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و�صحبه  �آله  وعلى  �هلل  ر�صول  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
�أجمعني وبعد:

يكرث �حلديث يف هذه �لآونة عن حقوق �لإن�صان ب�صكل عام و�ملر�أة ب�صكل خا�ص، 
تنتهك حقوقها  �ل�صتار  ويعقد لأجل ذلك موؤمتر�ت، وت�صدر مو�ثيق، وحتت ذلك 

با�صم �مل�صاو�ة، �أو �حلرية، ومن تلك �حلقوق �لتي ينادى بها عمل �ملر�أة ب�صكل عام.
�لرجل يف جمالت  �ملر�أة  مل�صاركة  �ل�رشعي  �حلكم  �حلديث عن  عند  ُيظن  وقد 
كذلك،  لي�ص  و�لأمر  مكانتها،  من  حًطا  �أو  �ملر�أة،  حلقوق  ا  �نتقا�صً فيه  �أن  متعددة، 
بذلك،  مت�صلة  مهام  له  بخلقة، وجعل  �لرجل  وتعالى خلق  �صبحانه  �ملولى  �أن  بيد 
وخلق �ملر�أة بخلقة، وجعل لها مهام مت�صلة بذلك، فالفو�رق �خللقية بينهما من �أجل 

�ختالف �ملهام، وللتكامل و�لتعاطف و�لتعاون فيما بينهما ،يقول تعالى: ژ ڀ ڀ ٺ 
. 

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ژ)))
�أو �أعمال  ونظر�ً لختالف �خللقة و�ختالف �ملهام تبعاً لذلك، فقد تطرح مهام 
للمر�أة وينادى بها، ُيحتاج �إلى متحي�ص �حلكم �ل�رشعي فيها، ومن ذلك: »عمل �ملر�أة 
 – �لعلم  �أهل  �أقو�ل  لتو�صيح  �لبحث  بهذ�  �مل�صاهمة  يف  رغبت  لذ�  �ملحاماة«  يف 

رحمهم �هلل تعالى – حول هذه �مل�صاألة وفق �لآتي:
ي�صتمل �لبحث على مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.

)1)  من �سورة امللك, الآية:14. 
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التمهيد

املطلب الأول: تعريف املحاماة:

وفيه م�صاألتان:
امل�ساألة الأولى: تعريف املحاماة يف اللغة:

ودفع  منعه  وحممية  وحماية  وحمى  حمًيا  �ل�صيء  حمى  من  م�صتقة  �ملحاماة 
�إياهم  يحميه  �لنا�ص  وحماه  عنه)))،  منعت  وحماء:  حماماة  عنه  وحاميت  عنه)))، 
حمى وحماية منعه، و�حلامية �لرجل يحمي �أ�صحابه يف �حلرب، وهو �أي�صا �جلماعة 
ُه َمَنَعُه  يحمون �أنف�صهم، و�أحمى �ملكان جعله حمى ل يقرب، وَحَمى �ملري�َص ما َي�رُشُّ

�إيَّاُه)))، فاملحاماة تدور معانيها حول �حلماية، و�ملنع، و�لدفع.
امل�ساألة الثانية: تعريف املحاماة يف ال�سطالح:

هو  تعالى-و�إمنا  �هلل  �لعلم-رحمهم  �أهل  عند  �صائًعا  �ملحاماة  م�صطلح  يكن  مل 
�ملحاماة  عرفت  وقد  �جلملة،  يف  لديهم  موجوًد�  معناه  كان  و�إن  حمَدث  م�صطلح 
باأنها: �لنيابة عن �خل�صوم يف �إجر�ء�ت �لتقا�صي باحل�صور عنهم، و�لدفاع �صفاهة �أو 
كتابة بتقدمي �ملذكر�ت، ل�رشح وجهة نظرهم وما يوؤيدها من �أور�ق وم�صتند�ت))).

وعرف �ملحامي عند بع�ص �لقانونيني �لفرن�صيني باأنه: �ملقيد قانونًا يف جدول نقابة 
�ملحامني. وهو �لذي يزجي �لن�صح ويعطي �ل�صت�صارة �لقانونية �أو �لق�صائية، ويقوم 
بالدفع �أمام �لق�صاء �صفوياً �أو كتابياً فيما مي�ص �رشف �ملو�طنني وحرياتهم وم�صاحلهم، 

)2)  ل�سان العرب 198/14, خمتار ال�سحاح 166/1, تاج العرو�ض 477/37.

)3)  القامو�ض املحيط �ض1648, ل�سان العرب 200/14, املعجم الو�سيط 200/1.

)4)  ل�سان العرب 198/14, املعجم الو�سيط 200/1 خمتار ال�سحاح 66/1, جمهرة اللغة 1052/2.

)5)  بحوث يف قواعد املرافعات �ض147.
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�صو�ء باملعاونة �أو �لتمثيل �إذ� �قت�صى �حلال ذلك))).
و�إبر�ز  عنه،  للدفاع  �خل�صومة  يف  �ل�صخ�ص  عن  �لوكيل  باأنه:  �ملحامي  ف  وُعرِّ

وجهة نظره للقا�صي ب�صياغة قانونية))).
وعرفت يف نظام �ملحاماة �ل�صعودي باأنها: �لرت�فع عن �لغري �أمام �ملحاكم وديو�ن 
�لق�صايا  لنظر  و�لقر�ر�ت؛  و�لأو�مر  �لأنظمة  مبوجب  لة  �مل�صكَّ و�للجان  �ملظامل 

�لد�خلية يف �خت�صا�صها، ومز�ولة �ل�صت�صار�ت �ل�رشعية و�لنظامية))).

املطلب الثاين: تعريف الوكالة باخل�سومة

وفيه م�صاألتان:

امل�ساألة الأولى: تعريف الوكالة باخل�سومة يف اللغة:

اأوًل: تعريف الوكالة:

عرفت �لوكالة يف �للغة باأنها: م�صتقة من وكله على �لأمر، ووكل فالن فالنًا �إذ� 
��صتكفاه �أمره، ثقة بكفايته �أو عجًز� عن �لقيام باأمر نف�صه، ووكل �إليه �لأمر ووكله 
�إلى ر�أيه وكاًل ووكوًل تركه)))، و�ل�صم �لِوَكالة بك�رش �لو�و وفتحها، ووكيل �لرجل 
�لذي يقوم باأمره �صمي وكياًل؛ لأن موكله قد وكل �إليه �لقيام باأمره فهو موكول �إليه 

�لأمر)1)).

)6)  م�سئولية املحامي عن اأخطائه املهنية �ض9.

)7)  معجم لغة الفقهاء �ض 409.

)8)  نظام املحاماة ال�سعودي, املادة الأولى.

)9)  ل�سان العرب 734/11 -736, املعجم الو�سيط 1055/2.

)10)  ل�سان العرب 734/11- 736, املعجم الو�سيط 1055/2, تاج العرو�ض 97/31.
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ثانيًا: تعريف اخل�سومة:

فخ�صمه  وخما�صمًة  خ�صاًما  خا�صمه  �جلدل،يقال:  باأنها:  �خل�صومة  ُعرفت 
و�حٌد  ُم  ،و�خْلَ�صْ �خل�صام  يف  غلبته  �إذ�  خ�صمته  م�صدر  و�خل�صومة  باحلجة،  غلبه 
 ، 

ژ)))) ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ژ  وجميٌع))))، قال �هلل - جّل وعّز -: 
وتاأتي مبعنى �ملنازعة، فاخل�صم �لذي يخا�صم، و�لذكر و�لأنثى فيه �صو�ء)))).    

امل�ساألة الثانية: تعريف الوكالة باخل�سومة يف ال�سطالح:

اأوًل: تعريف الوكالة:

تفوي�ص �صخ�ص �أمره �إلى �آخر فيما يقبل �لنيابة ليفعله يف حياته)))).
وعرفت باأنها: ��صتنابة جائز �لت�رشف مثله فيما تدخله �لنيابة)))).

ثانًيا: تعريف اخل�سومة:

�لدعوى �ل�صحيحة، �أو: �جلو�ب �ل�رشيح، �أوهي: �جلو�ب بنعم �أو ل)))).
وعرفت باأنها: جو�ب �خل�صم بالإقر�ر �أو �لإنكار)))). 

وعرفت �لوكالة باخل�صومة باأنها: �لوكالة يف �إثبات �حلق)))).
وعرفها بع�ص �لقانونيني باأنها:

ا  تفوي�ص �صخ�ص �آخر ليقوم مقام نف�صه بالدعوى �بتد�ء �أو �جلو�ب عنها �عرت��صً

)11)  ل�سان العرب ج12/�ض180 -181, تهذيب اللغة ج7/�ض72.

)12)  من �سورة �ض, الآية:21.

)13)  معجم مقايي�ض اللغة187/2.

)14)  فتح الوهاب ج1/�ض372.

)15)  ك�ساف القناع ج3/�ض461.

)16)  البحر الرائق ج7/�ض144.

)17)  درر احلكام 648/3.

)18)  املبدع ج4/�ض378, ك�ساف القناع ج3/�ض483.
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م�رشوط  غري  ميلكه,  ممن  للنيابة  قابل  معلوم  ت�رشف  يف  املخت�صة,  املحكمة  اأمام 
مبوته)))).

�أمام  نف�صه  مقام  ليقوم  �آخر  �صخ�ص  �إنابة  �لقانونيني:  بع�ص  عند  �أي�صاً  ُوعرفت 
�ملحكمة �ملخت�صة)1)). 

املطلب الثالث: العالقة بني التعريفني

عموًما  بينهما  اأن  يلحظ  باخل�صومة  والوكالة  املحاماة  تعريف  من  �صبق  مما 
ا، فاملحاماة �أعم من �لوكالة باخل�صومة، فيتفقان يف: وخ�صو�صً

غريها،  �أو  �ملحكمة  �أمام  �لرت�فع  فيهما  يكون  باخل�صومة  و�لوكالة  �ملحاماة  �أن 
لإثبات حق �أو نفيه.

ويختلفان يف: 
وتقدمي  و�لنظامية،  �ل�رشعية  �ل�صت�صار�ت  ت�صمل  للرت�فع  بالإ�صافة  �ملحاماة  �أن 

�لن�صح وكتابة �لعقود.  

املطلب الرابع: اجلوانب التي ت�سملها املحاماة

تقدم �أن �ملحاماة �أعم من �لوكالة باخل�صومة، و�أنها ت�صمل جو�نب متعددة منها:
�لرت�فع عن �لغري �أمام �لق�صاء �أو غريه لإثبات حق �أو نفيه، فيتولى �ملحامي - )

حق �لدفاع عن موكله، �صو�ء كان فرًد� �أم جماعة �أم �صخ�صية �عتبارية يف �لدعوى 
�ملدنية،  �لدعاوى  �أم  �ل�صخ�صية،  �لأحو�ل  دعاوى  كانت  و�صو�ء  بها،  �ملكلف 

)19)  املحاماة تاريخها يف النظم �ض 64.

)20)  اأ�سول املرافعات وال�سكوك يف الق�ساء ال�سرعي �ض50 .
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�ملحاكم،  درجات  خمتلف  لدى  �لدعوى  هذه  �صري  ويتابع  �جلز�ئية،  �لدعاوى  �أم 
�أو  �لع�صكرية  كاملحاكم  �خلا�صة  �ملحاكم  بع�ص  لدى  موكله  عن  �لدفاع  يتولى  كما 

�لإد�رية)))). 
�ملحامي - ) فيعترب  �لن�صح،  وتقدمي  و�لنظامية  �ل�رشعية  �ل�صت�صار�ت  تقدمي 

غاياته  حتقيق  له  ت�صهل  �لتي  و�لقانونية  �لعلمية  �لآر�ء  له  يقدم  ملوكله  م�صت�صاًر� 
و�ل�رشر  �لظلم  �آثار  عنه  يدفع  مبا  �لأقوم،  و�لأ�صلوب  �لأ�صلم،  بالطريق  �مل�رشوعة 
�لدعوى  �إنهاء  �أو  �لنز�ع  حلل  �ل�صحيحة  �ملو�قف  �تباع  نحو  يوجهه  كما  �ملتوقع، 
لدى �ملحاكم �ملخت�صة، وذلك مبتابعة �لدعوى �أو �لتحكيم فيها �أو �للجوء لل�صلح، 
وميكن  وخ�صمه،  موكله  بني  �لقائمة  �لدعوى  يف  �مل�صورة  مهمة  �ملحامي  وميار�ص 
�صخ�صية  �أم  جماعة  �أم  فرًد�  كانت  �صو�ء  �ملوكلة  للجهة  د�ئًما  م�صت�صاًر�  يكون  �أن 

�عتبارية)))).
كتابة �لعقود ومر�جعتها، فاملحامي مبا �أوتي من علم بالأحكام �ل�رشعية �أو - )

وبالتايل  يوؤثر على �صحتها  مما  لت�صلم  العقود ومراجعتها؛  ي�صتطيع �صياغة  الأنظمة 
نق�صها)))).

بامل�صاحلة - ) و�لقيام  موكله،  عن  نيابة  �لإد�رية  �لأعمال  من  بكثري  �لقيام 
و�إجر�ء�ت  �لعقارية  �ملعامالت  �ملخت�صة، وت�صيري  �لر�صمية  و�لتحكيم لدى �جلهات 

�لتبليغ و��صتالم �ل�صكوك وغريها)))).
وي�صتطيع �ملحامي - بالإ�صافة ملا ذكر - �لقيام بالعديد من �لأعمال وفق ما ن�صت 

)21)  املحاماة من وجهة نظر ال�سريعة �ض 103.

)22)  املرجع ال�سابق �ض104.

)23)  املرجع ال�سابق �ض104.

)24)  املرجع ال�سابق �ض104- 105.
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عليه وثيقة �لتوكيل.
 وما ذكر جل �أعمال �ملحامي �لتي يوؤدي فيها دوًر� مهًما ملوكله يخفف عنه عناء 
ح�صور �ملحاكمات، وكرثة �ملر�جعات، وخطاأ �لت�رشفات مبا يحفظ م�صاحله، وي�صمن 

�صالمة تلك �لت�رشفات �صمن �لقو�عد �مل�رشوعة)))).

املبحث الأول: حكم عمل املراأة يف املحاماة يف جانب الوكالة باخل�سومة 

والرتافع عن الغري اأمام الق�ساء اأو غريه

متهيد:

قبل احلديث عن حكم عمل املراأة يف املحاماة حت�صن الإ�صارة اإلى ما ي�صرتط يف 
باخل�صومة  الوكالة  منها  والتي  عموماً  بالوكالة  القيام  من  متكنه  �رشوط  من  الوكيل 

وهي: 

اأوًل: �سحة مبا�سرته الت�سرف املاأذون فيه لنف�سه:

فكل من �صح ت�رشفه يف �صيء بنف�صه, وكان مما تدخله النيابة, �صح اأن يوكل فيه, 
وما ل ي�صح  ت�رشفه فيه، مل يجز �أن يوكل فيه.

