بحث حمكَّم

عمل املر�أة يف املحاماة
(درا�سة فقهية مقارنة)

�إعداد
د .وفاء بنت عبد العزيز ال�سويلم
�أ�ستاذ م�ساعد – ق�سم الفقه  -كلية ال�شريعة ,جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
الريا�ض -اململكة العربية ال�سعودية

عمل املر�أة يف املحاماة (درا�سة فقهية مقارنة)

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني وبعد:
يكرث احلديث يف هذه الآونة عن حقوق الإن�سان ب�شكل عام واملر�أة ب�شكل خا�ص،
ويعقد لأجل ذلك م�ؤمترات ،وت�صدر مواثيق ،وحتت ذلك ال�ستار تنتهك حقوقها
با�سم امل�ساواة� ،أو احلرية ،ومن تلك احلقوق التي ينادى بها عمل املر�أة ب�شكل عام.
وقد ُيظن عند احلديث عن احلكم ال�رشعي مل�شاركة املر�أة الرجل يف جماالت
انتقا�صا حلقوق املر�أة� ،أو ً
حطا من مكانتها ،والأمر لي�س كذلك،
متعددة� ،أن فيه
ً
بيد �أن املولى �سبحانه وتعالى خلق الرجل بخلقة ،وجعل له مهام مت�صلة بذلك،
وخلق املر�أة بخلقة ،وجعل لها مهام مت�صلة بذلك ،فالفوارق اخللقية بينهما من �أجل
اختالف املهام ،وللتكامل والتعاطف والتعاون فيما بينهما ،يقول تعالى :ﮋﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﮊ(((.
ونظراً الختالف اخللقة واختالف املهام تبعاً لذلك ،فقد تطرح مهام �أو �أعمال
للمر�أة وينادى بهاُ ،يحتاج �إلى متحي�ص احلكم ال�رشعي فيها ،ومن ذلك« :عمل املر�أة
يف املحاماة» لذا رغبت يف امل�ساهمة بهذا البحث لتو�ضيح �أقوال �أهل العلم –
رحمهم اهلل تعالى – حول هذه امل�س�ألة وفق الآتي:
ي�شتمل البحث على مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.

((( من �سورة امللك ،الآية.14:
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التمهيد
املطلب الأول :تعريف املحاماة:

وفيه م�س�ألتان:
امل�س�ألة الأولى :تعريف املحاماة يف اللغة:

املحاماة م�شتقة من حمى ال�شيء حم ًيا وحمى وحماية وحممية منعه ودفع
عنه((( ،وحاميت عنه حماماة وحماء :منعت عنه((( ،وحماه النا�س يحميه �إياهم
حمى وحماية منعه ،واحلامية الرجل يحمي �أ�صحابه يف احلرب ،وهو �أي�ضا اجلماعة
املري�ض ما َي�ضرُ ُّ ُه َم َن َع ُه
وح َمى
َ
يحمون �أنف�سهم ،و�أحمى املكان جعله حمى ال يقربَ ،
�إ َّيا ُه((( ،فاملحاماة تدور معانيها حول احلماية ،واملنع ،والدفع.
امل�س�ألة الثانية :تعريف املحاماة يف اال�صطالح:

مل يكن م�صطلح املحاماة �شائ ًعا عند �أهل العلم-رحمهم اهلل تعالى-و�إمنا هو
م�صطلح حم َدث و�إن كان معناه موجو ًدا لديهم يف اجلملة ،وقد عرفت املحاماة
ب�أنها :النيابة عن اخل�صوم يف �إجراءات التقا�ضي باحل�ضور عنهم ,والدفاع �شفاهة �أو
كتابة بتقدمي املذكرات ،ل�رشح وجهة نظرهم وما ي�ؤيدها من �أوراق وم�ستندات(((.
وعرف املحامي عند بع�ض القانونيني الفرن�سيني ب�أنه :املقيد قانونًا يف جدول نقابة
املحامني .وهو الذي يزجي الن�صح ويعطي اال�ست�شارة القانونية �أو الق�ضائية ،ويقوم
بالدفع �أمام الق�ضاء �شفوياً �أو كتابياً فيما مي�س �رشف املواطنني وحرياتهم وم�صاحلهم،
(((
(((
(((
(((

ل�سان العرب  ،198/14خمتار ال�صحاح  ،166/1تاج العرو�س .477/37
القامو�س املحيط �ص ،1648ل�سان العرب  ،200/14املعجم الو�سيط .200/1
ل�سان العرب  ،198/14املعجم الو�سيط  200/1خمتار ال�صحاح  ،66/1جمهرة اللغة .1052/2
بحوث يف قواعد املرافعات �ص.147
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�سواء باملعاونة �أو التمثيل �إذا اقت�ضى احلال ذلك(((.
و ُع ِّرف املحامي ب�أنه :الوكيل عن ال�شخ�ص يف اخل�صومة للدفاع عنه ،و�إبراز
وجهة نظره للقا�ضي ب�صياغة قانونية(((.
وعرفت يف نظام املحاماة ال�سعودي ب�أنها :الرتافع عن الغري �أمام املحاكم وديوان
َّ
امل�شكلة مبوجب الأنظمة والأوامر والقرارات؛ لنظر الق�ضايا
املظامل واللجان
الداخلية يف اخت�صا�صها ,ومزاولة اال�ست�شارات ال�رشعية والنظامية(((.
املطلب الثاين :تعريف الوكالة باخل�صومة

وفيه م�س�ألتان:
امل�س�ألة الأولى :تعريف الوكالة باخل�صومة يف اللغة:
�أو ًال :تعريف الوكالة:

عرفت الوكالة يف اللغة ب�أنها :م�شتقة من وكله على الأمر ،ووكل فالن فالنًا �إذا
ا�ستكفاه �أمره ,ثقة بكفايته �أو عجزًا عن القيام ب�أمر نف�سه ،ووكل �إليه الأمر ووكله
الو َكالة بك�رس الواو وفتحها ،ووكيل الرجل
�إلى ر�أيه وك ًال ووكو ًال تركه((( ،واال�سم ِ
الذي يقوم ب�أمره �سمي وكي ًال؛ لأن موكله قد وكل �إليه القيام ب�أمره فهو موكول �إليه
الأمر(.((1
((( م�سئولية املحامي عن �أخطائه املهنية �ص.9
((( معجم لغة الفقهاء �ص .409
((( نظام املحاماة ال�سعودي ،املادة الأولى.
((( ل�سان العرب  ،736- 734/11املعجم الو�سيط .1055/2
( ((1ل�سان العرب  ،736 -734/11املعجم الو�سيط  ،1055/2تاج العرو�س .97/31
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ثاني ًا :تعريف اخل�صومة:

ُعرفت اخل�صومة ب�أنها :اجلدل،يقال :خا�صمه خ�صا ًما وخما�صم ًة فخ�صمه
غلبه باحلجة ،واخل�صومة م�صدر خ�صمته �إذا غلبته يف اخل�صام ،والخْ َ ْ�ص ُم واح ٌد
وجميع( ,((1قال اهلل ّ -
وعز  :-ﮋﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﮊ(،((1
جل ّ
ٌ
وت�أتي مبعنى املنازعة ،فاخل�صم الذي يخا�صم ،والذكر والأنثى فيه �سواء(.((1
امل�س�ألة الثانية :تعريف الوكالة باخل�صومة يف اال�صطالح:
�أو ًال :تعريف الوكالة:

تفوي�ض �شخ�ص �أمره �إلى �آخر فيما يقبل النيابة ليفعله يف حياته(.((1
وعرفت ب�أنها :ا�ستنابة جائز الت�رصف مثله فيما تدخله النيابة(.((1
ثان ًيا :تعريف اخل�صومة:

الدعوى ال�صحيحة� ،أو :اجلواب ال�رصيح� ،أوهي :اجلواب بنعم �أو ال(.((1
وعرفت ب�أنها :جواب اخل�صم بالإقرار �أو الإنكار(.((1
وعرفت الوكالة باخل�صومة ب�أنها :الوكالة يف �إثبات احلق(.((1
وعرفها بع�ض القانونيني ب�أنها:
ً
اعرتا�ضا
تفوي�ض �شخ�ص �آخر ليقوم مقام نف�سه بالدعوى ابتداء �أو اجلواب عنها
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1

ل�سان العرب ج�/12ص ،181- 180تهذيب اللغة ج�/7ص.72
من �سورة �ص ،الآية.21:
معجم مقايي�س اللغة.187/2
فتح الوهاب ج�/1ص.372
ك�شاف القناع ج�/3ص.461
البحر الرائق ج�/7ص.144
درر احلكام .648/3
املبدع ج�/4ص ،378ك�شاف القناع ج�/3ص.483
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�أمام املحكمة املخت�صة ,يف ت�رصف معلوم قابل للنيابة ممن ميلكه ,غري م�رشوط
مبوته(.((1
ُوعرفت �أي�ضاً عند بع�ض القانونيني� :إنابة �شخ�ص �آخر ليقوم مقام نف�سه �أمام
املحكمة املخت�صة(.((2
املطلب الثالث :العالقة بني التعريفني

مما �سبق من تعريف املحاماة والوكالة باخل�صومة يلحظ �أن بينهما عمو ًما
وخ�صو�صا ،فاملحاماة �أعم من الوكالة باخل�صومة ،فيتفقان يف:
ً
�أن املحاماة والوكالة باخل�صومة يكون فيهما الرتافع �أمام املحكمة �أو غريها،
لإثبات حق �أو نفيه.
ويختلفان يف:
�أن املحاماة بالإ�ضافة للرتافع ت�شمل اال�ست�شارات ال�رشعية والنظامية ،وتقدمي
الن�صح وكتابة العقود.
املطلب الرابع :اجلوانب التي ت�شملها املحاماة

تقدم �أن املحاماة �أعم من الوكالة باخل�صومة ،و�أنها ت�شمل جوانب متعددة منها:
1-1الرتافع عن الغري �أمام الق�ضاء �أو غريه لإثبات حق �أو نفيه ،فيتولى املحامي
حق الدفاع عن موكله� ،سواء كان فر ًدا �أم جماعة �أم �شخ�صية اعتبارية يف الدعوى
املكلف بها ،و�سواء كانت دعاوى الأحوال ال�شخ�صية� ،أم الدعاوى املدنية،
( ((1املحاماة تاريخها يف النظم �ص .64
(� ((2أ�صول املرافعات وال�صكوك يف الق�ضاء ال�شرعي �ص. 50
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�أم الدعاوى اجلزائية ،ويتابع �سري هذه الدعوى لدى خمتلف درجات املحاكم،
كما يتولى الدفاع عن موكله لدى بع�ض املحاكم اخلا�صة كاملحاكم الع�سكرية �أو
الإدارية(.((2
2-2تقدمي اال�ست�شارات ال�رشعية والنظامية وتقدمي الن�صح ،فيعترب املحامي
م�ست�شا ًرا ملوكله يقدم له الآراء العلمية والقانونية التي ت�سهل له حتقيق غاياته
امل�رشوعة بالطريق الأ�سلم ،والأ�سلوب الأقوم ،مبا يدفع عنه �آثار الظلم وال�رضر
املتوقع ،كما يوجهه نحو اتباع املواقف ال�صحيحة حلل النزاع �أو �إنهاء الدعوى
لدى املحاكم املخت�صة ،وذلك مبتابعة الدعوى �أو التحكيم فيها �أو اللجوء لل�صلح،
وميار�س املحامي مهمة امل�شورة يف الدعوى القائمة بني موكله وخ�صمه ،وميكن
�أن يكون م�ست�شا ًرا دائ ًما للجهة املوكلة �سواء كانت فر ًدا �أم جماعة �أم �شخ�صية
اعتبارية(.((2
3-3كتابة العقود ومراجعتها ،فاملحامي مبا �أوتي من علم بالأحكام ال�رشعية �أو
الأنظمة ي�ستطيع �صياغة العقود ومراجعتها؛ لت�سلم مما ي�ؤثر على �صحتها وبالتايل
نق�ضها(.((2
4-4القيام بكثري من الأعمال الإدارية نيابة عن موكله ،والقيام بامل�صاحلة
والتحكيم لدى اجلهات الر�سمية املخت�صة ،وت�سيري املعامالت العقارية و�إجراءات
التبليغ وا�ستالم ال�صكوك وغريها(.((2
وي�ستطيع املحامي  -بالإ�ضافة ملا ذكر  -القيام بالعديد من الأعمال وفق ما ن�صت
(((2
(((2
(((2
(((2

املحاماة من وجهة نظر ال�شريعة �ص .103
املرجع ال�سابق �ص.104
املرجع ال�سابق �ص.104
املرجع ال�سابق �ص.105 -104
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عليه وثيقة التوكيل.
وما ذكر جل �أعمال املحامي التي ي�ؤدي فيها دو ًرا مه ًما ملوكله يخفف عنه عناء
ح�ضور املحاكمات ،وكرثة املراجعات ،وخط�أ الت�رصفات مبا يحفظ م�صاحله ،وي�ضمن
�سالمة تلك الت�رصفات �ضمن القواعد امل�رشوعة(.((2
املبحث الأول :حكم عمل املر�أة يف املحاماة يف جانب الوكالة باخل�صومة
والرتافع عن الغري �أمام الق�ضاء �أو غريه
متهيد:

