شابق بني الطرفني.

ال�شرط ال�شابع:

ل فيه قبل   اأن يعلم الوكيل بالتوكيل يف اجلملة, فال ي�شحُّ ت�رشف الوكيل يف املوكَّ
ل فيه)8)).  علمه بالوكالة؛ الأنه ت�رشف فيما ال ميلكه وتعدى على �شيء مل يبلغه اأنه موكَّ
وخالف يف ذلك �حلنابلة، حيث قالو�: »وال ُي�ضرتط ل�ضحة �لت�رشف علمه �أي �لوكيل 

))))  م�صئولية �لوكيل يف �لفقه �لإ�صالمي، در��صة مقارنة بالقانون �لو�صعي، د. �إ�صماعيل عبدرب �لنبي ها�صم، 
جلنة �لتاأليف و�لتعريف و�لن�صر، م�صر، �لطبعة �لأولى، 999)م، �ص9).

))))  ُينظر: بد�ئع �ل�صنائع، �أبو بكر م�صعود �لكا�صاين، )/)).
)7))  ُينظر: �لإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �صجاع، )/)9). �صرح منتهى �لإر�د�ت، من�صور بن يون�ص �لبهوتي، �ملكتبة 

�ل�صلفية باملدينة �ملنورة، ب-ت، )/00).
)8))  يُنظر: بد�ئع �ل�صنائع، �أبو بكر بن م�صعود �لكا�صاين، )/)).
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بيعه قبل  له يف  اأنه ف�شويل, وباأن زيًدا كان وكَّ َعْبَدَزْيٍد على  باع  الوكالة, فلو  اأي  بها 
البيع, �شح اعتباًرا مبــا يف نفــ�ض االأمر ال مبا يف ظن املكلف«)9)).

�لوكيل  علم  ��ضرت�ط  من  �حلنفيَّة  �إليه  ما ذهب  عندي  يرتجح  �لقولني  وبالنَّظر يف   
فات  والت�رشَّ العقود  اأن  الرتجيح  هذا  وي�شند  ونافذة,  �شحيحة  تكون  حتَّى  بالوكالة, 
مبنيَّة على اأ�شا�ض اأنه ال ي�شوغ اأن يت�رشف اأحد لغريه اإال باإذنه, واأن يكون هذا االإذن 
�شابًقا ملبا�رشة الت�رشف, واإال مل يكن لهذا االإذن اأي قيمة اإذا اأجزنا هذا الت�رشف واآثاره 
الحًقا, وهذا عالوة على ذلك يتمّيز باحليطة, و�شد باب النزاع واخلالف, واملحافظة 

على النظام العام يف �شلوك النَّا�ض وتعاملهم ِب�َشكلٍّ وا�شح دون لب�ض )0)).
ل يف توكيله ملبا�رشة اأّي   وعليه فال بُدَّ من علم املحامي ب�شدور االإيجاب من املوكِّ
ت�رشف معني, واأن ُيقابل هذا االإيجاب قبول من املحامي ح�شبما تقدم ذكره, ثمَّ اإنه ال 
ل له, وما ُيف�شي من  ُيت�شور اأن َيتمَّ عقد الوكالة اإذا كان املحامي ال يعلم بتوكيل املوكِّ
جهل مركب من الوكيل املحامي مبو�شوع الوكالة, وانتفاء قبول االإيجاب منه, وعليه 
فيه  الذي كرث  من  الزَّ املحامي, خا�شة يف هذا  يعلمه  اأمر ال  الوكالة يف  ُيقبل عقد  فال 

الغ�ض وات�شعت فيه اأبواب التحايل واخلداع.

ال�شرط الثامن: 

ُيعدُّ يف هذا  املحاماة  اإن عمل  �شني, حيث  املتخ�شّ لني  املوؤهَّ اأن يكون املحامي من   
من وقبله من االأعمال املهمة يف املجتمع, وطبيعة عمل املحاماة حتتاج مهارات وُقدرات  الزَّ
خا�شة ال ُيدركها كل اأحد, وعلم املحاماة اأ�شبح علًما له كيان, لت�شمنه قواعد واأ�شواًل 

)9))  �صرح منتهى �لإر�د�ت، من�صور �لبهوتي، )/00).
)0))  ُينظر: �لوكالة يف �ل�صريعة و�لقانون، د. حممد ر�صا عبد�جلبار �لعاين، مطبعة �لعاين، بغد�د، )9))ه�، 
�ص))). �لوكالة يف �لفقه �لإ�صالمي، طالب قائد مقبل، د�ر �للو�ء، �لريا�ص، �لطبعة �لأولى، )0))ه�-

)98)م، �ص))). �ملحاماة تاريخها يف �لنظم وموقف �ل�صريعة �لإ�صالمية منها، م�صهور ح�صن �صلمان، د�ر 
�لفيحاء، عّمان، �لأردن، �لطبعة �لأولى، 07))ه�-987)م، �ص)7).
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علميَّة يتطلب االإملام بها, وال ريب واحلال كذلك اأن تقوم بع�ض الدول التي لها يف عمل 
املحاماة باٌع طويٌل, باإن�شاء مراكز ومعاهد لتاأهيل املحامني, اإ�شافة اإلى كليات ال�رشيعة 
اأعمال  الدرا�شيَّة على علوم متخ�ش�شة يف  برامها  التي حتتوي  باجلامعات  واحلقوق 
املحاماة, يحتاج من يريد العمل يف مال املحاماة اأن ُيلمَّ بها ويح�شل على �شهادة علميَّة 
منها, وهذا توجه موفق يرقى بالعاملني يف مهنة املحاماة اإلى امل�شتوى العلمي والتدريبي 
اإلى �رشورة  االإ�شارة  املطلوب, مع  الوجه  املحاماة على  مبا�رشة مهنة  نهم من  الذي ميكِّ
�ض مِلَْن �شيعمل باملحاماة؛ علوًما �رشعيَّة متخ�ش�شة يف  ت�شمني مناهج الدورات التي تُدرَّ
ار�ض اخلوف من اهلل  ي يف الدَّ الوكاالت ال�رشعيَّة, اإ�شافة اإلى العلوم ال�رشعيَّة التي تُنمِّ
ي االأخالقيات احلميدة الواجب اأن  تعالى, وعظم االأمانة التي يتحملها يف عمله, وتُنمِّ
يتحلَّى بها يف املحاماة, والواجبات ال�رشعيَّة واالجتماعيَّة التي ينبغي على املحامي اأن 
له, واإذا و�شلنا اإلى هذا امل�شتوى من االإعداد  يتقيد بها, اإ�شافة لبيان حقوقه وحقوق موكِّ
مبهنة  �شرنقى  فاإننا  العملي؛  التطبيق  �شالمة  اإلى  اإ�شافة  التخ�ش�شي,  والتاأهيل  العلمي 

املحاماة اإلى املقام املنا�شب لها كمهنة تُدافع عن احلق وتن�شد العدالة )))).

ال�شرط التا�شع: 

 اأال يكون املحامي وكياًل عن اخل�شمني يف دعوى واحدة, حيث ن�ض الفقهاء على 
فقال  املخا�شمة يف دعوى واحدة,  الوكالة عن طريف  يقبل  اأن  للمحامي  اأنه ال يجوز 
فقهاء ال�شافعيَّة - كما يف رو�شة الطالبني وعمدة املفتني -: »االأ�شح املنع, فعلى هذا 

, ويخا�شم الأيهما �شاء« )))). يتخريَّ
عي الأحدهما, وُيجيب عن االآخر,   وقال فقهاء احلنابلة - كما يف املبدع -: »فيدَّ
))))  نظام �ملحاماة يف �لفقه �لإ�صالمي در��صة مقارنة عن �ملحاماة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�جلمهورية 
�لتون�صية، د. حممد علي �خلرّيف، د�ر كنوز �إ�صبيليا للن�صر و�لتوزيع بالريا�ص، �لطبعة �لأولى، ))))ه�-

)00)م، �ص)))-)))، )بت�صرف ي�صري).
))))  رو�صة �لطالبني، حمي �لدين �لنووي، )/)0).
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ويقيم حجة كل واحد منهما, وقال االأزجي )))): يف الدعوى الذي يقع االعتماد عليه 
ال ي�شح للت�شاد« )))).

ل �شخ�ض واحد عن �شخ�شني وا�شح التناق�ض, وهو يف نف�ض الوقت يتعار�ض   وتوكُّ
ل؛ الأن الوكيل خما�شم عن كال الطرفني يف وقت واحد, وهذا اأمر  مع الغاية من التوكُّ
بالوكالة على وّجهها املطلوب, وذلك كما جاء يف تكملة املجموع  ي�شطرب مع الوفاء 
جل يف خ�شومته, ففيه وجهان:  له الرَّ له يف خ�شومة رجل, ووكَّ �رشح املهذب: »واإن وكَّ
اأحدهما ال ي�شح؛ الأنَّه توكيل يف اأمر يجتمع فيه غر�شان مت�شادان فلم ي�شح« )))), كما اأن 
»كون وكيل اخل�شومة وكياًل عن املتخا�شمني يف ذات الدعوى؛ فظاهر ال�شعف, للمناق�شة 

عى عليه يف ق�شية واحدة؟« )))). ال�رشيحة يف مهمة الوكيل, اإذ كيف يكون مدعًيا وُمدَّ
 وهذا ظاهر عندي فاإنَّه ال يت�شور توافر االإخال�ض واحلما�ض من املحامي جتاه كال 
اخل�شمني ِب�َشكلٍّ متوازٍن, اإ�شافة اإلى ال�شكِّ الذي �شيقع يف قلب اخل�شم الذي �شيخ�رش 
الق�شية, من اأن املحامي قد تقاع�ض يف املرافعة عنه مل�شلحة خ�شمه, وما �شيورثه ذلك 
تويل  بجواز  الفقهاء  من  قال  تفاديها, ومن  ينبغي  ال�شدور,  من خالف و�شغائن يف 
التهمة يف هذا  )7)), ولكن من ي�شلم من  التهمة  بانتفاء  قيَّدوه  الوكيل طريف الدعوى 
�لزمن؟! و�هلل �مل�ضتعان، لذ� يرتجح ��ضرت�ط �أال يتوكل �ملحامي عن خ�ضمني يف ق�ضية 

واحدة, واإال كانت الوكالة غري �شحيحة.
 وقد جاءت مبثله قوانني املحاماة, كقانون املحاماة ال�شوداين, وكذلك نظام املحاماة 

�ل�ضعودي، وياأتي �لكالم عليه يف �ل�رشوط �لنظاميَّة.
�لبغد�دي �لأزجي، �لإمام �ملحدث،  �أحمد بن �لف�صل بن �صكر  �أبو �لقا�صم عبد�لعزيز بن علي  ))))  �لأزجي: 
�أربع و�أربعني و�أربع مئة. ُينظر: �صري �أعالم  مولده �صنة �صت وخم�صني وثالث مئة، وتويف يف �صعبان �صنة 

�لنبالء، �لذهبي، 8)/9).
�صوريا،  دم�صق،  �لإ�صالمي،  �ملكتب  مفلح،  بن  حممد  بن  �إبر�هيم  �لدين  برهان  �ملقنع،  �صرح  يف  �ملبدع    ((((

)9))ه�-)97)م، )/7)).
))))  تكملة �ملجموع �صرح �ملهذب، حممد جنيب �ملطيعي، مكتبة �لإر�صاد، جدة، �ل�صعودية، ب-ت، ))/))).

))))  �لوكالة يف �ل�صريعة و�لقانون، د. حممد ر�صا �لعاين، �ص0)).
)7))  ُينظر: �ملبدع يف �صرح �ملقنع، برهان �لدين �إبر�هيم بن مفلح، )/7)).
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ال�شرط العا�شر:

��ضرت�ط �الإ�ضالم يف �لوكيل و�ملحامي: 
 ��ضرتط فقهاء �ملالكيَّة يف �لوكيل �الإ�ضالم، فقد جاء يف حتفة �حلكام: 

َل باملر�شي,  ومنعوا التوكيل من امل�شلم للذمي؛  »وُمِنَع التوكيُل للذمِّي, ولي�ض اإن وكِّ
الأنَّه ال يتقي احلرام يف معامالته. قال مالك )8)): وكذا عْبده الن�رشاين ال يجوز اأن ياأمره 

ببيع �شيء اأو �رشائه« )9)).
َواج من م�شلمة, قال النووي )0)):   واتفق ال�شافعيَّة على منع توكيل الكافر, يف الزَّ
له يف قبول كتابيَّة,  له نكاح م�شلمة, ال ي�شح. ولو وكَّ ليقبل  امل�شلم كافًرا  ل  »ولو وكَّ
لكن ميلك  م�شلمة,  الأنَّه ال ميلك طالق  م�شلمة, فوجهان؛  له يف طالق  واإن وكَّ �شح. 

طالًقا يف اجلملة« )))).
 وذهب �جلمهور �إلى عدم ��ضرت�ط �الإ�ضالم يف �لوكيل، �إال فيما ال ميلكه لنف�ضه، كتزويج 
ل ُم�شلم كافًرا ي�شحُّ  امل�شلمة, ودفع �شدقة اأو زكاة ونحو ذلك؛ وقال يف املغني: »واإن وكَّ
اأو مرتًدا؛ الأن العدالة  اأو حربًيا,  اأو م�شتاأمًنا,  ت�رشفه فيه, �شح توكيله, �شواء كان ذمًيا, 
غري م�شرتطة فيه, وكذلك الدين« )))). وذلك الأن االأ�شل يف املعامالت احلل, وال يوجد 

)8))  مالك بن �أن�ص بن مالك �لأ�صبحي، ُولد �صنة )9ه�، طلب �لعلم يف �ملدينة، و�أخذ عنه نافع وجماعة، �أّلف 
كتابه �ملوطاأ �لذي حوى �أحاديث عن ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- و�آثار عن �ل�صحابة -ر�صي �هلل 
عنهم-، وهو من �أول كتب �ل�صنة، �أ�صبح �إمامًا متبوعًا و�نت�صرت فتاو�ه وفقهه، و�إليه ُين�صب �لفقه �ملالكي، 

تويف �صنة 79)ه�، ُينظر: �صري �أعالم �لنبالء، �لذهبي، 8/8)-))).
�لتاودي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، �لطبعة �لأولى،  )9))  ُحلى �ملعا�صم لفكر �بن عا�صم، حممد بن حممد 

8)))ه�-998)م، )/))).
)0))  هو: يحيى بن �صرف بن ح�صن بن ح�صني بن جمعة بن حز�م �حلازمي، �لنووي ن�صبة �إلى نوى �لتي ُولد 
فيها، وهي من قرى حور�ن، ُولد �صنة )))ه�، قدم �ل�صام، وطلب �لعلم فيها حتى برع؛ ثم ��صتغل بالتاأليف، 
ه، وكانت وفاته �صنة  ومن �أجّل كتبه: �ملجموع �صرح �ملهذب، و�صل فيه �إلى كتاب �لربا، وتويف قبل �أن ُيِتمَّ
�أم �لقرى للطباعة و�لن�صر بالقاهرة، �لطبعة  �أبو �لفد�ء �بن كثري، د�ر  )7)ه�، ُينظر: �لبد�ية و�لنهاية، 

�لأولى، 08))ه�-988)م، ))/)9).
))))  رو�صة �لطالبني وعمدة �ملفتني، �لنووي، )/00).