وهذا ال�رشط باتفاق املذاهب الأربعة))))، وفيما يلي �أقو�لهم: 
اأوًل: احلنفية:

التوكيل  لأن  بنف�صه؛  به  وكل  ما  فعل  ميلك  ممن  يكون  »اأن  »البدائع«:  يف  قال 
تفوي�ص ما ميلكه من �لت�رشف �إلى غريه، فما ل ميلكه بنف�صه كيف يحتمل �لتفوي�ص 
�إلى غريه، فال ي�صح �لتوكيل من �ملجنون و�ل�صبي �لذي ل يعقل �أ�صاًل؛ لأن �لعقل 

)25)  املرجع ال�سابق �ض104

الذخرية 5/8, مغني  الكايف 394/1,  التلقني 445/2,  القدير 510/7,  ال�سنائع ج6/�ض20, فتح  )26)  بدائع 
املحتاج ج2/�ض217, فتح الوهاب ج1/�ض372, حا�سية عمرية 423/2, املغني ج5/�ض51, ك�ساف القناع 3/ 462.
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من �رش�ئط �لأهلية«)))).
ثانًيا: املالكية:

قال يف »�لتلقني«: »كل حق جازت فيه �لنيابة جازت �لوكالة فيه كالبيع و�ل�رش�ء 
و�لإجارة، و�قت�صاء �لديون وخ�صومة �خل�صم و�لتزويج و�لطالق وغري ذلك »)))).

ثالًثا: ال�سافعية:

ط  يف الوكيل �صحة مبا�رشته الت�رشف املاأذون فيه  ِ قال يف »فتح الوهاب«: »و�رشرُ
لنف�صه، و�إل فال ي�صح توكله؛ لأنه �إذ� مل يقدر على �لت�رشف لنف�صه فلغريه �أولى، 

فال ي�صح توكيل �صبي وجمنون ومغمى عليه«)))). 
رابًعا: احلنابلة:

قال يف »املغني«: »وكل من �صح ت�رشفه يف �صيء بنف�صه, وكان مما تدخله النيابة, 
�صح �أن يوكل فيه رجاًل �أو �مر�أة، حًر� �أو عبًد�، م�صلًما كان �أو كافًر�... ومن ل ميلك 
�أن يتوكل فيه، كاملر�أة يف عقد �لنكاح وقبوله،  �لت�رشف يف �صيء بنف�صه ل ي�صح 

و�لكافر يف تزويج م�صلمة، و�لطفل و�ملجنون يف �حلقوق كلها«)1)).

ثانًيا: تعيني الوكيل:

ي�صرتط ل�صحة الوكالة اأن يكون الوكيل معيًنا, فال ي�صح توكيل املجهول اأو املبهم, فلو 
قال لثنني:»وكلت �أحدكما« مل ي�صح، وهذ� قول جمهور �لعلماء من �حلنفية)))) و�ملالكية)))) 

)27)  بدائع ال�سنائع 20/6.

)28)  التلقني 445/2- 446.

)29)  فتح الوهاب 372/1.

)30)  املغني 51/5.

)31)  املب�سوط 73/19.

)32)  مواهب اجلليل 182/5.
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و�ل�صافعية)))) و�حلنابلة)))).
وذهب �ل�صافعية)))) �إلى �أن توكيل غري �ملعني �إذ� كان تابًعا ملعني فال باأ�ص به.

ولعل قول �جلمهور �أولى؛ نفًيا للجهالة �ملف�صية للنز�ع، و�هلل تعالى �أعلم.

ثالًثا: العلم بالوكالة:

قبل  ونحوه  ببيع  الوكيل  قام  فلو  بها,  الوكيل  يعلم  اأن  الوكالة  ل�صحة  ي�صرتط 
علمه بالوكالة فال يجوز بيعه حتى  يجيزه �ملوكل �أو �لوكيل بعد علمه بالوكالة؛ لأن 

حكم �لآمر ليلزم �إل بعد �لعلم باملاأمور به. وهذ� ر�أي �حلنفية)))). 
عدم  �إلى  و�حلنابلة))))  و�ل�صافعية))))  �ملالكية))))  من  �لعلماء  جمهور  وذهب 

ا�صرتاط علم الوكيل بالوكالة ؛لأن العتبار يف العقود مبا يف نف�س الأمر)1)).
فال  ي�صح،  مل  و�إل  بالإذن  �لأمر  و�قع  ملو�فقته  �جلمهور؛  قول  �لأقرب  ولعل 

حمذور من نفاذه كما يف نفاذ عزل �لوكيل قبل بلوغه �خلرب)))).

رابًعا: الإ�سالم:

ل ي�صرتط ل�صحة الوكالة الإ�صالم, فاإن وكل م�صلم كافًرا فيما ي�صح ت�رشفه فيه 

)33)  اأ�سنى املطالب 265/2, فتح الوهاب 372/1.

)34)  ك�ساف القناع 462/3.

)35)  اأ�سنى املطالب ج2/�ض265, فتح الوهاب ج1/�ض372.

)36)  بدائع ال�سنائع 20/6 21, درر احلكام 546/3.

)37)  مواهب اجلليل 214/7.

)38)  اأ�سنى املطالب ج266/2.

)39)  املغني ج5/�ض84, ك�ساف القناع 462/3.

)40)  ك�ساف القناع 462/3.

)41)  اأ�سنى املطالب ج266/2.
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�صح توكيله، وهذ� مذهب جمهور �لعلماء من �حلنفية)))) و�ل�صافعية)))) و�حلنابلة))))؛ 
لأن �لعد�لة غري م�صرتطة فيه.

وذهب �ملالكية)))) اإلى ا�صرتاط الإ�صالم, فال ي�صح توكيل كافر على م�صلم؛ لأنه 
�إعانته  �مل�صلم  لأذ�هم، فيحرم على  �إذ� وكل عليهم ق�صد�ً  �مل�صلمني  قد يغلظ على 

على ذلك)))).
ولعل �لأقرب �لقول ب�صحة توكيل �لكافر فيما ي�صح توكيله فيه؛ لأن �حلاجة قد 

تدعو لذلك، وجلو�ز معاملته يف �لبيع و�ل�رش�ء.

خام�ًسا:  العدالة: 

وهذا  توكيله,  �صح  فا�صًقا  م�صلم  وكل  فاإن  العدالة,  الوكالة  ل�صحة  ي�صرتط  ل 
قال  �ملالكية))))، وبه  �لعلماء من �حلنفية))))، وهو قول جماعة من  مذهب جمهور 
�إليه، و�إن مل  بالدفع  �لفا�صق يح�صل �لإبر�ء  �ل�صافعية)))) و�حلنابلة)1))؛ لأن �لوكيل 
له  �ل�صارع  نظر  مقام  لنف�صه  �ملالك  نظر  �أقام  �ل�صارع  ولأن  مل�صتحقه؛  �حلق  يو�صل 
ماله  اإتالف  عن  ينزعه  املالك  طبع  لأن  الفا�صق؛  يوكل  اأن  له  فاأجاز  الحتياط؛  يف 

بالتفريط. 

)42)  بدائع ال�سنائع 20/6.

)43)  نهاية املحتاج 19/5.

)44)  املغني 73/5.

)45)  الذخرية 5/8, مواهب اجلليل 118/5.

)46)  الذخرية 5/8.

)47)  بدائع ال�سنائع 20/6.

)48)  الذخرية 106/3, مواهب اجلليل 185-184/5.

)49)  نهاية املحتاج 19/5, الأ�سباه والنظائر �ض387.

)50)  املغني 73/5.



عمل املراأة يف املحاماة )درا�سة فقهية مقارنة(

  العدد 55 - رجب 1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة38

لأن  الفا�صق؛  توكيل  ي�صح  فال  العدالة,  ا�صرتاط  اإلى  �ملالكية))))  بع�ص  وذهب 
�لنيابة �ل�رشعية تبطل بعدم �لعد�لة، و�لأ�صل �إي�صال �حلق �إلى م�صتحقه)))).

ولعل �لأقرب �لقول ب�صحة توكيل �لفا�صق فيما ل �أثر لف�صقه على وكالته، كتوكيله 
يف البيع ونحوه, واأما ما له اأثر فال بد فيه من ا�صرتاط العدالة حفًظا للحقوق.

 �ساد�ًسا: احلرية:

ت�صح وكالة �لعبد �إذ� كان ماأذونًا له فيها، وهذ� قول جمهور �لعلماء من �ملالكية))))، 
�لعبد مطلقا �صو�ء  �إلى �صحة وكالة  و�ل�صافعية)))) و�حلنابلة))))، وذهب �حلنفية)))) 

كان ماأذونًا له �أو حمجوًر� عليه.
ولعل الأقرب ا�صرتاط اإذن ال�صيد للعبد بالوكالة؛ للحكم ب�صحة ت�رشفاته, وحتى 

ل تتعار�ص وكالته مع م�صالح �ل�صيد.

�سابًعا: اأن يعلم عدم ظلم موكله:

ي�صرتط ل�صحة الوكالة اأن ل يكون املوكل ظاملًا يف خ�صومته, فلو علم الوكيل 
بظلمه مل ي�صح اأن يتوكل له, وهذا ال�رشط ن�س عليه احلنابلة)))).

)51)  الذخرية 106/3.

)52)  الذخرية 106/3.

)53)  مواهب اجلليل 120/5, 216.

)54)  نهاية املحتاج 17/5.

)55)  املغني 52/5.

)56)  بدائع ال�سنائع 20/6.

)57)  الإن�ساف 394/5, املبدع 378/4.
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املبحث الأول

حكم عمل املراأة يف املحاماة يف جانب الوكالة باخل�سومة 

والرتافع عن الغري اأمام الق�ساء اأو غريه

بعد ا�صتعرا�س �رشوط الوكالة اإجماًل التي ذكرها اأهل العلم-رحمهم اهلل تعالى- 
يلحظ اأنهم مل يتعر�صوا ل�صرتاط الذكورة يف الوكيل, مما يدل على عدم ا�صرتاطها, 
وهذ�  ينوب عن غريه،  �أن  له  جاز  لنف�صه،  �لت�رشف  له  جاز  من  كل  �أن  ذكرو�  بل 

باتفاق �ملذ�هب �لأربعة)))).
تعالى-حلكمها،  �هلل  �لفقهاء-رحمهم  تعر�ص  فقد  �خل�صومة  يف  �لوكالة  و�أما 

وبيان ذلك فيما يلي: 
�تفقت �ملذ�هب �لأربعة)))) على جو�ز �لوكالة باخل�صومة يف �جلملة، �إل �أن �أبا 
حنيفة ا�صرتط ر�صا اخل�صم يف حال عدم العذر من مر�س و�صفر ونحوهما, واإل فال 

ي�صرتط)1))، وفيما يلي �أقو�لهم: 
اأوًل: احلنفية:

و�لعني  �لدين  �إثبات  باخل�صومة يف  �لتوكيل  »يجوز  �ل�صنائع«:  »بد�ئع  قال يف 
و�صائر �حلقوق، و�ختلف يف جو�زه بغري ر�صا �خل�صم، فقال �أبو حنيفة: ل يجوز من 

غري عذر �ملر�ص و�ل�صفر. وقال �أبو يو�صف وحممد: يجوز يف �لأحو�ل كلها«)))).

)58)  بدائع ال�سنائع ج6/�ض20, فتح القدير 510/7, التلقني 445/2, الكايف 394/1, الذخرية 5/8, مغني 
املحتاج 217/2, فتح الوهاب 372/1, حا�سية عمرية 423/2, املغني 5/�ض51, الإن�ساف 5/, ك�ساف القناع 

.462 /3

)59)  املب�سوط 3/19, بدائع ال�سنائع 22/6, تبيني احلقائق 255/4, الكايف 394/1, التاج والإكليل 181/5, 
ال�سرح الكبري 378/3, الو�سيط 278/3, مغني املحتاج 221/2, املغني 52/5, الإن�ساف 394/5, ك�ساف القناع 

.384/3

)60)  املب�سوط 3/19, بدائع ال�سنائع 22/6, تبيني احلقائق 255/4.

.22/6  (61(



عمل املراأة يف املحاماة )درا�سة فقهية مقارنة(

  العدد 55 - رجب 1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة40

ثانًيا: املالكية:

قال يف »�لكايف«: »و�لوكالة يف �خل�صومة جائزة من �حلا�رش و�لغائب، بر�صا 
�خل�صم وبغري ر�صاه �إذ� كان على �أمر معروف«)))).

ثالًثا:ال�سافعية:

لالآدميني  و�لعقوبات  �لأمو�ل  لإثبات  باخل�صومة  »�لتوكيل  »�لو�صيط«:  يف  قال 
كحد �لقذف يف �لق�صا�ص جائز بر�صا �خل�صم ودون ر�صاه«)))).

رابًعا: احلنابلة:

قال يف »ك�صاف �لقناع«: »وي�صح �لتوكيل �أي�صا يف �إثبات حق، وحماكمة فيه 
�أي خما�صمة يف �إثبات �حلق باأن يوكل �ملدعى عليه من يجيب عنه«)))).

ولعل الأقرب ما ذهب اإليه اجلمهور من عدم ا�صرتاط ر�صا اخل�صم؛ لأنه حق جتوز 
ومر�صه، وكدفع  غيبته  ر�صا خ�صمه، كحال  بغري  �ل�صتنابة  ل�صاحبه  فكان  فيه  �لنيابة 
�ملال �لذي عليه؛ ولأن �حلاجة تدعو �إلى ذلك فاإنه قد يكون له حق �أو يدعى عليه ول 
يح�صن �خل�صومة �أو ل يحب �أن يتولها، فجاز �أن ينيب من �صاء بغري ر�صا خ�صمه)))). 
و��صتدل �لعلماء –رحمهم �هلل تعالى –على جو�ز �لوكالة باخل�صومة �إجماًل مبا يلي:

اأوًل: اأدلة عامة:

وهي �أدلة جو�ز �لوكالة �إجماًل:
ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ژ  تعالى:  �هلل  )-قول 

. 

ى ى ائ   ژ))))

.394/1  (62(

.278/3  (63(

.464/3  (64(

)65)  املغني 52/5 53.

)66)  من �سورة الكهف, الآية:19.
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   . 

)-قول �هلل تعالى: ژ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ))))
وجه �ل�صتدلل:

�أنه يجوز �لعمل على جمع �لزكاة، وذلك بحكم �لنيابة عن �مل�صتحقني)))).
)-ما روى جابر بن عبد�هلل-ر�صي �هلل عنهما- قال: »�أردت �خلروج �إلى خيرب فاأتيت 
ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم – ف�صلمت عليه وقلت له: �إين �أردت �خلروج �إلى 
خيرب. فقال: �إذ� �أتيت وكيلي فخذ منه خم�صة ع�رش و�صًقا فاإن �بتغى منك �آية ف�صع 

يدك على ترقوته«)))).
)-�إجماع �أهل �لعلم-رحمهم �هلل تعالى- على جو�ز �لوكالة يف �جلملة، يقول �بن 

قد�مة-رحمه �هلل تعالى-: » �أجمعت �لأمة على جو�ز �لوكالة يف �جلملة«)1)). 
)-�أن �حلاجة د�عية �إلى ذلك، فاإنه ل ميكن لكل و�حد فعل ما يحتاج �إليه، فدعت 

�حلاجة �إليها)))). 
ثانًيا: اأدلة خا�سة:

وهي �أدلة جو�ز �لوكالة باخل�صومة:
��صتدل �أهل �لعلم على جو�زها بالكتاب و�ل�صنة، و�لإجماع، و�ملعقول.

�لأدلة من �لكتاب:
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې    ې ې ى ىائ ائ   ەئ  )-قول �هلل تعالى: ژ 

)67)  من �سورة التوبة, الآية:60.

)68)  املغني 51/5.

)69)  رواه اأبو داود يف �سننه, كتاب الأق�سية, باب يف الوكالة 314/3 )3629), والدارقطني يف �سننه, كتاب 
الوكالة 154/4 )1), والبيهقي يف ال�سنن الكربى, كتاب الوكالة, باب التوكيل يف املال وطلب احلقوق 80/6 
)11214) قال ابن حجر: اأبو َداُود من َطِريِق َوْهِب بن َكْي�َساَن عنه ِب�َسَنٍد َح�َسٍن.)التلخي�ض احلبري 51/3 ).

)70)  املغني 51/5.