قبل احلديث عن حكم عمل املر�أة يف املحاماة حت�سن الإ�شارة �إلى ما ي�شرتط يف
الوكيل من �رشوط متكنه من القيام بالوكالة عموماً والتي منها الوكالة باخل�صومة
وهي:
�أو ًال� :صحة مبا�شرته الت�صرف امل�أذون فيه لنف�سه:

فكل من �صح ت�رصفه يف �شيء بنف�سه ،وكان مما تدخله النيابة� ،صح �أن يوكل فيه،
وما ال ي�صح ت�رصفه فيه ،مل يجز �أن يوكل فيه.
وهذا ال�رشط باتفاق املذاهب الأربعة( ،((2وفيما يلي �أقوالهم:
�أو ًال :احلنفية:

قال يف «البدائع»�« :أن يكون ممن ميلك فعل ما وكل به بنف�سه؛ لأن التوكيل
تفوي�ض ما ميلكه من الت�رصف �إلى غريه ،فما ال ميلكه بنف�سه كيف يحتمل التفوي�ض
�إلى غريه ،فال ي�صح التوكيل من املجنون وال�صبي الذي ال يعقل �أ�ص ًال؛ لأن العقل
( ((2املرجع ال�سابق �ص104
( ((2بدائع ال�صنائع ج�/6ص ،20فتح القدير  ،510/7التلقني  ،445/2الكايف  ،394/1الذخرية  ،5/8مغني
املحتاج ج�/2ص ،217فتح الوهاب ج�/1ص ،372حا�شية عمرية  ،423/2املغني ج�/5ص ،51ك�شاف القناع .462 /3
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من �رشائط الأهلية»(.((2
ثان ًيا :املالكية:

قال يف «التلقني»« :كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه كالبيع وال�رشاء
والإجارة ،واقت�ضاء الديون وخ�صومة اخل�صم والتزويج والطالق وغري ذلك «(.((2
ثال ًثا :ال�شافعية:

«و�شط يف الوكيل �صحة مبا�رشته الت�رصف امل�أذون فيه
قال يف «فتح الوهاب» :رُ ِ
لنف�سه ،و�إال فال ي�صح توكله؛ لأنه �إذا مل يقدر على الت�رصف لنف�سه فلغريه �أولى،
فال ي�صح توكيل �صبي وجمنون ومغمى عليه»(.((2
راب ًعا :احلنابلة:

قال يف «املغني»« :وكل من �صح ت�رصفه يف �شيء بنف�سه ،وكان مما تدخله النيابة,
�صح �أن يوكل فيه رج ًال �أو امر�أة ,ح ًرا �أو عبدً ا ,م�سل ًما كان �أو كاف ًرا ...ومن ال ميلك
الت�رصف يف �شيء بنف�سه ال ي�صح �أن يتوكل فيه ,كاملر�أة يف عقد النكاح وقبوله،
والكافر يف تزويج م�سلمة ،والطفل واملجنون يف احلقوق كلها»(.((3
ثان ًيا :تعيني الوكيل:

ي�شرتط ل�صحة الوكالة �أن يكون الوكيل معينًا ،فال ي�صح توكيل املجهول �أو املبهم ،فلو
(((3
قال الثنني«:وكلت �أحدكما» مل ي�صح ،وهذا قول جمهور العلماء من احلنفية( ((3واملالكية
(((2
(((2
(((2
(((3
(((3
(((3

بدائع ال�صنائع .20/6
التلقني .446 -445/2
فتح الوهاب .372/1
املغني .51/5
املب�سوط .73/19
مواهب اجلليل .182/5
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وال�شافعية( ((3واحلنابلة(.((3
وذهب ال�شافعية(� ((3إلى �أن توكيل غري املعني �إذا كان تاب ًعا ملعني فال ب�أ�س به.
ولعل قول اجلمهور �أولى؛ نف ًيا للجهالة املف�ضية للنزاع ,واهلل تعالى �أعلم.
ثال ًثا :العلم بالوكالة:

ي�شرتط ل�صحة الوكالة �أن يعلم الوكيل بها ،فلو قام الوكيل ببيع ونحوه قبل
علمه بالوكالة فال يجوز بيعه حتى يجيزه املوكل �أو الوكيل بعد علمه بالوكالة؛ لأن
حكم الآمر اليلزم �إال بعد العلم بامل�أمور به .وهذا ر�أي احلنفية(.((3
وذهب جمهور العلماء من املالكية( ((3وال�شافعية( ((3واحلنابلة(� ((3إلى عدم
ا�شرتاط علم الوكيل بالوكالة ؛لأن االعتبار يف العقود مبا يف نف�س الأمر(.((4
ولعل الأقرب قول اجلمهور؛ ملوافقته واقع الأمر بالإذن و�إال مل ي�صح ،فال
حمذور من نفاذه كما يف نفاذ عزل الوكيل قبل بلوغه اخلرب(.((4
راب ًعا :الإ�سالم:

ال ي�شرتط ل�صحة الوكالة الإ�سالم ,ف�إن وكل م�سلم كاف ًرا فيما ي�صح ت�رصفه فيه
(((3
(((3
(((3
(((3
(((3
(((3
(((3
(((4
(((4
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�أ�سنى املطالب  ،265/2فتح الوهاب .372/1
ك�شاف القناع .462/3
�أ�سنى املطالب ج�/2ص ،265فتح الوهاب ج�/1ص.372
بدائع ال�صنائع  ،21 20/6درر احلكام .546/3
مواهب اجلليل .214/7
�أ�سنى املطالب ج.266/2
املغني ج�/5ص ،84ك�شاف القناع .462/3
ك�شاف القناع .462/3
�أ�سنى املطالب ج.266/2
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�صح توكيله ,وهذا مذهب جمهور العلماء من احلنفية( ((4وال�شافعية( ((4واحلنابلة(((4؛
لأن العدالة غري م�شرتطة فيه.
وذهب املالكية(� ((4إلى ا�شرتاط الإ�سالم ،فال ي�صح توكيل كافر على م�سلم؛ لأنه
قد يغلظ على امل�سلمني �إذا وكل عليهم ق�صداً لأذاهم ،فيحرم على امل�سلم �إعانته
على ذلك(.((4
ولعل الأقرب القول ب�صحة توكيل الكافر فيما ي�صح توكيله فيه؛ لأن احلاجة قد
تدعو لذلك ،وجلواز معاملته يف البيع وال�رشاء.
خام�سا :العدالة:
ً

ال ي�شرتط ل�صحة الوكالة العدالة ,ف�إن وكل م�سلم فا�س ًقا �صح توكيله ,وهذا
مذهب جمهور العلماء من احلنفية( ،((4وهو قول جماعة من املالكية( ،((4وبه قال
ال�شافعية( ((4واحلنابلة(((5؛ لأن الوكيل الفا�سق يح�صل الإبراء بالدفع �إليه ,و�إن مل
يو�صل احلق مل�ستحقه؛ ولأن ال�شارع �أقام نظر املالك لنف�سه مقام نظر ال�شارع له
يف االحتياط؛ ف�أجاز له �أن يوكل الفا�سق؛ لأن طبع املالك ينزعه عن �إتالف ماله
بالتفريط.
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4
(((5

بدائع ال�صنائع .20/6
نهاية املحتاج .19/5
املغني .73/5
الذخرية  ،5/8مواهب اجلليل .118/5
الذخرية .5/8
بدائع ال�صنائع .20/6
الذخرية  ،106/3مواهب اجلليل .185-184/5
نهاية املحتاج  ،19/5الأ�شباه والنظائر �ص.387
املغني .73/5
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وذهب بع�ض املالكية(� ((5إلى ا�شرتاط العدالة ،فال ي�صح توكيل الفا�سق؛ لأن
النيابة ال�رشعية تبطل بعدم العدالة ،والأ�صل �إي�صال احلق �إلى م�ستحقه(.((5
ولعل الأقرب القول ب�صحة توكيل الفا�سق فيما ال �أثر لف�سقه على وكالته ،كتوكيله
يف البيع ونحوه ،و�أما ما له �أثر فال بد فيه من ا�شرتاط العدالة ً
حفظا للحقوق.
�ساد�سا :احلرية:
ً

ت�صح وكالة العبد �إذا كان م�أذونًا له فيها ,وهذا قول جمهور العلماء من املالكية(،((5
وال�شافعية( ((5واحلنابلة( ,((5وذهب احلنفية(� ((5إلى �صحة وكالة العبد مطلقا �سواء
كان م�أذونًا له �أو حمجو ًرا عليه.
ولعل الأقرب ا�شرتاط �إذن ال�سيد للعبد بالوكالة؛ للحكم ب�صحة ت�رصفاته ،وحتى
ال تتعار�ض وكالته مع م�صالح ال�سيد.
�ساب ًعا� :أن يعلم عدم ظلم موكله:

ي�شرتط ل�صحة الوكالة �أن ال يكون املوكل ظاملًا يف خ�صومته ،فلو علم الوكيل
بظلمه مل ي�صح �أن يتوكل له ,وهذا ال�رشط ن�ص عليه احلنابلة(.((5

(((5
(((5
(((5
(((5
(((5
(((5
(((5
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الذخرية .106/3
الذخرية .106/3
مواهب اجلليل .216 ،120/5
نهاية املحتاج .17/5
املغني .52/5
بدائع ال�صنائع .20/6
الإن�صاف  ،394/5املبدع .378/4
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املبحث الأول
حكم عمل املر�أة يف املحاماة يف جانب الوكالة باخل�صومة
والرتافع عن الغري �أمام الق�ضاء �أو غريه

بعد ا�ستعرا�ض �رشوط الوكالة �إجما ًال التي ذكرها �أهل العلم-رحمهم اهلل تعالى-
يلحظ �أنهم مل يتعر�ضوا ال�شرتاط الذكورة يف الوكيل ,مما يدل على عدم ا�شرتاطها,
بل ذكروا �أن كل من جاز له الت�رصف لنف�سه ،جاز له �أن ينوب عن غريه ،وهذا
باتفاق املذاهب الأربعة(.((5
و�أما الوكالة يف اخل�صومة فقد تعر�ض الفقهاء-رحمهم اهلل تعالى-حلكمها،
وبيان ذلك فيما يلي:
اتفقت املذاهب الأربعة( ((5على جواز الوكالة باخل�صومة يف اجلملة� ،إال �أن �أبا
حنيفة ا�شرتط ر�ضا اخل�صم يف حال عدم العذر من مر�ض و�سفر ونحوهما ،و�إال فال
ي�شرتط( ,((6وفيما يلي �أقوالهم:
�أو ًال :احلنفية:

قال يف «بدائع ال�صنائع»« :يجوز التوكيل باخل�صومة يف �إثبات الدين والعني
و�سائر احلقوق ،واختلف يف جوازه بغري ر�ضا اخل�صم ،فقال �أبو حنيفة :ال يجوز من
غري عذر املر�ض وال�سفر .وقال �أبو يو�سف وحممد :يجوز يف الأحوال كلها»(.((6
( ((5بدائع ال�صنائع ج�/6ص ،20فتح القدير  ،510/7التلقني  ،445/2الكايف  ،394/1الذخرية  ،5/8مغني
املحتاج  ،217/2فتح الوهاب  ،372/1حا�شية عمرية  ،423/2املغني �/5ص ،51الإن�صاف  ،/5ك�شاف القناع
.462 /3
( ((5املب�سوط  ،3/19بدائع ال�صنائع  ،22/6تبيني احلقائق  ،255/4الكايف  ،394/1التاج والإكليل ،181/5
ال�شرح الكبري  ،378/3الو�سيط  ،278/3مغني املحتاج  ،221/2املغني  ،52/5الإن�صاف  ،394/5ك�شاف القناع
.384/3
( ((6املب�سوط  ،3/19بدائع ال�صنائع  ،22/6تبيني احلقائق .255/4
(.22/6 ((6
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ثان ًيا :املالكية:

قال يف «الكايف»« :والوكالة يف اخل�صومة جائزة من احلا�رض والغائب ,بر�ضا
اخل�صم وبغري ر�ضاه �إذا كان على �أمر معروف»(.((6
ثال ًثا:ال�شافعية:

قال يف «الو�سيط»« :التوكيل باخل�صومة لإثبات الأموال والعقوبات للآدميني
كحد القذف يف الق�صا�ص جائز بر�ضا اخل�صم ودون ر�ضاه»(.((6
راب ًعا :احلنابلة:

قال يف «ك�شاف القناع»« :وي�صح التوكيل �أي�ضا يف �إثبات حق ،وحماكمة فيه
�أي خما�صمة يف �إثبات احلق ب�أن يوكل املدعى عليه من يجيب عنه»(.((6
ولعل الأقرب ما ذهب �إليه اجلمهور من عدم ا�شرتاط ر�ضا اخل�صم؛ لأنه حق جتوز
النيابة فيه فكان ل�صاحبه اال�ستنابة بغري ر�ضا خ�صمه ,كحال غيبته ومر�ضه ،وكدفع
املال الذي عليه؛ ولأن احلاجة تدعو �إلى ذلك ف�إنه قد يكون له حق �أو يدعى عليه وال
يح�سن اخل�صومة �أو ال يحب �أن يتوالها ،فجاز �أن ينيب من �شاء بغري ر�ضا خ�صمه(.((6
وا�ستدل العلماء –رحمهم اهلل تعالى –على جواز الوكالة باخل�صومة �إجما ًال مبا يلي:
�أو ًال� :أدلة عامة:

وهي �أدلة جواز الوكالة �إجما ًال:
-1قول اهلل تعالى :ﮋﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪ ﮊ(.((6
(((6
(((6
(((6
(((6
(((6
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.394/1
.278/3
.464/3
املغني .53 52/5
من �سورة الكهف ،الآية.19:
العدد  - 55رجب 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

د .وفاء بنت عبد العزيز ال�سويلم

-2قول اهلل تعالى :ﮋﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮊ(.((6
وجه اال�ستدالل:
�أنه يجوز العمل على جمع الزكاة ،وذلك بحكم النيابة عن امل�ستحقني(.((6
-1ما روى جابر بن عبداهلل-ر�ضي اهلل عنهما -قال�« :أردت اخلروج �إلى خيرب ف�أتيت
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم – ف�سلمت عليه وقلت له� :إين �أردت اخلروج �إلى
خيرب .فقال� :إذا �أتيت وكيلي فخذ منه خم�سة ع�رش و�س ًقا ف�إن ابتغى منك �آية ف�ضع
يدك على ترقوته»(.((6
�-2إجماع �أهل العلم-رحمهم اهلل تعالى -على جواز الوكالة يف اجلملة ,يقول ابن
قدامة-رحمه اهلل تعالى� « :-أجمعت الأمة على جواز الوكالة يف اجلملة»(.((7
�-3أن احلاجة داعية �إلى ذلك ،ف�إنه ال ميكن لكل واحد فعل ما يحتاج �إليه ،فدعت
احلاجة �إليها(.((7
ثان ًيا� :أدلة خا�صة:

وهي �أدلة جواز الوكالة باخل�صومة:
ا�ستدل �أهل العلم على جوازها بالكتاب وال�سنة ,والإجماع ,واملعقول.
الأدلة من الكتاب:
-1قول اهلل تعالى :ﮋﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
( ((6من �سورة التوبة ،الآية.60:
( ((6املغني .51/5
( ((6رواه �أبو داود يف �سننه ،كتاب الأق�ضية ،باب يف الوكالة  ،)3629( 314/3والدارقطني يف �سننه ،كتاب
الوكالة  ،)1( 154/4والبيهقي يف ال�سنن الكربى ،كتاب الوكالة ،باب التوكيل يف املال وطلب احلقوق 80/6
( )11214قال ابن حجر� :أبو َدا ُود من َطرِ يقِ َو ْه ِب بن َك ْي َ�سا َن عنه ب َِ�سنَدٍ َح َ�سنٍ (.التلخي�ص احلبري .) 51/3
( ((7املغني .51/5
( ((7املغني .51/5
العدد  - 55رجب 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

41

عمل املر�أة يف املحاماة (درا�سة فقهية مقارنة)
ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﮊ

(.((7

وجه اال�ستدالل:
�أن مو�سى عليه ال�صالة وال�سالم طلب اال�ستعانة ب�أخيه كونه �أف�صح منه ,وي�ستطيع
البيان لهم �أكرث مما ي�ستطيع مو�سى عليه ال�صالة وال�سالم ،ف�أجابه املولى – َّ
جل
وعال– �إلى طلبه مما يدل على جواز الإنابة ،و�رشع من قبلنا �رشع لنا ,ما مل ي�أت يف
�رشعنا ن�سخه ,بل ورد ما ي�ؤيده كما �سريد يف الأدلة.
قال الطربي-رحمه اهلل تعالى :-يقول تعالى ذكره :قال مو�سى :رب �إين قتلت
من قوم فرعون نف�ساً ف�أخاف �إن �أتيتهم فلم �أَ ِبن عن نف�سي بحجة �أن يقتلوين؛ لأن يف
ل�ساين عقدة ،وال �أبني معها ما �أريد من الكالم ،و�أخي هارون هو �أف�صح مني ل�سانًا.
يقول� :أح�سن بيانًا عما يريد �أن يبينه ،ف�أر�سله معي رد ًءا .يقول :عونًا .ي�صدقني �أي:
يبني لهم عني ما �أخاطبهم به (.((7
الأدلة من ال�سنة:

الربَ ِّيع ُ�أ َّم
-1ما روى �أن�س بن مالك-ر�ضي اهلل عنه� « :-أن �أخت �أن�س بن الن�رض ُّ
َحا ِرثَ َة َج َر َح ْت �إِن َْ�سانًاَ ,فاخْ َت َ�ص ُموا �إلى النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -فقال ر�سول
ا�ص .فقالت �أم الربيع :يا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ
ا�ص ا ْلق َِ�ص َ
اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم :-ا ْلق َِ�ص َ
و�سلم�:-س ْب َح َان
�ص من ُفلاَ نَ َة؟ واهلل ال يقت�ص منها .فقال النبي –�صلى اهلل عليه
�أَ ُي ْق َت ُّ
ُ
اب اللهَّ
اَ
ِ.قالت:ل واهلل ال يقت�ص منها �أَبَدً ا .قال :فما زَالَ ْت
ا�ص كِ َت ُ
اللهَّ يا �أم الربيع ا ْلق َِ�ص ُ
حتى َق ِب ُلوا الدِّ َي َة .فقال ر�سول اللهَّ ِ –�صلى اهلل عليه و�سلم� :-إِ َّن من عِ َبا ِد اللهَّ ِ من لو
(((7
�أَ ْق َ�س َم على اللهَّ ِ َ ألَبَ َّر ُه»
( ((7من �سورة الق�ص�ص ،الآيتان .35-34
( ((7تف�سري الطربي.74/20
(� ((7صحيح م�سلم ،كتاب الق�سامة ،باب �إثبات الق�صا�ص يف الأ�سنان .)1675( 1302/3
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وجه اال�ستدالل:

�أن الذي يظهر من احلديث �أن والدة اجلانية هي التي با�رشت الدعوى( ،((7نيابة
عن ابنتها ،مما يدل على جواز قيام املر�أة بالوكالة باخل�صومة.
-1ما روى �سهل بن �أبي حثمة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال« :انطلق عبد اهلل بن �سهل
وحمي�صة بن م�سعود بن زيد �إلى خيرب وهي يومئذ �صلح ,فتفرقا ,ف�أتى حمي�صة �إلى
عبد اهلل بن �سهل وهو يت�شحط يف دمه قتي ًال ,فدفنه ,ثم قدم �إلى املدينة فانطلق عبد
الرحمن بن �سهل وحمي�صة وحوي�صة ابنا م�سعود �إلى النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم -
فذهب عبدالرحمن يتكلم ,فقال :كبرّ كبرّ ,وهو �أحدث القوم ف�سكت فتكلما»(.((7
وجه اال�ستدالل:

�أن النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم –�أر�شد عبد الرحمن بن �سهل �إلى جعل مهمة
تو�ضيح الأمر �إلى من هو �أكرب منه؛ لأنهما �أبلغ منه يف البيان ,مما يدل على جواز
الإنابة لبيان حقيقة الأمر و�إثبات احلق.
-2عن �سعيد بن امل�سيب قال“ :مر عمر ر�ضي اهلل عنه يف امل�سجد ،وح�سان ر�ضي
اهلل عنه ين�شد ،ويف رواية :فلحظ �إليه ,فقال :كنت �أن�شد وفيه من هو خري منك .ثم
التفت �إلى �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه فقال� :أن�شدك اهلل �أ�سمعت ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -يقول� :أجب عني ,اللهم �أيده بروح القد�س .قال :نعم”(.((7
وجه اال�ستدالل:

�أن ح�سان بن ثابت ر�ضي اهلل عنه كان ينافح عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ب�شعره ،وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يدعو له يف ذلك وي�ؤيده؛ كونه ينوب عنه
(� ((7شهادة املر�أة يف الفقه �ص.23
(� ((7صحيح البخاري  ,كتاب اجلزية ,باب املوادعة وامل�صاحلة مع امل�شركني رقم (.1158/3 )3002
(� ((7صحيح البخاري  ,كتاب بدء اخللق ,باب ذكر املالئكة  ،)3040( 1176/3ورواه م�سلم يف �صحيحه,
كتاب ف�ضائل ال�صحابة ,باب ف�ضائل ح�ســان بن ثـابت .)2485( 1932/4
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يف الذب عن الدين ،ويف هذا جواز الإنابة لن�رصة احلق.
الآثار الواردة يف ذلك:

-1ما ورد عن عبد اهلل بن جعفر قال« :كان علي بن �أبي طالب – ر�ضي اهلل عنه –
يكره اخل�صومة ,فكانت له خ�صومة و َّكل فيها عقيل بن �أبي طالب ،فلما كرب عقيل
وكلني»( ((7ويف رواية�« :أنه وكل عبد اهلل بن جعفر باخل�صومة ,وقال� :إن للخ�صومة
قح ًما(.((8(»((7

وجه اال�ستدالل:

�أن علياً ر�ضي اهلل عنه كان يكره اخل�صومة ،ف�إذا احتاج �إليها وكل عقي ًال �أو عبد
اهلل بن جعفر ،وهذا يدل على جواز الوكالة باخل�صومة.
-1عن عبد الرحمن بن �أبي الزناد عن �أبيه �أن ح�سان بن ثابت ر�ضي اهلل عنه قال:
“�إنا مع�رش الأن�صار طلبنا �إلى عمر �أو �إلى عثمان � -شك من ابن �أبي الزناد  -فم�شينا
بعبد اهلل بن عبا�س وبنفر معه من �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فتكلم
ابن عبا�س وتكلموا وذكروا الأن�صار ومناقبهم فاعتل الوايل ,قال ح�سان :وكان �أم ًرا
�شديدً ا طلبناه .قال فما زال يراجعهم حتى قاموا وعذروه� ,إال عبداهلل بن عبا�س ف�أنه
قال :ال واهلل ما للأن�صار من منزل لقد ن�رصوا و�آووا .وذكر من ف�ضلهم وقال� :إن هذا
ل�شاعر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم واملنافح عنه .فلم يزل يراجعه عبد اهلل بكالم
جامع ي�سد عليه كل حاجة فلم يجد بدً ا من �أن ق�ضى حاجتنا”(.((8
( ((7ال�سنن الكربى للبيهقي ،كتاب الوكالة ،باب التوكيل يف اخل�صومات .)11219( 81/6
( ((7قح ًما�:أي تقحم ب�صاحبها على ما ال يهواه ،والق َُحم املهالك( .مقايي�س اللغة ،61/5تهذيب اللغة
.)49/4
( ((8ال�سنن الكربى للبيهقي ،كتاب الوكالة ،باب التوكيل يف اخل�صومات  ،)11220( 81/6وامل�صنف البن
�أبي �شيبة ،كتاب الوكالة .)23177( 5/5
( ((8م�ستدرك احلاكم  ,كتاب معرفة ال�صحابة  ,باب ذكر وفاة عبداهلل بن عبا�س  )6316( 627/3واملعجم
الكبري ,للطرباين .)3593( 42/4
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وجه اال�ستدالل:

�أن الأن�صار ر�ضوان اهلل عليهم �أنابوا ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما للحديث عند
خليفة امل�سلمني؛ مل�ساندتهم و�إعانتهم ببليغ القول واحلجة لتحقيق طلبهم ،مما يدل
على جواز �إنابة من ميلك البيان لإحقاق احلق.
الإجماع:

�-1أجمع الفقهاء رحمهم اهلل تعالى على جواز الوكالة يف اجلملة قال ابن هبرية
رحمه اهلل تعالى « :اتفقوا على �أن الوكالة من العقود اجلائزة يف اجلملة ,و�أن كل ما
جازت فيه النيابة من احلقوق جازت الوكالة فيه ,كالبيع والإجارة واقت�ضاء احلقوق
واخل�صومة يف املطالبة باحلقوق»(.((8
قال يف رو�ضة الق�ضاة :وبهذه ال�سنن عمل الفقهاء على جواز الوكالة ،وفيها
�إجماع منهم على اجلواز يف اجلملة (.((8
الدليل العقلي:

�-2أن احلاجة تدعو �إلى ذلك؛ ف�إنه قد يكون له حق� ،أو يدعى عليه ،وال يح�سن
اخل�صومة� ،أو ال يحب �أن يتوالها بنف�سه ،فجاز �أن ينيب غريه(.((8
بعد ا�ستعرا�ض �رشوط الوكالة �إجما ًال التي ذكرها �أهل العلم رحمهم اهلل تعالى
وبعد النظر يف الأدلة املتقدمة يتبني �أنه يجوز للمر�أة الوكالة باخل�صومة دون اتخاذها
مهنة ملا يلي:
�-1أن الفقهاء رحمهم اهلل تعالى مل يتعر�ضوا ال�شرتاط الذكورة يف الوكيل ,مما يدل
على عدم ا�شرتاطها ,بل ذكروا �أن كل من جاز له الت�رصف لنف�سه ,جاز له �أن ينوب
( ((8الإف�صاح .144/6
( ((8رو�ضة الق�ضاة .634/1
( ((8املغني .53/5
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عن غريه ،وهذا باتفاق املذاهب الأربعة( ،((8وقد تقدم نقل ن�صو�ص �أقوالهم يف
ذلك(.((8
�-2أن �أدلة جواز الوكالة �إجما ًال� ,أو الوكالة باخل�صومة على وجه اخل�صو�ص عامة
تتناول املر�أة كما تتناول الرجل.
�-3أن حديث �أن�س –ر�ضي اهلل عنه – املتقدم يف ق�صة �أم الربيع تدل على جواز
قيام املر�أة بالوكالة باخل�صومة.
وبهذا يظهر جواز تويل املر�أة الوكالة باخل�صومة دون اتخاذها مهنة؛ لأن احلكم
بجواز مزاولة املر�أة مهنة املحاماة يف هذا اجلانب -الرتافع �أمام الق�ضاء -يحتاج
�إلى معرفة طبيعة هذا العمل من حيث الواقع ليتم احلكم عليه ،ومعرفة ر�أي العلماء
املعا�رصين يف املحاماة �إجما ًال؛ نظ ًرا لأن املحاماة يف هذا الع�رص لها تنظيمات
تختلف عن الوكالة باخل�صومة ,مما �أدى �إلى اختالف العلماء املعا�رصين يف حكم
املحاماة على قولني:
القول الأول:

ذهب جماعة من العلماء املعا�رصين(� ((8إلى جواز مزاولة مهنة املحاماة ,ب�رشط
�أن تكون لإحقاق احلق و�إبطال الباطل.
وفيما يلي �أقوالهم:
 -1قررت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف اململكة العربية
( ((8بدائع ال�صنائع ج�/6ص ،20فتح القدير  ،510/7التلقني  ،445/2الكايف  ،394/1الذخرية  ،5/8مغني
املحتاج  ،217/2فتح الوهاب  ،372/1حا�شية عمرية  ،423/2املغني �/5ص ،51الإن�صاف  ،/5ك�شاف القناع
.462 /3
( ((8ينظر �ص.10 9
( ((8منهم عدد من �أع�ضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف اململكة العربية ال�سعودية،
وال�شيخ م�صطفى الزرقا ،وال�شيخ علي حامد عبد الرحيم الأزهري ،وال�شيخ �أحمد بن عبد العزيز املبارك،
وغريهم كثري.
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ال�سعودية( ((8يف جواب لها عن حكم اال�شتغال يف وظائف املحاماة ,فقالت� :إذا
كان يف اال�شتغال باملحاماة �أو الق�ضاء� ,إحقاق للحق و�إبطال للباطل �رش ًعا ورد
احلقوق �إلى �أربابها ون�رص للمظلوم ,فهو م�رشوع؛ ملا يف ذلك من التعاون على الرب
والتقوى ,و�إال فال يجوز؛ ملا فيه من التعاون على الإثم والعدوان .قال اهلل تعالى:
ﮋﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﮊ»(.((8
 -2ال�شيخ م�صطفى الزرقا قال عن املحاماة� « :إن املحاماة وكالة باخل�صومة بالنظر
الفقهي ،وهذه الوكالة جائزة �رشعاً يف نظر الفقهاء ...واملحاماة يف الأ�صل هي
مهنة من يتخ�ص�ص بهذه الوكاالت للخ�صومة ,فالأ�صل فيها الإباحة ال�رشعية� ,أما
كون واقعها اليوم �أن القوانني التي يرتافع فيها املحامون فيها خمالفات �رشعية,
ولي�س كل ما فيها خمالف لل�رشيعة ,فهذه القوانني لي�ست من �صنعه ,ف�إثمها على
�صانعها ,لكن عليه �أال يطلب يف مرافعته تطبيق احلكم القانوين املخالف لل�رشيعة,
و�أن ال يقبل دفا ًعا عن موكل مبطل ,و�إذا ظهر له �أثناء �سري الدعوى �أن موكله مبطل
فعليه �أن ين�سحب منه �رش ًعا ,وي�ستطيع �أن ي�رشط ذلك على املوكل»(.((9
 -3ال�شيخ علي حامد عبد الرحيم الأزهري قال :املحامي �إذا دافع عن احلق,
ووقف �إلى جانبه دائ ًما فعمله م�شكور وح�سن ,و�أما �إذا كان يعمل لك�سب الق�ضية
بحق �أو بباطل ,فعمله باطل حرام ال يجوز(.((9
 -4امل�ست�شار جمال �صادق املر�صفاوي  -رئي�س حمكمة النق�ض امل�رصية  -قال:
ومما تقدم يتبني �سبق نظام الق�ضاء الإ�سالمي يف اتخاذ الأعوان من كتبة ومرتجمني
(((8
(((8
(((9
(((9

فتوى رقم  3532بتاريخ .1401/3/18
�سورة املائدة ،الآية.2:
فتاوى م�صطفى الزرقا .380
جملة الأزهر عدد ذي القعدة 1410هـ.1138/ 11 ،
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وحم�رضي خ�صوم ,وم�رشفني على النظام وخرباء ,وكذلك يف �إجازة ا�ستعانة
اخل�صوم بالوكالء – املحامني(.((9
هذه جملة من �أقوال �أهل العلم املعا�رصين يف حكم املحاماة ،وقد اُقت�رص على
ذكر بع�ضهم ،و�إال فهناك الكثري ممن مل يذكر ،ولهم يف ذلك م�ؤلفات( ،((9ولعل ما
ذكر يح�صل به املق�صود.
وا�ستدلوا( ((9مبا يلي:
ا�ستدل �أهل العلم على جوازها بالكتاب وال�سنة ,والإجماع ,واملعقول.
الأدلة من الكتاب:

1-1قول اهلل تعالى:

ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲ

ﯳﯴﯵﯶﮊ(.((9

وجه اال�ستدالل:

عز َّ
وجل ر�سوله عن ع�ضد �أهل التهم والدفاع عنهم مبا يقوله خ�صمهم
نهى اهلل َّ
من احلجة ،ويف هذا دليل على �أن النيابة عن املبطل واملتهم يف اخل�صومة ال جتوز،
فال يجوز لأحد �أن يخا�صم عن �أحد �إال بعد �أن يعلم �أنه حمق(.((9
يقول ال�سعدي-رحمه اهلل تعالى�« :-أي ال تخا�صم ع ّمن عرفت خيانته من مدع
( ((9نظام الق�ضاء يف الإ�سالم ،الق�سم الأول �ص.68
( ((9منهم م�شهور ح�سن يف كتابه املحاماة ،وعبد احلميد عوي�س يف كتابه �أحكام والية الق�ضاء ،وطه
العلواين يف مقالة حقوق املتهم يف الإ�سالم يف جملة امل�سلم املعا�صر عدد  ،35وعبداهلل ر�شوان يف مقالة عن
املحاماة يف جملة الأمة عدد  ،38و�أحمد كرزون يف كتابه املحاماة ر�سالة و�أمانة ،وعبد احلميد ال�شواربي
يف كتابه الإخالل بحق الدفاع ،وغريهم كثري.
( ((9ينظر �ص� 11ص 15فقد ا�ستدلوا ب�أدلة جواز الوكالة باخل�صومة �إ�ضافة ملا �سيذكر.
(� ((9سورة الن�ساء ،الآية.105:
( ((9تف�سري القرطبي .377/5
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ما لي�س له� ,أو منكر ح ًقا عليه� ,سواء علم ذلك �أو ظنه ,ففي هذا دليل على حترمي
اخل�صومة يف باطل ،والنيابة عن املبطل يف اخل�صومات الدينية واحلقوق الدنيوية,
ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول يف نيابة اخل�صومة ملن مل يعرف منه ظلم»(.((9
2-2قول اهلل تعالى :ﮋﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﮊ(.((9
وجه اال�ستدالل:

نهى جل وعال عن املخا�صمة عن �أهل الباطل الذين يختانون �أنف�سهم �أي يظلمون
�أنف�سهم( ،((9وهذا ي�شمل النهي عن املجادلة عمن �أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد
�أو تعزير ،ف�إنه ال يجادل عنه بدفع ما �صدر منه من اخليانة� ،أو بدفع ما ترتب على
ذلك من العقوبة ال�رشعية( ،((10ومفهوم ذلك جواز املخا�صمة �أو املحاماة لإظهار
احلق.
3-3قول اهلل تعالى :ﮋﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮊ(.((10

وجه اال�ستدالل:

�أنه ال يحل لأحد �أن يعني ظاملًا بوجه من الوجوه ،و�أنه �إن فعل �شيئًا من ذلك
فقد �صار معينًا للظاملني( ،((10فال ينبغي للمحامي �أن يتوكل يف ق�ضية يعلم فيها
ظلم موكلِه ،و�إال جاز.
( ((9تف�سري ال�سعدي .200/1
(� ((9سورة الن�ساء ،الآية.107:
( ((9تف�سري البغوي 478/1
( ((10تف�سري ال�سعدي 200/1
(� ((10سورة الق�ص�ص ،الآية.17:
( ((10تف�سري القرطبي 263/13
العدد  - 55رجب 1433هـ  -ال�سنة الرابعة ع�شرة

49

عمل املر�أة يف املحاماة (درا�سة فقهية مقارنة)

4-4قول اهلل تعالى :ﮋﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﮊ(.((10

وجه اال�ستدالل:

�أن التعاون على اخلري م�أمور به ،ومن ذلك املخا�صمة والدفاع لإثبات احلق ون�رصة
املظلوم ،كما �أن التعاون على الإثم منهي عنه ،ومن ذلك املخا�صمة يف الباطل.
الأدلة من ال�سنة:

5-5ما روت �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم� « :إمنا �أنا ب�رش و�إنه ي�أتيني اخل�صم ،فلعل بع�ضكم �أن يكون �أبلغ من بع�ض
ف�أح�سب �أنه �صادق ف�أق�ضي له بذلك ,فمن ق�ضيت له بحق م�سلم ف�إمنا هي قطعة من
النار فلي�أخذها �أو ليرتكها»(.((10
وجه اال�ستدالل:

�أن هناك من النا�س من ميلك البيان والإف�صاح عما يريد الو�صول �إليه؛ فال ينبغي
ا�ستعمال ذلك يف �إبطال احلق ،و�إال حلقه الوعيد ،ويف هذا داللة �أنه ال مانع من
اال�ستناد �إلى املحامي الذي ميلك احلجة والبيان يف �إحقاق احلق.
6-6ما روى ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
« من �أعان على خ�صومة بغري حق كان يف �سخط اهلل حتى ينزع»(.((10
وجه اال�ستدالل:

�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حذر من الإعانة على اخل�صومة يف الباطل وتوعد
عليه ،مما يدل على جواز الإعانة على اخل�صومة �إذا كانت بحق ،وهذا ما ينبغي �أن
(� ((10سورة املائدة ،الآي.2:
(� ((10صحيح البخاري  ,كتاب الأحكام  ,باب من ق�ضي له بحق �أخيه  ،)6759( 2626/6و�صحيح م�سلم،
كتاب الأق�ضية ,باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة .)1713( 1337/3
( ((10امل�ستدرك على ال�صحيحني  ,كتاب الأحكام � ،)7051( 111/4سنن �أبي داود كتاب الأق�ضية ،باب فيمن
يعني على خ�صومة � ،)3597( 305/3سنن ابن ماجه ,كتاب الأحكام  ,باب من ادعى ما لي�س له وخا�صم فيه
 ،)2320( 778/2وقال احلاكم :حديث �صحيح الإ�سناد ومل يخرجاه ،ووافقه الذهبي (امل�ستدرك .)111/4
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يكون عليه عمل املحامي.
7-7ما روى �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال:قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم « :ان�رص �أخاك ظاملًا �أو مظلو ًما .قالوا :يا ر�سول اهلل نن�رصه مظلوماً ,فكيف
نن�رصه ظاملاً ؟ فقال :ت�أخذ فوق يديه»(.((10
وجه اال�ستدالل:

�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أر�شد �إلى وجوب ن�رصة امل�سلم ظاملاً �أو مظلوماً،
وبني كيفية ذلك ب�أن ي�أخذ حق املظلوم ويدفع عنه ،والظامل يكفه ومينعه عن ظلمه،
وهذا ما يقوم به املحامي.
 -8ما روى �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه �أنه جاء رجل �إلى النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم فقال� “ :أن�شدك اهلل �إال ق�ضيت بيننا بكتاب اهلل .فقام خ�صمه وكان �أفقه منه,
فقال� :صدق اق�ض بيننا بكتاب اهلل ,و�أذن يل يا ر�سول اهلل .فقال النبي� -صلى اهلل
عليه و�سلم :-قل .فقال� :إن ابني كان ع�سي ًفا يف �أهل هذا فزنا بامر�أته ,فافتديت منه
مبائة �شاة وخادم ,و�إين �س�ألت رجا ًال من �أهل العلم ف�أخربوين �أن على ابني جلد مائة
وتغريب عام ,و�أن على امر�أة هذا الرجم .فقال :والذي نف�سي بيده لأق�ضني بينكما
بكتاب اهلل ,املائة واخلادم رد عليك ,وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ,ويا �أني�س
اغ ُد على امر�أة هذا ف�سلها ف�إن اعرتفت فارجمها .فاعرتفت فرجمها”(.((10
وجه اال�ستدالل:

�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أذن لأحد اخل�صمني باحلديث؛ لبيان اخل�صومة
نيابة عن ابنه ،مما يدل على جواز الوكالة باخل�صومة ،وهو جل عمل املحامي.
مظلوما .)2312( 863/2
(� ((10صحيح البخاري  ,كتاب املظامل  ,باب �أعن �أخاك ظامل ًا �أو
ً
(� ((10صحيح البخاري  ,كتاب احلدود  ,باب هل ي�أمر الإمام رج ً
ال في�ضرب احلد غائ ًبا عنه 2515/6
( ،)6467و�صحيح م�سلم  ,كتاب احلدود  ,باب من اعرتف على نف�سه بالزنا .)1697( 1325/3
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 -9ما روي عن �أبي هريرة مرفو ًعا�“ :إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ� :أين الظلمة
و�أعوان الظلمة و�أ�شباه الظلمة ,حتى من الق لهم دواة وبرى لهم قل ًما ,فيجمعون
يف تابوت واحد ,ثم �سيق بهم على ر�ؤو�س اخلالئق �إلى نار جهنم”(.((10
 -10ما روي عن �أَ ْو َ�س بن �شرُ َ ْح ِب َيل َ�أ َّن ُه �سمع َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �صلى اللهَّ ُ عليه و�سلم
(((10
الم»
يقول « :من َم َ�شى مع َظالمِ ٍ ِل ُيعِ ي َن ُه وهو َي ْع َل ُم �أَ َّن ُه َظالمِ ٌ َفق َْد خَ َر َج م َِن الإِ ْ�س ِ
وجه اال�ستدالل من احلديثني ال�سابقني:
�أنه ال يحل لأحد �أن يعني ظاملًا ,وال يكتب له ,وال ي�صحبه ,و�أنه �إن فعل �شيئًا من
ذلك فقد �صار معينًا للظاملني ،وقد ارتكب نهي اهلل تعالى يف قوله �سبحانه وتعالى:
ﮋﯲﯳﯴﯵﯶﮊ( ،((11( ((11ومن قام بالدفاع عن الظامل فقد وقع يف
النهي ،ما يدل على جواز الدفع عن املظلوم.
الإجماع:

� -11أجمع الفقهاء رحمهم اهلل تعالى على جواز الوكالة يف اجلملة .قال ابن
قدامه رحمه اهلل تعالى� :أجمعت الأمة على جواز الوكالة يف اجلملة .وقال ابن هبرية
رحمه اهلل تعالى :اتفقوا على �أن الوكالة من العقود اجلائزة يف اجلملة ,و�أن كل ما
جازت فيه النيابة من احلقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والإجارة واقت�ضاء احلقوق
واخل�صومة يف املطالبة باحلقوق.
(� ((10أورده الديلمي يف الفردو�س  ،)989( 255/1وقال الزيلعي :غريب ( .تخريج الأحاديث يف الك�شاف
.)28/3
( ((10املعجم الكبري ،باب ملن �أعان ظامل ًا من العقوبة  ،)619( 277/1والآحاد واملثاين ،)2252(249/4
التاريخ الكبري  ،)2693(250/4قال الهيثمي :رواه الطرباين يف الكبري وفيه عيا�ش بن م�ؤن�س ومل
�أجد من ترجمه وبقية رجاله وثقوا ويف بع�ضهم كالم ( .جممع الزوائد  ،)205/4وقال املنذري :رواه
الطرباين يف الكبري وهو حديث غريب ( .الرتغيب والرتهيب .)138/3
(� ((11سورة املائدة ،الآية.2:
( ((11تف�سري القرطبي .264/13
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الأدلة العقلية:

� -12أن املرء قد يكون له حق� ،أو يدعى عليه ،فيحتاج �إلى من ينوب عنه يف
اخل�صومة(((11؛ لأ�سباب متعددة منها:
�أ� -أن يكون ممن ال يح�سن اخل�صومة ،وال ميلك من البيان ما ي�ستطيع به �أن
يو�ضح احلق الذي معه ،فرمبا كان خ�صمه �أبلغ منه؛ في�ضيع حقه؛ لذا �أباح ال�شارع
�أن يقيم من يخا�صم عنه.
ب� -أن يكون ممن ال يحب �أن يتولى اخل�صومة بنف�سه؛ �صيانة لها عن مهالكها،
�أو كونه من�شغ ًال عن ذلك؛ فجاز �أن ينيب عنه من يتولى ذلك.
ج� -أن يكون ممن ال ي�ستطيع احل�ضور؛ ملر�ضه �أو عجزه �أو غيبته� ،أو امر�أة ترغب
يف �صيانة نف�سها عن غ�شيان جمال�س الق�ضاء ،وخمالطة الرجال؛ فجوز ال�شارع �أن
ينيبوا عنهم.
� -13أدى ت�شابك امل�صالح وتعدد املنازعات مع كرثة النظم واللوائح يف الع�رص
احلايل �إلى �أن �أ�صبحت احلاجة ملحة لوجود عنا�رص متخ�ص�صة ت�ساعد اخل�صوم
على جتهيز دفاعهم ,وترتيب حججهم ,وتن�سيق م�ستنداتهم و�إعداد البحوث
ال�رشعية والقانونية التي ت�ؤيد احلق ,ال الباطل ,يف كل دعوى(.((11
� -14أن الأ�صل يف العقود الإباحة حتى يقوم دليل على التحرمي( ،((11وال
ميكن القول بالتحرمي دون ورود ما يدل على ذلك ،كيف ون�صو�ص الأئمة تت�سع
لقبولها(.((11
(((11
(((11
(((11
(((11

املغني .53/5
جملة الأمة عدد � 38ص.24
القواعد النورانية �ص.188
املحاماة تاريخها يف النظم �ص .115
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القول الثاين:

ذهب بع�ض املعا�رصين(� ((11إلى عدم جواز مزاولة مهنة املحاماة.
وفيما يلي �أقوالهم:
-1قال �أبو الأعلى املودودي� :إن هذا هو �أول ما يتقا�ضاه عمل الإ�صالح ,لأن هذه
احلرفة من �أكرب معايب النظام احلا�رض للمحكمة ,وال ميكن �أن تقال �أي كلمة يف
تربير بقائها من الوجهة اخللقية� ,أما من الوجهة العملية فلي�ست هناك حاجة حقيقية
لأعمال املحكمة ال ميكن �سدها بطريق غري طريق املحاماة ,و�إن حرفة املحاماة مما ي�أبى
مزاج الإ�سالم وجوده �إبا ًء �شديداً ,ومن املحال ما بقي لها الرواج يف حماكمنا �أن
ي�رسي القانون الإ�سالمي بروحه ال�صحيحة وي�ؤتي ثمراته ,فبناء على كل هذا �أرى
تدرجا ...و�إن
من الالزم �أن نعمل على �إلغاء حرفة املحاماة وتطهري املحاكم منها ً
املحامي يف الواقع ي�أخذ حمله يف ال�سوق لب�ضاعة مهارته يف القانون ...وهو ال
يبايل بعده �أن ي�صري املجرم بريئًا والربيء جمر ًما؛ لأنه ال يحرتف بحرفة املحاماة
حلماية احلق ون�رصة املظلوم ,وال غاية له منها �إال املال ,فكل من �أعطاه املال من
اخل�صمني فهو على احلق يف نظره ،ولقد قام احلكم الإ�سالمي يف �أكرث من ن�صف
الدنيا يف الإثني ع�رش قرنًا املا�ضية ,فال نرى لهذه احلرفة عينًا وال �أث ًرا يف نظامه
الق�ضائي(.((11
-2قال خادم ح�سني �إلهي بخ�ش :ولو رجعت بب�رصك �إلى تاريخ الق�ضاء يف
الإ�سالم ,وحاولت �أن ترى �صناع املحاماة على �أبواب املحاكم� ,أو يف قاعاتها
لأعياك ذلك حتى القرن الثاين ع�رش من الهجرة ,حني غزت �أوربا العامل الإ�سالمي
بثقافاتها و�سالحها ,حتى �أجربت امل�سلمني على الر�ضوخ للأمر امل�ستورد ,وكان �أول
( ((11منهم� :أبو الأعلى املودودي ،وخادم ح�سني �إلهي بخ�ش ،والدكتور عبداهلل عزام.
( ((11نظرية الإ�سالم وهديه �ص .183
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دخول للمحامي يف �ساحة املحكمة �أن �سمح له بالعمل كمرتجم ينقل �إلى القا�ضي
الأوربي كالم اخل�صم ويعيد �إليهم ا�ستف�ساراته حول الق�ضية ...وبعد رحيل
الأوربيني وحلول املحليني مكانهم ,ظل الواقع كما كان رغم وجود ال�صيحات
املطالبة من جميع الأمة ,ب�إعادة الق�ضاء �إلى ما كان عليه قبل القرن الثاين ع�رش من
الهجرة ...فاملحاماة بو�ضعها احلايل من احلرف التي ال جتيزها �أ�صول ال�رشيعة ،وال
تتفق مع م�صالح العباد ,ف�إذا كان الطرف الفائز يف الق�ضية يغنم ويعطي املحامي
مقابل �أتعابه ,ففيم تغرم اجلهة اخلا�رسة – خ�سارة الق�ضية وغرم ر�سوم املحامي(.((11
-3قال الدكتور عبداهلل عزام :وقال بع�ضهم� :إن عمل املحامي حرام؛ لأنه يرتافع
�أمام الطاغوت ,ويوقر احلكم ب�أحكام الكفر ,ويبجل الق�ضاة الذين يحكمون بغري
ما �أنزل اهلل ,وقد تدخل املبالغات والتهويالت يف مرافعاته ,وهذا الذي متيل �إليه
النف�س(.((11
وا�ستدلوا مبا يلي:
�-1أن مهنة املحاماة دخيلة على الق�ضاء الإ�سالمي ،فلم تكن معروفة حتى القرن
الثاين ع�رش الهجري ,بل جاءت مع اال�ستعمار ،فهي نقي�ض لروحه وتقاليده(.((12
ويجاب عنه:
تقدم اتفاق �أهل العلم رحمهم اهلل تعالى على جواز الوكالة باخل�صومة ،وال
�شك �أن جل عمل املحاماة وكالة باخل�صومة ب�رشط �أن تكون لإثبات حق ،مما يدل
على جوازها ،و�إن مل تكن ب�صورة التنظيم املعروف للمحاماة ،وكونها مل تعرف ال
يكفي للقول بتحرميها �إذا كان لها �أ�صل �رشعي ،ووفق �رشوط تتحرى �إقامة العدل.
( ((11جملة الدرا�سات الإ�سالمية� ،ص .88
( ((11العقيدة و�أثرها يف بناء اجليل �ص.181
( ((12القانون الإ�سالمي وطرق تنفيذه �ص.74
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�-2أن املحاماة �سبب يف عدم ا�ستقرار نظام الق�ضاء الإ�سالمي؛ لأثرها ال�سيئ على
�إقامة العدل؛ �إذ املحامي ال ي�سعى حلماية احلق ون�رصة املظلوم ،بل غايته حت�صيل
املال ،فال بد من �إلغاء مهنة املحاماة ،وتطهري املحاكم منها(.((12
ويجاب عنه:

ب�أن جواز املحاماة م�رشوط ب�إقامة العدل والدفاع عن احلق ،و�أما �إذا كان ي�سعى
لإحقاق باطل فال يجوز ،فوجود ت�رصفات �سلبية من بع�ض املحامني خارج نطاق
العدالة ال يكفي للقول بالتحرمي ،ف�إذا نظر للمبادئ العامة وال�ضوابط التي حتكمها
تبني �إباحتها ،ومن ثم فاملحاماة تعني على جتلية احلق وا�ستقرار الق�ضاء.
�-3أن احلاجة ال تدعو �إليها ،وال يوجد ما يربر بقاءها(.((12
ويجاب عنه:

ب�أن احلاجة داعية لها ،وقد تقدم تف�صيل ذلك(((12؛ ف�إن من النا�س من ال يح�سن
اخل�صومة� ،أو يرتفع عنها� ،أو يجهل كثرياً من الأنظمة� ،سيما يف هذه الأزمنة التي
يكرث فيها اللوائح والأنظمة ،كما �أن الواقع ي�شهد باحلاجة �إليها.
�-4أن املحامي ي�شارك يف الدفاع �أمام املحاكم التي حتكم بغري ما �أنزل اهلل َّ -
جل
وعال  -وهذا من الر�ضا به(.((12
ويجاب عنه:

ب�أن هذا ال يرد يف حق املحاكم التي تق�ضي وفقاً لل�رشيعة الإ�سالمية ،و�أما غريها
فرتافع املحامي فيها �إذا مل يكن له حيلة �إلى غريها قد يكون فيه ن�رصة للم�سلم ودفع
(((12
(((12
(((12
(((12
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العقيدة و�أثرها يف بناء اجليل �ص.181
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لل�رش عنه ،وهذا من قبيل تخفيف ما ا�ستطاع من ال�رش ،ولي�س ر�ضا به.
كما �أن قيام املحامي بالرتافع �أمام هذه املحاكم �سيتيح له ك�شف نقاط ال�ضعف
يف تلك القوانني الو�ضعية ،ومدى خمالفتها لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ,مما يجعله
يحذر منها ويعمل على �إلغائها �أو تعديلها( ,((12لكن لي�س له الرتافع مبا يخالف
ال�رشيعة ,بل ميتنع عن الدفاع فيما يعار�ض ال�رشع احلنيف(.((12
�-5أن الأجر الذي يتقا�ضاه املحامي يحيط به الغرر من كل جهة ،والغرر منهي عنه
�رشعا(.((12
ويجاب عنه:

�أنه ال ي�سلم ب�أن الغرر حماط بالأجر من كل جهة ,بل ميكن االتفاق على الأجر ب�أن
يكون �أجر املثل ،ولو قيل بوجود الغرر فيغتفر قليله ،وال ت�سلم بع�ض العقود منه،
ومع ذلك جازت.
�-6أن �أخذ املحامي للأجر �سبب لوقوع البغ�ضاء بني امل�سلمني؛ فهو حني يك�سب
الق�ضية يغيظ الآخر الذي خ�رس ق�ضيته وماله املدفوع للمحامي(.((12
ويجاب عنه:

ب�أنه �إذا كان املحامي قد توكل فيما يعلم �أنه حق ،وا�ستطاع ك�سب ق�ضيته ،فلم
ي�أت مبا يخالف ال�رشع ،وعدم ر�ضا الطرف الآخر ال يلتفت �إليه؛ لأنه غري معترب
�رشعاً.