))))  �ملغني، عبد�هلل بن �أحمد بن قد�مة، 7/7)).
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الكفر,  اإلى مثل ذلك, كاأن تكون ق�شية يف دول  دليل مينع من ذلك, وقد تدعو احلاجة 
فيحتاج امل�شلم اإلى توكيل حماٍم غري م�شلم, ليقا�شي له يف حماكمهم, وقد �شدر قرار من 
املجمع الفقهي االإ�شالمي التابع لرابطة العامل االإ�شالمي جاء فيه: »يعلن املجل�ض اأنه يجب 
مالحقة هذا ال�شخ�ض, بدعوى ق�شائيَّة جزائيَّة تُقام عليه وعلى دار الن�رش التي نُ�رِشت له 
هذه الرواية, يف املحاكم املخت�شة يف بريطانيا, واأن تََتولَّى رفع هذه الدعوى عليه منظمة 
ل يف هذه الدعوى اأقوى املحامني  املوؤمتر االإ�شالمي التي متثِّل الدول االإ�شالميَّة, واأن تُوكِّ

املتمر�شني يف الق�شايا اجلنائيَّة ب�شاأن الرواية التي كتبها املدعو �شلمان ر�شدي«)))) )))).
�لوكيل و�ملحامي  �لوكيل م�ضلًما، ولو وجد  �أن يكون  ُي�ضرتط  �لقر�ر مل   ففي هذ� 
امل�شلم املاهر كان اأولى من غريه, واحلاجة تقّدر بقدرها, فكما جاز العالج عند الّطبيب 
الكافر عند احلاجة؛ جاز توكيل املحامي الكافر كذلك, فعليه فالذي يرتجح عندي عدم 

��ضرت�ط �الإ�ضالم يف �ملحامي.
ا بكر�هة �أن يكون   وكما قال فقهاء �ملالكيَّة با�ضرت�ط كون �لوكيل م�ضلًما؛ قالو� �أي�ضً
امل�شلم وكياًل عن غري امل�شلم: »ولي�ض توكيل الذمي للم�شلم, باأن ينوب يف خ�شومة 
اأو غريها باملر�شي, اأي ُيكره ملا فيه من االمتهان, اأو حيث ال يوؤمن �شدقه يف دعواه... 

وكفي باملرء خيانة اأن يكون اأميًنا للخونة« )))).
اأن  باملرء خيانة  واإنه كفي  الدعوى,  االأمن يف �شدق  القول من عدم  به  ُعلل   وما 

يكون اأميًنا للخونة؛ اإ�شارة اإلى قوله جّل وعال: چ ې ې ى ى ائ ائ 
عن  وكياًل  تكن  ال  اأي   ,(((( چ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

))))  �صو�بط �صرعية للعمل باملحاماة، عالء علم �لدين، �لفاروق �حلديثة، �لقاهرة، �لطبعة �لأولى، ))))ه�-
)00)م، �ص8).

رو�يته  ن�صر  �أن  بعد  ��صتهر  هندي،  �أ�صل  من  بريطاين  7)9)م،  عام  بومباي  مدينة  يف  ولد  ر�صدي:  �صلمان    ((((
�لفا�صدة �لتي �صّماها: �آيات �صيطانية عام 988)م، و�لتي تعّر�ص فيها �أخز�ه �هلل ل�صخ�ص �لر�صول -�صلى �هلل 

.http://ar.wikipedia.org ،عليه و�صلم- بالتطاول و�لإ�صفاف، �ملو�صوعة �حلرة، �ل�صبكة �لعنكبوتية
))))  ُحلى �ملعا�صم لفكر �بن عا�صم، حممد بن حممد �لتاودي، )/))).

))))  �لن�صاء: )0).
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اخلائنني اأيًّا كانوا, م�شلمني اأو غري م�شلمني, تدافع عنهم, وتخا�شم اأهل احلق اأيًَّا كانوا, 
العا�شي  امل�شلم  ي�شمل  اخلائنني  عن  املخا�شمة  عن  فالنهي  م�شلمني,  غري  اأو  م�شلمني 
بظلمه, والكافر الظامل لنف�شه بكفره, والظامل لغريه مبخا�شمته, وبهذا يظهر عدم وجاهة 
هذ� �لقول وهذ� �ال�ضرت�ط. و�أُنبِّه هنا �أن هذ� �ال�ضرت�ط مل يرد ذكره يف قو�نني �ملحاماة.

ال�شرط احلادي ع�شر:

��ضرت�ط �لذكورة يف �ملحامي: 
اإ�شارة اإلى هذه امل�شاألة, غري ما جاء يف قول   ال يوجد يف كالم الفقهاء املتقدمني 
كّلّه  فذلك  اأو......اأو.....  امراأة  رجل  اأو  رجاًل  امراأة  َلت  وكَّ واإذا   :((7( ال�رشخ�شي 

جائز لعموم احلاجة اإلى الوكالة يف حقِّ هوؤالء )8)).
)9)): وكل من �ضح ت�رشفه يف �ضيء بنف�ضه، وكان مما تدخله   ويف قول ابن قدامة 
ل فيه رجاًل كان اأو امراأة )0)). وهذا يف حكم الوكالة عموًما, اأما  النيابة, �شح اأن يوكَّ

مني حديثاً عن جوازه اأو عدمه. الوكالة باخل�شومة فلم اأجد يف كالم املتقدِّ
 وقد �ختلف �ملتاأخرون يف حكم ��ضرت�ط �لرجولة يف �ملحاماة، و��ضتدل كل فريق 
مبا ظهر له وو�شل اإليه اجتهاده, و�شنذكر فيما يلي القولني وما ا�شتدلوا به, وما ميكن اأن 

نورد على االأدلة, والراجح ومرجحاته.
�لرجولة  ��ضرت�ط  وعدم  للمحاماة،  �مل��ر�أة  تويل  بجو�ز  �لقول  وهو  �الأول:  �لقول 

)7))  حممد بن �أحمد بن �صهل، �أبو بكر، �صم�ص �لأئمة، �ل�صرخ�صي �لفقيه �حلنفي، �لأ�صويل، كان حجة ثبتًا 
جمتهدًا، من �شرخ�ص بخر�شان، واإليها ُن�شب، من كتبه: املب�شوط ، اأماله وهو يف ال�شجن، طبع يف ثالثني 
بريوت،  �ملعرفة،  د�ر  �للكنوي،  عبد�حلي  بن  حممد  �حلنفية،  تر�جم  يف  �لبهية  �لفو�ئد  ُينظر:  ج��زءً�. 

�ص8))، �لأعالم، �لزركلي، )/))).
)8))  املب�شوط، �شم�ص الدين ال�شرخ�شي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، )0))ه�، 9)/8.

�لعباد  �لدم�صقي، من كبار فقهاء �حلنابلة، ومن  �ملقد�صي  �أحمد بن قد�مة  �أبو حممد عبد�هلل بن  )9))  هو: 
�لزهاد، من كتبه: �ملغني، وهو �صرح ملخت�صر �خلرقي يف فقه �حلنابلة، وله �لعمدة و�ملقنع و�لكايف، ويف 

�لعقيدة: �لقدر و�لعلو و�لعتقاد وغريها، ُينظر: �صري �أعالم �لنبالء، �لذهبي، ))/))).
)0))  �ملغني، عبد�هلل بن قد�مة، 97/7).
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والذكورة, وقد ذهبت اإلى هذا معظم االأنظمة والقوانني للدول العربيَّة واالإ�شالمية)))), 
و�رشح بع�ض املعا�رشين بجواز ذلك, من اأولئك الدكتور ظافر القا�شمي, حيث قال 
بعد ذكره لقول ال�رشخ�شي املنقول اآنًفا: وبهذا فتحت ال�رشيعة االإ�شالميَّة اأبواب املحاماة 

اأمام املراأة قبل اأكرث من األف عام )))). 
ا يف فتوى له ))))؛ حيث قال:   وذهب ال�شيخ عبداملن�شف عبدالفتاح اإلى اجلواز اأي�شً
اأف�شل اخللق على االإطالق,  »القول الف�شل يف هذا ما جاء يف االإر�شاد االإلهي كن�شاء 

قال اهلل تعالى چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
اأن يكون قولهن  اأمرهن اهلل عزَّ وجلَّ  )))), فقد  چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
القلب عالمة مبا تظهر عليه من  جزاًل, وكالمهن ف�شاًل, وال يكون على وجه يظهر يف 
اللني, كما كانت احلال عليه يف ن�شاء العرب يف مكاملة الرجل, برتخيم ال�شوت ولينه, 

الفجور  ت�شوف  اأو   ... �شكِّ اأي  چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  مثل هذه چ  فنهاهن عن 
َواب الذي ال تنكره ال�رشيعة وال النُّفو�ض االأبيَّة. چڄ ڄ ڄ چ وهو ال�شَّ

فاإنَّه ُيندب لها الغلظة يف القول ن�شبًيا, من غري رفع   فاإذا خاطبت املراأة االأجانب, 
االإ�شالم حرية  احرتم  وقد  احلديث,  اأثناء  الكالم  بخف�ض  ماأمورة  املراأة  فاإنَّ  ال�شوت, 
الراأي للمراأة, وجعل لها احلق يف الدفاع عن نف�شها, اأو عن غريها اإذا اقت�شى احلال اإلى 
ي اهللُ َعنه- �شعد املنرب ذات يوم فقال  ذلك �شبياًل. حيث ُروي اأن عمر بن اخلطاب -َر�شِ
يف خطبته: »ال تزيدوا مهور الن�شاء على اأربعني اأوقية, فمن زاد اأُلقيت الزيادة يف بيت 
املال, فنه�شت �شيدة من �شفوف الن�شاء قائلة: ما ذاك لك يا ابن اخلطاب, في�شاألها: ومِلَ؟ 

فتجيبه: الأن اهلل -تعالى- يقول: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
,(((( چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
))))  قد يقال: �أن �لأنظمة و�لقو�نني ل متثل قوًل يف �مل�صاألة، قلت: يبقى �أّن م�صريهم �إلى ر�أي يدل على قول و�ختيار.

))))  نظام �حلكم يف �لإ�صالم، د. ظافر �لقا�صمي، �ص)8).
))))  ُن�صرت يف جريدة )�مل�صلمون)، �لعدد 0).

))))  �لأحز�ب: )).
))))  �لن�صاء: 0).
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 .(((( عمر  واأخطاأ  امراأة  اأ�شابت  امل�شهورة:  عبارته  ويقول  ويبت�شم,  عمر,  فيتهلل وجه 
ذهب  وقد   ,((7( حق  اأنه  ترى  كما  الدفاع  مبهمة  تقوم  اأن  املــراأة  على  حرج  فال  وعليه 
�لقا�ضي عبد�لقادر �لعماري �إلى عدم ��ضرت�ط �لرجولة يف �لوكيل �ملحامي قائاًل: »من 
قال من الفقهاء اأن التوكيل يف اخل�شومة �شواًء يف ق�شايا الزواج, اأو ق�شايا االأموال, 
))))  خطبة عمر ر�صي �هلل عنه مروية يف م�صند �لإمام �أحمد برقم ))8)، 87)، 0)))، ويف �صنن �أبي د�ود، 
كتاب �لنكاح، باب �ل�صد�ق برقم ))0)))، و�لرتمذي، كتاب �لنكاح، باب ما جاء يف مهور �لن�صاء برقم 
))))))، و�لن�صائي، كتاب �لنكاح، باب �لق�صط يف �لأ�صدقة، برقم )9))))، و�بن ماجه، كتاب �لنكاح، 
باب �صد�ق �لن�صاء، برقم )887)). ومل يرد يف تلك �لرو�يات �عرت��ص �ملر�أة على عمر ر�صي �هلل عنه، 

�أما �عرت��ص �ملر�أة فقد جاء من ثالث طرق:
�لطريق �لأول: عن جمالد بن �صعيد �ل�صعبي عن بن عمر -ر�صي �هلل عنه-. وهذ� �لطريق روى �حلافظ   
�لطريق  هذ�  تف�صريه  يف  كثري  �بن  �حلافظ  و�أورد  منقطع،  هذ�  وق��ال:   ((((/7( به  �لق�صة  �لبيهقي 
�إ�صناده جيد قوي، و�أقره �ل�صيخ �لألباين يف �لإرو�ء ))/8)))، ومع �نقطاعه �صعيف  ))/))))، وقال: 
من �أجل جمالد وهو �بن �صعيد لي�ص بالقوي، وقال �حلافظ �بن حجر: جمالده لي�ص بالقوي. يف تقريب 

�لتهذيب، د�ر �لر�صيد، �صوريا، �لطبعة �لأولى، )0))ه�-)98)م، �ص0)).
�لطريق �لثاين: عن عبد�لرز�ق عن قي�ص بن �لربيع، عن �أبي ح�صني، عن �أبي عبد�لرحمن �ل�ُصلمي. قال:   
عمر -ر�صي �هلل عنه-. �أورده �حلافظ بن كثري يف تف�صريه ))/)))) ومل يتكلم عنه. قال �ل�صيخ �لألباين 

يف �لإرو�ء ))/8))) �إ�صناده �صعيف �أي�صًا، فيه عّلتان:
�لأولى: �لنقطاع، فاإن �أبا عبد�لرحمن �ل�ُصلمي، و��صمه عبد�هلل بن حبيب بن ربيعة مل ي�صمع من عمر كما   

قال �بن معني.
�لأخرى: �صوء حفظ قي�ص بن �لربيع، قلت: قول �بن معني يف عدم �صماع �ل�صلمي من عمر ذكره �حلافظ   
�بن حجر يف تهذيب �لتهذيب، موؤ�ص�صة �لر�صالة، بريوت، �لطبعة �لأولى، ))))ه� -)00)م، )/0))، �أما 
قي�ص بن �لربيع فقد ذكر �حلافظ �بن حجر يف �لتقريب �ص7)) �أنه �صدوق تغرّي ملا َكرُبَ و�أدخل عليه �بنه 

ما لي�ص من حديثه فحدث به.
�لطريق �لثالث: عن �لزبري بن بكار قال حدثني عمي م�صعب بن عبد�هلل، عن جدي قال: عمر -ر�صي �هلل   
عنه-، وهذ� �لطريق �أورده �حلافظ بن كثري يف تف�صريه ))/)))) وقال: فيها �نقطاع. وهذه �لطريق مل 

يتكلم عليها �ل�صيخ �لألباين وكاأنها خفيت عليه.
وبالنظر �إلى ما ُذكر يتبني �أن ق�صة �عرت��ص �ملر�أة على عمر يف �صحتها نظر من جهة �ل�صند، بل ذهب   
�لألباين �إلى �أنها منكرة كما �أ�صلفت، وحكمه بالنكارة مبني على حكمه بنكارة �ملنت، حيث ذكر �أن توجيه 
عمر -ر�صي �هلل عنه- بعدم �ملغالة يف �ملهور مو�فق لل�صنة، ثم �إنه ل يوجد معار�صة بني �لآية - وبني قول 

عمر -ر�صي �هلل عنه-، ويتجلى ذلك من وجهني:
)- �أن نهيه مو�فق لل�صنة، ولي�ص من باب �لتحرمي بل �حلث و�لرتغيب.  

)- �أن �لآية وردت يف �ملر�أة �لتي ُيريد �لزوج طالقها، وكان قدم لها مهرً�، فال يجوز �أن ياأخذ منه �صيئًا دون ر�صاها   
مهما كان كثريً�، ُينظر: جملة �لتمدن �لإ�صالمي �لأردنية، )8))ه�-))9)م، لالأجز�ء: ))-))، �ص)))-9)).

)7))  �ملحاماة تاريخها يف �لنظم وموقف �ل�صريعة �لإ�صالمية منها، م�صهور �صلمان، �ص98)-99).
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اأو ق�شايا اجلنايات, ال تتواله املراأة؟!«)8)).
وميكن اأن ي�شتدل لهذا القول مبا يلي: 

االأ�شل  من  )املحاماة(  باخل�شومة  والوكالة  عموًما,  الوكالة  جواز  االأ�شل  اأن   -1
اجلائز.

2- ق�شة املراأة التي راجعت عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه- يف املهور.
3- اأن املراأة لها حاجات ال ميكن اأن تف�شح بها اإال لبنات جن�شها.

4- اأن اأكرث الدول العربيَّة واالإ�شالميَّة اأجازت تويل املراأة للمحاماة.
�لقول �الآخر: َيَرى عدم جو�ز تويل �ملر�أة للمحاماة، وَيَرى ��ضرت�ط �لرجولة للمحامي 
وكيل اخل�شومة, وهذا القول هو قول ال�شلف, كما نقل ذلك ال�شيخ م�شهور �شلمان 
ل امراأة, ولو ملرة  بقوله: ومل يعرف عن اأحد منهم )ال�شحابة( -ر�شي اهلل عنهم- اأنه وكَّ

واحدة فقط)9)). و�شاأنقل جملة من كالم ال�شلف يف امل�شاألة. 
 وهذا القول اأورده ثلة من الباحثني يف كتبهم, ومن اأول من �رشح بذلك ح�شبما 
ظهر يل ال�شيخ م�شهور ح�شن �شلمان يف كتابه: )املحاماة تاريخها يف النظم وموقف 
)الوكالة على  ر�شالته:  ال�شيخ يف  اآل  بن ح�شن  اهلل  وال�شيخ عبد   ,((0( منها(  ال�رشيعة 
كتابه:  يف  اليو�شف  حممد  م�شِلم  والدكتور   ,(((( االإ�شالمي(  الفقه  يف  اخل�شومة 
)املحاماة يف �شوء ال�رشيعة والقوانني الو�شعيَّة( )))), وال�شيخ عبد اهلل بن حممد اآل 

)8))  مقال: جملة �لأمة �لقطرية، �لعدد 7)، �ص)).
)9))  �ملحاماة تاريخها يف �لنظم وموقف �ل�صريعة �لإ�صالمية منها، م�صهور �صلمان، �ص)0).
)0))  �ملحاماة تاريخها يف �لنظم وموقف �ل�صريعة �لإ�صالمية منها، م�صهور �صلمان، �ص99).