)71)  املغني 51/5.
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.
 

ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ))))

وجه �ل�صتدلل:
�أن مو�صى عليه �ل�صالة و�ل�صالم طلب �ل�صتعانة باأخيه كونه �أف�صح منه، وي�صتطيع 
– جلَّ  املولى  فاأجابه  وال�صالم,  ال�صالة  عليه  مو�صى  ي�صتطيع  مما  اأكرث  لهم  البيان 
وعال– اإلى طلبه مما يدل على جواز الإنابة, و�رشع من قبلنا �رشع لنا, ما مل ياأت يف 

�رشعنا ن�صخه، بل ورد ما يوؤيده كما �صريد يف �لأدلة.
قال �لطربي-رحمه �هلل تعالى-: يقول تعالى ذكره: قال مو�صى: رب �إين قتلت 
من قوم فرعون نف�صاً فاأخاف �إن �أتيتهم فلم �أَِبن عن نف�صي بحجة �أن يقتلوين؛ لأن يف 
ل�صاين عقدة، ول �أبني معها ما �أريد من �لكالم، و�أخي هارون هو �أف�صح مني ل�صانًا. 
يقول: �أح�صن بيانًا عما يريد �أن يبينه، فاأر�صله معي ردًء�. يقول: عونًا. ي�صدقني �أي: 

يبني لهم عني ما �أخاطبهم به )))).

الأدلة من ال�سنة:

�أُمَّ  بَيِّع  �لرُّ �لن�رش  �أن�ص بن  �أخت  �أن  �أن�ص بن مالك-ر�صي �هلل عنه-: »  )-ما روى 
ُمو� �إلى �لنبي –�صلى �هلل عليه و�صلم- فقال ر�صول  َحاِرثََة َجَرَحْت �إِْن�َصانًا، َفاْخَت�صَ
 ِ ا�َص. فقالت �أم �لربيع: يا َر�ُصوَل �هللَّ ا�َص �ْلِق�صَ ِ -�صلى �هلل عليه و�صلم-: �ْلِق�صَ �هللَّ
�أَُيْقَت�صُّ من ُفاَلنََة؟ و�هلل ل يقت�ص منها. فقال �لنبي –�صلى �هلل عليه و�صلم-:�ُصْبَحاَن 
ِ.قالت:َل و�هلل ل يقت�ص منها �أَبًَد�. قال: فما َز�لَْت  ا�ُص ِكَتاُب �هللَّ �هللَّ يا �أم �لربيع �ْلِق�صَ
ِ من لو  ِ –�صلى �هلل عليه و�صلم-: �إِنَّ من ِعَباِد �هللَّ َيَة. فقال ر�صول �هللَّ حتى َقِبُلو� �لدِّ

ُه«)))) ِ َلأَبَرَّ �أَْق�َصَم على �هللَّ
)72)  من �سورة الق�س�ض, الآيتان 35-34.

)73)  تف�سري الطربي74/20.

)74)  �سحيح م�سلم, كتاب الق�سامة, باب اإثبات الق�سا�ض يف الأ�سنان 1302/3 )1675).
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وجه ال�ستدلل:

�أن �لذي يظهر من �حلديث �أن و�لدة �جلانية هي �لتي با�رشت �لدعوى))))، نيابة 
عن ابنتها, مما يدل على جواز قيام املراأة بالوكالة باخل�صومة. 

�صهل  بن  �هلل  عبد  »�نطلق  قال:   - عنه  �هلل  ر�صي  �أبي حثمة -  بن  �صهل  روى  )-ما 
وحمي�صة بن م�صعود بن زيد �إلى خيرب وهي يومئذ �صلح،  فتفرقا، فاأتى حمي�صة �إلى 
عبد �هلل بن �صهل وهو يت�صحط يف دمه قتياًل، فدفنه، ثم قدم �إلى �ملدينة فانطلق عبد 
�لرحمن بن �صهل وحمي�صة وحوي�صة �بنا م�صعود �إلى �لنبي- �صلى �هلل عليه و�صلم - 
فذهب عبد�لرحمن يتكلم، فقال: كرّب كرّب، وهو �أحدث �لقوم ف�صكت فتكلما«)))).

وجه ال�ستدلل:

�أن �لنبي- �صلى �هلل عليه و�صلم –�أر�صد عبد �لرحمن بن �صهل �إلى جعل مهمة 
اأبلغ منه يف البيان, مما يدل على جواز  اأكرب منه؛ لأنهما  اإلى من هو  تو�صيح الأمر 

�لإنابة لبيان حقيقة �لأمر و�إثبات �حلق.
)-عن �صعيد بن �مل�صيب قال: “مر عمر  ر�صي �هلل عنه يف �مل�صجد، وح�صان ر�صي 
�هلل عنه ين�صد، ويف رو�ية: فلحظ �إليه، فقال: كنت �أن�صد وفيه من هو خري منك. ثم 
�لتفت �إلى �أبي هريرة  ر�صي �هلل عنه  فقال: �أن�صدك �هلل �أ�صمعت ر�صول �هلل - �صلى 

�هلل عليه و�صلم - يقول: �أجب عني، �للهم �أيده بروح �لقد�ص. قال: نعم”)))).
وجه ال�ستدلل:

�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  ينافح عن  ثابت  ر�صي �هلل عنه  كان  �أن ح�صان بن 
ب�صعره، وكان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يدعو له يف ذلك ويوؤيده؛ كونه ينوب عنه 

)75)  �سهادة املراأة يف الفقه �ض23.

)76)  �سحيح البخاري , كتاب اجلزية, باب املوادعة وامل�ساحلة مع امل�سركني رقم )3002) 1158/3.

)77)  �سحيح البخاري , كتاب بدء اخللق, باب ذكر املالئكة 1176/3 )3040), ورواه م�سلم يف �سحيحه, 
كتاب ف�سائل ال�سحابة, باب ف�سائل ح�ســان بن ثـابت 1932/4 )2485).
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يف �لذب عن �لدين، ويف هذ� جو�ز �لإنابة لن�رشة �حلق.  
الآثار الواردة يف ذلك:

)-ما ورد عن عبد �هلل بن جعفر قال: »كان علي بن �أبي طالب – ر�صي �هلل عنه – 
ل فيها عقيل بن �أبي طالب، فلما كرب عقيل  يكره �خل�صومة، فكانت له خ�صومة وكَّ
وكلني«)))) ويف رو�ية: »�أنه وكل عبد �هلل بن جعفر باخل�صومة، وقال: �إن للخ�صومة 

قحًما))))«)1)).
وجه ال�ستدلل:

 �أن علياً ر�صي �هلل عنه  كان يكره �خل�صومة، فاإذ� �حتاج �إليها وكل عقياًل �أو عبد 
�هلل بن جعفر، وهذ� يدل على جو�ز �لوكالة باخل�صومة.

)-عن عبد �لرحمن بن �أبي �لزناد عن �أبيه �أن ح�صان بن ثابت  ر�صي �هلل عنه  قال: 
“�إنا مع�رش �لأن�صار طلبنا �إلى عمر �أو �إلى عثمان - �صك من �بن �أبي �لزناد - فم�صينا 
بعبد �هلل بن عبا�ص وبنفر معه من �أ�صحاب ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم، فتكلم 
�بن عبا�ص وتكلمو� وذكرو� �لأن�صار ومناقبهم فاعتل �لو�يل، قال ح�صان: وكان �أمًر� 
�صديًد� طلبناه. قال فما ز�ل ير�جعهم حتى قامو� وعذروه، �إل عبد�هلل بن عبا�ص فاأنه 
قال: ل و�هلل ما لالأن�صار من منزل لقد ن�رشو� و�آوو�. وذكر من ف�صلهم وقال: �إن هذ� 
ل�صاعر ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم و�ملنافح عنه. فلم يزل ير�جعه عبد �هلل بكالم 

جامع ي�صد عليه كل حاجة فلم يجد بًد� من �أن ق�صى حاجتنا”)))).   

)78)  ال�سنن الكربى للبيهقي, كتاب الوكالة, باب التوكيل يف اخل�سومات 81/6 )11219).

)79)  قحًما:اأي تقحم ب�ساحبها على ما ل يهواه, والُقَحم املهالك. )مقايي�ض اللغة61/5, تهذيب اللغة 
.(49/4

)80)  ال�سنن الكربى للبيهقي, كتاب الوكالة, باب التوكيل يف اخل�سومات 81/6 )11220), وامل�سنف لبن 
اأبي �سيبة, كتاب الوكالة 5/5 )23177).

)81)  م�ستدرك احلاكم , كتاب معرفة ال�سحابة , باب ذكر وفاة عبداهلل بن عبا�ض 627/3 )6316)  واملعجم 
الكبري, للطرباين 42/4 )3593).
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   وجه ال�ستدلل:

�أن �لأن�صار ر�صو�ن �هلل عليهم �أنابو� �بن عبا�ص  ر�صي �هلل عنهما  للحديث عند 
ببليغ القول واحلجة لتحقيق طلبهم, مما يدل  خليفة امل�صلمني؛ مل�صاندتهم واإعانتهم 

على جو�ز �إنابة من ميلك �لبيان لإحقاق �حلق.
الإجماع: 

هبرية   �بن  قال  �جلملة  �لوكالة يف  على جو�ز  تعالى  �هلل  رحمهم  �لفقهاء  )-�أجمع 
رحمه �هلل تعالى : »�تفقو� على �أن �لوكالة من �لعقود �جلائزة يف �جلملة، و�أن كل ما 
جازت فيه �لنيابة من �حلقوق جازت �لوكالة فيه، كالبيع و�لإجارة و�قت�صاء �حلقوق 

و�خل�صومة يف �ملطالبة باحلقوق«)))).
وفيها  �لوكالة،  جو�ز  على  �لفقهاء  عمل  �ل�صنن  وبهذه  �لق�صاة:  رو�صة  يف  قال 

�إجماع منهم على �جلو�ز يف �جلملة )))). 
الدليل العقلي:

�أو يدعى عليه، ول يح�صن  فاإنه قد يكون له حق،  �إلى ذلك؛   )-�أن �حلاجة تدعو 
�خل�صومة، �أو ل يحب �أن يتولها بنف�صه ،فجاز �أن ينيب غريه)))).

بعد ا�صتعرا�س �رشوط الوكالة اإجماًل التي ذكرها اأهل العلم رحمهم اهلل تعالى 
وبعد �لنظر يف �لأدلة �ملتقدمة يتبني �أنه يجوز للمر�أة �لوكالة باخل�صومة دون �تخاذها 

مهنة ملا يلي:
)-اأن الفقهاء رحمهم اهلل تعالى مل يتعر�صوا ل�صرتاط الذكورة يف الوكيل, مما يدل 
على عدم ��صرت�طها، بل ذكرو� �أن كل من جاز له �لت�رشف لنف�صه، جاز له �أن ينوب 

)82)  الإف�ساح 144/6.

)83)  رو�سة الق�ساة 634/1.

)84)  املغني 53/5.
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عن غريه، وهذ� باتفاق �ملذ�هب �لأربعة))))،  وقد تقدم نقل ن�صو�ص �أقو�لهم يف 
ذلك)))).  

)-�أن �أدلة جو�ز �لوكالة �إجماًل، �أو �لوكالة باخل�صومة على وجه �خل�صو�ص عامة 
تتناول �ملر�أة كما تتناول �لرجل.

)-�أن حديث �أن�ص –ر�صي �هلل عنه – �ملتقدم يف ق�صة �أم �لربيع تدل على جو�ز 
قيام �ملر�أة بالوكالة باخل�صومة.

وبهذ� يظهر جو�ز تويل �ملر�أة �لوكالة باخل�صومة دون �تخاذها مهنة؛ لأن �حلكم 
�لق�صاء- يحتاج  �أمام  �لرت�فع  �ملحاماة يف هذ� �جلانب-  �ملر�أة مهنة  بجو�ز مز�ولة 
�إلى معرفة طبيعة هذ� �لعمل من حيث �لو�قع ليتم �حلكم عليه، ومعرفة ر�أي �لعلماء 
تنظيمات  لها  �لع�رش  هذ�  يف  �ملحاماة  لأن  نظًر�  �إجماًل؛  �ملحاماة  يف  �ملعا�رشين 
اإلى اختالف العلماء املعا�رشين يف حكم  اأدى  تختلف عن الوكالة باخل�صومة, مما 

�ملحاماة على قولني: 
القول الأول: 

ذهب جماعة من �لعلماء �ملعا�رشين)))) اإلى جواز مزاولة مهنة املحاماة, ب�رشط 
�أن تكون لإحقاق �حلق و�إبطال �لباطل.

وفيما يلي �أقو�لهم:
�لعربية  �ململكة  يف  و�لإفتاء  �لعلمية  للبحوث  �لد�ئمة  �للجنة  قررت   -(

)85)  بدائع ال�سنائع ج6/�ض20, فتح القدير 510/7, التلقني 445/2, الكايف 394/1, الذخرية 5/8, مغني 
املحتاج 217/2, فتح الوهاب 372/1, حا�سية عمرية 423/2, املغني 5/�ض51, الإن�ساف 5/, ك�ساف القناع 

.462 /3

)86)  ينظر �ض9 10.

ال�سعودية,  العربية  اململكة  يف  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  اأع�ساء  من  عدد  منهم    (87(
وال�سيخ م�سطفى الزرقا, وال�سيخ علي حامد عبد الرحيم الأزهري, وال�سيخ اأحمد بن عبد العزيز املبارك, 

وغريهم كثري. 
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�إذ�  فقالت:  �ملحاماة،  لها عن حكم �ل�صتغال يف وظائف  �ل�صعودية)))) يف جو�ب 
ورد  �رشًعا  للباطل  و�إبطال  للحق  �إحقاق  �لق�صاء،  �أو  باملحاماة  �ل�صتغال  يف  كان 
�حلقوق �إلى �أربابها ون�رش للمظلوم، فهو م�رشوع؛ ملا يف ذلك من �لتعاون على �لرب 
و�لتقوى، و�إل فال يجوز؛ ملا فيه من �لتعاون على �لإثم و�لعدو�ن. قال �هلل تعالى: 

ژەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ژ«)))).

)-  �ل�صيخ م�صطفى �لزرقا قال عن �ملحاماة: » �إن �ملحاماة وكالة باخل�صومة بالنظر 
�لأ�صل هي  و�ملحاماة يف  �لفقهاء...  نظر  �رشعاً يف  جائزة  �لوكالة  وهذه  �لفقهي، 
مهنة من يتخ�ص�ص بهذه �لوكالت للخ�صومة، فالأ�صل فيها �لإباحة �ل�رشعية، �أما 
�رشعية،  فيها خمالفات  �ملحامون  فيها  يرت�فع  �لتي  �لقو�نني  �أن  �ليوم  و�قعها  كون 
ولي�ص كل ما فيها خمالف لل�رشيعة، فهذه �لقو�نني لي�صت من �صنعه، فاإثمها على 
�صانعها، لكن عليه �أل يطلب يف مر�فعته تطبيق �حلكم �لقانوين �ملخالف لل�رشيعة، 
و�أن ل يقبل دفاًعا عن موكل مبطل، و�إذ� ظهر له �أثناء �صري �لدعوى �أن موكله مبطل 

فعليه اأن ين�صحب منه �رشًعا, وي�صتطيع اأن ي�رشط ذلك على املوكل«)1)).
�إذ� د�فع عن �حلق،   )- �ل�صيخ علي حامد عبد �لرحيم �لأزهري قال: �ملحامي 
ووقف �إلى جانبه د�ئًما فعمله م�صكور وح�صن، و�أما �إذ� كان يعمل لك�صب �لق�صية 

بحق �أو بباطل، فعمله باطل حر�م ل يجوز)))).
)- �مل�صت�صار جمال �صادق �ملر�صفاوي - رئي�ص حمكمة �لنق�ص �مل�رشية -  قال: 
ومما تقدم يتبني �صبق نظام الق�صاء الإ�صالمي يف اتخاذ الأعوان من كتبة ومرتجمني 

)88)  فتوى رقم 3532 بتاريخ 1401/3/18.