(((12
(((12
(((12
(((12

املحاماة من وجهة نظر ال�شريعة �ص.184
املرجع ال�سابق �ص .138
املرجع ال�سابق �ص.82
املرجع ال�سابق �ص ،82جملة الأمة عدد � 34ص.19
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الرتجيح:

بعد النظر يف القولني و�أدلتهما يرتجح – واهلل تعالى �أعلم  -القول الأول
القا�ضي بجواز مهنة املحاماة ,ب�رشط �أن يكون املحامي فيها متحر ًيا للعدل ،وال يقبل
�أن يتولى فيما يعلم �أنه ظلم؛ وذلك لوجاهة �أدلة هذا القول وا�ستنادها �إلى ن�صو�ص
�رشعية من الكتاب وال�سنة و�إجماع �أهل العلم يف اجلملة؛ ولأن احلاجة تدعو �إليها
يف هذا الع�رص� ,سيما لأ�صحاب ال�رشكات الكربى ورجال الأعمال ،ومع كرثة
النظم واللوائح وتغريها ،مما ي�ستدعي وجود خرباء يخدمون يف هذا املجال ،ف�ض ًال
عن معونتهم الق�ضاء فيما يجلي للقا�ضي ما ي�ستطيع �أن يق�ضي به متحر ًيا العدل.
و�أما ما ا�ستدل به �أ�صحاب القول الثاين القا�ضي باملنع ،فال يخلو �إما �أن يكون
خمال ًفا للواقع ،كنفيهم وجودها يف �صدر الإ�سالم� ،أو نفيهم للحاجة ،وقد �أجيب
عنه ،و�إما �أن يكون خارج حمل النزاع ،كقولهم يف ت�أثريها على الق�ضاء؛ �إذ مع
ا�شرتاط �أن يكون املحامي يتحرى العدل ،وال يقبل �أن يتولى خ�صومة ظامل ال يت�أتى
كثري مما ا�ستدلوا به على املنع ،و�أدلتهم بوجه عام لي�س لها م�ستند �رشعي ،و�إمنا
تعليالت عقلية ،وقد �أجيب عنها مبا �أ�ضعف داللتها.
وبذلك يتبني جواز مهنة املحاماة ب�رشط �أن يكون املحامي فيها متحر ًيا للعدل،
و�أما قيام املر�أة بهذه املهنة يف هذا اجلانب -الرتافع �أمام الق�ضاء -يحتاج �إلى معرفة
طبيعة هذا العمل من حيث الواقع ليتم احلكم عليه؛ �إذ احلكم على ال�شيء فرع عن
ت�صوره ،وفيما يلي ذكر �أهم الأمور التي يحتاج �إليها املحامي للقيام بالرتافع �أمام
الق�ضاء ونحوه:
-1ح�ضور املحامي مع املتهم مرحلة جمع اال�ستدالالت ،ودوره فيها.
-2ح�ضور املحامي مع املتهم التحقيق االبتدائي مبراحله املختلفة (االنتقال واملعاينة-
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ندب اخلرباء-التفتي�ش�-ضبط الأ�شياء�-سماع ال�شهود-ا�ستجواب املتهم ) وتنوع
دوره يف كل منها.
-3الرتافع �أمام املحاكم على اختالف �أنواعها واخت�صا�صاتها ،ومتابعة �سري الق�ضية
حتى التنفيذ ،واالعرتا�ض على احلكم �إن وجد(.((12
وبالنظر �إلى دور املحامية يف كل مرحلة يلحظ اختالفه وتنوعه ،وحاجتها �إلى
التنقل بني جهات متعددة؛ للقيام يف جميع املراحل التي �ستذكر مبراقبة امل�رشوعية،
واالعرتا�ض على �أي �إجراء خمالف للنظام؛ ففي مرحلة جمع اال�ستدالالت حتتاج
لاللتقاء برجال ال�ضبط اجلنائي ,ومعرفة ما مت التو�صل �إليه ،مما يعني على جمع
املعلومات والأدلة الالزمة للتحقيق ،ويف مرحلة التحقيق االبتدائي حتتاج �إلى
االنتقال واملعاينة ملحل الواقعة؛ لإي�ضاح ما يحيط ببع�ض الأمور من مالب�سات� ،أو
تفنيد بع�ض الأدلة التي ُيعرث عليها ،وحتتاج للح�ضور مع اخلرباء؛ لالعرتا�ض على
اخلبري ملوجب� ،أو مناق�شته فيما �أورده ،ولها دور يف �إجراءات تفتي�ش املتهم ،وهل
كان م�رشو ًعا من حيث هدفه وحفاظه على كرامة الإن�سان؟ وكيفية التعامل مع ما
مت �ضبطه؟ كما تلتقي بال�شهود وت�سمع �أقوالهم ،وتناق�شهم  ،وتبحث عن �شهود
نفي وت�ستمع �إليهم وتطلب من املحقق اال�ستماع �إليهم ،ولها �أن تطلع على حم�رض
التحقيق ،وحت�رض مع املتهم جل�سات اال�ستجواب من قبل املحققني؛ لبث االطمئنان
ملوكلها ،واقرتاح �أ�سئلة على املحقق(.((13
بعد تو�ضيح جميع املراحل التي يتم فيها التحقيق وما مير به من لقاءات وجل�سات،
ودور املحامي يف كل منها ،يقوم ب�إعداد مذكرة الدفاع عن موكله؛ ليكون ما كتبه قد
( ((12ينظر يف ذلك :دور املحامي �ص ،123 58نظام الإجراءات اجلزائية ال�سعودي املادة (،70 ،69 ،64 ،4
.)174 ،140
( ((13ينظر يف ذلك :دور املحامي �ص.123- 58
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مت على ب�صرية مراق ًبا يف ذلك م�رشوعية كل �إجراء.
و�أما مرحلة الرتافع �أمام املحاكم فتحتاج �إلى احل�ضور مع موكلها �أو نيابة عنه
للمحاكم املختلفة ،ويتكرر ح�ضورها بتعدد جل�سات الق�ضاء على اختالف من
يح�رض يف تلك اجلل�سات من ق�ضاة و�شهود وخ�صوم ،وترتافع �أمامهم حتى نهاية
الق�ضية مبا يتبعها من اعرتا�ض على احلكم �-إن وجد� -أمام املحاكم املخت�صة ،ثم
متابعة تنفيذ احلكم ومدى مطابقته للتهمة مبا يكفل حق املوكل وي�ضمن عدم التجاوز
يف ذلك� ،أو وجود موانع التنفيذ يف حقه(.((13
من خالل ما تقدم من واقع املحاماة وتنظيمها ،واملراحل التي يحتاج �إليها
املحامي للقيام بالرتافع �أمام الق�ضاء و�إعداد املذكرة الالزمة لذلك يظهر – واهلل
تعالى �أعلم -القول بعدم جواز مزاولة املر�أة مهنة املحاماة يف جانبها املق�صود يف
هذا املطلب –الرتافع �أمام الق�ضاء -وال ميكن �أن يقال بجواز �إعدادها ملذكرة الرتافع
وتقدميها للمحامي ,ليتولى بدوره الرتافع �أمام الق�ضاء؛ نظ ًرا ملا مير به �إعداد املذكرة
من مراحل(.((13
وي�ستدل لذلك مبا يلي:
�-1أن واقع هذه املهنة كما تقدم تو�ضيحها يف املراحل ال�سابقة تتطلب خمالطة املر�أة
للرجال خمالطة حمرمة ،وتنقل بينهم �سواء يف مرحلة اال�ستدالل �أو التحقيق �أو
الرتافع؛ ل�ضمان حق املوكل والوقوف على الق�ضية يف �أولى مراحلها ،وقد دلت
الأدلة على حترميها ،ومن ذلك:
�أ) قوله �سبحانه :ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
( ((13ينظر يف ذلك :دور املحامي �ص .264 -123
( ((13ي�أتي يف اال�ستدالل بيان ما فيها.
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ﯪﮊ(.((13
قال ابن كثري  -رحمه اهلل  -يف تف�سري الآية� :أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن
كذلك ال تنظروا �إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فال ينظر
�إليهن وال ي�س�ألهن حاجة �إال من وراء حجاب(.((13
ب) ما روت �أم َ�س َل َم َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن َها َقالَ ْتَ “ :ك َان َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
ُومَ .ق َال ا ْب ُن
َو َ�س َّل َم �إِ َذا َ�س َّل َم َق َام الن َِّ�سا ُء حِ َ
ني َيق ِْ�ضي ت َْ�سلِي َم ُه َو َم َك َث َي�سِ ًريا َق ْب َل َ�أنْ َيق َ
ابَ :ف ُ�أ َرى َواللهَّ ُ �أَ ْع َل ُم �أَ َّن ُم ْكثَ ُه ِل َك ْي َي ْن ُف َذ الن َِّ�سا ُء َق ْب َل �أَنْ ُي ْد ِر َك ُه َّن َم ْن ا ْن�صرَ َ َف م ِْن
�شِ َه ٍ
ا ْلق َْو ِم”(.((13
ج) ما روى ا ْب ِن ُع َم َر ر�ضي اهلل عنهما َق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم  :لَ ْو
ات”(.((13
اب لِلن َِّ�ساءِ َ .ق َال نَاف ٌِعَ :ف َل ْم َي ْدخُ ْل ِم ْن ُه ا ْب ُن ُع َم َر َح َّتى َم َ
تَ َر ْك َنا َه َذا ا ْل َب َ
د) ما روى �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلمَ :
«خيرْ ُ
الر َجالِ �أَ َّولُ َها َو�شرَ ُّ َها �آخِ ُر َهاَ ،و َخيرْ ُ ُ�صف ِ
ُ�صف ِ
ُوف ال ِّن َ�ساءِ �آخِ ُر َها َو�شرَ ُّ َها
ُوف ِّ
�أَ َّولُ َها »(.((13
وجه اال�ستدالل:

�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حر�ص على منع اختالط ال ّرجال بالن�ساء من خالل
�إجراءات متعددة منها؛ املكث بعد ال�سالم حتى ين�رصف الن�ساء ،وتخ�صي�ص باب
خا�ص يف امل�سجد للن�ساء ،وف�صل �صفوف ال ّن�ساء عن ال ّرجال ،وهذا احلر�ص كان
(� ((13سورة الأحزاب ،الآية.)53(:
( ((13تف�سري ابن كثري .506/3
(� ((13صحيح البخاري ،كتاب �صفة ال�صالة ،باب الت�سليم.)802( 287/1
(� ((13سنن �أبي داود ،كتاب ال�صالة ،باب يف اعتزال الن�ساء يف امل�ساجد  ،)462( 126/1وذكر رواية الوقف
على عمر وقال :وهو �أ�صح.
(� ((13صحيح م�سلم ،كتاب ال�صالة ،باب ت�سوية ال�صفوف .)440( 326/1
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أحب بقاع الأر�ض �إلى اهلل وهي امل�ساجد ،فغريها من باب �أولى.
يف � ّ
قال النووي :و�إمنا ف�ضل �آخر �صفوف الن�ساء احلا�رضات مع الرجال لبعدهن من
خمالطة الرجال ور�ؤيتهم وتعلق القلب بهم عند ر�ؤية حركاتهم و�سماع كالمهم
ونحو ذلك وذم �أول �صفوفهن لعك�س ذلك(.((13
هـ) ما روى �أَبو �أُ َ�س ْيدٍ ْ أَ
الن َْ�صار ِّي ر�ضي اهلل عنه� “ :أَ َّن ُه َ�سمِ َع َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم َيق ُ
ُول َو ُه َو خَ ار ٌِج م ِْن المْ َ ْ�سجِ دِ َفاخْ َت َل َط ال ِّر َج ُال َم َع الن َِّ�سا ِء فيِ َّ
الط ِر ِيق َفق َ
َال
َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم لِلن َِّ�ساءِ ْ :ا�س َت�أْخِ ْر َن َف�إِ َّن ُه لَ ْي َ�س لَ ُك َّن �أَنْ تحَ ْ ُقق َْن َّ
الط ِريقَ .
ات َّ
الط ِر ِيقَ ،ف َكان َْت المْ َ ْر�أَ ُة تَ ْل َت ِ�صقُ ِبالجْ ِ َدا ِر َح َّتى �إِ َّن ثَ ْوبَ َها لَيَ َت َع َّلقُ ِبالجْ ِ َدا ِر
َع َل ْي ُك َّن ِب َحا َّف ِ
م ِْن لُ ُ�صو ِق َها ِبهِ”(.((13
وجه اال�ستدالل:

حر�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على منع كل ما من �ش�أنه �أن يكون �سب ًبا للفتنة
ملا ر�أى اختالط الرجال بالن�ساء ،فنهى الن�ساء عن تو�سط الطرقات و�أمرهن بحافات
الطريق ،هذا مع كونه حدث يف طريق عام ،وعلى �إثر عبادة؛ فغريه �أولى.
�-1أن املحامي قد يحتاج يف كثري من الق�ضايا �إلى اخللوة باملوكل؛ �إذ �إن عمل
املحاماة يحوي بني طياته كثرياً من الأ�رسار التي تهم املوكلني ،فاملوكل يختلي مع
موكله ل�رشح ظروف الق�ضية ومالب�ساتها ،ويف كثري من الأحيان مينع املتهم من
مقابلة �أحد من ذويه با�ستثناء حماميه الذي ي�صبح �صلة الو�صل الوحيدة له بالعامل
اخلارجي( ،((14وقد دلت �أدلة ال�رشع على حترميها ،ومن ذلك:
�أ ) ما روى ُع ْق َب َة ْبن َعام ٍِر ر�ضي اللهَّ َع ْن ُه � َّأن َر ُ�س َ
و�س َّلم َقال:
ول اللهَّ َ�ص ّلى اهللُ َع َل ْي ِه َ
(� ((13شرح النووي على �صحيح م�سلم .160 159/4
(� ((13سنن �أبي داود ،كتاب الأدب ،باب يف م�شي الن�ساء مع الرجال يف الطريق  ،)5272( 369/4واملعجم
الكبري .)580(261/19
( ((14املحاماة يف �ضوء ال�شريعة �ص.139
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الدخُ َ
َال َر ُج ٌل م َِن الأن َْ�صا ِر �أ َفر�أ ْي َت الحْ ْم َو؟ َ
ول َع َلى الن َِّ�ساءِ ”َ ،فق َ
قال:
“�إ َّيا ُك ْم َو ُّ
"“الحْ ْم ُو امل َ ْو ُت”(.((14

وجه اال�ستدالل:

�أن النبي �صلى اهلل عيه و�سلم حذر من الدخول على الن�ساء ،وت�ضمن منع
الدخول منع اخللوة بها بطريق الأولى(.((14
و�س َّلم َقال:
ب ) ما روى ابن ع َّب ٍ
ا�س ر�ضي اللهَّ ع ْن ُهما � َّأن ُ
ر�سول اللهَّ َ�ص ّلى اهللُ َع َل ْي ِه َ
اَ
َام َر ُج ٌل فقال :يا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ ا ْم َر�أَتِي
“ل َيخْ ُل َو َّن َر ُج ٌل ِبا ْم َر�أَ ٍة �إال مع ذِي محَ ْ َر ٍمَ .فق َ
خَ َر َج ْت َح َّاج ًة َو ْاك ُت ِت ْب ُت يف َغ ْز َو ِة َك َذا َو َك َذا .قال :ا ْرجِ ْع َف ُح َّج مع ا ْم َر�أَت ٍ َِك»(.((14
وجه اال�ستدالل:

�أن النبي �صلى اهلل عيه و�سلم نهى عن اخللوة بالأجنبية ،مما يدل على حترميه،وقد
قال ابن حجر :فيه منع اخللوة بالأجنبية وهو �إجماع(.((14
�-1أن دور املحامية يف املراحل املختلفة ال�سابقة ي�ستدعي كرثة خروج املر�أة،
وي�ضطرها لل�سفر يف بع�ض الأحوال ،مما ي�ؤثر عليها وعلى �أ�رستها ،وهذا خالف ما
�أُمِرت به من القرار يف املنزل ،كما يف قوله تعالى :ﮋﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﮊ(.((14
وجه اال�ستدالل:

�أمر �سبحانه وتعالى الن�ساء بلزوم بيوتهن وعدم اخلروج �إال حلاجة ،يقول ابن
(� ((14صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال يخلون رجل بامر�أة � ،)4934( 2005/5صحيح م�سلم ،كتاب
ال�سالم ،باب حترمي اخللوة بالأجنبية .)2172( 1711/4
( ((14فتح الباري .331/9
(� ((14صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال يخلون رجل بامر�أة � ،)4935( 2005/5صحيح م�سلم ،كتاب
احلج ،باب �سفر املر�أة مع حمرم .)1341( 978/2
( ((14فتح الباري .77/4
(� ((14سورة الأحزاب ،الآية.33:
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كثري(� :((14أي �إلزمن بيوتكن فال تخرجن لغري حاجة ،ومن احلوائج ال�رشعية ال�صالة
يف امل�سجد ب�رشطه كما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « :ال متنعوا �إماء اهلل
م�ساجد اهلل وليخرجن وهن تفالت»(.((14
ويقول القرطبي :معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت .و�إن كان اخلطاب لن�ساء
النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -فقد دخل غريهن فيه باملعنى .هذا لو مل يرد دليل
يخ�ص جميع الن�ساء كيف وال�رشيعة طافحة بلزوم الن�ساء بيوتهن واالنكفاف عن
اخلروج منها �إال ل�رضورة على ما تقدم يف غري مو�ضع(.((14
�-1أن هذه املهنة ال تنا�سب طبيعة املر�أة ،فتحتاج هذه املهنة �أن يكون �صاحبها ذا حجة
ليقارع احلجة باحلجة ،واملر�أة �أقل قدرة على ذلك ،يقول املولى ّ
جل ذكره :ﮋﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮊ( ،((14فالأنثى غالباً ال تقدر على القيام
بحجتها وال الدفاع عن نف�سها( ،((15و�إذا خا�صمت فال عبارة لها بل هي عاجزة(.((15
�-2أن الواقع دل على عدم جناح كثري من الن�ساء يف هذه املهنة ،و�إن �أفلحت يف
بع�ض الق�ضايا �إال �أنه قد يبقي �أث ًرا �سيئًا على نف�سيتها �سيما مع تنوع تلك الق�ضايا(.((15
ونظراً ملا يكتنف هذه املهنة من �صعوبات و�أمور ال تنا�سب املر�أة ،فقد منعت
بع�ض الدول املر�أة من ممار�سة مهنة املحاماة كما يف والية �إنديانا الأمريكية؛ لأن
( ((14تف�سري ابن كثري .483/3
(� ((14أبو داود يف ال�سنن ،كتاب ال�صالة ،باب ماجاء يف خروج الن�ساء �إلى امل�سجد  ،)565( 55/1م�سند �أحمد
 ،)10847( 528/2املعجم الكبري  ،)5240( 248/5قال الهيثمي :رواه �أحمد والبزار والطرباين يف الكبري
و�إ�سناده ح�سن ( .جممع الزوائد .)33/2
( ((14تف�سري القرطبي .569/3
(� ((14سورة الزخرف ،الآية.18:
(� ((15أ�ضواء البيان .91/7
( ((15تف�سري ابن كثري .126/4
( ((15الإ�سالم واملر�أة املعا�صرة �ص.242
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د�ستورها يحرمها من هذا احلق ،وكذلك قواعد القانون العام الإنكليزي يف نظر
الفقه ال تعطي هذا احلق(.((15
و�أما ما ا�ستدل به على جواز تويل املر�أة الوكالة باخل�صومة �إجما ًال فيمكن �أن
يجاب عنه مبا يلي:
�-1أن الأدلة التي ا�ستدل بها على جواز تويل املر�أة الوكالة باخل�صومة �أدلة عامة تدل
يف جمملها على جواز تويل اخل�صومة باحلق ,وتنهى عنها بالباطل ،وتبيح الوكالة
بها ،و�أن املر�أة �أهل لتويل هذه الوكالة ،لكن املنع من ذلك ال يعود لها ،و�إمنا ملا يحيط
بهذه املهنة يف الواقع من �أمور يجعلها ال تنا�سب املر�أة وما �أمرت به من ال�سرت.
�-2أن الأدلة التي ا�ستدل بها على جواز تويل املر�أة الوكالة باخل�صومة �أدلة عامة ميكن
حملها على حال احتياج املر�أة للتوكل عن قرابتها؛ لق�صورهم وعدم بيانهم ،ونحو
ذلك مما ي�ستدعي توكيلها ،وعليه يحمل حديث ال ُّرب ِّيع(.((15
�-3أن القول بجواز تويل املر�أة املحاماة بداللة تلك الأدلة العامة ي�ؤول �إلى هدم
�أ�صول �رشعية ،ومقا�صد عظيمة من منع فتنة الرجل باملر�أة ب�سبب االختالط �أو اخللوة
ونحوهما مما ت�ستدعيه تلك املهنة ،ففرق بني �أن يكون خلطة املر�أة بالرجل بال�ضوابط
ال�رشعية لعار�ض وحلاجة كما يف امل�ساجد(� ((15أو الأ�سواق �أو حال الطواف  -وعليه
يحمل حديث ال ُّرب ِّيع – وبني �أن يكون دائما ،فهذا ال تكفي فيه احلاجة ,بل البد
فيه من ال�رضورة ال�سيما �إذا �صحبه ات�صال بالب�رص والكالم ،ومن هذا النوع مهنة
املحاماة.
( ((15املحاماة يف �ضوء ال�شريعة �ص.142
( ((15ينظر الهام�ش .74
(� ((15سبق الإ�شارة �إلى حر�ص ال�شارع على اتخاذ الو�سائل التي متنع من االختالط حتى يف �أف�ضل
البقاع ،ينظر �ص.33،34
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وبهذا يظهر �أن ما ينادى به من تويل املر�أة مهنة املحاماة يف جانبها املق�صود يف
هذا املطلب –الرتافع �أمام الق�ضاء -ال يجوز �رش ًعا ،وال ينا�سبها فطرة وواق ًعا.
املطلب الثاين
تقدمي اال�ست�شارات ال�شرعية والنظامية وتقدمي الن�صح