))))  �لوكالة على �خل�صومة يف �لفقه �لإ�صالمي، �ل�صيخ عبد�هلل بن ح�صن �آل �ل�صيخ، بحث ماج�صتري مقدم 
جلامعة �لإمام حممد بن �صعود �لإ�صالمية بالريا�ص لعام 9)))ه�-998)م، �ص)8).

))))  �ملحاماة يف �صوء �ل�صريعة �لإ�صالمية و�لقو�نني �لعربية، د. م�صِلم حممد جودت �ليو�صف، موؤ�ص�صة �لريان، 
بريوت، لبنان، �لطبعة �لأولى، ))))ه�-)00)م، �ص0)8.
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خنني يف بحثه: )الوكالة على اخل�شومة واأحكامها املهنيَّة()))), والدكتور بندر بن عبد 
العزيز اليحيى يف كتابه: )املحاماة يف الفقه االإ�شالمي( )))), وال�شيخ حممد جميل زينو 

يف كتابه: )تكرمي املراأة يف االإ�شالم( )))).
 وقد ا�شتدل اأ�شحاب هذا القول باأدلة منها: 

اأواًل: اأدلة من القراآن الكرمي: 
 (((( چ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  تعالى:  اهلل  قول   -1
وهذه االآية يف حقِّ املراأة, فهي ن�شاأت يف الزينة واحللي, وهي كذلك غري قادرة على 
املخا�شمة واملجادلة يف الغالب, قال قتادة )7)): ما تكلمت امراأة ولها حجة اإال جعلتها 
على نف�شها )8))، فاملر�أة ما خلقت لتجادل وتخا�ضم من �لنا�س، و�إمنا خلقت لغري ذلك مما 

ينا�شب قدراتها النف�شيَّة واجل�شديَّة.
ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  تعالى:  اهلل  قــول   -2
ى ى ائچ)9)). فقد اأمر اهلل واأوجب يف خماطبة الن�شاء اأن يخاطبهن 
من وراء حجاب؛ �شيانة للرجل واملراأة من الوقوع يف الفتنة, وحفًظا للمراأة من قالة 
ال�شوء ومو�شع الريبة, ولهذا فاإنَّ املراأة ال يتاأتى منها اأن تربز اإلى املجال�ض, وال تخالط 
اإليها  النَّظر  حرم  فتاة  كانت  اإن  الأّنها  للنظري,  النظري  مفاو�شة  تفاو�شهم  وال  جال  الرِّ

))))  �لوكالة على �خل�صومة و�أحكامها �ملهنية، �ل�صيخ عبد�هلل بن حممد �آل خنني، جملة �لعدل �ل�صادرة من 
وز�رة �لعدل باململكة �لعربية �ل�صعودية، �لعدد �خلام�ص ع�صر، ))))ه�، �ص8).

�لأولى،  �لطبعة  �لتدمرية،  د�ر  �ليحيى،  بندر  د.  مقارنة،  فقهية  در��صة  �لإ�صالمي،  �لفقه  يف  �ملحاماة    ((((
8)))ه�-007)م، )/))).

))))  تكرمي �ملر�أة يف �لإ�صالم، حممد جميل زينو، د�ر �لقا�صم، �لريا�ص، �لطبعة �لأولى، ))))ه�، �ص7).
))))  �لزخرف: 8).

)7))  قتادة بن دعامة بن قتادة �ل�صدو�صي �لب�صري �أبو �خلطاب، ولد عام 0)ه�، من كبار فقهاء �لتابعني، وكان 
مربزً� يف �لتف�صري و�حلديث، وكان م�صرب �ملثل يف �حلفظ، تويف عام 8))ه�، ُينظر: �صري �أعالم �لنبالء، 

�لذهبي، )/90.
�لعربي،  �إحياء �لرت�ث  �أحمد �لأن�صاري �لقرطبي، د�ر  �أبي عبد�هلل حممد بن  �لقر�آن،  )8))  �جلامع لأحكام 

لبنان، ت�صحيح ه�صام �لبخاري، �لطبعة �لأولى، ))))ه� - )99)م، ))/)7.
)9))  �لأحز�ب: )).
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جال مل�ض واحد تزدحم فيه معهم, وتكون  وكالمها, واإن كانت بْرزة مل يجمعها والرِّ
مناظرة لهم, وال يفلح قط من ت�شور هذا, وال من اعتقده )70).

جال �شيكون يف اأمرين))7):   واملراأة اإذا امتهنت املحاماة, فاإنَّ اختالطها بالرِّ
الدوائر  على  وترددها  درجاتها,  اختالف  على  املحاكم  يف  جال  بالرِّ اختالطها   -1

جال. الق�شائيَّة واالأمنيَّة املليئة بالرِّ
بل  بينهم,  النَّظر  واإدامة  معهم,  والتب�شط  الق�شايا,  اأرباب  للموكلني  2- خمالطتها 

واخللوة وحدهما املف�شية اإلى الفتنة, ومر�ض القلوب بال�شهوة.
ثانًيا: اأدلة من ال�شنَّة: 

1- قول النَّبّي -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم-: »اأال ال يخلَونَّ رجل بامراأة؛ اإال كان ثالثهما 
ال�شيطان« ))7).

2- وقوله -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم-: »ال يخلون رجل بامراأة؛ اإال مع ذي حمرم«))7).
يطان ثالثهما وجلي�شهما,  مة؛ الأن ال�شَّ جل غري املَْحرم لها حُمرَّ  فاخللوة بني املراأة والرَّ
عي اأحدهما اأنه مع�شوم من الفتنة,  و�شي�شعى اإلى اإيقاعهما يف الفاح�شة, وال ميكن اأن يدَّ
ل �شاحب الق�شية ال بُدَّ  حتَّى واإن كان اأو كانت من اأتقى النَّا�ض واأ�شلحهم, وخلوة املوكِّ
ة التي قد مُينع �شاحب الق�شية  ا يف الق�شايا ذات املالب�شات اخلا�شَّ واأن حتدث, خ�شو�شً

من اجلهات االأمنيَّة باجللو�ض مع اأحد اإال حماميه ))7).
ثالًثا: االإجماع: 

لة اإلى عدم توكيل املراأة يف اخل�شومات, واإلى   فقد جرى العمل منذ الع�شور املف�شّ

)70)  �أحكام �لقر�آن، حممد بن عبد�هلل بن �لعربي، حتقيق: علي �لبخاري، د�ر �لفكر، بريوت، ب - ت،)/)8). 
�جلامع لأحكام �لقر�آن، حممد بن �أحمد �لقرطبي، ))/)8).

))7)  ُينظر: �لوكالة على �خل�صومة يف �لفقه �لإ�صالمي، �ل�صيخ عبد�هلل بن ح�صن �آل �ل�صيخ، �ص)8).
))7)  جامع �لرتمذي، كتاب �لفنت، باب ما جاء يف لزوم �جلماعة، رقم ))))))، و�صححه �لألباين، )/97).

))7)  �لبخاري، كتاب �لنكاح، باب ل يخلو رجل بامر�أة �إل مع ذي حمرم، رقم )))0)).
))7)  ُينظر: �ملحاماة يف �صوء �ل�صريعة �لإ�صالمية و�لقو�نني �لعربية، د. م�صِلم �ليو�صف، �ص9)).



239
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

جال بذلك, ولو كان جائًزا حلدث ولو مرة يف تلك الع�شور االإ�شالميَّة  اخت�شا�ض الرِّ
املتعاقبة ))7).

املناق�ضة والرتجيح: 
�أدلة  نناق�س  �أن  وميكن  �ملحاماة،  يف  �لرجولة  با�ضرت�ط  �لقول  �لر�جح  �أن  يل  يظهر 

وتعليالت القول االأول مبا يلي: 
1- اأن االأ�شل جواز الوكالة للرجل واملراأة.

 ويجاب عنه باأن عبارات الفقهاء ال تخرج عن اأمرين: 
اأ- عبارات تفيد جواز توكيل الن�شاء فيما ينا�شب طبيعة املراأة, وال حمظور يف توليها 

اإياه كالبيع وال�رشاء ونحوه, وهذه تقت�رش داللتها على ما يتناول اللفظ.
وهذا  املتقدمة,  ال�رشخ�شي  كعبارة  عموًما,  املراأة  توكيل  جواز  تفيد  عبارات  ب- 
املحاذير  من  توكلها  على  يرتتَّب  ملا  املــراأة,  تتواله  اأن  ي�شلح  ال  مبا  خم�ش�ض  العموم 
جال,  الرِّ اإال  اأ�شاًل ال يجريه  العقد  اإما مراعاة لطبيعتها, كاملحاماة, واإما الأن  ال�رشعيَّة, 

كعقد النكاح, واإما الأن العمل ال ينا�شب املراأة اأن تقوم به, كاإقامة احلدود))7).
2- ق�شة املراأة التي راجعت عمر يف املهور.

 ويجاب عنه باأن الق�شة ال ت�شح )77), واإن �شاعت على االأل�شنة, ولهذا ال حجة يف 
اال�شتدالل بها.

3- اأن للمراأة حاجات ال ميكن اأن ت�رشح بها اإال لبنات جن�شها.
 ويجاب عنه: نعم املراأة قد يكون لها ق�شايا وم�شائل ال ميكن اأن يفهمها جيًدا حماميها 
لكن  الزوجيَّة...  كالق�شايا  بها,  الت�رشيح  احلياء من  جال, وقد مينعها  الرِّ ووكيلها من 
�ل�صريعة  �صوء  يف  �ملحاماة  ���ص)0).  �صلمان،  م�صهور  منها،  �ل�صريعة  وموقف  تاريخها  �ملحاماة  ُينظر:    (7((

�لإ�صالمية و�لقو�نني �لعربية، د. م�صِلم �ليو�صف، �ص0)).
))7)  ُينظر: �لوكالة على �خل�صومة يف �لفقه �لإ�صالمي، �ل�صيخ عبد�هلل بن ح�صن �آل �ل�صيخ، �ص)8)-)8).

)77)  ُينظر: �حلا�صية رقم ))) �ص0).
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هذه حاالت خا�شة ال ميكن اأن تكون �شبياًل لو�شع قاعدة يف هذه اخل�شو�ض, وا�شتنتاج 
باإباحة وجود م�شت�شارات  اأن يقال  اإلزامي بحلِّ مهنة املحاماة للمراأة, لكن ميكن  حكم 

وم�شاعدات للمحامني لك�شف مالب�شات تلك الق�شايا الن�شائيَّة.
4- اأن اأكرث الدول االإ�شالميَّة والعربيَّة اأجازت تويل املراأة للمحاماة.

ليل, وقد حّذرنا اهلل   ويجاب عنه باأن احلق ال ُيعرف بكرثة فاعليه, لكن ُيعرف بالدَّ
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  احلق:  وترك  االأكرث  طاعة  من  وتعالى-  -�شبحانه 

ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ چ)78).
ة مرجحات للقول املختار, منها قول اهلل تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ   وثمَّ
ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 

چچ )79).
 قال يف التحرير والتنوير: 

واملجتمع  الن�شاء  وحقوق  جال  الرِّ حقوق  يف  ت�رشيع  لذكر  ابتدائي  »ا�شتئناف   
ال�شيما  العائلة,  نظام  اإلى  الراجعة  االأحكام  ملنا�شبة  قبله  ما  عقب  ُذكر  وقد  العائلي. 
تتفرع  ُكّلّي  ت�رشيعي  اأ�شل  ٻچ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  فقوله:  الن�شاء,  اأحكام 

عنه االأحكام التي يف االآيات بعده, فهو كاملقدمة.
 وقوله: چ ٺ چ تفريع عنه مع منا�شبته ملا ذكر من �شبب نزول چ ں 
ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
 (80( چ  ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

فيما تقدم.
)78)  �لأنعام: ))).

)79)  �لن�صاء: )).

)80)  �لن�صاء: )).
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 واحلكم الذي يف هذه االآية حكم عام جيء به لتعليل �رشع خا�ض.
جال( و)النِّ�َشاء( لال�شتغراق. وهو ا�شتغراق عريف مبني   فلذلك فالتعريف يف )الرِّ
اإلى  املراأة«, يوؤول  جل خري من  النا�ض: »الرَّ اإلى احلقيقة, كالتعريف يف قول  النَّظر  على 
اال�شتغراق العريف؛ الأن االأحكام امل�شتقراأة للحقائق اأحكام اأغلبية, فاإذا بُني عليها ا�شتغراق 
فهو ا�شتغراق عريف. والكالم خرب م�شتعمل يف االأمر ك�شاأن الكثري من االأخبار ال�رشعيَّة.

وقيُّوم  وقيَّام  ام  قوَّ يقال:  وي�شلحه,  ويليه  �شيء,  �شاأن  يقوم على  الذي  ام:  والقوَّ  
اأو ا�شتعارة متثيلية؛ الأن  وقيِّم, وكلها م�شتقة من القيام املجازي الذي هو ماز مر�شل 
�شاأن الذي يهتم باالأمر ويعتني به اأن يقف ليدير اأمره, فاأطلق على االهتمام القيام بعالقة 
جال من كان من  اللزوم, اأو �ُشبِّه املهتم بالقائم لالأمر على طريقة التمثيل. فاملراد من الرِّ
اأفراد حقيقة الرجل, اأي ال�شنف املعروف ومن النوع االإِن�شاين, وهو �شنف الذكور, 
جال جمع  وكذلك املراد من الن�شاء �شنف االإناث من النوع االإِن�شاين, ولي�ض املراد الرِّ
جل مبعني َرُجل املراأة, اأي زوجها؛ لعدم ا�شتعماله يف هذا املعنى, بخالف قولهم:  الرَّ
امراأُة فالن, وال املراد من الن�شاء اجلمُع الذي يطلق على االأزواج االإناث, واإن كان ذلك قد 
ا�شتعمل يف بع�ض املوا�شع مثل قوله -تعالى-: چ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ 
چے  -تعالى-:  قوله  يف  كما  الو�شع  باأ�شل  اللفظ  عليه  يدل  ما  املراد  بل   .(8((

ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ ))8).
وبناته ووالياه.  اأزواجه  يريد  َحَراِئرا«,  مَيُتَم  ن�شوتي حتَّى  ))8): »وال  النابغة   وقول 
فموقع چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ موقع املقدمة للحكم بتقدمي دليله لالهتمام 

ليل, اإذ قد يقع فيه �شوء تاأويل. بالدَّ
))8)  �لن�صاء: )).
))8)  �لن�صاء: )).