)89)  �سورة املائدة, الآية:2.

)90)  فتاوى م�سطفى الزرقا 380.

)91)  جملة الأزهر عدد ذي القعدة 1410هـ, 11 /1138.
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��صتعانة  �إجازة  يف  وكذلك  وخرب�ء،  �لنظام  على  وم�رشفني  خ�صوم،  وحم�رشي 
�خل�صوم بالوكالء – �ملحامني)))). 

هذه جملة من �أقو�ل �أهل �لعلم �ملعا�رشين يف حكم �ملحاماة، وقد �ُقت�رش على 
ذكر بع�صهم, واإل فهناك الكثري ممن مل يذكر, ولهم يف ذلك موؤلفات))))، ولعل ما 

ذكر يح�صل به �ملق�صود. 
و��صتدلو�)))) مبا يلي:

��صتدل �أهل �لعلم على جو�زها بالكتاب و�ل�صنة، و�لإجماع، و�ملعقول.

الأدلة من الكتاب:

ې ې ى   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ       وئ ۇئۇئ ۆئ - ) ژ  تعالى:   �هلل  قول 
.((((

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ژ 
وجه ال�ستدلل:

نهى �هلل عزَّ وجلَّ ر�صوله عن ع�صد �أهل �لتهم و�لدفاع عنهم مبا يقوله خ�صمهم 
من �حلجة، ويف هذ� دليل على �أن �لنيابة عن �ملبطل و�ملتهم يف �خل�صومة ل جتوز، 

فال يجوز لأحد �أن يخا�صم عن �أحد �إل بعد �أن يعلم �أنه حمق)))). 
يقول �ل�صعدي-رحمه �هلل تعالى-: »�أي ل تخا�صم عّمن عرفت خيانته من مدع 

)92)  نظام الق�ساء يف الإ�سالم, الق�سم الأول �ض68.

الق�ساء, وطه  اأحكام ولية  املحاماة, وعبد احلميد عوي�ض يف كتابه  )93)  منهم م�سهور ح�سن يف كتابه 
العلواين يف مقالة حقوق املتهم يف الإ�سالم يف جملة امل�سلم املعا�سر عدد 35, وعبداهلل ر�سوان يف مقالة عن 
املحاماة يف جملة الأمة عدد 38, واأحمد كرزون يف كتابه املحاماة ر�سالة واأمانة, وعبد احلميد ال�سواربي 

يف كتابه الإخالل بحق الدفاع, وغريهم كثري.

)94)  ينظر �ض11 �ض15 فقد ا�ستدلوا باأدلة جواز الوكالة باخل�سومة اإ�سافة ملا �سيذكر.

)95)    �سورة الن�ساء, الآية:105.

)96)  تف�سري القرطبي 377/5.
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�أو ظنه، ففي هذ� دليل على حترمي  �أو منكر حًقا عليه، �صو�ء علم ذلك  ما لي�ص له، 
�خل�صومة يف باطل، و�لنيابة عن �ملبطل يف �خل�صومات �لدينية و�حلقوق �لدنيوية، 
ويدل مفهوم �لآية على جو�ز �لدخول يف نيابة �خل�صومة ملن مل يعرف منه ظلم«)))).

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ              - ) ژ  تعالى:  �هلل  قول 
. 

ٹ ٹ ٹ ژ))))

   وجه ال�ستدلل:

نهى جل وعال عن �ملخا�صمة عن �أهل �لباطل �لذين يختانون �أنف�صهم �أي يظلمون 
�أنف�صهم))))، وهذ� ي�صمل �لنهي عن �ملجادلة عمن �أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد 
�أو تعزير، فاإنه ل يجادل عنه بدفع ما �صدر منه من �خليانة، �أو بدفع ما ترتب على 
لإظهار  �ملحاماة  �أو  �ملخا�صمة  ذلك جو�ز  ومفهوم  �ل�رشعية)11))،  �لعقوبة  من  ذلك 

�حلق.
( -. 

قول �هلل تعالى: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں ں ژ))1))
وجه ال�ستدلل:

�أنه ل يحل لأحد �أن يعني ظاملًا بوجه من �لوجوه، و�أنه �إن فعل �صيًئا من ذلك 
فقد �صار معيًنا للظاملني))1))، فال ينبغي للمحامي �أن يتوكل يف ق�صية يعلم فيها 

ظلم موكِله، و�إل جاز.

)97)  تف�سري ال�سعدي 200/1.

)98)  �سورة الن�ساء, الآية:107.

)99)  تف�سري البغوي 478/1

)100)  تف�سري ال�سعدي 200/1

)101)  �سورة الق�س�ض, الآية:17.

)102)  تف�سري القرطبي 263/13
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( -. 

قول �هلل تعالى:  ژ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ژ))1))
وجه ال�ستدلل:

�أن �لتعاون على �خلري ماأمور به، ومن ذلك �ملخا�صمة و�لدفاع لإثبات �حلق ون�رشة 
�ملظلوم، كما �أن �لتعاون على �لإثم منهي عنه، ومن ذلك �ملخا�صمة يف �لباطل.

الأدلة من ال�سنة:

عليه - ) �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  قال  قالت:  عنها   �هلل  ر�صي  �صلمة   �أم  روت  ما 
بع�ص  من  �أبلغ  يكون  �أن  بع�صكم  فلعل  �خل�صم،  ياأتيني  و�إنه  ب�رش  �أنا  �إمنا   « و�صلم: 
فاأح�صب �أنه �صادق فاأق�صي له بذلك، فمن ق�صيت له بحق م�صلم فاإمنا هي قطعة من 

�لنار فلياأخذها �أو ليرتكها«))1)).
وجه ال�ستدلل:

�أن هناك من �لنا�ص من ميلك �لبيان و�لإف�صاح عما يريد �لو�صول �إليه؛ فال ينبغي 
من  مانع  ل  �أنه  دللة  هذ�  ويف  �لوعيد،  حلقه  و�إل  �حلق،  �إبطال  يف  ذلك  ��صتعمال 

�ل�صتناد �إلى �ملحامي �لذي ميلك �حلجة و�لبيان يف �إحقاق �حلق.
ما روى �بن عمر ر�صي �هلل عنهما  قال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: - )

» من �أعان على خ�صومة بغري حق كان يف �صخط �هلل حتى ينزع«))1)).
وجه ال�ستدلل:

�أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم حذر من �لإعانة على �خل�صومة يف �لباطل وتوعد 
عليه, مما يدل على جواز الإعانة على اخل�صومة اإذا كانت بحق, وهذا ما ينبغي اأن 

)103)  �سورة املائدة, الآي:2.

)104)  �سحيح البخاري , كتاب الأحكام , باب من ق�سي له بحق اأخيه 2626/6 )6759), و�سحيح م�سلم, 
كتاب الأق�سية, باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة 1337/3 )1713). 

)105)  امل�ستدرك على ال�سحيحني , كتاب الأحكام 111/4 )7051), �سنن اأبي داود كتاب الأق�سية, باب فيمن 
يعني على خ�سومة 305/3 )3597), �سنن ابن ماجه, كتاب الأحكام , باب من ادعى ما لي�ض له وخا�سم فيه 
778/2 )2320), وقال احلاكم: حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه, ووافقه الذهبي )امل�ستدرك 111/4).
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يكون عليه عمل �ملحامي.
�أن�ص بن مالك  ر�صي �هلل عنه  قال:قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه - ) ما روى 

و�صلم: » �ن�رش �أخاك ظاملًا �أو مظلوًما. قالو�: يا ر�صول �هلل نن�رشه مظلوماً، فكيف 
نن�رشه ظاملاً ؟ فقال: تاأخذ فوق يديه«))1)).

وجه ال�ستدلل:

�أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أر�صد �إلى وجوب ن�رشة �مل�صلم ظاملاً �أو مظلوماً، 
وبني كيفية ذلك باأن ياأخذ حق �ملظلوم ويدفع عنه، و�لظامل يكفه ومينعه عن ظلمه، 

وهذ� ما يقوم به �ملحامي. 
عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �إلى  �أنه جاء رجل  عنه   �هلل  ر�صي  هريرة  �أبو  روى  ما   -(
و�صلم فقال: “ �أن�صدك �هلل �إل ق�صيت بيننا بكتاب �هلل. فقام خ�صمه وكان �أفقه منه، 
فقال: �صدق �ق�ص بيننا بكتاب �هلل، و�أذن يل يا ر�صول �هلل. فقال �لنبي- �صلى �هلل 
عليه و�صلم-: قل. فقال: �إن �بني كان ع�صيًفا يف �أهل هذ� فزنا بامر�أته، فافتديت منه 
مبائة �صاة وخادم، و�إين �صاألت رجاًل من �أهل �لعلم فاأخربوين �أن على �بني جلد مائة 
وتغريب عام، و�أن على �مر�أة هذ� �لرجم. فقال: و�لذي نف�صي بيده لأق�صني بينكما 
بكتاب �هلل، �ملائة و�خلادم رد عليك، وعلى �بنك جلد مائة وتغريب عام، ويا �أني�ص 

�غُد على �مر�أة هذ� ف�صلها فاإن �عرتفت فارجمها. فاعرتفت فرجمها”))1)).
وجه ال�ستدلل:

�خل�صومة  لبيان  باحلديث؛  �خل�صمني  لأحد  �أذن  و�صلم  عليه  �هلل  �لنبي �صلى  �أن 
نيابة عن ابنه, مما يدل على جواز الوكالة باخل�صومة, وهو جل عمل املحامي.

)106)  �سحيح البخاري , كتاب املظامل , باب اأعن اأخاك ظاملًا اأو مظلوًما 863/2 )2312).

الإمام رجاًل في�سرب احلد غائًبا عنه 2515/6  ياأمر  باب هل   , , كتاب احلدود  البخاري  )107)  �سحيح 
)6467), و�سحيح م�سلم , كتاب احلدود , باب من اعرتف على نف�سه بالزنا 1325/3 )1697).
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)- ما روي عن �أبي هريرة مرفوًعا: “�إذ� كان يوم �لقيامة نادى مناٍد: �أين �لظلمة 
و�أعو�ن �لظلمة و�أ�صباه �لظلمة، حتى من لق لهم دو�ة وبرى لهم قلًما، فيجمعون 

يف تابوت و�حد، ثم �صيق بهم على روؤو�ص  �خلالئق �إلى نار جهنم”))1)).
ُ عليه و�صلم  ِ  �صلى �هللَّ نَُّه �صمع َر�ُصوَل �هللَّ �أَ ْحِبيَل  �أَْو�َص بن �رُشَ 1)- ما روي عن 

يقول: » من َم�َصى مع َظامِلٍ ِليُِعيَنُه وهو َيْعَلُم �أَنَُّه َظامِلٌ َفَقْد َخَرَج ِمَن �لإِ�ْصالِم«))1))
وجه �ل�صتدلل من �حلديثني �ل�صابقني:

�أنه ل يحل لأحد �أن يعني ظاملًا، ول يكتب له، ول ي�صحبه، و�أنه �إن فعل �صيًئا من 
ذلك فقد �صار معيًنا للظاملني ،وقد �رتكب نهي �هلل تعالى يف قوله �صبحانه وتعالى: 
يف  وقع  فقد  �لظامل  عن  بالدفاع  قام  ومن   ،(((((   

ژ)1))) ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ  ژ 

�لنهي، ما يدل على جو�ز �لدفع عن �ملظلوم.

الإجماع: 

�بن  قال  �لوكالة يف �جلملة.  تعالى على جو�ز  �لفقهاء رحمهم �هلل  �أجمع   -((
قد�مه رحمه �هلل تعالى: �أجمعت �لأمة على جو�ز �لوكالة يف �جلملة. وقال �بن هبرية 
رحمه �هلل تعالى: �تفقو� على �أن �لوكالة من �لعقود �جلائزة يف �جلملة، و�أن كل ما 
جازت فيه �لنيابة من �حلقوق جازت �لوكالة فيه كالبيع و�لإجارة و�قت�صاء �حلقوق 

و�خل�صومة يف �ملطالبة باحلقوق.

)108)  اأورده الديلمي يف الفردو�ض 255/1 )989), وقال الزيلعي: غريب. ) تخريج الأحاديث يف الك�ساف 
.(28/3

 ,(2252(249/4 واملثاين  والآحاد   ,(619(  277/1 العقوبة  من  ظاملًا  اأعان  ملن  باب  الكبري,  املعجم    (109(
ومل  موؤن�ض  بن  عيا�ض  وفيه  الكبري  يف  الطرباين  رواه  الهيثمي:  قال   ,(2693(250/4 الكبري  التاريخ 
املنذري: رواه  الزوائد 205/4), وقال  اأجد من ترجمه وبقية رجاله وثقوا ويف بع�سهم كالم. ) جممع 

الطرباين يف الكبري وهو حديث غريب. ) الرتغيب والرتهيب 138/3).

)110)  �سورة املائدة, الآية:2.

)111)  تف�سري القرطبي 264/13.
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الأدلة العقلية:

))- �أن �ملرء قد يكون له حق، �أو يدعى عليه، فيحتاج �إلى من ينوب عنه يف 
�خل�صومة)))))؛ لأ�صباب متعددة منها:

اأن  به  ي�صتطيع  ما  البيان  من  ميلك  ول  اخل�صومة,  يح�صن  ل  ممن  يكون  اأن  اأ-  
يو�صح �حلق �لذي معه، فرمبا كان خ�صمه �أبلغ منه؛ في�صيع حقه؛ لذ� �أباح �ل�صارع 

�أن يقيم من يخا�صم عنه.
ب- اأن يكون ممن ل يحب اأن يتولى اخل�صومة بنف�صه؛ �صيانة لها عن مهالكها, 

�أو كونه من�صغاًل عن ذلك؛ فجاز �أن ينيب عنه من يتولى ذلك.
ج- اأن يكون ممن ل ي�صتطيع احل�صور؛ ملر�صه اأو عجزه اأو غيبته, اأو امراأة ترغب 
يف �صيانة نف�صها عن غ�صيان جمال�ص �لق�صاء، وخمالطة �لرجال؛ فجوز �ل�صارع �أن 

ينيبو� عنهم.
))- �أدى ت�صابك �مل�صالح وتعدد �ملنازعات مع كرثة �لنظم و�للو�ئح يف �لع�رش 
�خل�صوم  ت�صاعد  متخ�ص�صة  عنا�رش  لوجود  ملحة  �حلاجة  �أ�صبحت  �أن  �إلى  �حلايل 
�لبحوث  و�إعد�د  م�صتند�تهم  وتن�صيق  حججهم،  وترتيب  دفاعهم،  جتهيز  على 

�ل�رشعية و�لقانونية �لتي توؤيد �حلق، ل �لباطل، يف كل دعوى))))). 
ول  �لتحرمي)))))،  على  دليل  يقوم  حتى  �لإباحة  �لعقود  يف  �لأ�صل  �أن   -((
تت�صع  �لأئمة  ون�صو�ص  كيف  ذلك،  على  يدل  ما  ورود  دون  بالتحرمي  �لقول  ميكن 

لقبولها))))).

)112)  املغني 53/5.

)113)  جملة الأمة عدد 38 �ض24.

)114)  القواعد النورانية �ض188.

)115)  املحاماة تاريخها يف النظم �ض 115.
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القول الثاين:

ذهب بع�ص �ملعا�رشين))))) �إلى عدم جو�ز مز�ولة مهنة �ملحاماة.
وفيما يلي �أقو�لهم:

)-قال �أبو �لأعلى �ملودودي: �إن هذ� هو �أول ما يتقا�صاه عمل �لإ�صالح، لأن هذه 
�أي كلمة يف  تقال  �أن  للمحكمة، ول ميكن  �حلا�رش  �لنظام  معايب  �أكرب  �حلرفة من 
تربير بقائها من �لوجهة �خللقية، �أما من �لوجهة �لعملية فلي�صت هناك حاجة حقيقية 
لأعمال املحكمة ل ميكن �صدها بطريق غري طريق املحاماة, واإن حرفة املحاماة مما ياأبى 
مز�ج �لإ�صالم وجوده �إباًء �صديد�ً، ومن �ملحال ما بقي لها �لرو�ج يف حماكمنا �أن 
ي�رشي �لقانون �لإ�صالمي بروحه �ل�صحيحة ويوؤتي ثمر�ته، فبناء على كل هذ� �أرى 
�إلغاء حرفة �ملحاماة وتطهري �ملحاكم منها تدرًجا... و�إن  �أن نعمل على  من �لالزم 
�ملحامي يف �لو�قع ياأخذ حمله يف �ل�صوق لب�صاعة مهارته يف �لقانون... وهو ل 
�أن ي�صري �ملجرم بريًئا و�لربيء جمرًما؛ لأنه ل يحرتف بحرفة �ملحاماة  يبايل بعده 
من  �ملال  �أعطاه  من  فكل  �ملال،  �إل  منها  له  غاية  ول  �ملظلوم،  ون�رشة  �حلق  حلماية 
�خل�صمني فهو على �حلق يف نظره، ولقد قام �حلكم �لإ�صالمي يف �أكرث من ن�صف 
نظامه  يف  �أثًر�  ول  عيًنا  �حلرفة  لهذه  نرى  فال  �ملا�صية،  قرنًا  ع�رش  �لإثني  يف  �لدنيا 

�لق�صائي))))). 
يف  �لق�صاء  تاريخ  �إلى  بب�رشك  رجعت  ولو  بخ�ص:  �إلهي  ح�صني  خادم  )-قال 
قاعاتها  يف  �أو  �ملحاكم،  �أبو�ب  على  �ملحاماة  �صناع  ترى  �أن  وحاولت  �لإ�صالم، 
لأعياك ذلك حتى �لقرن �لثاين ع�رش من �لهجرة، حني غزت �أوربا �لعامل �لإ�صالمي 
بثقافاتها و�صالحها، حتى �أجربت �مل�صلمني على �لر�صوخ لالأمر �مل�صتورد، وكان �أول 

)116)  منهم: اأبو الأعلى املودودي, وخادم ح�سني اإلهي بخ�ض, والدكتور عبداهلل عزام.

)117)  نظرية الإ�سالم وهديه �ض 183.



د. وفاء بنت عبد العزيز ال�سويلم

55 العدد 55 - رجب  1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة 

دخول للمحامي يف �صاحة �ملحكمة �أن �صمح له بالعمل كمرتجم ينقل �إلى �لقا�صي 
رحيل  وبعد  �لق�صية...  حول  ��صتف�صار�ته  �إليهم  ويعيد  �خل�صم  كالم  �لأوربي 
�ل�صيحات  وجود  رغم  كان  كما  �لو�قع  ظل  مكانهم،  �ملحليني  وحلول  �لأوربيني 
�ملطالبة من جميع �لأمة، باإعادة �لق�صاء �إلى ما كان عليه قبل �لقرن �لثاين ع�رش من 
�لهجرة... فاملحاماة بو�صعها �حلايل من �حلرف �لتي ل جتيزها �أ�صول �ل�رشيعة، ول 
�ملحامي  يغنم ويعطي  �لق�صية  �لفائز يف  �لطرف  فاإذ� كان  �لعباد،  تتفق مع م�صالح 
مقابل �أتعابه، ففيم تغرم �جلهة �خلا�رشة – خ�صارة �لق�صية وغرم ر�صوم �ملحامي))))).  
�إن عمل �ملحامي حر�م؛ لأنه يرت�فع  )-قال �لدكتور عبد�هلل عز�م: وقال بع�صهم: 
�أمام �لطاغوت، ويوقر �حلكم باأحكام �لكفر، ويبجل �لق�صاة �لذين يحكمون بغري 
�إليه  �لذي متيل  �ملبالغات و�لتهويالت يف مر�فعاته، وهذ�  �أنزل �هلل، وقد تدخل  ما 

�لنف�ص))))).
و��صتدلو� مبا يلي:

�لقرن  معروفة حتى  تكن  فلم  �لإ�صالمي،  �لق�صاء  على  دخيلة  �ملحاماة  مهنة  )-�أن 
�لثاين ع�رش �لهجري، بل جاءت مع �ل�صتعمار، فهي نقي�ص لروحه وتقاليده)1))).

ويجاب عنه:
باخل�صومة، ول  �لوكالة  تعالى  على جو�ز  �هلل  �لعلم رحمهم  �أهل  �تفاق  تقدم 
مما يدل  اأن تكون لإثبات حق,  باخل�صومة ب�رشط  املحاماة وكالة  اأن جل عمل  �صك 
على جو�زها، و�إن مل تكن ب�صورة �لتنظيم �ملعروف للمحاماة، وكونها مل تعرف ل 

يكفي للقول بتحرميها اإذا كان لها اأ�صل �رشعي, ووفق �رشوط تتحرى اإقامة العدل.

)118)  جملة الدرا�سات الإ�سالمية, �ض 88.

)119)  العقيدة واأثرها يف بناء اجليل �ض181.

)120)  القانون الإ�سالمي وطرق تنفيذه �ض74.
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)-�أن �ملحاماة �صبب يف عدم ��صتقر�ر نظام �لق�صاء �لإ�صالمي؛ لأثرها �ل�صيئ على 
غايته حت�صيل  بل  �ملظلوم،  ي�صعى حلماية �حلق ون�رشة  �ملحامي ل  �إذ  �لعدل؛  �إقامة 

�ملال، فال بد من �إلغاء مهنة �ملحاماة، وتطهري �ملحاكم منها))))).
ويجاب عنه:

باأن جواز املحاماة م�رشوط باإقامة العدل والدفاع عن احلق, واأما اإذا كان ي�صعى 
لإحقاق باطل فال يجوز، فوجود ت�رشفات �صلبية من بع�ص �ملحامني خارج نطاق 
�لعد�لة ل يكفي للقول بالتحرمي، فاإذ� نظر للمبادئ �لعامة و�ل�صو�بط �لتي حتكمها 

تبني �إباحتها، ومن ثم فاملحاماة تعني على جتلية �حلق و��صتقر�ر �لق�صاء.
)-�أن �حلاجة ل تدعو �إليها، ول يوجد ما يربر بقاءها))))).

ويجاب عنه:

باأن �حلاجة د�عية لها، وقد تقدم تف�صيل ذلك)))))؛ فاإن من �لنا�ص من ل يح�صن 
�خل�صومة، �أو يرتفع عنها، �أو يجهل كثري�ً من �لأنظمة، �صيما يف هذه �لأزمنة �لتي 

يكرث فيها �للو�ئح و�لأنظمة، كما �أن �لو�قع ي�صهد باحلاجة �إليها.
)-�أن �ملحامي ي�صارك يف �لدفاع �أمام �ملحاكم �لتي حتكم بغري ما �أنزل �هلل - جلَّ 

وعال - وهذ� من �لر�صا به))))).
ويجاب عنه:

باأن هذ� ل يرد يف حق �ملحاكم �لتي تق�صي وفقاً لل�رشيعة �لإ�صالمية، و�أما غريها 
فرت�فع �ملحامي فيها �إذ� مل يكن له حيلة �إلى غريها قد يكون فيه ن�رشة للم�صلم ودفع 

)121)  املرجع ال�سابق.

)122)  املرجع ال�سابق.

)123)  ينظر �ض25 -26.

)124)  العقيدة واأثرها يف بناء اجليل �ض181.
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لل�رش عنه، وهذ� من قبيل تخفيف ما ��صتطاع من �ل�رش، ولي�ص ر�صا به.
كما اأن قيام املحامي بالرتافع اأمام هذه املحاكم �صيتيح له ك�صف نقاط ال�صعف 
يف تلك القوانني الو�صعية, ومدى خمالفتها لأحكام ال�رشيعة الإ�صالمية, مما يجعله 
يخالف  مبا  �لرت�فع  له  لي�ص  لكن  تعديلها)))))،  �أو  �إلغائها  على  ويعمل  منها  يحذر 

�ل�رشيعة، بل ميتنع عن �لدفاع فيما يعار�ص �ل�رشع �حلنيف))))).
)-�أن �لأجر �لذي يتقا�صاه �ملحامي  يحيط به �لغرر من كل جهة، و�لغرر منهي عنه 

�رشعا))))). 
ويجاب عنه:

اأنه ل ي�صلم باأن الغرر حماط بالأجر من كل جهة, بل ميكن التفاق على الأجر باأن 
يكون �أجر �ملثل، ولو قيل بوجود �لغرر فيغتفر قليله، ول ت�صلم بع�ص �لعقود منه، 

ومع ذلك جازت.
)-�أن �أخذ �ملحامي لالأجر �صبب لوقوع �لبغ�صاء بني �مل�صلمني؛ فهو حني يك�صب 

�لق�صية يغيظ �لآخر �لذي خ�رش ق�صيته وماله �ملدفوع للمحامي))))).
ويجاب عنه:

�أنه حق، و��صتطاع ك�صب ق�صيته، فلم  �إذ� كان �ملحامي قد توكل فيما يعلم  باأنه 
لأنه غري معترب  �إليه؛  يلتفت  �لآخر ل  �لطرف  �ل�رشع، وعدم ر�صا  مبا يخالف  ياأت 

�رشعاً.

)125)  املحاماة من وجهة نظر ال�سريعة �ض184.

)126)  املرجع ال�سابق �ض 138.

)127)  املرجع ال�سابق �ض82.

)128)  املرجع ال�سابق �ض82, جملة الأمة عدد 34 �ض19.
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الرتجيح:

�لأول  �لقول   - �أعلم  تعالى  و�هلل   – يرتجح  و�أدلتهما  �لقولني  يف  �لنظر  بعد 
القا�صي بجواز مهنة املحاماة, ب�رشط اأن يكون املحامي فيها متحرًيا للعدل, ول يقبل 
�أن يتولى فيما يعلم �أنه ظلم؛ وذلك لوجاهة �أدلة هذ� �لقول و��صتنادها �إلى ن�صو�ص 
�رشعية من �لكتاب و�ل�صنة و�إجماع �أهل �لعلم يف �جلملة؛ ولأن �حلاجة تدعو �إليها 
كرثة  ومع  �لأعمال،  ورجال  �لكربى  �ل�رشكات  لأ�صحاب  �صيما  �لع�رش،  هذ�  يف 
النظم واللوائح وتغريها, مما ي�صتدعي وجود خرباء يخدمون يف هذا املجال, ف�صاًل 

عن معونتهم �لق�صاء فيما يجلي للقا�صي ما ي�صتطيع �أن يق�صي به متحرًيا �لعدل.
و�أما ما ��صتدل به �أ�صحاب �لقول �لثاين �لقا�صي باملنع، فال يخلو �إما �أن يكون 
خمالًفا للو�قع، كنفيهم وجودها يف �صدر �لإ�صالم، �أو نفيهم للحاجة، وقد �أجيب 
�إذ مع  تاأثريها على �لق�صاء؛  �أن يكون خارج حمل �لنز�ع، كقولهم يف  عنه، و�إما 
ا�صرتاط اأن يكون املحامي يتحرى العدل, ول يقبل اأن يتولى خ�صومة ظامل ل يتاأتى 
واإمنا  �رشعي,  م�صتند  لها  لي�س  عام  بوجه  واأدلتهم  املنع,  على  به  ا�صتدلوا  مما  كثري 

تعليالت عقلية، وقد �أجيب عنها مبا �أ�صعف دللتها.
وبذلك يتبني جواز مهنة املحاماة ب�رشط اأن يكون املحامي فيها متحرًيا للعدل, 
و�أما قيام �ملر�أة بهذه �ملهنة يف هذ� �جلانب- �لرت�فع �أمام �لق�صاء- يحتاج �إلى معرفة 
طبيعة هذ� �لعمل من حيث �لو�قع ليتم �حلكم عليه؛ �إذ �حلكم على �ل�صيء فرع عن 
ت�صوره، وفيما يلي ذكر �أهم �لأمور �لتي يحتاج �إليها �ملحامي للقيام بالرت�فع �أمام 

�لق�صاء ونحوه:
)-ح�صور �ملحامي مع �ملتهم مرحلة جمع �ل�صتدللت، ودوره فيها.

)-ح�صور �ملحامي مع �ملتهم �لتحقيق �لبتد�ئي مبر�حله �ملختلفة )�لنتقال و�ملعاينة-
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ندب �خلرب�ء-�لتفتي�ص-�صبط �لأ�صياء-�صماع �ل�صهود-��صتجو�ب �ملتهم ) وتنوع 
دوره يف كل منها.  

)-�لرت�فع �أمام �ملحاكم على �ختالف �أنو�عها و�خت�صا�صاتها، ومتابعة �صري �لق�صية 
حتى �لتنفيذ، و�لعرت��ص على �حلكم �إن وجد))))).