))8)  زياد بن معاوية بن �صباب �لذبياين �لغطفاين �مل�صري، �صاعر جاهلي، من �لطبقة �لأولى من �أهل �حلجاز، 
كانت �ل�صعر�ء تق�صده فتعر�ص عليها �أ�صعارها، وكان �أح�صن �صعر�ء �لعرب ديباجة، ل تكلف يف �صعره ول 

ح�صو، وعا�ص عمرً� طوياًل. ُينظر: �لأعالم، �لزركلي، )/)).
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واالإنتاج  االكت�شاب  وقيام  والدفاع,  احلفظ  قيام  هو  الن�شاء  على  جال  الرِّ وقيام 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  چ  تعالى:  قال  ولذلك  املــايل, 
اإن  اأموالهم,  من  باإنفاقهم  بع�ض,  على  بع�شهم  اهلل  تف�شيل  اأي:   (8(( چ  ٺ 
اأنفقوه  بالذي  بع�شهم,  به  اهلل  ف�شل  الذي  اأو  م�شدريَّة,  اجلملتني  يف  )ما(  كانت 
اأما  ال�شلتني حمذوفان:  فالعائدان من  اإن كانت )ما( فيهما مو�شولة,  اأموالهم,  من 
املجرور فالأن ا�شم املو�شول مرور بحرف مثل الذي ُجرَّ به ال�شمري املحذوف, واأما 
العائد املن�شوب من �شلة چ ڀ ڀ چ فالأن العائد من املن�شوب يكرث حذفه 
من ال�شلة. واملراد بالبْع�ض يف قوله تعالى: چ پ پ پ پ ڀ چ. هو 
جال كما ظاهر من العطف يف قوله: چ ڀ ڀ ڀ ٺ چ. فاإن  فريق الرِّ

ال�شمريين للرجال.
جل يف الذب عنها  يَّة التي تقت�شي حاجة املراأة اإلى الرَّ  فالتف�شيل هو يف املزايا اجِلِبلِّ
وحرا�شتها لبقاء ذاتها, فهذا التف�شيل ظهرت اآثاره على مرِّ الع�شور واالأجيال, ف�شار 
امني على الن�شاء, فاإنَّ  جال قوَّ حًقا مكت�شًبا للرجال, وهذه حجة بُرهانيَّة على كون الرِّ

جال من هذه الناحية م�شتمرة واإن كانت تقوى وت�شعف. حاجة الن�شاء اإلى الرِّ
ر  اأمر قد تقرَّ اأّن ذلك  اإلى  چ جيء ب�شيغة املا�شي لالإمياء  ڀ ڀ  چ   وقوله: 
اأزواج  من  العائلة  لن�شاء  العائلون  هم  جال  فالرِّ القدم,  منذ  االإن�شانيَّة  املجتمعات  يف 
جال, فقد  جال؛ الأن االكت�شاب من �شاأن الرِّ اإلى �شمري الرِّ وبنات, واأ�شيفت االأموال 
جال,  كان يف ع�شور البداوة بال�شيد وبالغارة وبالغنائم واحلرث, وذلك من عمل الرِّ
جال يف ع�شور احل�شارة بالغر�ض والتجارة واالإجارة واالأبنية, ونحو  وزاد اكت�شاب الرِّ
العرب,  الب�رش, وال�شيما  اإلى م�شطلح غالب  ذلك, وهذه حجة, خَطابيَّة الأّنها ترجع 
جل  وَيْنُدر اأن تََتولَّى الن�شاء م�شاٍع من االكت�شاب, لكن ذلك نادر بالنِّ�شبة اإلى عمل الرَّ

مثل ا�شتئجار الظئر نف�شها, وتنمية املراأة مااًل ورثته من قرابتها.

))8)  �لن�صاء: )).



243
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  چ  -تعالى-:  قوله  �شوغ  االإعجاز  بديع  ومن   
ڀ ڀ ڀ ٺ چ ))8). يف قالب �شالح للم�شدريَّة وللمو�شوليَّة, فامل�شدريَّة 
م�شعرة باأن القيمية �شببها تف�شيل من اهلل واإنفاق, واملو�شوليَّة م�شعرة باأن �شببها ما يعلمه 
جال, ومن اإنفاقهم لي�شلح اخلطاب للفريقني: عاملهم وجاهلهم« ))8). النَّا�ض من ف�شل الرِّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى:  »يقول  العظيم:  القراآن  تف�شري  يف  وجاء   
اأي: هو رئي�شها وكبريها واحلاكم عليها وموؤدبها  جل قيِّم على املراأة,  اأي: الرَّ \چ 
اأف�شل من  جال  اأي: الأن الرِّ  (87( چ  ٻ پ پ پ پ ڀ  چ  ت:  اإذا اعوجَّ
امللك  جال, وكذلك  بالرِّ النبوة خمت�شًة  املراأة, ولهذا كانت  جل خري من  الن�شاء, والرَّ

االأعظم, لقوله -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم-: »لن يفلح قوٌم ولَّوا اأمرهم امراأة« )88).
جل تعدل �شهادة امراأتني, وبنّي اهلل -تعالى- العلَّة يف ذلك:   وقد جعل اهلل �شهادة الرَّ
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  چڈ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں چ )89).
))8)  �لن�صاء: )).

))8)  �لتحرير و�لتنوير، �ل�صيخ حممد �لطاهر بن عا�صور، د�ر �صحنون للن�صر و�لتوزيع، تون�ص، ب-ت، )/7)-9).
)87)  �لن�صاء: )).

)88)  �لبخاري، كتاب �ملعازي، باب كتاب �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- �إلى ك�صرى وقي�صر برقم ))))))، ويف 
كتاب �لفنت ذكر ��صم �لباب برقم )7099)، �لرتمذي، كتاب �لفنت، ومل يذكر ��صم �لباب، رقم ))))))، 
و�لن�صائي، كتاب �آد�ب �لق�صاء، باب �لنهي عن ��صتعمال �لن�صاء يف �حلكم برقم )88))). قال �لقا�صي 
�ملحدث �ل�صيخ �أحمد �صاكر رحمه �هلل: “�أما �لن�صاء يف ع�صرنا، فقد مالأهن �لكرب و�لغرور و�لطغيان، مبا 
بث �أعد�وؤنا �ملب�صرون و�مل�صتعمرون يف نفو�صهن، بالتعليم �ملتهتك �لفا�صق. فزعمن لأنف�صهن حق �مل�صاو�ة 
بالرجال يف كل �صيء! يف ظاهر �أمرهن، وهن على �حلقيقة م�صتعليات طاغيات، يردن �أن يحكمن �لرجال 
يف �لد�ر وخارج �لد�ر، و�أن يعتدين على �لت�صريع �لإ�صالمي، حتى فيما كان فيه �لن�صو�ص �ل�صريحة من 
و�أن يخرجن  لهن،  لي�ص  ما  �لرجال  �صوؤون  يتولني من  فعاًل،  يكون حاكمات  �أن  يردن  بل  و�ل�صنة.  �لكتاب 
على ما �أمر �هلل به ور�صوله. بل يكفرن باأن �لرجال قو�مون على �لن�صاء، ويكفرن باأنه “لن يفلح قوم ولو� 
�أمرهم �مر�أة”، حتى طمعن يف منا�صب �لق�صاء وغريه، و�صاعدهن �لرجال �لذي هم �أ�صباه �لرجال. ومل 
يخ�ص هوؤلء ول �أولئك ما ور�ء ذلك من ف�صاد و�نهيار، ثم من �صخط �هلل و�صديد عقابه”. عمدة �لتف�صري 

�خت�صار �بن كثري، �أحمد �صاكر، تر�ث �لإ�صالم مب�صر، ب - ت، )/)0).
)89)  �لبقرة: )8).
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الكتابة  مع  باالإ�شهاد  اأمر  چ.  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ  »وقوله:   
يف  يكون  اإمنا  وهذا  چ.  گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ  التوثقة  لزيادة 
جل لنق�شان عقل املراأة. كما  االأموال ما ُيق�شد به املال. واإمنا اأقيمت املراأتان مقام الرَّ
ي اهللُ َعنه-, عن النَّبّي -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- روى م�شلم عن اأبي هريرة )90) -َر�شِ

اأنه قال: »يا مع�رش الن�شاء ت�شدْقَن واأكرثَن اال�شتغفار, فاإين راأيتكن اأكرث اأهل النار, 
اللعن  تكرثن  قال:  النار؟  اأهل  اأكرث  اهلل  يا ر�شول  لنا  وما  َجْزلَة:  منهن  امراأة  فقالت 
وتكُفْرن الع�شري, ما راأيت من ناق�شات عقل ودين اأغلب لذي لُّب منكن, قالت: يا 
ر�شول اهلل, ما نق�شان العقل والدين؟ قال: »اأما نق�شان عقلها ف�شهادُة امراأتني تعدل 
رم�شان,  وتفطر يف  ت�شلي,  ال  الليايل  ومتكُث  العقل,  نق�شان  فهذا  �شهادة رجل, 

فهذا نق�شان الدين« ))9) ))9).
 وقوله: چ گ گ ڳ ڳ چ. فيه داللة على ��ضرت�ط �لعد�لة يف �ل�ضهود. 
من غري  باالإ�شهاد  االأمر  من  القراآن  مطلق يف  كلِّ  على  ال�شافعي  به  مقّيد, حكم  وهذا 
��ضرت�ط، وقد ��ضتدل من رّد �مل�ضتور بهذه �الآية، )�لد�لة( على �أن يكون �ل�ضاهد عداًل 

مر�شًيا. وقوله: چ ڳ ڳ ڱ چ. يعني املراأتني, اإذا ن�شيت ال�شهادة چڱ 
ڱ ڱں چ.َفُتْذِكَر اإِْحَداُهَما االأُْخَرى اأي: يح�شل لها ذكرى مبا وقَّع به االإ�شهاد, 

نقله �بن حجر  �لنووي فيما  �أبيه �ختالفًا كثريً�، قال  و��صم  ��صمه  ُ�ختلف يف  �أبو هريرة: �صحابي جليل    (90(
عنه: ��صم �أبي هريرة عبد�لرحمن بن �صخر على �لأ�صح من ثالثني قوًل. قال �لبخاري: عنه روى عن نحو 
�أهل �لعلم، وكان �أحفظ من روى �حلديث يف ع�صره، مات �صنة ثمانية وخم�صني للهجرة  �لثمامنائة من 
وقيل غري ذلك. ُينظر: �لكنى و�لأ�صماء لالإمام م�صلم بن �حلجاج، �لطبعة �لأولى، �ملجل�ص �لأعلى باجلامعة 

�لإ�صالمية، �ملدينة �ملنورة، )0))ه�-)98)م، )/889، �لإ�صابة، �بن حجر، ))/))-79.
))9)  هذ� �للفظ هو لفظ حديث �بن عمر، قاله �ل�صيخ �أحمد �صاكر، ُينظر: عمدة �لتف�صري �خت�صار �بن كثري، 

�أحمد �صاكر، )/)0).
))9)  �صحيح م�صلم، كتاب �لإميان، باب نق�صان �لإميان بنق�ص �لطاعات، وبيان �إطالق لفظ �لكفر على غري �لكفر 
باهلل، رقم )))))، �ص0)، م�صند �أحمد يف م�صند �بن عمر رقم ))))))، 9/)))، و�صنن �بن ماجة، كتاب 
�لفنت، باب فتنة �لن�صاء رقم ))00))، �ص0)). ورو�ه �لبخاري عن �أبي �صعيد �خلدري -ر�صي �هلل عنه- بلفظ 
فيه �ختالف ي�صري يف كتاب �حلي�ص، باب ترك �حلائ�ص �ل�صوم رقم ))0))، �ص80، وتكرر يف �أبو�ب �أخرى.
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اإن �شهادتها معها  قال:  التَّذكار. ومن  بالت�شديد من  چ  ڱ  چ  اآخرون  قراأ  ولهذا 
جتعلها ك�شهادة َذَكر - فقد اأبعد! وال�شحيح االأول« ))9).

 قوله -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم-: اأما نق�شان العقل ف�شهادُة امراأتني تعدل �شهادة رجل, تنبيه 
نبَّه اهلل -تعالى- عليه يف كتابه بقوله  منه -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- على ما وراءه, وهو ما 
تعالى: چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں چ.اأي: اأنهن قليالت ال�شبط ))9).

رَب ب�شهادة امراأة اأخرى,   واأن نق�شان عقلها من جهة �شعف حفظها, واأن �شهادتها جُتْ
وذلك ل�شبط ال�شهادة ب�شبب اأنها قد تن�شى, اأو قد تزيد يف ال�شهادة. 

وال  ال�شوم  وتدع  ال�شالة,  تدع  والنفا�ض  احلي�ض  فالأّنها يف حال  دينها  نق�شان  واأما   
تق�شي ال�شالة, فهذا من نق�شان الدين, ولكن هذا النَّق�ض لي�شت موؤاخذة عليها واإمنا نق�ض 

, وهو الذي �رشعه �شبحانه وتعالى, رفًقا بها وتي�شرًيا عليها. حا�شل ب�رشع اهلل عزَّ وجلَّ
 وال يلزم من هذا اأن يكون نق�ض عقلها يف كلِّ �شيء, ونق�ض دينها يف كلِّ �شيء, 
النَّبيِّ  عن  ورد  واإمنا  و�شبطها,  ودينها  عقلها  جال يف  الرِّ من  كثري  فوق  امراأة  من  فكم 
جال يف العقل ويف الدين من  -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- اأن جن�ض الن�شاء دون جن�ض الرِّ

هاتني احليثيتني اللتني بيَّنهما النَّبيُّ -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- ))9).
فيما  ت�رشيعاته  االإ�شالم يف  ِحكمة  ))9) عن  الرافعي  االأديب م�شطفى �شادق   ويقول 
جل واملراأة: باأن »هذا الدين يقوم يف اأ�شا�شه على تربّية اأخالقيَّة عالية ين�شئ بها  يتعّلق بالرَّ
جل اأن يطمع يف مال املراأة اأو يكون عالة عليها؛ فمن ثمَّ اأوجب  طباًعا اأخرى, فهو يرباأ بالرَّ

))9)  تف�صري �لقر�آن �لعظيم، �أبو �لفد�ء بن كثري، د�ر �ل�صعب، �لقاهرة، م�صر، حتقيق �لبنا وعا�صور وغنيم، 
ب-ت، )/97)-98).

))9)  �صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، حميي �لدين �لنووي، �ملطبعة �مل�صرية ومكتباتها، ب-ت، )/)).
�آل  ح�صني  بن  خالد  و�إع���د�د  جمع  ب��از،  بن  عبد�لعزيز  �ل�صيخ  �لن�صائية،  �لفتاوى  يف  �لبازية  �لتحفة    (9((

عبد�لرحمن، د�ر �بن حزم، بريوت، لبنان، �لطبعة �لأولى، 7)))ه�-)00)م، )/)))-))).
))9)  م�صطفى �صادق عبد �لرز�ق �لر�فعي، �أ�صله من طر�بل�ص �ل�صام، وولد عام 98))ه�، �أُ�صيب بال�صمم، 
�لكتب  �ألَّف عددً� من  �لكبار،  و�لكتاب  �ل�صعر�ء  ومن  �لع�صر �حلديث،  �لأدب يف  رجال  كبار  ويعترب من 

و�لر�صائل، وتويف يف طنطا مب�صر عام ))))ه�. ُينظر: �لأعالم، �لزركلي، 7/))).
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عليه اأن ميهرها, واأن ينفق عليها وعلى اأوالدها, واأن يدع لها راأيها وعملها يف اأموالها, ال 
جل عاماًل  حتد اإرادتها بعمله وال باأطماعه وال باأهوائه؛ وكل ذلك ال يق�شد منه اإال اأن ين�شاأ الرَّ
كا�شًبا معتمًدا على نف�شه, م�شارًكا يف حميطه الذي يعي�ض فيه, قوًيا يف اأمانته, منّزًها يف 
بع�ض,  اإلى  بع�شها  يدعو  االأخالق -كما هو مقرر-  فاإنَّ  االأمور,  ملعايل  متهيًئا  مطامعه, 
ويعني �شيء منها على �شيء مُياثله, ويدفع قويها �شعيفها, وياأنف عاليها من �شافلها؛ وقد 
قلنا مراًرا: اإنه ال يجوز ملُتكلِّم اأن يتكلَّم يف حكمة الدين االإ�شالمي اإال اإذا كان قوي اخللق, 

فاإنَّ من ال يكون ال�شيء يف طبعه ال يفهمه, اإال فهم جدل, ال فهم اقتناع« )97).
 ويرد الرافعي على بع�ض املفتونني الذين اأُ�رشبوا حمبة تقليد الغرب, واأرادوا م�شاواة 
جل يف كلِّ �شيء حتَّى يف املرياث, ومبيًنا املفا�شد التي تنجم عن ذلك, »فاإن  املراأة بالرَّ
جل واأن تدفع له  قلت: كما يقول �شالمة مو�شى )98): اإن يف احلقِّ اأن تنفق املراأة على الرَّ
ر هذا واأ�شبح اأ�شاًل يعمل عليه, بطل زواج كل  املهر, ثمَّ ت�شاويه يف املرياث, قلنا: اإذا تقرَّ
الفقريات وهن �شواد الن�شوة, اإذ ال ميلكن ما ميهرن به وال ما ينفقن منه؛ وهذا ما يتحاماه 
االإ�شالم؛ الأن فيه ف�شاد االجتماع و�شياع اجلن�شني جميًعا؛ وهو ُمْف�ٍض بطبيعته القاهرة 
َواج لل�شاعة ولليوم وللوقت املحدد... والإيجاد لقطاء ال�شوارع بداًل من  اإلى جعل الزَّ
جل على حتمل امل�شوؤولية االجتماعيَّة  الرَّ َواج للعمر, وللواجب, ولرتبية  الزَّ اأن يكون 

باإيجاد االأ�رشة, واإن�شائها والقيام عليها, وال�شعي يف م�شاحلها«.
التي  االجتماعيَّة  النتيجة  ت�شتقيم  اأن  اأُريد  اإذا  القيا�ض  ينعك�ض  اأن  هنا وجب  ومن   
جل وال من حق املراأة بل من حق االأمة؛ وما ن�شاء ال�شوارع  هي يف الغاية ال من حق الرَّ
غلطات  فهن  مقلوبًا,  جاء  الذي  النظام  ذلك  نتائج  من  اإال  اأوروبــا  يف  املعامل  ون�شاء 
 - ))))ه���  �لأول��ى،  �لطبعة  لبنان،  ب��ريوت،  �لر�صالة،  موؤ�ص�صة  �لر�فعي،  �صادق  م�صطفى  �لقلم،  وْح��ُي    (97(

)00)م، )/8)).
مارك�ص  كارل  بفكر  تاأثر  �لعربي،  �لعامل  �ل�صرت�كية يف  رو�د  من  قبطي م�صري،  كاتب  مو�صى:  �صالمة    (98(
مارك�ص”،  كارل  مثل  عليه  وتربيت  به  تاأثرت  من  �لعامل  يف  لي�ص  �أنه  �أعرتف  �أن  “و�أحب  فيه:  قال  حتى 
و�صفه �لأديب م�صطفى �صادق �لر�فعي باأنه: معاد لالإ�صالم، تويف عام 8)9)م، �ملو�صوعة �حلرة، �ل�صبكة 

.http://ar.wikipedia.org ،لعنكبوتية�
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اأنف�شهم  جال عن  الرِّ األقاها  التي  الواجبات  املتهدمة, وهن  املتخربة وامل�شوؤلية  البيوت 
فوقعت حيث وقعت!