�إلى  �إلى دور �ملحامية يف كل مرحلة يلحظ �ختالفه وتنوعه، وحاجتها  وبالنظر 
�لتنقل بني جهات متعددة؛ للقيام يف جميع �ملر�حل �لتي �صتذكر مبر�قبة �مل�رشوعية، 
و�لعرت��ص على �أي �إجر�ء خمالف للنظام؛ ففي مرحلة جمع �ل�صتدللت حتتاج 
جمع  على  يعني  مما  اإليه,  التو�صل  مت  ما  ومعرفة  اجلنائي,  ال�صبط  برجال  لاللتقاء 
�إلى  حتتاج  �لبتد�ئي  �لتحقيق  مرحلة  ويف  للتحقيق،  �لالزمة  و�لأدلة  �ملعلومات 
�لنتقال و�ملعاينة ملحل �لو�قعة؛ لإي�صاح ما يحيط ببع�ص �لأمور من مالب�صات، �أو 
تفنيد بع�ص �لأدلة �لتي ُيعرث عليها ،وحتتاج للح�صور مع �خلرب�ء؛ لالعرت��ص على 
�خلبري ملوجب، �أو مناق�صته فيما �أورده  ،ولها دور يف �إجر�ء�ت  تفتي�ص �ملتهم، وهل 
كان م�رشوًعا من حيث هدفه وحفاظه على كر�مة �لإن�صان؟ وكيفية �لتعامل مع ما 
�صهود  عن  وتبحث   , وتناق�صهم  اأقوالهم,  وت�صمع  بال�صهود  تلتقي  كما  �صبطه؟  مت 
نفي وت�صتمع �إليهم وتطلب من �ملحقق �ل�صتماع �إليهم، ولها �أن تطلع على حم�رش 
�لتحقيق، وحت�رش مع �ملتهم جل�صات �ل�صتجو�ب من قبل �ملحققني؛ لبث �لطمئنان 

ملوكلها، و�قرت�ح �أ�صئلة على �ملحقق)1))).
بعد تو�صيح جميع �ملر�حل �لتي يتم فيها �لتحقيق وما مير به من لقاء�ت وجل�صات، 
ودور �ملحامي يف كل منها، يقوم باإعد�د مذكرة �لدفاع عن موكله؛ ليكون ما كتبه قد 

)129)  ينظر يف ذلك: دور املحامي �ض58 123, نظام الإجراءات اجلزائية ال�سعودي املادة )4, 64, 69, 70, 
.(174 ,140

)130)  ينظر يف ذلك: دور املحامي �ض58 -123.
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مت على ب�صرية مراقًبا يف ذلك م�رشوعية كل اإجراء.
نيابة عنه  �أو  �إلى �حل�صور مع موكلها  �أمام �ملحاكم فتحتاج  و�أما مرحلة �لرت�فع 
من  �ختالف  على  �لق�صاء  جل�صات  بتعدد  ح�صورها  ويتكرر  �ملختلفة،  للمحاكم 
�أمامهم حتى نهاية  يح�رش يف تلك �جلل�صات من ق�صاة و�صهود وخ�صوم، وترت�فع 
�أمام �ملحاكم �ملخت�صة، ثم  �لق�صية مبا يتبعها من �عرت��ص على �حلكم -�إن وجد- 
متابعة تنفيذ �حلكم ومدى مطابقته للتهمة مبا يكفل حق �ملوكل وي�صمن عدم �لتجاوز 

يف ذلك، �أو وجود مو�نع �لتنفيذ يف حقه))))).
�إليها  يحتاج  �لتي  و�ملر�حل  وتنظيمها،  �ملحاماة  و�قع  من  تقدم  ما  خالل  من 
– و�هلل  يظهر  لذلك  �لالزمة  �ملذكرة  و�إعد�د  �لق�صاء  �أمام  بالرت�فع  للقيام  �ملحامي 
تعالى �أعلم- �لقول بعدم جو�ز مز�ولة �ملر�أة مهنة �ملحاماة يف جانبها �ملق�صود يف 
هذ� �ملطلب –�لرت�فع �أمام �لق�صاء- ول ميكن �أن يقال بجو�ز �إعد�دها ملذكرة �لرت�فع 
وتقدميها للمحامي، ليتولى بدوره �لرت�فع �أمام �لق�صاء؛ نظًر� ملا مير به �إعد�د �ملذكرة 

من مر�حل))))).
وي�صتدل لذلك مبا يلي:

)-�أن و�قع هذه �ملهنة كما تقدم تو�صيحها يف �ملر�حل �ل�صابقة تتطلب خمالطة �ملر�أة 
�أو  �لتحقيق  �أو  بينهم �صو�ء يف مرحلة �ل�صتدلل  للرجال خمالطة حمرمة، وتنقل 
�أولى مر�حلها، وقد دلت  �لق�صية يف  �لرت�فع؛ ل�صمان حق �ملوكل و�لوقوف على 

�لأدلة  على حترميها، ومن ذلك: 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى  ژ  �صبحانه:  قوله  �أ) 

)131)  ينظر يف ذلك: دور املحامي �ض 123- 264.

)132)  ياأتي يف ال�ستدلل بيان ما فيها.



د. وفاء بنت عبد العزيز ال�سويلم

61 العدد 55 - رجب  1433هـ - ال�سنة الرابعة ع�سرة 

. 

ائ ژ)))))

 قال �بن كثري - رحمه �هلل - يف تف�صري �لآية: �أي وكما نهيتكم عن �لدخول عليهن 
كذلك ل تنظرو� �إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فال ينظر 

�إليهن ول ي�صاألهن حاجة �إل من ور�ء حجاب))))). 
َعَلْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �صَ   ِ �هللَّ َر�ُصوُل  “َكاَن  َقالَْت:  َعْنَها   ُ �هللَّ َي  َر�صِ �َصَلَمَة  �أم  روت  ما  ب) 
ْن َيُقوَم. َقاَل �ْبُن  ي تَ�ْصِليَمُه َوَمَكَث َي�ِصرًي� َقْبَل �أَ َم َقاَم �لنِّ�َصاُء ِحنَي َيْق�صِ َم  �إَِذ� �َصلَّ َو�َصلَّ
ُ �أَْعَلُم �أَنَّ ُمْكثَُه ِلَكْي َيْنُفَذ �لنِّ�َصاُء َقْبَل �أَْن ُيْدِرَكُهنَّ َمْن �ْن�رَشََف ِمْن  �ِصَهاٍب: َفاأَُرى َو�هللَّ

�ْلَقْوِم”))))).
َم : لَْو  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ  �صَ ج) ما روى �ْبِن ُعَمَر ر�صي �هلل عنهما َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ

تََرْكَنا َهَذ� �ْلَباَب ِللنِّ�َصاِء. َقاَل نَاِفٌع: َفَلْم َيْدُخْل ِمْنُه �ْبُن ُعَمَر َحتَّى َماَت”))))).  
د) ما روى �أبو هريرة ر�صي �هلل عنه قال: قال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: »َخرْيُ 
َها  َو�رَشُّ �آِخُرَها  �لنِّ�َصاِء  ُفوِف  �صُ َوَخرْيُ  �آِخُرَها،  َها  َو�رَشُّ لَُها  �أَوَّ َجاِل  �لرِّ ُفوِف  �صُ

لَُها «))))).    �أَوَّ
وجه ال�ستدلل:

اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم حر�س على منع اختالط الّرجال بالن�صاء من خالل 
�إجر�ء�ت متعددة منها؛ �ملكث بعد �ل�صالم حتى ين�رشف �لن�صاء، وتخ�صي�ص باب 
خا�ص يف �مل�صجد للن�صاء، وف�صل �صفوف �لّن�صاء عن �لّرجال، وهذ� �حلر�ص كان 

)133)  �سورة الأحزاب, الآية:)53).

)134)  تف�سري ابن كثري 506/3.

)135)  �سحيح البخاري, كتاب �سفة ال�سالة, باب الت�سليم287/1 )802).

)136)  �سنن اأبي داود, كتاب ال�سالة, باب يف اعتزال الن�ساء يف امل�ساجد 126/1 )462), وذكر رواية الوقف 
على عمر وقال: وهو اأ�سح.

)137)  �سحيح م�سلم, كتاب ال�سالة, باب ت�سوية ال�سفوف 326/1 )440).
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يف �أحّب بقاع �لأر�ص �إلى �هلل وهي �مل�صاجد، فغريها من باب �أولى.
قال �لنووي: و�إمنا ف�صل �آخر �صفوف �لن�صاء �حلا�رش�ت مع �لرجال لبعدهن من 
كالمهم  و�صماع  حركاتهم  روؤية  عند  بهم  �لقلب  وتعلق  وروؤيتهم  �لرجال  خمالطة 

ونحو ذلك وذم �أول �صفوفهن لعك�ص ذلك))))).
ُ َعَلْيِه  لَّى �هللَّ ِ  �صَ اِرّي ر�صي �هلل عنه: “ �أَنَُّه �َصِمَع َر�ُصوَل �هللَّ هـ) ما روى �أَبو �أُ�َصْيٍد �ْلأَْن�صَ
َفَقاَل  ِريِق  �لطَّ يِف  �لنِّ�َصاِء  َمَع  َجاُل  �لرِّ َفاْخَتَلَط  �مْلَ�ْصِجِد  ِمْن  َخاِرٌج  َوُهَو  َيُقوُل  َم  َو�َصلَّ
ِريَق.  ُقْقَن �لطَّ َم  ِللنِّ�َصاِء: ��ْصَتاأِْخْرَن َفاإِنَُّه لَْي�َص لَُكنَّ �أَْن حَتْ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ  �صَ َر�ُصوُل �هللَّ
َد�ِر  ُق ِباجْلِ َد�ِر َحتَّى �إِنَّ ثَْوبََها لَيََتَعلَّ ُق ِباجْلِ ِريِق، َفَكانَْت �مْلَْر�أَُة تَْلَت�صِ اِت �لطَّ َعَلْيُكنَّ ِبَحافَّ

وِقَها ِبِه”))))).  ِمْن لُ�صُ
وجه ال�ستدلل: 

حر�ص �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم على منع كل ما من �صاأنه �أن يكون �صبًبا للفتنة 
ملا راأى اختالط الرجال بالن�صاء, فنهى الن�صاء عن تو�صط الطرقات واأمرهن بحافات 

�لطريق، هذ� مع كونه حدث يف طريق عام، وعلى �إثر عبادة؛ فغريه �أولى.
عمل  �إن  �إذ  باملوكل؛  �خللوة  �إلى  �لق�صايا  من  كثري  يف  يحتاج  قد  �ملحامي  )-�أن 
�ملحاماة يحوي بني طياته كثري�ً من �لأ�رش�ر �لتي تهم �ملوكلني، فاملوكل يختلي مع 
من  �ملتهم  مينع  �لأحيان  من  كثري  ويف  ومالب�صاتها،  �لق�صية  ظروف  ل�رشح  موكله 
مقابلة �أحد من ذويه با�صتثناء حماميه �لذي ي�صبح �صلة �لو�صل �لوحيدة له بالعامل 

�خلارجي)1)))، وقد دلت �أدلة �ل�رشع على حترميها، ومن ذلك:
ّلى �هللُ َعَلْيِه و�َصلَّم َقال:  �أ ) ما روى ُعْقَبَة ْبن َعاِمٍر ر�صي �هللَّ َعْنُه �أنَّ َر�ُصوَل �هللَّ �صَ

)138)  �سرح النووي على �سحيح م�سلم 159/4 160.

)139)  �سنن اأبي داود, كتاب الأدب, باب يف م�سي الن�ساء مع الرجال يف الطريق 369/4 )5272), واملعجم 
الكبري 261/19)580).

)140)  املحاماة يف �سوء ال�سريعة �ض139.
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اِر �أَفر�أْيَت �حْلْمَو؟ قاَل:  ُخوَل َعَلى �لنِّ�َصاِء”، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن �لأْن�صَ “�إيَّاُكْم َو�لدُّ
"“�حْلْمُو �ملَْوُت”))))). 

وجه ال�ستدلل: 

منع  ،وت�صمن  �لن�صاء  على  �لدخول  من  حذر  و�صلم  عيه  �هلل  �صلى  �لنبي  �أن 
�لدخول منع �خللوة بها بطريق �لأولى))))).

ّلى �هللُ َعَلْيِه و�َصلَّم  َقال:  ب ) ما روى �بن عبَّا�ٍص  ر�صي �هللَّ عْنُهما  �أنَّ ر�ُصول �هللَّ  �صَ
�ْمَر�أَِتي   ِ َفَقاَم َرُجٌل فقال: يا َر�ُصوَل �هللَّ َرٍم.  ِباْمَر�أٍَة �إل مع ِذي حَمْ َيْخُلَونَّ َرُجٌل  “َل 

.(((((» ًة َو�ْكُتِتْبُت يف َغْزَوِة َكَذ� َوَكَذ�. قال: �ْرِجْع َفُحجَّ مع �ْمَر�أَِتَكٍ َخَرَجْت َحاجَّ
وجه ال�ستدلل: 

اأن النبي �صلى اهلل عيه و�صلم نهى عن اخللوة بالأجنبية, مما يدل على حترميه,وقد 
قال �بن حجر: فيه منع �خللوة بالأجنبية وهو �إجماع))))).

�ملر�أة،  خروج  كرثة  ي�صتدعي  �ل�صابقة  �ملختلفة  �ملر�حل  يف  �ملحامية  دور  )-�أن 
وي�صطرها لل�صفر يف بع�س الأحوال, مما يوؤثر عليها وعلى اأ�رشتها, وهذا خالف ما 

�أُِمرت به من �لقر�ر يف �ملنزل، كما يف قوله تعالى: ژ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
. 

چ چ ژ)))))
وجه ال�ستدلل: 

�بن  �إل حلاجة، يقول  بيوتهن وعدم �خلروج  بلزوم  �لن�صاء  �أمر �صبحانه وتعالى 

)141)  �سحيح البخاري, كتاب النكاح, باب ل يخلون رجل بامراأة 2005/5 )4934), �سحيح م�سلم, كتاب 
ال�سالم, باب حترمي اخللوة بالأجنبية 1711/4 )2172).

)142)  فتح الباري 331/9.

)143)  �سحيح البخاري, كتاب النكاح, باب ل يخلون رجل بامراأة 2005/5 )4935), �سحيح م�سلم, كتاب 
احلج, باب �سفر املراأة مع حمرم 978/2 )1341).

)144)  فتح الباري 77/4.

)145)  �سورة الأحزاب, الآية:33.
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كثري))))): �أي �إلزمن بيوتكن فال تخرجن لغري حاجة، ومن �حلو�ئج �ل�رشعية �ل�صالة 
�إماء �هلل  : »ل متنعو�  �هلل عليه و�صلم  قال ر�صول �هلل �صلى  ب�رشطه كما  �مل�صجد  يف 

م�صاجد �هلل وليخرجن وهن تفالت«))))).
ويقول �لقرطبي: معنى هذه �لآية �لأمر بلزوم �لبيت. و�إن كان �خلطاب لن�صاء 
�لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - فقد دخل غريهن فيه باملعنى. هذ� لو مل يرد دليل 
يخ�ص جميع �لن�صاء كيف و�ل�رشيعة طافحة بلزوم �لن�صاء بيوتهن و�لنكفاف عن 

�خلروج منها �إل ل�رشورة على ما تقدم يف غري مو�صع))))).
)-�أن هذه �ملهنة ل تنا�صب طبيعة �ملر�أة، فتحتاج هذه �ملهنة �أن يكون �صاحبها ذ� حجة 

ليقارع �حلجة باحلجة، و�ملر�أة �أقل قدرة على ذلك، يقول �ملولى جّل ذكره: ژ ۀ 
�لقيام  على  تقدر  ل  غالباً  فالأنثى   ، 

ژ))))) ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے 
بحجتها ول �لدفاع عن نف�صها)1)))، و�إذ� خا�صمت فال عبارة لها بل هي عاجزة))))).
)-�أن �لو�قع دل على عدم جناح كثري من �لن�صاء يف هذه �ملهنة، و�إن �أفلحت يف 
بع�ص �لق�صايا �إل �أنه قد يبقي �أثًر� �صيًئا على نف�صيتها �صيما مع تنوع تلك �لق�صايا))))). 
منعت  فقد  �ملر�أة،  تنا�صب  ل  و�أمور  �صعوبات  من  �ملهنة  هذه  يكتنف  ملا  ونظر�ً 
لأن  الأمريكية؛  اإنديانا  ولية  يف  كما  املحاماة  مهنة  ممار�صة  من  املراأة  الدول  بع�س 

)146)  تف�سري ابن كثري 483/3.

)147)  اأبو داود يف ال�سنن, كتاب ال�سالة, باب ماجاء يف خروج الن�ساء اإلى امل�سجد 55/1 )565), م�سند اأحمد 
528/2 )10847), املعجم الكبري 248/5 )5240), قال الهيثمي: رواه اأحمد والبزار والطرباين يف الكبري 

واإ�سناده ح�سن. ) جممع الزوائد 33/2).

)148)  تف�سري القرطبي 569/3.

)149)  �سورة الزخرف, الآية:18.

)150)  اأ�سواء البيان 91/7.

)151)  تف�سري ابن كثري 126/4.

)152) الإ�سالم واملراأة املعا�سرة �ض242.
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د�صتورها يحرمها من هذ� �حلق، وكذلك قو�عد �لقانون �لعام �لإنكليزي يف نظر 
�لفقه ل تعطي هذ� �حلق))))).

�أن  فيمكن  �إجماًل  باخل�صومة  �لوكالة  �ملر�أة  تويل  جو�ز  على  به  ��صتدل  ما  و�أما 
يجاب عنه مبا يلي:

)-�أن �لأدلة �لتي ��صتدل بها على جو�ز تويل �ملر�أة �لوكالة باخل�صومة �أدلة عامة تدل 
يف جمملها على جو�ز تويل �خل�صومة باحلق، وتنهى عنها بالباطل، وتبيح �لوكالة 
بها، و�أن �ملر�أة �أهل لتويل هذه �لوكالة، لكن �ملنع من ذلك ل يعود لها، و�إمنا ملا يحيط 

بهذه �ملهنة يف �لو�قع من �أمور يجعلها ل تنا�صب �ملر�أة وما �أمرت به من �ل�صرت.
)-�أن �لأدلة �لتي ��صتدل بها على جو�ز تويل �ملر�أة �لوكالة باخل�صومة �أدلة عامة ميكن 
حملها على حال �حتياج �ملر�أة للتوكل عن قر�بتها؛ لق�صورهم وعدم بيانهم، ونحو 

بيِّع))))). ذلك مما ي�صتدعي توكيلها, وعليه يحمل حديث الررُّ
�إلى هدم  يوؤول  �لعامة  �لأدلة  تلك  بدللة  �ملحاماة  �ملر�أة  تويل  بجو�ز  �لقول  )-�أن 
اأ�صول �رشعية, ومقا�صد عظيمة من منع فتنة الرجل باملراأة ب�صبب الختالط اأو اخللوة 
ونحوهما مما ت�صتدعيه تلك املهنة, ففرق بني اأن يكون خلطة املراأة بالرجل بال�صوابط 
�ل�رشعية لعار�ص وحلاجة كما يف �مل�صاجد))))) �أو �لأ�صو�ق �أو حال �لطو�ف - وعليه 
لبد  بل  �حلاجة،  فيه  تكفي  ل  فهذ�  د�ئما،  يكون  �أن  – وبني  بيِّع  �لُرّ يحمل حديث 
�إذ� �صحبه �ت�صال بالب�رش و�لكالم، ومن هذ� �لنوع مهنة  فيه من �ل�رشورة ل�صيما 

�ملحاماة.

)153)  املحاماة يف �سوء ال�سريعة �ض142.

)154)  ينظر الهام�ض 74.

اأف�سل  يف  حتى  االختالط  من  متنع  التي  الو�سائل  اتخاذ  على  ال�سارع  حر�ص  اإلى  االإ�سارة  �سبق    (155(
البقاع, ينظر �ض33,34.
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وبهذ� يظهر �أن ما ينادى به من تويل �ملر�أة مهنة �ملحاماة يف جانبها �ملق�صود يف 
هذ� �ملطلب –�لرت�فع �أمام �لق�صاء- ل يجوز �رشًعا، ول ينا�صبها فطرة وو�قًعا.

املطلب الثاين 

 تقدمي ال�ست�سارات ال�سرعية والنظامية وتقدمي الن�سح 

تقدمي  �ملحاماة  عمل  ي�صملها  �لتي  �جلو�نب  من  �أن  �إلى  �لإ�صارة)))))  تقدمت 
�ل�صت�صار�ت �ل�رشعية و�لنظامية، وتقدمي �لن�صح، و�أن �ملحامي يعد م�صت�صاًر� ملوكله 
يقدم له �لآر�ء �لعلمية و�لقانونية �لتي ت�صهل له حتقيق ما يريد بالطريق �ل�صحيح دون 
�رشر عليه، كما يوجهه نحو �تباع �ملو�قف �ل�صحيحة حلل �لنز�ع �أو �إنهاء �لدعوى 

لدى �ملحاكم �ملخت�صة.
فيه  كان  �إذ�  نظامية  �أو  �رشعية  كم�صت�صارة  �ملحاماة  من  �جلانب  هذ�  يف  �ملر�أة  وعمل 
تنقل  كرثة  �أو  بهم،  خلوة  �أو  بالرجال،  و�ت�صال  حمرمة،  خمالطة  من  �ل�صابقة  �ملحاذير 
وعدم قر�ر، فهذ� يلحق مبا تقدم يف �لرت�فع فيحرم لذلك، وكذ� �إذ� كان عملها يف تقدمي 
�ل�صت�صار�ت �صيوؤدي بال�رشورة �إلى عملها يف �لرت�فع بحكم �أن �ملحاماة �صيء و�حد ل 
يتجز�أ فيحرم؛ لأنه و�صيلة �إليه، و�أما �إذ� خال من �ملحاذير �ل�صابقة، وكان على نطاق بنات 

جن�صها، وبال�صو�بط �ل�رشعية فال باأ�ص به –و�هلل تعالى �أعلم- لالأ�صباب �لتالية:
)-�أن عملها كم�صت�صارة ل تقع فيه �ملحاذير �ل�صابقة �ملذكورة يف �لرت�فع �أمام �لق�صاء 
من خروج متكرر ي�صتلزم خمالطة �لرجال و�خللوة �ملحرمة، وغري ذلك؛ فال مانع 

منه �رشًعا.
)-�أن �حلاجة تدعو �إلى وجود متخ�ص�صات يعملن كم�صت�صار�ت؛ ملا يلي:

)156)  ينظر �ض7 �ض8.
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اأ(جهل كثري من الن�صاء مبا لها من حقوق اأو ما عليها من واجبات, مما يجعلها عر�صة 
ل�صياع حقوقها، �أو ت�صييع و�جباتها، وبالتايل وقوع �إ�صكالت لها.

ب( عدم اإملام كثري من الن�صاء بكيفية رفع الدعاوى, اأو ال�صتدلل لها مما يفوت 
عليها �أخذ حقها و�لنت�صار لدعو�ها.    

ج( كرثة الأنظمة والت�رشيعات يف هذا الع�رش وتغريها مما ي�صعب عليها الإملام 
بها؛ فتحتاج �إلى م�صورة يف هذ� �جلانب. 

�ملالية  �أو  �ل�صخ�صية  �لق�صايا  �لنظامية �صيما  �أو  �لق�صايا �ل�رشعية  �إن كثرًي� من  د) 
تتعامل �ملر�أة بها على نطاق و��صع فتحتاج �إلى �مل�صورة فيها.

�أن يحقق للن�صاء م�صلحة، ويدفع عنهن �رشًر�  �ملر�أة كم�صت�صارة ميكن  )-�أن عمل 
متوقًعا، وهذ� مق�صد �رشعي. 

)-�أن عمل �ملر�أة يف هذ� �ملجال ميكن �صبطه ب�صو�بط �رشعية ميكنها من �لعمل يف 
باأن تكون يف مكاتب ن�صائية م�صتقلة  تاأمن فيه من خمالطة �لرجال و�خللوة؛  مكان 

متاًما عن �لرجال، وتقوم بخدمة بنات جن�صها.
 وي�صتدل لهذ� بعموم �لأدلة �لتي ورد فيها �لأمر بال�صورى، ومنها:

  . 

)-قول �ملولى جل ذكره: ژ ڤ ڦ ڦ ژ)))))
نقل �لطربي عن قتادة قوله: “�أمر �هلل عز وجل نبيه - �صلى �هلل عليه و�صلم- �أن 
ي�صاور �أ�صحابه يف �لأمور، وهو ياأتيه وحي �ل�صماء؛ لأنه �أطيب لأنف�ص �لقوم، و�إن 
ا، و�أر�دو� بذلك وجه �هلل، عزم لهم على �أر�صده”)))))  �لقوم �إذ� �صاور بع�صهم بع�صً
وقال �حل�صن: » قد علم �أنه لي�ص به �إليهم حاجة، ولكن �أر�د �أن ي�صنت به من بعده«))))).

)157)  �سورة اآل عمران, 159.

)158)  تف�سري الطربي 152/4

)159)  تف�سري ابن اأبي حامت 801/3 )4416), وقال ابن حجر: �سنده ح�سن. )فتح الباري 340/13)
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. 

)-قول �ملولى تبارك وتعالى: ژ ں ں ڻ ژ)1)))
قال �حل�صن: »و�هلل ما ت�صاور قوم قط �إل عزم �هلل لهم بالر�صد و�لذي ينفع«))))).
قال �بن كثري: »�أي ل يربمون �أمر�ً حتى يت�صاورو� فيه ليت�صاعدو� باآر�ئهم يف مثل 
�حلروب وما جرى جمر�ها، كما قال تبارك وتعالى:  ژ ڤ ڦ ڦ ژ  ولهذ� كان  

�صلى �هلل عليه و�صلم  ي�صاورهم يف �حلروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم"))))). 
)-ما �أثر عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  من �أنه كان ي�صاور �أ�صحابه يف كثري 

من �لأمور، فمن ذلك:
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �َصاَوَر حني بََلَغُه  �أ)ما روى �أن�ص ر�صي �هلل عنه  �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ
َم ُعَمُر َفاأَْعَر�َص عنه، َفَقاَم  َم �أبو بَْكٍر َفاأَْعَر�َص عنه، ُثمَّ تََكلَّ �إِْقَباُل �أبي �ُصْفيَاَن قال َفَتَكلَّ
َها  ِ، َو�لَِّذي نَْف�ِصي بيده لو �أََمْرتََنا �أَْن نُِخي�صَ �َصْعُد بن ُعَباَدَة فقال: �إِيَّانَا تُِريُد يا َر�ُصوَل �هللَّ
َب �أَْكَباَدَها �إلى بَْرِك �ْلِغَماِد لََفَعْلَنا، قال: َفَنَدَب  َناَها، َولَْو �أََمْرتََنا �أَْن نَ�رْشِ �ْلَبْحَر َلأََخ�صْ

ِ �صلى �هلل عليه و�صلم �لنا�ص َفاْنَطَلُقو� حتى نََزلُو� بَْدًر�”))))). ر�صول �هللَّ
ب) ما روى حباب بن �ملنذر �لأن�صاري ر�صي �هلل عنه قال: »�أ�رشت على ر�صول �هلل  
�صلى �هلل عليه و�صلم يوم بدر بخ�صلتني فقبلهما مني، خرجت مع ر�صول �هلل �صلى 
�هلل عليه و�صلم يف غز�ة بدر، فع�صكر خلف �ملاء، فقلت: يا ر�صول �هلل �أبوحي فعلت 
�أو بر�أي؟ قال: بر�أي يا حباب، قلت: فاإن �لر�أي �أن جتعل �ملاء خلفك فاإن جلاأت جلاأت 

�إليه، فقبل ذلك مني«))))).

)160)  �سورة ال�سورى, الآية:38.

)161)  تف�سري ابن اأبي حامت 801/3 )4414), وقال ابن حجر: �سنده قوي. )فتح الباري 340/13)

)162)  تف�سري ابن كثري 119/4

)163)  رواه م�سلم يف �سحيحه, كتاب اجلهاد, باب غزوة بدر 1403/3- 1404 )1779).

)164)  رواه احلاكم يف امل�ستدرك, كتاب معرفة ال�سحابة, باب ذكر مناقب احلباب بن املنذر 482/3 )5801), 
قال يف التلخي�ض: حديث منكر. ) 482/3).
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 ُ �إلى �لنبي �صلى �هللَّ �ْلَغَطَفايِنُّ  �حْلَاِرُث  ُهَرْيَرَة ر�صي �هلل عنه قال: جاء  �أبو   ما روى 
َفَبَعَث  ُعودَ.  �ل�صُّ ��صتاأمر  قال: حتى  �مْلَِديَنِة.  مَتَْر  �َصاِطْرنَا  يا حممد  فقال:  عليه و�صلم 
ِبيِع، َو�َصْعِد بن َخْيثََمَة، َو�َصْعِد بن  �إلى �َصْعِد بن ُمَعاٍذ، َو�َصْعِد بن ُعَباَدَة، َو�َصْعِد بن �لرَّ
�أَنَّ �ْلَعَرَب قد َرَمْتُكْم عن َقْو�ٍص َو�ِحَدٍة،  ُ  فقال: �إين قد َعِلْمُت  َم�ْصُعود َرِحَمُهُم �هللَّ
ْم هذا  وا اإليه َعاَمكرُ ْن تَْدَفعرُ ْ اأَ َرْدمترُ وهرُ مَتَْر امْلَِديَنِة, َفاإِْن اأَ ْم اأَْن ترُ�َصاِطررُ َواإِنَّ احْلَاِرَث َي�ْصاأَلرُكرُ
َفالتَّ�ْصِليُم لأَْمِر  َماِء  �أََوْحٌي ِمَن �ل�صَّ  ِ �أَْمِرُكْم بَْعُد. قالو�: يا َر�ُصوَل �هللَّ حتى تَْنُظُرو� يف 
ِيَك، َفاإِْن ُكْنَت �إمنا تُِريُد �لإبقاء َعَلْيَنا  ِ، �أو عن َر�أِْيَك �أو َهَو�َك َفَر�أُْيَنا تََبٌع ِلَهَو�َك وَر�أْ �هللَّ

َرًة �إل ِب�رِشًى �أو ِقًرى«))))). ِ لقد َر�أَْيُتَنا و�إياهم على �َصَو�ٍء ما َيَنالُوَن ِمنَّا مَتْ َفَو �هللَّ
ج)ما روت َعاِئ�َصَة  ر�صي �هلل عنها  قالت: مَلَّا ُذِكَر من �َصاأْيِن �لذي ُذِكَر وما َعِلْمُت ِبِه.
َ َو�أَْثَنى عليه مِبَا هو  َد َفَحِمَد �هللَّ ِ  �صلى �هلل عليه و�صلم  يِفَّ َخِطيًبا َفَت�َصهَّ قام ر�صول �هللَّ
ِ ما َعِلْمُت على  ا بَْعُد: �أَ�ِصرُيو� َعَليَّ يف �أُنَا�ٍص �أَبَُنو�))))) �أَْهِلي َو �أمْيُ �هللَّ �أَْهُلُه، ُثمَّ قال: �أَمَّ

.(((((» �أَْهِلي من �ُصوٍء َو�أَبَُنوُهْم مِبَْن و�هلل ما َعِلْمُت عليه من �ُصوٍء َقطُّ
)-عن �أبي هريرة  ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم: “ من 
قال علي ما مل �أقل فليتبو�أ بنيانه يف جهنم، ومن �أُفتي بغري علم كان �إثمه على من 

�أفتاه، ومن �أ�صار على �أخيه باأمر يعلم �أن �لر�صد يف غريه فقد خانه”))))).  
)-ما روى �مل�صور بن خمرمة  ر�صي �هلل عنه يف ق�صة �صلح �حلديبية: “ فلما َفَرَغ 
َفاْنَحُرو�  َحاِبِه:ُقوُمو�  ِلأَ�صْ ِ  �صلى �هلل عليه و�صلم   �ْلِكَتاِب قال ر�صول �هللَّ يَِّة  َق�صِ من 

عمرو  بن  حممد  فيهما  والطرباين  البزار  ورجال  الهيثمي:  قال   ,(5409(  28/6 الكبري  املعجم    (165(
وحديثه ح�سن وبقية رجاله ثقات. )جممع الزوائد 133/6).

)166)  اأبنوا: اتهموهم ورموهم بال�سوء, يقال: اأبن الرجل ياأبنه اأبنا اتهمه وعابه.)م�سارق الأنوار 12/1).

)167)  رواه البخاري يف �سحيحه, كتاب, باب 1780/4 )4479). 