فاأ�شبح  الن�شل,  م�شوؤولية  انزاحت عنه  جل,  الرَّ املراأة عن  م�شوؤولية  انزاحت  واإذا   
ته؛ ولو عم هذه امل�شخ االجتماع واأ�رشع فيه الهرم واأتى عليه ال�شعف,  لنف�شه ال الأمَّ
واأ�شبحت احلكومات هي التي ت�شتولد النَّا�ض على الطريقة التي ت�شتنتج بها البهائم, 
وقد بداأ بع�ض كتاب اأوروبا يدعون حكوماتهم اإلى هذا الذي ابتلوا به وال يدرون �شببه, 

وما �شبُبُه اإال ما بيّنا اآنًفا« )99).
 ويقول بع�شهم: ملاذا ُيرتك ن�شف املجتمع معطاًل من دون عمل منتج؟! ملاذا ال تعمل 

جل فيها؟! املراأة يف ميادين العمل املختلفة؟! ملاذا ال تناف�ض الرَّ
القائلني  النَّظر يف حال قدوة هوؤالء  الت�شاوؤالت؛  اأح�شن جواب على هذه   قلت: 

وال�شائلني, ي�شف ال�شيخ حممد جميل زينو حال الغرب يف ذلك فيقول: 
 »لقد دخلت املراأة جميع ميادين العمل يف املجتمعات الغربيَّة, فكرثت البطالة يف 
�إيجاد حلول لتخفيف  بمِ�َضكلٍّ متفاقم، مما تع�رش على علماء �القت�ضاد  تلك �ملجتمعات 
حدة البطالة, اأو توقيف زيادِتها على االأقل, وكان ال�شبب الرئي�ض واملبا�رش للبطالة يف 
جال  تلك املجتمعات؛ هو دخول املراأة جميع ميادين العمل دون ا�شتثناء, فزاحمت الرِّ

يف الدوائر احلكوميَّة وال�رشكات, وامل�شانع, وغريها من الوظائف.
 اإن االأزمات االقت�شاديَّة التي اأ�شابت املجتمعات الغربيَّة جعلها ت�رشِّح عدًدا كبرًيا 
جال؛ الأن اأ�شحاب ال�رشكات  فني والعمال, واأول ما وقَّع عليه الت�رشيح هم الرِّ من املُوظَّ
لون االحتفاظ باملراأة على الرجل, ملا للمراأة  وامل�شانع واملحالت التجاريَّة وغريها يف�شِّ

من جاذبيَّة واأُنوثة واإغراء جللب الزبائن واحللفاء.
 ومن املوؤ�شف اأن حتذوا البالد العربيَّة واالإ�شالميَّة حذو املجتمعات الغربيَّة, فتدخل 
املراأة ميادين العمل يف دوائر احلكومة, حتَّى املحاماة, وكثرًيا ما تدخل يف ال�رشكات, 

)99)  �ملرجع �ل�صابق، )/8))-9)).
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عليهم  �لذين  للرجال  �لبطالة  �ضبب  مما  �ملعامل،  وحتى  ة،  و�لعامَّ ة  �خلا�ضَّ و�ملوؤ�ض�ضات 
تلك  يف  الفاح�شة  وانت�رشت  االأخــالق,  وتدهورت  هم,  اأُ�رَشِ على  االإنفاق  م�شوؤولية 
جال والن�شاء, و�شاءت العالقة بني الزوج وزوجته نتيجة  االأماكن التي اختلط فيها الرِّ
هذ� �الختالط«)00)). ثمَّ ما النتيجة التي و�شل اإليها املجتمع الغربي ومن حذا حذوه من 

املجتمعات حينما فتح املجال لعمل املراأة من دون �شوابط؟!
 »لقد كان لعمل املراأة خارج بيتها؛ نتائج �شيئة على نف�شها واأ�رشتها واملجتمع, ومنها: 
والتعب,  لالإرهاق  �ض  تََتعرَّ وقد  والعمل,  احلافالت  يف  يومًيا  جل  الرَّ مزاحمة   -1

واخلطورة اأحيانًا ب�شبب االزدحام والعمل, فيفقدها بع�ض اأنوثتها وجمالها.
اأوالدها, وقد  املنزلية, وتربية  البيت ي�شغلها عن واجباتها  املراأة خارج  اإن عمل   -2
َواج من غريها. طر اإلى طالقها وفراقها, اأو من الزَّ جل من اإهمالها, فيُ�شْ ي�شتاء الرَّ

3- قد ي�شبب العمل طالقها, وهدم اأ�رشتها, وت�شتيت اأوالدها, ب�شبب عالقتها مع 
يطان يجري من ابن اآدم مرى الدم. رجل يف العمل؛ الأن ال�شَّ

وقد  لهم،  وتربيتها  عاطفتها  ُيفقدهم  مما  الأوالدها،  فر�قها  ي�ضبب  �ملر�أة  عمل  �إن   -4
ي�ضبب �نحر�فهم و�ضذوذهم مما يدفعهم �إلى �جلر�ئم، كما �أو�ضحت تلك �لنتائج 

يف املجتمعات الغربيَّة.
5- ومن النتائج ال�شيئة اأن الوظيفة قد تق�شي على الطفل: فهذه موظفة حان وقت 
اأُمه: اإلى من ترتكيني وحدي يف البيت؟  دوامها, وولدها مري�ض, وهو ينادي 
اأمي  اأمــي,  يقول:  وهو  فرتكته  بعملها,  لاللتحاق  م�شطرة  كانت  االأم  ولكن 
قد  البيت وجدت ولدها جثة هامدة  اإلى  االأم  ب�شوت خافت؟ وحينما عادت 
ينفع  فارق احلياة, وحزنت وبكت على طفلها, وندمت على فعلها, حيث ال 
املال  الفائدة من  ما  بل  الوظيفة,  الفائدة من هذه  ما  نف�شها:  الندم, وقالت يف 

)00))  تكرمي �ملر�أة يف �لإ�صالم، حممد جميل زينو، �ص))-7).
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فهل   .((0(( االإِن�شان؟!«  ميلكه  ما  اأعز  وهو  طفلي,  موت  �شبًبا يف  يكون  الذي 
ير�شى اأحد عنده م�شكة من عقٍل اأو ديٍن بهذه النتيجة؟!

 واإننا بناًء على ما تقدم؛ ال مننع املراأة من اخلو�ض يف ميادين العمل املختلفة - ومنها 
املحاماة - اإال �شيانة لها عن االبتزاز واالبتذال, فاملراأة خلقها اهلل -تعالى- لوظائف ال 

جل لوظائف ال ميكن للمراأة اأن تقوم بها. ميكن اأن يقوم بها الرجل, وُخِلَق الرَّ
 ومن املنا�شب بعد هذا اأن نذكر �شوابط عمل املراأة امل�شلمة, ليتبنّي ما ُينا�شب املراأة 

من اأعمال وما ال ُينا�شبها, وهل عمل املحاماة - مو�شوع بحثنا - ُينا�شب املراأة اأم ال؟

�صوابط عمل املراأة امل�صلمة: 

 »اإن االإ�شالم الذي كّرم املراأة اأح�شن تكرمي, و�شمح لها بالعمل النبيل �شمن اأ�رشتها 
واملجتمع  امل�شلمة,  االأ�ــرشة  بناء  يف  وفّعااًل  اأ�شا�شيًّا  عن�رًشا  تكون  حتَّى  ومتمعها, 
لها نوعيَّة العمل,  د  باتًا, بل حدَّ املراأة منًعا  امل�شلمة, فاالإ�شالم ال مينع  امل�شلم, والدول 
مع ما يتنا�شب وطبيعتها التي فطرها اهلل عليها, وو�شع لعملها �رشوًطا حتفظ لها كرامتها: 

جل يف عملها، فهذ� �الختالط ي�رّش �ملر�أة و�لرجل. 1- �أال تختلط �ملر�أة بالرَّ
2- اأن يكون العمل مبوافقة الزوج اأو االأب, اأو االأخ, اأو من هو م�شوؤول عنها.
3- اأن يتنا�شب العمل مع طبيعتها, بعيًدا عن االإرهاق والتعب ال�شديد ال�شاق.

4- يجب على املراأة اأن تعمل يف املجاالت التي تعود على املجتمع بالنَّفع والفائدة: 

جال لهن. اأ- يف مال الرتبية والتَّعليم: لت�شتطيع اأن تعّلم البنات بداًل من تعليم الرِّ

ب- يف مال الطب والتمري�ض الن�شائي حتَّى تداوي الن�شاء بداًل من االأطباء.

جال. ج- اخلياطة الن�شائية: لكي تخيط لبنات جن�شها فال يذهنب اإلى اخلياطني من الرِّ
املنزليَّة,  واجباتها  الأداء  وقتها  من  �شيًئا  تُعطي  واأن  وقتها,  جّل  عملها  ياأخذ  اأال   -5

))0))  �مل�صدر �ل�صابق، �ص))-)).
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وتلبية رغبات زوجها, واحلر�ض على تربية اأوالدها.
6- اأال تتزيِّن عند خروجها, وال ت�شع امل�شاحيق على وّجهها, وال تتعطر, بل تلب�ض 

جال« ))0)). اجللباب االأ�شود الطويل العري�ض, وتغطي الوجه عند مالقاة الرِّ
7- اأن يتوافق عملها وطبيعتها االأنثويَّة, كاأن تكون م�شت�شارة اأو م�شلحة يف نزاعات 
وجة مع زوجها ب�شاأن اأحوال الن�شاء واحل�شانة,  تنا�شب طبيعة املراأة, كخالف الزَّ
واإذا نظرنا اإلى املحاماة وجدنا اأنها ال تتوافق مع طبيعة املراأة, فهذه املهنة حتتاج 
الن�شاء,  تتوافر يف معظم  واجُلــْراأة ال  املتهم,  الدفاع عن  ُجْراأة عظيمة يف  اإلى 
ا اأن املحاماة قد ت�شطر �شاحبها  جال. اأي�شً ولي�ض هذا من طبيعتها, على عك�ض الرِّ
َفر للمراأة, التي يحرم اأن ت�شافر اإال  َفر ملدة طويلة ال تتفق واأحكام ال�شَّ اإلى ال�شَّ

مع ذي حمرم.
 و�جلدير بالذكر �أنه لي�س للمر�أة يف والية �إنديانا �الأمريكيَّة حّق ممار�ضة مهنة �ملحاماة؛ 
الأن د�شتورها يحرمها من هذا احلّق, وكذلك قواعد القانون العام االإجنليزي ال تعطي 

هذا احلق.
 واأُ�شري اإلى اأنه ال يعني هذا منع املراأة من املطالبة حتَّى بحقها, فاملحاماة وعمل املراأة 
خارج بيتها مل يحرم لذاته, بل حرم لغريه من املحظورات ال�رشعيَّة التي تقع املراأة فيها 
حال خروجها, عدا الواليات وما يف حكمها فهي املحرمة لذاتها ))0)). فللمراأة املطالبة 
بحقها اأو حق اأوالدها اأو اأختها اأو اأمها اأو اأبيها اأو زوجها ونحوه, ولها حق املرافعة يف 

))0)) �مل�صدر �ل�صابق، �ص0)-)).
�صوريا،  للمعارف،  �لفار�بي  د�ر  �خلويل،  حممود  هند  ثمر�ته،  �أحكامه،  �صو�بطه،  �ملر�أة،  عمل  ُينظر:   ((0((

�لطبعة �لأولى، ))))ه�، �ص)9).



251
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

 .((0(( اأن تتخذ ذلك مهنة  فال�رشيعة ال متنع من ذلك, بل املمنوع  الق�شاء,  اأمام  ذلك 
وال مانع اأن تكون م�شت�شارة يف الق�شايا الن�شويَّة, واأن يكون لهن مكاتب يف املحاكم 
متوجه عند  االأمر  اإليه, وهذا  يحتجن  مبا  وتب�شريهن  الن�شاء  لتوجيه  العدل,  وكتابات 

بع�ض امل�شوؤولني يف اململكة.
 وهذا الذي يرتجح عندي ح�شب املرجحات ال�شالفة, وهذا الذي عليه العمل يف 
حماكم وكتابات العدل باململكة العربيَّة ال�شعوديَّة, مع اأن نظام املحاماة ال�شعودي مل 

ُي�رِش اإلى عدم اأحقية املراأة يف مزاولة املحاماة, وكاأن هذا متقرر, فا�شُتغني عن ذكره.
 

))0)) وعليه يتبني �أن عمل �ملر�أة عمومًا ينطبق عليه �لأحكام �لتكليفية �خلم�صة:
)- الوجوب: كاأن تكون املراأة العائل الوحيد، وقد يوؤدي عدم عملها لفتقار الأ�شرة، ب�شرط ال�شالمة من   

�ملحاذير �ل�صرعية.
�أو �لبنت مندوب مل�صاعدة  �أو �لأب قليل و�صعيف، فيكون عمل �لزوجة  )- �لندب: كاأن يكون دخل �لزوج   
�لزوج �أو �لأب يف �لنفقة، و�أي�صًا يتاأكد �إذ� كان يف عمل �ملر�أة م�صلحة للمجتمع كالعمل يف �لتعليم و�لدعوة 
- لبنات جن�صها، و�مل�صاهمة يف �مل�صاريع و�لأعمال �خلريية �لتي حتتاجها �ملر�أة و�ملجتمع. �إلى �هلل -عزَّ وجلَّ

)- �لكر�هة: كاأن تكون �ملر�أة مكفية بالنفقة وما حتتاج �إليه من م�صاريف، ومل يكن عملها يف ما ينفع بنات   
جن�صها و�ملجتمع من تعليم �أو تطبيب �أو دعوة �إلى �هلل عزوجل، ففي هذه �حلالة يكره عملها.

فائدة  فيه  ولي�ص عملها  تكفي،  يعولها  نفقة ممن  وعندها  �حلال  متو�صطة  �ملر�أة  تكون  كاأن  �لإباحة:   -(  
للمجتمع فهذ� يقال �أنه مباح.

)- �حلرمة: وينق�صم هذ� �إلى ق�صمني:  
�أحمرم لذ�ته: كالوليات، كما يف �حلديث �ل�صالف: )لن يفلح قوٌم ولَّو� �أمرهم �مر�أة)، وكال�صحر و�لكهانة   

و�لعر�فة و�لغناء.
مبحرم لغريه: كاأن يوؤدي عمل املراأة اإلى حمظور �شرعي، كاخللوة بالرجال، اأو الختالط بهم، والتعر�ص   
و�لتفريط يف  ت�صييعهم  �إلى  يوؤدي  تربيتهم، مما  وعدم  �لأولد  �إهمال  �أو  بدون حمرم،  �ل�صفر  �أو  للفنت، 

�لوظيفة �لتي خلقت لها �ملر�أة.
ُينظر: عمل �ملر�أة، �صو�بطه، �أحكامه، ثمر�ته، در��صة فقهية مقارنة، هند �خلويل، �ص)9)-98).  
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املبحث الثاين
�شروط املحاماة النظاميَّة

متهيد: 

اأوًل: ا�شرتاط القيد ملمار�شة مهنة املحاماة: 

املحامني  جــدول  يف  املحامي  ا�شم  قيد  اعتبار  على  احلديثة  املحاماة  قوانني  تتفق   
قبول  الر�شميَّة  للدوائر  للمحاكم وال  يجوز  فال  املهنة؛  ملزاولة  اأ�شا�شيًّا  �رشًطا  املمار�شني, 
وكالة املحامي, ما مل يكن ُمقيًَّدا يف جدول املحامني املمار�شني, وقد اأكد قانون املحاماة 
�مل�رشي على �رشورة �لقيد، ك�رشط �أ�ضا�س ملمار�ضة �ملحاماة، ومن مل ُيَقيَّد ال ُيعدُّ حمامًيا، 
حيث جاء فيه: ُيعدُّ حمامًيا كل من يَقيَّد بجداول املحامني التي ينظمها هذا القانون, وفيما 
عدا املحامني باإدارة ق�شايا احلكومة, يحظر ا�شتخدام لقب املحامي على غري هوؤالء ))0)).
 وجاء تاأكيد ذلك يف نظام �ملحاماة �ل�ضعودي: ُي�ضرتط فيمن يز�ول مهنة �ملحاماة �أن 

يكون مقّيًدا يف جدول املحامني املمار�شني ))0)).
التعاون  لدول مل�ض  للمحاماة  املوّحد  للنظام  املنامة,  وثيقة  ا�شرتطت ذلك   وقد 
لدول اخلليج العربيَّة )07)): »ُيعدُّ حمامًيا كل من يقّيد بجدول املحامني, الذي ينظمه هذا 

�لنظام )�لقانون( مع مر�عاة �ل�رشوط و�الأحكام �ملن�ضو�س عليها فيه« )08)).

))0)) �ملادة ))) من قانون �ملحاماة �مل�صري ل�صنة )98)م.
))0)) �ملادة ))) من نظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادر عام ))))ه�.

عام  يف  �ل�صادرة  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�ص  بدول  للمحاماة  �ملوحد  للقانون  �ملنامة  وثيقة   ((07(
))))ه�، وثيقة ت�صمنت �ثنني وخم�صني مادة، و�لوثيقة ُتعد كما جاء يف �ملذكرة �لإي�صاحية م�صروعًا يهدف 
ْل بتوحيد �لإجر�ء�ت  �إلى �لتقارب يف �لت�صريعات �لوطنية لدول �ملجل�ص. لكن يبقى �أن هذ� �لنظام مل ُيَفعَّ

و�ملمار�صة ملهنة �ملحاماة
�لتعاون لدول �خلليج �ل�صادرة يف  للقانون �ملوحد للمحاماة بدول جمل�ص  �ملنامة  �ملادة ))) من وثيقة   ((08(

عام ))))ه�.
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 وباعتبار �أن �لقيد يف �ضجل �ملحامني هو �ل�رشط �لرئي�س ملمار�ضة �ملهنة، فقد �هتمت 
�ل�رشيعة �ملعا�رشة بو�ضع �ل�رشوط �لالزمة لهذ� �لقيد، و�أو�ضحت �الأ�ضول و�الإجر�ء�ت 

الواجب مراعاتها للقيد يف �شجل املحامني.

ثانًيا: �شروط القيد يف �شجل املحامني اإجماًل: 

باجلن�ضيَّة،  يتعّلق  بع�ضها  �ملهنة،  ملمار�ضة  عامة  �رشوًطا  عادة  �ملحاماة  �أنظمة  تَ�ضرتط   
وبع�شها االآخر باملوؤهل العلمي واخلربة, وبع�شها باالأهليَّة القانونيَّة وح�شن ال�شلوك.

 وجاء يف وثيقة املنامة للقانون املوحد للمحاماة بدول مل�ض التعاون لدول اخلليج 
�لعربيَّة: »ُي�ضرتط فيمن يقيد ��ضمه يف جدول �ملحامني ما ياأتي: 

1- اأن يكون من مواطني دول مل�ض التعاون اخلليجي.
2- اأن يكون كامل االأهليَّة, حممود ال�شرية, ح�شن ال�شمعة, غري حمكوم عليه نهائًيا يف 

ة بال�رشف اأو االأمانة, ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره. جرمية ما�شَّ
3- اأن يكون حا�شاًل على اإجازة يف ال�رشيعة اأو القانون من اإحدى اجلامعات اأو املعاهد 

العليا املعرتف بها )09)).
 وجاء نظام �ملحاماة �ل�ضعودي مبا يلي: ُي�ضرتط فيمن يز�ول مهنة �ملحاماة �أن يكون 
��ضمه مقيًد� يف جدول �ملحامني �ملمار�ضني، وُي�ضرتط فيمن يقيد ��ضمه بهذ� �جلدول ما 

ياأتي: 
ملا  طبًقا  املحاماة  مهنة  مزاولة  ال�شعودي  لغري  ويجوز  اجلن�شيَّة,  �شعودي  يكون  اأن   -1

تق�شي به االتفاقيات بني اململكة وغريها من الدول.
تخ�ش�ض  البكالوريو�ض  �شهادة  اأو  ال�رشيعة  كليَّة  �شهادة  على  حا�شاًل  يكون  اأن   -2
�لتعاون لدول �خلليج �ل�صادرة يف  للقانون �ملوحد للمحاماة بدول جمل�ص  �ملنامة  �ملادة ))) من وثيقة   ((09(

عام ))))ه�.
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االأنظمة )0))) من اإحدى جامعات اململكة, اأو ما يعادلها من خارج اململكة, اأو دبلوم 
ة بعد احل�شول على ال�شهادة اجلامعيَّة. درا�شات االأنظمة من معهد االإدارة العامَّ

3- اأن تتوفر لديه خربة يف نوع العمل ملدة ال تقل عن ثالث �شنوات, وتَُخفَّ�ض هذه 
اأو  اإلى �شنة واحدة للحا�شل على �شهادة املاج�شتري يف ال�رشيعة االإ�شالميَّة,  املدة 
يف تخ�ش�ض االأنظمة, اأو ما يعادلها, اأو دبلوم درا�شات االأنظمة بالنِّ�شبة خلريجي 
مال  يف  الدكتوراه  �شهادة  على  احلا�شل  املدة  هذه  من  وُيْعفي  ال�رشيعة,  كليَّة 

التخ�ش�ض.
4- اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك, وغري حمجور عليه.

5- اأال يكون قد حكم عليه بحدِّ اأو بعقوبة, يف جرمية خمّلة بال�رشف اأو االأمانة, ما مل 
يكن قد م�شى على انتهاء تنفيذ احلكم خم�ض �شنوات على االأقل.

6- اأن يكون مقيًما يف اململكة.
ن �إقر�ره بتو�فر �ل�رشوط   وي�ضع وزير �لعدل منوذج �إقر�ر يوقعه طالب �لقيد، يَت�ضمَّ

الواردة يف الفقرات الثالث االأخرية من هذه املادة ))))).
 وفيما يلي بيان �أكرث لتلك �ل�رشوط �ملذكورة يف �لنظام �ل�ضعودي من خالل مطلبني، هما: 

املطلب الأول: �شرط اجلن�شيَّة والإقامة يف اململكة: 

 ح�رش النظام ال�شعودي كغريه من قوانني املحاماة يف البلدان العربيَّة االأخرى, حق 
ممار�ضة مهنة �ملحاماة باأبنائه من حاملي �جلن�ضيَّة، �أما غري �ملو�طنني فلهم حق ممار�ضة �ملهنة 

ب�رشوط و�ضو�بط قانونيَّة ��ضتثنائيَّة خا�ضة.

ى بالقانون، وقد  َ بالأنظمة مع �أنه ل ُيوجد تخ�ص�ص يف �جلامعات بهذ� �ل�صم، بل ُت�َصمَّ )0))) ُيالحظ �أنه ُعربِّ
َ بالأنظمة حت�ص�صًا من لفظة �لقانون �لتي تقرتن بالو�صعية. ُعربِّ
))))) �ملادة ))) من نظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادر عام ))))ه�.
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امل�شاألة الأولى: ا�شرتاط كون طالب القيد �شعودًيا: 

 �أن يكون طالب �لقيد �ضعودًيا: يجب على من يرغب يف ممار�ضة مهنة �ملحاماة �أن 
ي�شتوي  وبهذا   ,((((( ال�شعوديَّة  العربيَّة  اململكة  يف  مقيًما  يكون  واأن  �شعودًيا,  يكون 
حيث  االأخــرى,  العربيَّة  الــدول  يف  املحاماة  قوانني  من  اأقرانه  مع  ال�شعودي  النظام 

ا�شرتطت جميعها اأن يكون طالب القيد من حملة جن�شيتها.
 فمن حيث �ملبد�أ، ال ُيجيز لغري �ل�ضعوديني ممار�ضة مهنة �ملحاماة؛ الأن �جلن�ضيَّة �ل�ضعوديَّة 
تَُعدُّ �رشًطا اأ�شا�شيًّا ملمار�شتها, غري اأن ذلك ال يعني اأن النظام ال�شعودي قد اأغلق الباب كلًيا 
وذلك �ضمن �ضو�بط  �ملحاماة،  مهنة  ممار�ضة  من  �لنظام  نهم  مكَّ فقد  �ل�ضعوديني،  �أمام غري 
خا�ضة و�رشوط حمددة، حيث �أجاز نظام �ملحاماة �ل�ضعودي لغري �ل�ضعودي مز�ولة �ملهنة، 
))))), ففي  طبًقا ملا تق�شي به االتفاقيات التي تعقدها اململكة مع غريها من الدول االأخرى 
هذه احلالة يجوز لغري ال�شعوديني من رعايا الدول التي تربم معها اململكة اتفاقيات ب�شاأن 
ممار�ضة مهنة �ملحاماة، �أن يز�ولو� �ملهنة على �أر��ضي �ململكة تنفيًذ� الأحكام تلك �التفاقيات، 
ويبدو �أن �لنظام �ل�ضعودي مل يكتفمِ من �أجل �ل�ضماح لغري �ل�ضعوديني مبمار�ضة �ملهنة ب�رشط 
املعاملة باملثل, واإمنا ا�شتوجب �رشورة وجود اتفاقيات خا�شة ت�شمح لهم بذلك, ومثال ذلك 

االتفاقية بني دول مل�ض التعاون اخلليجي كوثيقة املنامة للنظام املوحد للمحاماة.
امل�صاألة الثانية:

ال�شروط املطلوبة ملزاولة املحامني غري ال�شعوديني للمحاماة وال�شت�شارات: 

 �شمح نظام املحاماة ال�شعودي لغري ال�شعوديني املرخ�ض لهم وفق االأنظمة قبل �شدور 
قرار مل�ض الوزراء ذي الرقم 116 وتاريخ 12-7-1400هـ مبزاولة عمل اال�شت�شارات 

فقط ب�ضفة موؤقتة وبال�رشوط �لتالية: 
))))) �ملادة ))) من نظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادر عام ))))ه�.

))))) ُينظر: �لفقرة )�أ) من �ملادة ))) من نظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادر عام ))))ه�
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1- اأن يكون متفرًغا لعمل اال�شت�شارات.
املادة  اإليها يف  امل�شار  اللجان  اأو  املظامل  ديوان  اأو  املحاكم  اأمام  باملرافعة  يقوم  اأال   -2

االأولى من هذا النظام, وعلى اجلهات املذكورة عدم قبول مرافعته.
3- اأن يقيم يف اململكة مدة ال تقل عن ت�شعة اأ�شهر يف ال�شنة.

4- �أن تتو�فر فيه �رشوط �لقيد بجدول �ملحامني، عد� �رشط �جلن�ضيَّة.
خالل  العدل,  وزارة  لدى  ال�شابق  وترخي�شه  موؤهالته  عن  �شورة  اإيداع  َيتمَّ  اأن   -5
�شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا النظام, وعلى وزارة العدل اإعداد جدول خا�ض 
ا موؤقتة. ويحدد وزير العدل  لقيد غري ال�شعوديني املرخ�ض لهم, واإعطائهم رخ�شً
وتاريخ  ومدتها,  الرخ�شة,  ويف  اجلــدول,  هذا  يف  تدوينها  الواجب  البيانات 
�ل�رشوط  من  �رشط  �أي  فقد  عند  �لنظام  بقوة  منتهًيا  �لرتخي�س  وُيَعدُّ  �نتهائها، 

املو�شحة يف هذه املادة))))).

امل�صاألة الثالثة:

متطلبات احل�صول على رخ�صة اال�صت�صارات لغري ال�صعوديني ومدة الرتخي�ص: 

متطلبات احل�شول على رخ�شة اال�شت�شارات لغري ال�شعودي: 
 يكون طلب ا�شتمرار املرخ�ض له مبزاولة عمل اال�شت�شارات يف هذه املادة بخطاب 

م لالإدارة, ويرفق به ما يلي:  ُيقدَّ
اأ- �شورة م�شدقة من جواز ال�شفر, اأو اإبراز االأ�شل للمطابقة.

ب- �شورة من رخ�شة االإقامة مع اإبراز االأ�شل للمطابقة.
ج- االأوراق وامل�شتندات الواردة يف الفقرات )ب, ج, هـ( من البند رقم )5 - 2(, 

))))) �ملادة )9)) من نظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادر عام ))))ه�.
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وهي: )�شورة م�شدقة من املوؤهل, م�شتندات اخلربة, الرتخي�ض ال�شابق اإن وجد(.
د- ثالث �شور �شم�شيَّة ملونة حديثة الت�شوير مقا�ض )4×6(.

ه- عنوان مكتبه.
و- اإقرار موّقع منه مبا يلي: 

1- تو�فر �ل�رشوط �لو�ردة يف �لفقر�ت )د، ه�، و( من �ملادة �لثالثة من �لنظام.
2- �اللتز�م بال�رشوط �لو�ردة يف �لفقر�ت )1, 2, 3( من هذه املادة.

3- اإعادة الرتخي�ض املوؤقت فور انتهاء مدته, اأو توقفه عن مزاولة عمل اال�شت�شارات.

4- اأال ي�شتعني مبحـــاٍم غري �شعودي فرًدا كان اأم �رشكة وفق املادة )40( من النظام.
5- االإبالغ عن اأيِّ تغيري يطراأ على البيانات الواردة يف �شجل جدول امل�شت�شارين 

غري ال�شعوديني))))).
مدة ترخي�ض اال�شت�شارات لغري ال�شعودي وعدم قبول جتديده: 

 ي�شدر الرتخي�ض املوؤقت الوارد يف هذه املادة مبزاولة عمل اال�شت�شارات بعد القيد 
يف جدول امل�شت�شارين غري ال�شعوديني, بقرار من الوزير, وفًقا للنموذج املعتمد))))), 
وي�شتمل على البيانات الالزمة, وتكون مدته خم�ض �شنوات غري قابلة للتجديد, وتبداأ 

من انتهاء �شتة االأ�شهر الواردة يف هذه املادة )7))).
اإذا كان نافًذا   وال ُيعدُّ الرتخي�ض ال�شابق الوارد يف هذه املادة منتهًيا بانتهاء مدته, 
بقفل  الوزير  املوؤقتة قرار من  انتهاء مدة الرتخي�ض  النظام, وي�شدر عند  وقت �شدور 

�شجل جدول قيد امل�شت�شارين غري ال�شعوديني وحفظه )8))).

))))) �لفقرة )9)/)) من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادرة عام ))))ه�.
))))) �لنموذج �ملعتمد و�ملعد من �إد�رة �ملحامني بوز�رة �لعدل.