باب  العلم,  كتاب  �سننه,  يف  داود  واأبو   ,(350( ج1/�ض184  العلم  كتاب  امل�ستدرك,  يف  احلاكم  رواه    (168(
التوقي يف الفتيا 321/3 )3657), وقال احلاكم: هذا حديث قد احتج ال�سيخان برواته غري هذا عمرو بن 

اأبي نعيمة وقد وثقه بكر بن عمرو املعافري, وهو اأحد اأئمة اأهل م�سر. )امل�ستدرك 184/1).
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�ٍت، فلما مل َيُقْم  ِ ما قام منهم َرُجٌل حتى قال ذلك ثاََلَث َمرَّ ُثمَّ �ْحِلُقو�. قال: َفَو�هللَّ
منهم �أََحٌد دخل على �أُمِّ �َصَلَمَة، فذكر لها ما لَِقَي من �لنا�ص ،فقالت �أُمُّ �َصَلَمَة: يا نَِبيَّ 
بُّ ذلك؟ �ْخُرْج َل تَُكلِّْم �أََحًد� منهم َكِلَمًة حتى تَْنَحَر بُْدنََك، َوتَْدُعَو َحاِلَقَك  ِ �أَحُتِ �هللَّ
َفيَْحِلَقَك، َفَخَرَج فلم ُيَكلِّْم �أََحًد� منهم حتى َفَعَل ذلك نََحَر بُْدنَُه َوَدَعا َحاِلَقُه َفَحَلَقُه، 

ا”))))). ُهْم َيْحِلُق بَْع�صً فلما َر�أَْو� ذلك َقاُمو� َفَنَحُرو� َوَجَعَل بَْع�صُ
وجه ال�ستدلل:

�أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم طلب �مل�صورة من زوجته، وفعل ما �أ�صارت به، وقال 
�أ�صارت به ففعله، فلما  “وعرف �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �صو�ب ما  �بن حجر: 
ر�أى �ل�صحابة ذلك بادرو� �إلى فعل ما �أمرهم به... وجو�ز م�صاورة �ملر�أة �لفا�صلة، 

وف�صل �أم �صلمة ووفور عقلها”)1))).

املطلب الثالث

كتابة العقود ومراجعتها, والقيام بكثري من الأعمال

 الإدارية نيابة عن املوكل 

من �جلو�نب �لتي ي�صملها عمل �ملحاماة كما تقدم))))) كتابة �لعقود ومر�جعتها، 
في�صتطيع من يعمل يف مهنة �ملحاماة مبا �أوتي من علم بالأحكام �ل�رشعية �أو �لأنظمة 
�صياغة العقود, ومراجعتها؛ لت�صلم مما يوؤثر على �صحتها وبالتايل نق�صها ,كما ميكنه 

�لقيام بكثري من �لأعمال �لإد�رية نيابة عن موكله.
نائبة عن  �أو  للعقود،  �ملحاماة كمقيدة وموثقة  �ملر�أة يف هذ� �جلانب من   وعمل 

)169)  رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سروط، باب ال�سروط يف اجلهاد 978/2 )2581)

)170)  فتح الباري ج5/�ض347.

)171)  ينظر �ض7 , �ض8.
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�إذ� كان فيه �ملحاذير �ل�صابقة يف �لرت�فع من  موكلتها يف كثري من �لأعمال �لإد�رية 
فهذ�  قر�ر  تنقل وعدم  �أو كرثة  بهم،  �أو خلوة  بالرجال،  خمالطة حمرمة، و�ت�صال 
�لعقود  كتابة  يف  عملها  كان  �إذ�  وكذ�  لذلك،  فيحرم  �لرت�فع  يف  تقدم  مبا  يلحق 
�إلى عملها يف �لرت�فع، بحكم �أن �ملحاماة �صيء و�حد ل يتجز�أ  �صيوؤدي بال�رشورة 
فيحرم؛ لأنه و�صيلة �إليه، و�أما �إذ� خال من �ملحاذير �ل�صابقة، وكان على نطاق بنات 

جن�صها، وبال�صو�بط �ل�رشعية  فال باأ�ص به –و�هلل تعالى �أعلم- لالأ�صباب �لتالية:
)-�أن عملها كمقيدة وموثقة للعقود ل تقع فيه �ملحاذير �ل�صابقة �ملذكورة يف �لرت�فع 
�ملحرمة، وغري  و�خللوة  �لرجال  ي�صتلزم خمالطة  متكرر  �لق�صاء، من خروج  �أمام 

ذلك؛ فال مانع منه �رشًعا.
)-�أن �حلاجة تدعو �إلى وجود متخ�ص�صات يف هذ� �جلانب؛ ملا يلي:

مما  تغيري  من  عليها  يطراأ  وما  وتنوعها,  املجالت  واللوائح يف جميع  النظم  اأ(كرثة 
يجعل �لإملام بها �أمًر� �صاًقا؛ فنا�صب �أن توجد متخ�ص�صة تقوم مبا حتتاج �إليه بع�ص 

�لن�صاء حني كتابة بع�ص �لعقود. 
تعر�صه  يقلل  مما  �صحيًحا,  العقد  يحفظ  متخ�ص�س  يد  على  العقود  كتابة  ب(اأن 

للنق�ص.
ج)�أن بع�ص �لن�صاء ل تتمكن من �لقيام ببع�ص �لأعمال �لتي حتتاج لها؛ �إما لإن�صغالها، 
�أن توجد متخ�ص�صة تنوب  فنا�صب  �لت�رشيعات و�لنظم؛  �إملامها بكثري من  �أو عدم 

عنها يف ذلك. 
)- �أن عمل �ملر�أة يف هذ� �ملجال ميكن �صبطه ب�صو�بط �رشعية ميكنها من �لعمل يف 
باأن تكون يف مكاتب ن�صائية م�صتقلة  تاأمن فيه من خمالطة �لرجال و�خللوة؛  مكان 

متاًما عن �لرجال، وتقوم بخدمة بنات جن�صها.
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وي�صتدل لهذ� مبا يلي:
)-قول �هلل تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ))))). 
�لظلم؛  من  وللنا�ص  لالأمو�ل  منه  وبالإ�صهاد، حفًظا  �لدين  بكتابة  تعالى  �هلل  �أمر 
لأن من كانت عليه �لبينة قل حتديثه لنف�صه بالطمع يف �إذهابه)))))، وهذ� �لأمر عام 

للرجال و�لن�صاء على حد �صو�ء.
)-ما جاء عنه عليه �ل�صالة و�ل�صالم يف توثيق �صلح �حلديبية فيما روى �مل�صور بن 
خمرمة قال: » َفَجاَء �ُصَهْيُل بن َعْمٍرو فقال َهاِت �ْكُتْب بَْيَنَنا َوبَْيَنُكْم ِكَتابًا َفَدَعا �لنبي 
ِ �لرحمن  - �صلى �هلل عليه و�صلم-  �ْلَكاِتَب فقال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: ِب�ْصِم �هللَّ
�للهم  ِبا�ْصِمَك  �ْكُتْب  َولَِكْن  ما هو  �أَْدِري  ما   ِ �هللَّ َفو َ ْحَمُن  �لرَّ ا  �أَمَّ �ُصَهْيٌل:  قال  ِحيِم  �لرَّ
ِحيِم، فقال  ِ �لرحمن �لرَّ كما ُكْنَت تَْكُتُب، فقال �مْلُ�ْصِلُموَن: و�هلل َل نَْكُتُبَها �إل ِب�ْصِم �هللَّ
ٌد  مَّ ى عليه حُمَ �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: �ْكُتْب ِبا�ْصِمَك �للهم، ُثمَّ قال: هذ� ما َقا�صَ
َدْدنَاَك عن �ْلَبْيِت ول  ِ ما �صَ ِ، فقال �ُصَهْيٌل: و�هلل لو كنا نَْعَلُم �أَنََّك ر�صول �هللَّ ر�صول �هللَّ
ِ، فقال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم : و�هلل �إين  َقاتَْلَناَك َولَِكْن �ْكُتْب حممد بن عبد �هللَّ

.(((((»...ِ ْبُتُمويِن �ْكُتْب حممد بن عبد �هللَّ ِ َو�إِْن َكذَّ لََر�ُصوُل �هللَّ
وجه ال�ستدلل:

اأنه عليه ال�صالة وال�صالم دعا الكاتب ليكتب توثيًقا منه لهذا الأمر, مما يدل على 
�أهمية �لتوثيق، وهذ� ي�صمل كل ما يحتاج �إلى توثيق فيما يخ�ص �لرجال �أو �لن�صاء.

)-�أن كتابة �لعقود وتوثيقها �أمر م�صى عليه �مل�صلمون، يقول �بن فرحون عند ذكره 
للكاتب: »وينبغي �أن يكون فيه من �لأو�صاف ما نذكره وهو �أن يكون ح�صن �لكتابة، 

)172)    �سورة البقرة, الآية:282.

)173)  زاد امل�سري 336/1.

)174)  �سحيح البخاري، كتاب ال�سروط، باب ال�سروط يف اجلهاد 977/2 )2581).
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و�لق�صم  �حل�صاب  من  �إليه  يحتاج  مبا  عارًفا  �ل�رشعية،  بالأمور  عاملًا  �للحن،  قليل 
�ل�رشعية، متحلًيا بالأمانة، �صالًكا طرق �لديانة و�لعد�لة، د�خاًل يف �صلك �لف�صالء، 
ما�صًيا على نهج �لعلماء �لأجالء، فهي �صناعة جليلة �رشيفة، وب�صاعة عالية منيفة، 

حتتوي على �صبط �أمور �لنا�ص على �لقو�نني �ل�رشعية«))))). 

)175)  تب�سرة احلكام 200/1.
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اخلامتة

من خالل ما تقدم عر�صه يف هذ� �لبحث، ميكن �لإ�صارة �إلى �أهم �لنتائج، وهي 
كما يلي: 

- �أن م�صطلح �ملحاماة مل يكن �صائًعا عند �أهل �لعلم-رحمهم �هلل تعالى-و�إمنا هو 
م�صطلح حادث، و�إن كان معناه موجوًد� لديهم يف �جلملة.

باحل�صور  �لتقا�صي،  �إجر�ء�ت  يف  �خل�صوم  عن  �لنيابة  باملحاماة:  �ملر�د  �أن   -
عنهم، و�لدفاع �صفاهة �أو كتابة بتقدمي �ملذكر�ت؛ ل�رشح وجهة نظرهم، وما يوؤيدها 

من �أور�ق وم�صتند�ت.
- �أن �ملر�د بالوكالة باخل�صومة: �لوكالة يف �إثبات �حلق.

ا،  بينهما عموًما وخ�صو�صً �أن  - يلحظ من تعريف �ملحاماة و�لوكالة باخل�صومة 
فاملحاماة �أعم من �لوكالة باخل�صومة.

�أو  �لق�صاء  �أمام  �لغري  عن  �لرت�فع  منها:  متعددة  جو�نب  ت�صمل  �ملحاماة  �أن   -
�أو نفيه، وتقدمي �ل�صت�صار�ت �ل�رشعية و�لنظامية، وكتابة �لعقود  غريه لإثبات حق 

ومر�جعتها، و�لقيام بكثري من �لأعمال �لإد�رية نيابة عن �ملوكل.
 - �تفقت �ملذ�هب �لأربعة على جو�ز �لوكالة باخل�صومة يف �جلملة، و�لأقرب 

عدم ا�صرتاط ر�صا اخل�صم خالًفا لأبي حنيفة؛ لأن احلاجة تدعو لذلك.
- ��صتدل �أهل �لعلم –رحمهم �هلل تعالى – على جو�ز �لوكالة باخل�صومة باأدلة 
عامة وهي �أدلة جو�ز �لوكالة �إجماًل، و�أدلة خا�صة وهي �أدلة جو�ز �لوكالة باخل�صومة 

- �تفق �لفقهاء على جو�ز �ملحاماة ب�صورة �لوكالة باخل�صومة.
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مما  باخل�صومة,  الوكالة  تنظيمات تختلف عن  لها  الع�رش  املحاماة يف هذا  اأن   -
�أدى �إلى �ختالف �لعلماء �ملعا�رشين يف حكمها على قولني، �أظهرهما جو�ز مهنة 
املحاماة ب�رشط اأن يكون املحامي فيها متحريا للعدل, ول يقبل اأن يتولى فيما يعلم 

�أنه ظلم.
- اأنه ي�صرتط للوكيل �رشوط متكنه من القيام بالوكالة عموًما, التي منها الوكالة 
باخل�صومة، ومن ذلك: �صحة مبا�رشته �لت�رشف �ملاأذون فيه لنف�صه، و�أن يكون �لوكيل 
معيًنا, ول ي�صرتط علم الوكيل بالوكالة, ول ي�صرتط ل�صحة الوكالة الإ�صالم, فاإن 
وكل م�صلم كافًر� فيما ي�صح ت�رشفه فيه �صح توكيله، و�أما �لعد�لة فلعل �لأقرب �لقول 
ب�صحة توكيل �لفا�صق فيما ل �أثر لف�صقه على وكالته، كتوكيله يف �لبيع ونحوه، و�أما 
ما له اأثر فال بد فيه من ا�صرتاط العدالة حفظاً للحقوق, وت�صح وكالة العبد اإذا كان 

ماأذونًا له فيها, وي�صرتط ل�صحة الوكالة اأن ل يكون املوكل ظاملًا يف خ�صومته. 
- مل يتعر�س اأهل العلم-رحمهم اهلل تعالى- ل�صرتاط الذكورة يف الوكيل مما 
يدل على عدم ��صرت�طها، فيجوز للمر�أة �أن توِكل �لرجل، ويجوز له �أن يوكلها فيما 

متلك �لت�رشف فيه، ومن ذلك �لوكالة باخل�صومة لكن ل على �صبيل �تخاذها مهنة.
�أمام  – �لرت�فع  للمر�أة مز�ولة مهنة �ملحاماة يف جانبها �ملق�صود  �أنه ل يجوز   -
�لق�صاء - ول ميكن �أن يقال بجو�ز �إعد�دها ملذكرة �لرت�فع وتقدميها للمحامي ليتولى 
بدوره �لرت�فع �أمام �لق�صاء؛ نظر� ملا مير به �إعد�د �ملذكرة من مر�حل حيث يتطلب 
مرحلة  يف  �صو�ء  بينهم  وتنقل  حمرمة،  خمالطة  للرجال  �ملر�أة  خمالطة  �لإعد�د 
�ل�صتدلل �أو �لتحقيق �أو �لرت�فع، وقد حتتاج للخلوة مبوكلها، وخروج متكرر ملتابعة 
الق�صية, وقد دلت الأدلة ال�رشعية على حترمي الختالط واخللوة, واأمرت بالقرار يف 

�لبيت، وهذ� خالف ما يقت�صيه عملها يف �ملحاماة.
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وموثقة  كمقيدة  �أو  نظامية،  �أو  �رشعية  كم�صت�صارة  �ملحاماة  �ملر�أة يف  عمل  �أن   -
للعقود �أو نائبة عن موكلتها يف كثري من �لأعمال �لإد�رية، �إذ� كان فيه حماذير �رشعية 
كمخالطة حمرمة، و�ت�صال بالرجال، �أو خلوة بهم، �أو كرثة تنقل وعدم قر�ر فحكمه 
كالرت�فع فيحرم لذلك، وكذ� �إذ� كان عملها يف ذلك �صيوؤدي بال�رشورة �إلى عملها 
يف �لرت�فع بحكم �أن �ملحاماة �صيء و�حد ل يتجز�أ فيحرم؛ لأنه و�صيلة �إليه، و�أما �إذ� 
خال من �ملحاذير �ل�صابقة، وكان على نطاق بنات جن�صها، وبال�صو�بط �ل�رشعية فال 

باأ�ص به. 
هذ� و�أ�صاأل �ملولى �لكرمي �أن ي�صلح يل عملي، ويعفو عن زللي، و�حلمد هلل �لذي 
و�صحبه  �آله  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�صلم  �للهم  و�صلى  �ل�صاحلات،  تتم  بنعمته 

و�صلم .