)7))) �لفقرة )9)/)) من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادرة عام ))))ه�.
)8))) �لفقر�ت )9)/))، )9)/))، )9)/7) من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادرة عام 

))))ه�.



258
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

 واإذا مار�ض امل�شت�شار املرخ�ض له يف هذه املادة, عمل اال�شت�شارات بعد �شطب ا�شمه 
من جدول امل�شت�شارين غري ال�شعوديني, فتتم معاقبته )9))) بال�شجن مدة ال تزيد على 

�شنة اأو بغرامة ال تقل عن ثالثني األف ريال اأو بهما مًعا)0))).
اأ�شباب �شطب ترخي�ض اال�شت�شارات لغري ال�شعودي: 

 ي�شطب ا�شم امل�شت�شار املرخ�ض له من جدول امل�شت�شارين غري ال�شعوديني, وُيلَغى 
ترخي�شه بقرار من جلنة القيد والقبول, وذلك يف احلاالت التالية: 

قف عن مزاولة عمل اال�شت�شارات. اأ- اإذا تقدم بطلب التوَّ
ب- اإذا ُحِجَر عليه.

ج- اإذا ُحِكَم عليه بحد اأو بعقوبة يف جرمية خمّلة بال�رشف اأو االأمانة.
د- اإذا مل ي�شتطع مزاولة عمل اال�شت�شارات ب�شبب مر�ض ال ُيرَجى بروؤه.

ه- الوفاة ))))).

امل�صاألة الرابعة:

ة بال�شتعانة من قبل حمامني �شعوديني مبحامني غري �شعوديني:  ال�شروط اخلا�شَّ

 اأجاز النظام لغري ال�شعودي العمل ومبوجب عقد عمل لدى حماٍم �شعودي اجلن�شيَّة, 
وحتت م�ضوؤوليته و�إ�رش�فه، وقد حدد نظام �ملحاماة �ل�ضعودي �ل�رشوط �ملطلوبة وهي: 

على  يوقِّع  واأن  املكتب,  اإلى  احل�شور  يف  الرتخي�ض  �شاحب  املحامي  ينتظم  اأن   -1
جميع املرا�شالت ال�شادرة من املكتب واملَُتَعلِّقة بالق�شايا, ويجوز له اأن ُيَعنيِّ من 
ميثله يف ذلك من بني املحامني ال�شعوديني اأو املرخ�ض لهم مبوجب الفقرة )اأ( من 

)9))) �لفقرة )9)/0)) من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادرة عام ))))ه�.
)0))) �ملادة )7)) من نظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادر عام ))))ه�.

))))) �لفقرة )9)/))) من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادرة عام ))))ه�.
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املادة الثالثة من هذا النظام )اأي غري املواطنني الذين ميار�شون املهنة وفًقا التفاقيات 
عقدتها اململكة مع بلدانهم(.

2- �أن تتوفر يف غري �ل�ضعودي �رشوط �لقيد يف جدول �ملحامني عد� �رشط �جلن�ضيَّة، 
واأن تكون لديه خربة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن خم�ض �شنوات.

الرتخي�ض, وتقدمي  املحامي �شاحب  با�شم  املذكرات  اإعداد  يقت�رش عمله على  اأن   -3
املعاونة له, واأال يتولى املرافعة اأمام املحاكم, اأو ديوان املظامل, اأو اللجان امل�شار 

اإليها يف املادة االأولى من هذا النظام ))))).
االأخرى  االأنظمة  ال�شعودي جاء خمتلًفا عن غريه من  النظام  فاإنَّ موقف   وبذلك 
ة -  كالنظام الكويتي اأو ال�شوري مثاًل, اللَذين اأجاز كل منهما - وعلى طريقته اخلا�شَّ

لغري �ملو�طنني ممار�ضة �ملهنة على �أر��ضي بلده.
يف  �ملحاماة  مهنة  ممار�ضة  �لعربيَّة  �لدول  لرعايا  �لكويتي  �ملحاماة  قانون  �أجاز  فقد   
�ل�رشوط  وحدد  �لكويتيني،  بغري  ا  خا�ضً موؤقًتا  �ضجاًل  �لقانون  �أن�ضاأ  حيث  �لكويت، 
�ملطلوبة للقيد فيه، ومبوجب �ملادة �لثالثة من قانون �ملحاماة فاإنَّه ُي�ضرتط فيمن يقيد ��ضمه 

بجدول املحامني املوؤقت ما يلي: 
1- اأن يكون من رعايا الدول العربيَّة.

2- اأن يكون كامل االأهليَّة, حممود ال�شرية, ح�شن ال�شمعة, غري حمكوم عليه ق�شائيًّا 
ة اأو بال�رشف. مَّ ة بالذِّ اأو تاأديبًيا؛ الأ�شباب ما�شَّ

3- اأن يكون حا�شاًل على اإجازة يف احلقِّوق من اإحدى كليات احلقوق بدول اجلامعة 
العربيَّة.

4- اأن يكون قد ا�شتغل باملحاماة, اأو بعمل ق�شائي مدة ال تقل عن ع�رش �شنوات.

))))) �ملادة )))) من نظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادر عام ))))ه�.



260
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

5- اأن يقيم بالكويت اإقامة دائمة ُمتَّ�شلة طوال مدة قيد ا�شمه باجلدول.
بني  �ملحاماة  مهنة  ممار�ضة  حق  حيث  من  �ضاوى  فقد  �ل�ضوري  �ملحاماة  قانون  و�أما   
اأكرث من خم�ض  اإقامته يف االأرا�شي ال�شوريَّة  ال�شوري والفل�شطيني الذي م�شى على 
باملثل،  �ملعاملة  ب�رشط  �لعربيَّة  �جلامعة  دول  ملو�طني  �حلق  هذ�  �أعطى  كما  �ضنو�ت، 
وب�رشط �أن يتحقق يف طالب �لقيد جميع �ل�رشوط �لالزمة ملمار�ضة �ملهنة، و�ملن�ضو�س 

عليها يف قوانني بالده ))))).
 ويبدو عموًما اأن الت�رشيعات املعا�رشة متيل اإلى و�شع اأحكام و�شوابط خا�شة مِلَْن 
ي�شتغل باملحاماة على اأرا�شي ُدولها من غري اأبنائها, وتختلف هذه ال�شوابط واالأحكام 

من دولة الأخرى, باختالف ظروفها واأو�شاعها وم�شاحلها الوطنيَّة العليا.
املحاماة حًقا الأبنائه,  ال�شعودي مزاولة مهنة  النظام   وانطالًقا من ذلك؛ فقد جعل 
ومل ي�شمح لغري ال�شعوديني مبزاولتها اإال اإذا كان حتت مظلة ويف مكتب حماٍم �شعودي, 

دون اأن يتولى املرافعات اأمام املحاكم واللجان املخت�شة.
امل�ساألة اخلام�سة: ا�سرتاط الإقامة باململكة لل�سعوديني: 

بل  �ملهنة،  ملمار�ضة  ك�رشط  �ل�ضعوديَّة  باجلن�ضيَّة  �ل�ضعودي  �ملحاماة  نظام  يكتف  مل   
ا�شتوجب عالوة على ذلك, �رشورة اأن يكون طالب القيد مقيًما يف اأرا�شي اململكة العربيَّة 
ال�شادر  للنموذج  وفًقا  بذلك  اإقرار  على  التوقيع  القيد  طالب  على  واأوجب  ال�شعوديَّة, 
عن وزير �لعدل، وهذ� �رشط �ضبق ��ضرت�طه يف قانون �ملحاماة �مل�رشي رقم )101( ل�شنة 
ُيورد يف قو�نني �ملحاماة �مل�رشيَّة �لالحقة، وهذ�  �أُلغي هذ� �ال�ضرت�ط، ومل  ثمَّ  1944م، 

ا مع جتاهله وعدم ذكره يف بقية �لقو�نني. �ال�ضرت�ط ال يوجد له ما ُيربره، خ�ضو�ضً

))))) نظام �ملحاماة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، د. عبد�لرز�ق �صيخ جنيب، �لن�صر �لعلمي و�ملطابع بجامعة 
�مللك �صعود بالريا�ص، ))))ه�-)00)م ، �ص9)-0).
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املطلب الثاين: ال�شروط املطلوبة لقيد ال�شعودي يف �شجل املحامني: 

ة يف ال�ضريعة اأو تخ�ض�ص  اأوًل: اأن يكون طالب القيد حا�ضاًل على ال�ضهادة اجلامعيَّ

اأنظمة ))))): 

 اأوجب نظام املحاماة ال�شعودي على طالب القيد اأن يكون حا�شاًل على �شهادة كليَّة 
من  يعادلها  ما  اأو  اململكة,  اإحدى جامعات  من  االأنظمة  تخ�ش�ض  �شهادة  اأو  ال�رشيعة, 

خارجها.
 و�إن مما ي�ضجل لنظام �ملحاماة �ل�ضعودي �أنه �نفرد عن باقي �لقو�نني باإجازته ممار�ضة 
مهنة املحاماة لكل من اأ�شحاب االخت�شا�ض ال�رشعي والقانوين على حّد �شواء؛ وذلك 
التي  الت�رشيعيَّة  ال�شيا�شة  ومع  الت�رشيعي,  النظام  طبيعة  مع  املوقف  هذا  الن�شجام 
تنتهجها اململكة, التي تقوم على ال�شعي نحو تطوير وحتديث االأنظمة يف اإطار ال�رشيعة 

االإ�شالميَّة التي حتكم بها.
التي  املقارنة,  القوانني  من  غريه  عن  متميًزا  ال�شعودي  النظام  كان  فقد  وبهذا   
املحاماة, وح�رشت حق  مهنة  مزاولة  ال�رشعيَّة عن  التخ�ش�شات  اأ�شحاب  ا�شتبعدت 

ممار�ضة �ملهنة على حملة �ل�ضهادة �جلامعيَّة فما فوقها.
 وقد ان�شحب هذا على وثيقة املنامة للقانون املوحد لدول مل�ض التعاون اخلليجي, 
حيث جاء فيها: اأن يكون حا�شاًل على اإجازة يف ال�رشيعة اأو القانون من اإحدى اجلامعات 
اأو املعاهد العليا املعرتف بها ))))). مع االإ�شارة اإلى اأن قوانني املحاماة يف دول اخلليج ال 

تن�ض على ذلك.

))))) ُينظر: �لفقرة )ب) من �ملادة ))) من نظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادر عام ))))ه�.
))))) �لفقرة )ج) من �ملادة ))) من وثيقة �ملنامة للقانون �ملوحد للمحاماة بدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج 

�ل�صادرة يف عام ))))ه�.
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ثانًيا: �سرط اخلربة: 

 املحاماة لي�شت, علًما فح�شب, بل فن وخربة ومهارة, وتقت�شي مزاولتها قدًرا معيًنا 
من املمار�شة العمليَّة اليوميَّة لالأنظمة, وقواعد املرافعات, واأحكام الفقه, واملعامالت 
�ل�رشعيَّة، لذلك جرت �لعادة يف �لقو�نني �ملعا�رشة على �إدر�ج �خلربة و�لتمرين ك�رشط 
يف  حمددة  زمنيَّة  فرتة  مي�ضي  �أن  �لقيد  طالب  �رشوط  فمن  �ملهنة،  مز�ولة  �رشوط  من 

التمرين ملمار�شة هذه املهنة.
 وجاء يف النظام ال�شعودي للمحاماة: اأن تتوافر لديه خربة يف طبيعة العمل ال تقل 

عن ثالث �شنوات ))))), واخلربة يف طبيعة العمل تكون مبزاولة اأحد االأعمال التالية: 
1- الق�شاء داخل اململكة, وخارجها.

2- االإفتاء داخل اململكة ب�شفة ر�شميَّة.
را�شات العليا يف  3- تدري�ض مواد الفقه, اأو اأ�شوله, اأو االأنظمة يف اجلامعات, اأو الدِّ

املعاهد, اأو املوؤ�ش�شات التَّعليميَّة االأخرى يف اململكة.
ْولة وموؤ�ش�شاتها وهيئاتها. 4- اال�شت�شارات يف اأجهزة الدَّ

5- اخلربة املكت�شبة يف طبيعة العمل يف ال�رشكات واملوؤ�ش�شات االأهليَّة.
6- الرتافع عن الغري اأمام اجلهات.

7- االدعاء العام, اأو التحقيق بوزارة الداخليَّة داخل اململكة.
ة, اأو كتابات العدل االأولى باململكة لُكتَّاب العدل. 8- اأعمال كتابات العدل العامَّ

9- �لكتابة يف �ضبوط �لق�ضايا �حلقوقيَّة، �أو �جلنائيَّة، �أو �النهائية باملحاكم �ل�رشعيَّة، �أو 
ديوان املظامل باململكة بوظيفة ال تقل عن م�شمى )رئي�ض ُكتَّاب �شبط( )7))).

))))) �لفقرة )ج) من �ملادة ))) من نظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادر عام ))))ه�.
)7))) �لفقرة ))/)) من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادرة عام ))))ه�.
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 وينتقد الدكتور عبدالرزاق جنيب االإعفاء من فرتة التدريب مِلَْن لديه خربة ملدة ثالث 

�شنوات, فيقول: اإن هذا االإعفاء مل يكن يف حمله, ولي�ض له ما يربره ال من الناحية 

القانونيَّة  العلوم  فروع  اأحد  وهي  علم,  فاملحاماة  العمليَّة,  الناحية  من  وال  العلميَّة, 

املدنيَّة  والقانونيَّة  ال�رشعيَّة  بالعلوم  والدراية  العلم  ت�شتوجب  مزاولتها  واإن  املهمة, 

ويحتاج  دقيق,  علم  وهي  القانون,  اأق�شام  من  وغريها  واالإداريَّة  واجلزائيَّة  والتجاريَّة 

اأن  فيها  واملخت�ض  لها  الدار�ض  حتَّى  يكاد  دقيقة,  وتخ�ش�شات  علميَّة,  موؤهالت  اإلى 

يكون عاجًزا عن االإملام واالإحاطة بها, ثمَّ يقول: فاإننا نرى �رشورة اإعادة النَّظر يف احلّد 

االأدنى للمدة املطلوبة لال�شتفادة من اأحكام هذا اال�شتثناء؛ بحيث تُعدل املدة لت�شبح 

وال  واملعرفة,  بالعلم  يزخر  بحر  والقانون  ال�رشيعة  اإّن  ثالث,  من  بداًل  �شنوات  ع�رش 

ميكن مِلَْن ال يجيد ال�شباحة اأن يبحر فيه, فثالث �شنوات من العمل الق�شائي غري كافية 

بتاأهيل جامعي  م�شبوقة  تكن  اإْن مل  املحاماة,  مهنة  ملمار�شة  االأ�شخا�ض  وتاأهيل  الإعداد 

رفيع امل�شتوى )8))).

ا يف  ا اإذا كان القا�شي خمت�شً  وما ذكره الدكتور عبدالرزاق له وجاهته, خ�شو�شً

تقل  فاإنَّ مثل هوؤالء  اأو مدينة �شغرية,  قرية  اأنه يعمل يف  اأو  ُمعيَّنة دون غريها,  ق�شايا 

تها, وما يقال يف الق�شاء يقال يف غريه, بل من  لديهم اخلربة, خل�شو�ض الق�شايا وِقلَّ

باب اأولى.

ال�شلك  يف  العمل  حتديد  اإن  ويقول:  اخُلريِّف  حممد  الدكتور  يوؤكد  هذا  وعلى   

املادة  ا�شتثناء من الفقرتني )ب, ج( من  الق�شائي بثالث �شنوات كمدة كافية للقبول 

حمكمة  من  الق�شاة  عمل  تفاوت  مع  خا�شة  جــًدا,  قليلة  مدة  راأيــي  يف  ُيعدُّ  الثالثة, 

)8))) نظام �ملحاماة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، د. عبد�لرز�ق جنيب، �ص)).
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الأخرى, فالعمل مثاًل يف املحاكم داخل املدن ال يقارن بالعمل يف القرى, ال من ناحية 

كثافة �لعمل وال نوعه، مما يجعل �كت�ضاب �خلربة خالل هذه �ملدة لي�س كافًيا �إذ� نظرنا 

يف  معقواًل  االأمــر  لكان  �شنوات  خلم�ض  ُرِفَعت  ولو  الق�شائي,  العمل  يف  للمتو�شط 

)9))), وهذا منا�شب يف نظري,  حتقيق مبداأ اخلربة, واحلال ينطبق على املهن االأخرى 

وهو �أن�ضب من ��ضرت�ط ع�رش �ضنو�ت، وخم�س �ضنو�ت �إذ� كانت يف عمل ق�ضائي �أو 

ا�شت�شاري ونحوه يف اإحدى الدوائر واملدن الكربى املزدحمة باملراجعني واملعامالت؛ 

كافية الإك�شاب اخلربة املطلوبة يف نظري.

ثمَّ يقول: »واإزاء هذه املرونة يف احت�شاب خربة ثالث �شنوات يف العمل بالق�شاء, 

املادة  من  ج(  )ب,  الفقرتني  ن�ض  وفق  املطلوبة  العلميَّة  املوؤهالت  عن  بها  لال�شتغناء 

�لثالثة، يقابله ت�ضديد يف �حت�ضاب �خلربة بمِ�َضكلٍّ مماثل يف �أعمال ال تقل �أهمية عن �لق�ضاء 

من ناحية التاأهيل لعمل املحاماة, كالعمل يف اال�شت�شارات ال�رشعيَّة واحلقوقيَّة, والرتافع 

اأمام ديوان املظامل, والتحقيق يف الق�شايا احلقوقيَّة واملدنيَّة, والعمل يف االدعاء العام. 

كل هذه االأعمال تُعطي من ميار�شها خربات ال ي�شتهان بها يف تاأهيله باقتدار ملمار�شة مهنة 

اإذا كان  مَتَّ مع من ميار�ض الق�شاء, خا�شة  اأن تَتمَّ معاملتها وفق ما  املحاماة, لذا ينبغي 

نه من اجلمع بني اخلربة واملوؤهل العلمي« )0))). حا�شاًل على موؤهل جامعي مُيكِّ

 وهذا الكالم له وجاهته, واتفق متاًما مع الدكتور فيه.

 وجاء يف نظام املحاماة ال�شعودي بخف�ض مدة التدريب مِلَْن يحمل تاأهياًل علميًّا من 

ثالث �شنوات اإلى �شنة واحدة ح�شبما يلي: 
)9))) نظام �ملحاماة يف �لفقه �لإ�صالمي در��صة مقارنة عن �ملحاماة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�جلمهورية 

�لتون�صية، د. حممد علي �خلرّيف، �ص77).
)0))) �مل�صدر �ل�صابق.
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اأو يف  القيد حا�شاًل على �شهادة ماج�شتري يف ال�رشيعة االإ�شالميَّة,  اإذا كان طالب   -1

االأنظمة اأو ما يعادل اأيًّا منهما.

كليَّة  بالنِّ�شبة خلريجي  االأنظمة  درا�شات  دبلوم  على  القيد حا�شاًل  طالب  كان  اإذا   -2

�ل�رشيعة، ويف �ملقابل �أعفي �لنظام كلًيا من �رشط �خلربة كاًل من: 

1- احلا�شل على درجة الدكتوراه يف ال�رشيعة االإ�شالميَّة.

2- احلا�شل على درجة الدكتوراه يف االأنظمة ))))).

 وينتقد الدكتور عبدالرزاق جنيب هذا بقوله: اإن املحاماة علم وفن ومهارة, فهي اإًذا 

الن وجهني  حتتاج يف اآن واحد اإلى العلم النظري واإلى اخلربة العمليَّة, فكالهما ي�شكِّ

ملهنة واحدة هي املحاماة.

 واإذا كانت ال�شهادة العلميَّة متثِّل ال�رشيعة والنظام يف �شورة نظريَّة, فاإنَّ املحاماة هي 

ال�رشيعة والنظام يف �شورة تطبيقيَّة عمليَّة؛ لذلك ال بُدَّ مِلَْن �شيُمار�ض هذه املهنة اأن يكون 

نه من القيام باأداء املهنة الرفيعة بنجاح  على قدر من الكفاءة واخلربة العمليَّة, التي مُتكِّ

عت وَعَلت درجاتها, ال  واإتقان, ول�شت مبالًغا يف القول اإن ال�شهادات العلميَّة مهما تنوَّ

تُغني عن اخلربة واملمار�شة العمليَّة.

 وال �شكَّ اأن التهاون والتَّ�شاهل يف اخلربة الالزمة ملمار�شة مهنة املحاماة, �شينعك�ض 

تلعبه  اأن  يجب  الذي  الدور  وعلى  اأدائها,  طريقة  وعلى  املهنة,  م�شتوى  على  �شلًبا 

يف  النَّظر  اإعــادة  �ــرشورة  نقرتح  فاإننا  لذلك  والعدالة,  الق�شائي  اجلهاز  م�شرية  يف 

�ال�ضتثناء�ت �لو�ردة على �رشط �خلربة، وعلى �ملدة �لالزمة للتمرين؛ بحيث ت�ضبح 

على ال�شكل التايل: 

))))) �لفقرة )ج) من �ملادة ))) من نظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادر عام ))))ه�.
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 يجب على طالب القيد اأن تتوفر فيه خربة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن ثالث 

�ض هذه املدة اإلى �شنتني للحا�شل على �شهادة )املاج�شتري( يف ال�رشيعة  �شنوات, وتَُخفَّ

االأنظمة  درا�شات  دبلوم  اأو  منهما,  اأيًّا  يعادل  ما  اأو  االأنظمة,  دبلوم  اأو يف  االإ�شالميَّة, 

على  للحا�شلني  بالنِّ�شبة  واحدة  �شنة  اإلى  �ض  وتَُخفَّ ال�رشيعة,  كليَّة  خلريجي  بالنِّ�شبة 

�شهادة الدكتوراه يف مال التخ�ش�ض ))))).

على  للحا�شلني  واحدة  �شنة  على  التدريب  فرتة  ق�رش  املنامة  وثيقة  يف  جاء  وقد   

املاج�شتري اأو الدكتوراه ))))), وهذا يف نظري منا�شب.

ة وح�ضن ال�ضلوك:  ثالًثا: الأهليَّ

 يجب على طالب القيد اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك, وغري حمجور عليه, واأن 

يوثِّق ذلك بالتوقيع على اإقرار وفًقا ملا ق�شى به نظام املحاماة ال�شعودي))))), فكل من 

ال يثبت ُح�ْشن �شلوكه, وقوام اأخالقه, ال يكون اأهاًل ملزاولة مهنة املحاماة, كما ال ُيعدُّ 

اأهاًل ملزاولة املهنة من كان حمجوًرا عليه لعار�ض من عوار�ض االأهليَّة اأو موانعها, فاإنَّ 

من ُحِجَر عليه لنف�شه؛ ال ي�شتطيع اأن يدافع عن نف�شه ف�شاًل اأن يدافع عن غريه.

رابًعا: األ يكون حمكوًما عليه بُجرم �سائن: 

، �أو  م عليه بحدٍّ  ومن �رشوط �لقيد يف جدول �ملحامني �أال يكون طالب �لقيد قد ُحكمِ

ة بال�رشف اأو االأمانة, ما مل يكن قد م�شى على انتهاء تنفيذ احلكم  لَّ بعقوبة يف جرمية خُمِ

))))) نظام �ملحاماة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، د. عبد�لرز�ق جنيب، �ص))، )).
))))) �ملادة )))) من وثيقة �ملنامة للقانون �ملوحد للمحاماة بدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �ل�صادرة يف 

عام ))))ه�.
))))) �لفقرة )د) من �ملادة ))) من نظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادر عام ))))ه�.
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الالئحة)))))  يف  تو�شيح  جاء  وقد  �شلوكه.  ح�شن  وثبت  االأقل,  على  �شنواٍت  خم�ض 

لتلك اجلرائم وهي: جرائم الر�شوة, والتزوير, وهتك العر�ض, واالختال�ض, والن�شب 

واالحتيال, واخليانة, واملخدرات. واإذا �شدر حكم يف غري اجلرائم املذكورة, فيُعر�ض 

االأمر على اللجنة التاأديبيَّة املن�شو�ض عليها يف النظام.

 وهذ� �ل�رشط ُيَعدُّ مطلًبا �أ�ضا�ضيًّا تقت�ضيه طبيعة مهنة �ملحاماة، وتفر�ضه جميع قو�نينها 

يف بلدان العامل املعا�رش؛ الأنه لي�ض من املنطق واملعقول اأن ن�شمح مِلَْن ارتكب ُجرًما 

اًل بال�رشف واالأمانة اأن يكون اأميًنا مدافًعا عن حقوق النَّا�ض اأو عن �رشفهم, وهو  خُمِ

�ل�رشعيَّة  �ل�رشوط  �لكالم عنها يف مبحث  �لتي �ضبق  �لعد�لة  لُّ ب�رشط  ُيخمِ فيما  و�قع 

للمحامي.

يكون  اأن ال  العربة يف  الأن  تعزيريَّة,  بعقوبة  اأو  بحدٍّ  عليه  ُحِكم  بني من  فرق   وال 

االأمانة, ف�شواء كانت  اأو  بال�رشف  ة  لَّ بعقوبة يف جرمية خُمِ القيد قد ُحِكم عليه  طالب 

ية كقطع اليد يف ُجرم ال�رشقة اأم تعزيريَّة كاحلكم بال�شجن على مرتكب  العقوبة حدِّ

ُجرم االحتيال والن�شب, اأم عقوبة جزائيَّة تعزيريَّة كالعقوبات املفرو�شة على جرائم 

باإحدى هذه  عليه  ُحِكم  قيد من  قبول  فاإنَّه ال ميكن  التزوير,  اأو  االختال�ض  اأو  الر�شوة 

العقوبات, ما مل يكن قد م�شى على انتهاء تنفيذ احلكم مدة خم�ض �شنوات على االأقل.

�ل�ضرية  ح�ضن  يكون  �أن  ميكن  فال  �ل��رت�دف،  قبله  �لذي  �ل�رشط  هذ�  يف  ويالحظ   

وال�شلوك وقد حكم عليه بجرم �شائن, ولو مَتَّ دمج ال�رشطني عدا عبارة غري حمجور 

يف  بال�شفه  تتعّلق  ال�شابقة  والعبارات  العقل,  يف  بال�شفه  تتعّلق  العبارة  فهذه  عليه, 

ال�شلوك, لو ُفعل هذا لكان يف نظري اأوفق.

))))) �لفقرة ))/))) من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادرة عام ))))ه�.
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خام�ًضا: عدم اجلمع بني مهنة املحاماة وبني اأي عمل حكومي خا�ص: 

�ل�ضعودي: مع مر�عاة  �لتنفيذيَّة لنظام �ملحاماة  �إير�د هذ� �ل�رشط يف �لالئحة   جاء 

�ل�رشوط �لو�ردة يف هذه �ملادة يتعنيَّ �لعمل مبا يلي: 

1- عدم اجلمع بني املهنة اأو اأيِّ عمل حكومي اأو خا�ض.

املهنة, ويخ�شع  تتعار�ض مع طبيعة  التي ال  املهنة واملهن احلرة,  2- يجوز اجلمع بني 

تقدير التََّعاُر�ض من عدمه ِلَلجنة القيد والقبول.

3- االإف�شاح عن املهن االأخرى مِلَْن لديه مهنة عند التقدم بطلب القيد والقبول, اأو التي 

يرغب احل�شول عليها بعد قيده يف اجلدول ))))).

 ويالحظ عدم االإف�شاح عن تلك املهن املحظورة, اأو تلك التي ال تتعار�ض مع مهنة 

املحاماة, وتُِرك ذلك ِلَلجنة القيد, مع عدم و�شع �شوابط ميكن االحتكام اإليها )7))), 

وقد جاء ذكر تلك املهن يف وثيقة املنامة للقانون املوحد لدول مل�ض التعاون: 

1- رئا�شة املجال�ض النيابيَّة اأو ال�شورى اأو البلديات.

2- من�شب الوزير ومن يف حكمه.

اأو  ال�رشيعة  بكليات  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  وُي�شتثنى  ة,  واخلا�شَّ ة  العامَّ الوظيفة   -3

�لقانون باإحدى جامعات دول جمل�س �لتعاون، ب�رشط �حل�ضول على �إذن خا�س 

ُي�شتثنى  امل�شتغلني, كما  باجلامعة, وقيده يف جدول املحامني  من اجلهة املخت�شة 

اأع�شاء االإدارات القانونيَّة يف البنوك وال�رشكات واملوؤ�ش�شات اململوكة للدولة, اأو 

التي تُ�شهم فيها بن�شبة ال تقل عن خم�شني يف املئة من راأ�شمالها, واملقيَّدة اأ�شماوؤهم 

))))) �لفقرة ))/)) من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملحاماة �ل�صعودي �ل�صادرة عام ))))ه�.
)7))) ُينظر: نظام �ملحاماة يف �لفقه �لإ�صالمي، د. حممد �خلريف، �ص)7).
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بجدول املحامني العاملني باالإدارات القانونيَّة, وذلك يف اأعمال املحاماة املَُتَعلِّقة 

بهذه �جلهات، وبتفوي�س ر�ضمي من ممثليها �لقانونيني.

4- مزاولة التجارة.

5- االأعمال التي مت�ض �رشف وكرامة مهنة املحاماة )8))).

ومبثل ذلك جاءت كثري من قوانني املحاماة.

�ملهن  يف  �ل�ضو�بط  تلك  من  ه  ُخلوُّ للمحاماة  �ل�ضعودي  �لنظام  على  يالحظ  ومما   

ا الالئحة التنفيذيَّة من ذلك, وهذا  املحظورة وغري املحظورة على املحامي, وُخلوُّ اأي�شً

من الثغرات التي ينبغي �شدها.

ا؛ عدم �ل�ضماح الأع�ضاء هيئة �لتدري�س يف كليات �ل�رشيعة و�أق�ضام   ومما يالحظ �أي�ضً

ينبغي  الذي  املحاماة,  ومهنة  اجلامعة  يف  التدري�ض  ع�شوية  بني  اجلمع  يف  القانون, 

ال�شماح الأع�شاء هيئة التدري�ض مبزاولة املحاماة الأمور: 

االأول: اإن اأع�شاء هيئة التدري�ض يف اجلامعات هم اأ�شحاب تخ�ش�شات علميَّة ُمعيَّنة 

عالية, وي�شغلون وظائف ذات فئات معينة, فهم يدخلون يف احلاالت اال�شتثنائيَّة, التي 

ت�شتوجب ال�شماح باجلمع بني عملهم االأكادميي ومهنة املحاماة.

مهنة  مبمار�شة  االخت�شا�ض  اأ�شحاب  التدري�ض  هيئة  الأع�شاء  ال�شماح  اإن  الثاين: 

املحاماة؛ �شيُوؤدِّي اإلى اإثراء املهنة باخلربات العلميَّة, واإلى خدمة املجتمع والعدالة)9))).

الثالث: اإن وثيقة املنامة لقانون املحاماة املوحد لدول مل�ض التعاون اخلليجي وُجّل 

القوانني, ت�شتثني اأع�شاء هيئة التدري�ض.

)8))) �ملادة ))) من وثيقة �ملنامة للقانون �ملوحد للمحاماة بدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �ل�صادرة يف عام ))))ه�.
)9))) ُينظر: نظام �ملحاماة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، د. عبد�لرز�ق جنيب، �ص0)- )).
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 اأما فيما يتعّلق بتعار�ض مهنة املحاماة مع الواجبات االأكادمييَّة, فهذه لي�شت م�شكلة 

نت الت�رشيعات العربيَّة املقارنة التي اأجازت اجلمع بني العمل  ي�شتحيل حلها, فقد مَتكَّ

اجلامعي ومهنة املحاماة, وكان اآخرها القانون الكويتي, من تالفيها, من خالل فر�ض 

�إد�رة �جلامعة، كما  �مل�ضبقة من  �ملو�فقة  �أو �الإد�ريَّة، كاإدر�ج �رشط  �لفنيَّة  �لقيود  بع�س 

فعل القانون الكويتي اجلديد, اأو ال�شماح الأع�شاء هيئة التدري�ض مبزاولة املهنة ح�رًشا 

اأمام حمكمة النق�ض واملحكمة االإداريَّة العليا, وبعد اأن يكون قد اأم�شى فرتة ُمعيَّنة يف 

خدمة اجلامعة كما فعل القانون امل�رشي)0))).

)0))) �مل�صدر �ل�صابق، �ص)).