تقدمت الإ�شارة(� ((15إلى �أن من اجلوانب التي ي�شملها عمل املحاماة تقدمي
اال�ست�شارات ال�رشعية والنظامية ,وتقدمي الن�صح ،و�أن املحامي يعد م�ست�شا ًرا ملوكله
يقدم له الآراء العلمية والقانونية التي ت�سهل له حتقيق ما يريد بالطريق ال�صحيح دون
�رضر عليه ،كما يوجهه نحو اتباع املواقف ال�صحيحة حلل النزاع �أو �إنهاء الدعوى
لدى املحاكم املخت�صة.
وعمل املر�أة يف هذا اجلانب من املحاماة كم�ست�شارة �رشعية �أو نظامية �إذا كان فيه
املحاذير ال�سابقة من خمالطة حمرمة ،وات�صال بالرجال� ،أو خلوة بهم� ،أو كرثة تنقل
وعدم قرار ,فهذا يلحق مبا تقدم يف الرتافع فيحرم لذلك ،وكذا �إذا كان عملها يف تقدمي
اال�ست�شارات �سي�ؤدي بال�رضورة �إلى عملها يف الرتافع بحكم �أن املحاماة �شيء واحد ال
يتجز�أ فيحرم؛ لأنه و�سيلة �إليه ،و�أما �إذا خال من املحاذير ال�سابقة ،وكان على نطاق بنات
جن�سها ،وبال�ضوابط ال�رشعية فال ب�أ�س به –واهلل تعالى �أعلم -للأ�سباب التالية:
�-1أن عملها كم�ست�شارة ال تقع فيه املحاذير ال�سابقة املذكورة يف الرتافع �أمام الق�ضاء
من خروج متكرر ي�ستلزم خمالطة الرجال واخللوة املحرمة ،وغري ذلك؛ فال مانع
منه �رش ًعا.
�-2أن احلاجة تدعو �إلى وجود متخ�ص�صات يعملن كم�ست�شارات؛ ملا يلي:
( ((15ينظر �ص� 7ص.8
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�أ)جهل كثري من الن�ساء مبا لها من حقوق �أو ما عليها من واجبات ،مما يجعلها عر�ضة
ل�ضياع حقوقها� ،أو ت�ضييع واجباتها ،وبالتايل وقوع �إ�شكاالت لها.
ب) عدم �إملام كثري من الن�ساء بكيفية رفع الدعاوى� ،أو اال�ستدالل لها مما يفوت
عليها �أخذ حقها واالنت�صار لدعواها.
ج) كرثة الأنظمة والت�رشيعات يف هذا الع�رص وتغريها مما ي�صعب عليها الإملام
بها؛ فتحتاج �إلى م�شورة يف هذا اجلانب.
د) �إن كث ًريا من الق�ضايا ال�رشعية �أو النظامية �سيما الق�ضايا ال�شخ�صية �أو املالية
تتعامل املر�أة بها على نطاق وا�سع فتحتاج �إلى امل�شورة فيها.
�-3أن عمل املر�أة كم�ست�شارة ميكن �أن يحقق للن�ساء م�صلحة ،ويدفع عنهن �رض ًرا
متوق ًعا ،وهذا مق�صد �رشعي.
�-4أن عمل املر�أة يف هذا املجال ميكن �ضبطه ب�ضوابط �رشعية ميكنها من العمل يف
مكان ت�أمن فيه من خمالطة الرجال واخللوة؛ ب�أن تكون يف مكاتب ن�سائية م�ستقلة
متا ًما عن الرجال ،وتقوم بخدمة بنات جن�سها.
وي�ستدل لهذا بعموم الأدلة التي ورد فيها الأمر بال�شورى ،ومنها:
-1قول املولى جل ذكره :ﮋﭭﭮﭯﮊ(.((15
نقل الطربي عن قتادة قوله�“ :أمر اهلل عز وجل نبيه � -صلى اهلل عليه و�سلم� -أن
ي�شاور �أ�صحابه يف الأمور ,وهو ي�أتيه وحي ال�سماء؛ لأنه �أطيب لأنف�س القوم ,و�إن
(((15
القوم �إذا �شاور بع�ضهم ً
بع�ضا ,و�أرادوا بذلك وجه اهلل ,عزم لهم على �أر�شده”
وقال احل�سن « :قد علم �أنه لي�س به �إليهم حاجة ,ولكن �أراد �أن ي�سنت به من بعده»(.((15
(� ((15سورة �آل عمران.159 ،
( ((15تف�سري الطربي 152/4
( ((15تف�سري ابن �أبي حامت  ،)4416( 801/3وقال ابن حجر� :سنده ح�سن( .فتح الباري )340/13
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-2قول املولى تبارك وتعالى :ﮋﮞﮟﮠﮊ(.((16
قال احل�سن« :واهلل ما ت�شاور قوم قط �إال عزم اهلل لهم بالر�شد والذي ينفع»(.((16
قال ابن كثري�« :أي ال يربمون �أمراً حتى يت�شاوروا فيه ليت�ساعدوا ب�آرائهم يف مثل
احلروب وما جرى جمراها ,كما قال تبارك وتعالى :ﮋﭭﭮﭯﮊ ولهذا كان
�صلى اهلل عليه و�سلم ي�شاورهم يف احلروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم"(.((16
-3ما �أثر عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من �أنه كان ي�شاور �أ�صحابه يف كثري
من الأمور ،فمن ذلك:
�أ)ما روى �أن�س ر�ضي اهلل عنه �أَ َّن َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم �شَ ا َو َر حني بَ َل َغ ُه
َام
�ض عنهُ ,ث َّم تَ َك َّل َم ُع َم ُر َف�أَ ْع َر َ
�إِ ْق َب ُال �أبي ُ�س ْفيَ َان قال َف َت َك َّل َم �أبو بَ ْك ٍر َف�أَ ْع َر َ
�ض عنهَ ,فق َ
َ�س ْع ُد بن ُع َبا َد َة فقال� :إِ َّيانَا تُ ِري ُد يا َر ُ�س َ
ي�ض َها
ول اللهَّ َِ ،وا َّلذِ ي نَ ْف�سِ ي بيده لو �أَ َم ْرتَ َنا �أَنْ نُخِ َ
ا ْل َب ْح َر َ ألَخَ ْ�ض َنا َهاَ ,ولَ ْو �أَ َم ْرتَ َنا �أَنْ نَ�ضرْ ِ َب �أَ ْك َبا َد َها �إلى بَ ْر ِك ا ْلغِ َما ِد لَ َف َع ْل َنا ,قالَ :ف َن َد َب
ر�سول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم النا�س َفا ْن َط َلقُوا حتى نَ َزلُوا بَ ْد ًرا”(.((16
ب) ما روى حباب بن املنذر الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه قال�« :أ�رشت على ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يوم بدر بخ�صلتني فقبلهما مني ،خرجت مع ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يف غزاة بدر ,فع�سكر خلف املاء ,فقلت :يا ر�سول اهلل �أبوحي فعلت
�أو بر�أي؟ قال :بر�أي يا حباب ,قلت :ف�إن الر�أي �أن جتعل املاء خلفك ف�إن جل�أت جل�أت
�إليه ,فقبل ذلك مني»(.((16
(� ((16سورة ال�شورى ،الآية.38:
( ((16تف�سري ابن �أبي حامت  ،)4414( 801/3وقال ابن حجر� :سنده قوي( .فتح الباري )340/13
( ((16تف�سري ابن كثري 119/4
( ((16رواه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب اجلهاد ،باب غزوة بدر .)1779( 1404 -1403/3
( ((16رواه احلاكم يف امل�ستدرك ،كتاب معرفة ال�صحابة ،باب ذكر مناقب احلباب بن املنذر ،)5801( 482/3
قال يف التلخي�ص :حديث منكر.)482/3 ( .
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ِث ا ْل َغ َط َفانيِ ُّ �إلى النبي �صلى اللهَّ ُ
ما روى �أبو ُه َر ْي َر َة ر�ضي اهلل عنه قال :جاء الحْ َار ُ
ودَ .ف َب َع َث
عليه و�سلم فقال :يا حممد �شَ اطِ ْرنَا تمَ ْ َر المْ َدِ ي َنةِ .قال :حتى ا�ست�أمر ُّ
ال�س ُع َ
�إلى َ�س ْعدِ بن ُم َعاذٍَ ,و َ�س ْعدِ بن ُع َبا َدةََ ,و َ�س ْعدِ بن ال َّر ِب ِيعَ ,و َ�س ْعدِ بن خَ ْيثَ َم َةَ ,و َ�س ْعدِ بن
َم ْ�س ُعود َرحِ َم ُه ُم اللهَّ ُ فقال� :إين قد َعل ِْم ُت �أَ َّن ا ْل َع َر َب قد َر َم ْت ُك ْم عن َق ْو ٍ�س َواحِ َدةٍ,
ِث َي ْ�س�أَلُ ُك ْم �أَنْ ت َُ�شاطِ ُرو ُه تمَ ْ َر المْ َدِ ي َنةَِ ،ف ِ�إنْ َ�أ َر ْدتمُ ْ َ�أنْ ت َْد َف ُعوا �إليه َعا َم ُك ْم هذا
َو�إِ َّن الحْ َار َ
حتى تَ ْن ُظ ُروا يف �أَ ْم ِر ُك ْم بَ ْعدُ .قالوا :يا َر ُ�س َ
ِيم لأَ ْم ِر
ال�س َماءِ َفال َّت ْ�سل ُ
ول اللهَّ ِ �أَ َو ْح ٌي م َِن َّ
اك َف َر�أْ ُي َنا تَ َب ٌع ِل َه َو َ
اللهَّ ِ� ,أو عن َر�أْي َِك �أو َه َو َ
اك و َر ْ�أي َِكَ ،ف�إِنْ ُك ْن َت �إمنا تُ ِري ُد الإبقاء َع َل ْي َنا
َف َو اللهَّ ِ لقد َر�أَ ْي ُت َنا و�إياهم على َ�س َوا ٍء ما َي َنالُ َ
ون ِم َّنا تمَ ْ َر ًة �إال ِب�شرِ ً ى �أو ِق ًرى»(.((16
ج)ما روت َعائ َِ�ش َة ر�ضي اهلل عنها قالت :لمَ َّا ُذكِ َر من �شَ �أْنيِ الذي ُذكِ َر وما َعل ِْم ُت ِبهِ.
قام ر�سول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم فيِ َّ خَ طِ ي ًبا َف َت َ�ش َّه َد َف َحمِ َد اللهَّ َ َو�أَ ْث َنى عليه بمِ َا هو
َا�س �أَبَ ُنوا(� ((16أَ ْهلِي َو �أيمْ ُ اللهَّ ِ ما َعل ِْم ُت على
�أَ ْه ُل ُهُ ،ث َّم قال� :أَ َّما بَ ْعدُ� :أَ�شِ ُريوا َع َل َّي يف �أُن ٍ
�أَ ْهلِي من ُ�سوءٍ َو�أَبَ ُنو ُه ْم بمِ َ ْن واهلل ما َعل ِْم ُت عليه من ُ�سوءٍ َق ُّط»(.((16
-1عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم “ :من
قال علي ما مل �أقل فليتبو�أ بنيانه يف جهنم ,ومن �أُفتي بغري علم كان �إثمه على من
�أفتاه ,ومن �أ�شار على �أخيه ب�أمر يعلم �أن الر�شد يف غريه فقد خانه”(.((16
-2ما روى امل�سور بن خمرمة ر�ضي اهلل عنه يف ق�صة �صلح احلديبية “ :فلما َف َر َغ
اب قال ر�سول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم ِ ألَ ْ�ص َحا ِبهُِ :قو ُموا َفان َْح ُروا
من َق ِ�ض َّي ِة ا ْلكِ َت ِ
( ((16املعجم الكبري  ،)5409( 28/6قال الهيثمي :ورجال البزار والطرباين فيهما حممد بن عمرو
وحديثه ح�سن وبقية رجاله ثقات( .جممع الزوائد .)133/6
(� ((16أبنوا :اتهموهم ورموهم بال�سوء ،يقال� :أبن الرجل ي�أبنه �أبنا اتهمه وعابه(.م�شارق الأنوار .)12/1
( ((16رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ،باب .)4479( 1780/4
( ((16رواه احلاكم يف امل�ستدرك ،كتاب العلم ج�/1ص ،)350( 184و�أبو داود يف �سننه ،كتاب العلم ،باب
التوقي يف الفتيا  ،)3657( 321/3وقال احلاكم :هذا حديث قد احتج ال�شيخان برواته غري هذا عمرو بن
�أبي نعيمة وقد وثقه بكر بن عمرو املعافري ،وهو �أحد �أئمة �أهل م�صر( .امل�ستدرك .)184/1
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ُث َّم ْاح ِلقُوا .قالَ :ف َواللهَّ ِ ما قام منهم َر ُج ٌل حتى قال ذلك ثَلاَ َث َم َّر ٍ
ات ،فلما مل َيق ُْم
منهم �أَ َح ٌد دخل على �أُ ِّم َ�س َل َم َة ،فذكر لها ما لَق َِي من النا�س ،فقالت �أُ ُّم َ�س َل َم َة :يا نَ ِب َّي
اللهَّ ِ �أَتحُ ُِّب ذلك؟ اخْ ُر ْج اَل تُ َك ِّل ْم �أَ َحدً ا منهم َك ِل َم ًة حتى تَ ْن َح َر بُ ْدن ََكَ ،وت َْد ُع َو َحا ِلق ََك
َفيَ ْح ِلق ََك ،فَخَ َر َج فلم ُي َك ِّل ْم �أَ َحدًا منهم حتى َف َع َل ذلك ن ََح َر بُ ْدنَ ُه َو َد َعا َحا ِل َق ُه َف َح َل َق ُه،
فلما َر�أَ ْوا ذلك َقا ُموا َف َن َح ُروا َو َج َع َل بَ ْع ُ�ض ُه ْم َي ْحلِقُ بَ ْع ً�ضا”(.((16

وجه اال�ستدالل:

�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم طلب امل�شورة من زوجته ،وفعل ما �أ�شارت به ،وقال
ابن حجر“ :وعرف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �صواب ما �أ�شارت به ففعله ,فلما
ر�أى ال�صحابة ذلك بادروا �إلى فعل ما �أمرهم به ...وجواز م�شاورة املر�أة الفا�ضلة,
وف�ضل �أم �سلمة ووفور عقلها”(.((17
املطلب الثالث
كتابة العقود ومراجعتها ,والقيام بكثري من الأعمال
الإدارية نيابة عن املوكل

من اجلوانب التي ي�شملها عمل املحاماة كما تقدم( ((17كتابة العقود ومراجعتها،
في�ستطيع من يعمل يف مهنة املحاماة مبا �أوتي من علم بالأحكام ال�رشعية �أو الأنظمة
�صياغة العقود ،ومراجعتها؛ لت�سلم مما ي�ؤثر على �صحتها وبالتايل نق�ضها ،كما ميكنه
القيام بكثري من الأعمال الإدارية نيابة عن موكله.
وعمل املر�أة يف هذا اجلانب من املحاماة كمقيدة وموثقة للعقود� ,أو نائبة عن
( ((16رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�شروط ،باب ال�شروط يف اجلهاد )2581( 978/2
( ((17فتح الباري ج�/5ص.347
( ((17ينظر �ص� ، 7ص.8
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موكلتها يف كثري من الأعمال الإدارية �إذا كان فيه املحاذير ال�سابقة يف الرتافع من
خمالطة حمرمة ،وات�صال بالرجال� ،أو خلوة بهم� ،أو كرثة تنقل وعدم قرار فهذا
يلحق مبا تقدم يف الرتافع فيحرم لذلك ،وكذا �إذا كان عملها يف كتابة العقود
�سي�ؤدي بال�رضورة �إلى عملها يف الرتافع ،بحكم �أن املحاماة �شيء واحد ال يتجز�أ
فيحرم؛ لأنه و�سيلة �إليه ،و�أما �إذا خال من املحاذير ال�سابقة ،وكان على نطاق بنات
جن�سها ،وبال�ضوابط ال�رشعية فال ب�أ�س به –واهلل تعالى �أعلم -للأ�سباب التالية:
�-1أن عملها كمقيدة وموثقة للعقود ال تقع فيه املحاذير ال�سابقة املذكورة يف الرتافع
�أمام الق�ضاء ،من خروج متكرر ي�ستلزم خمالطة الرجال واخللوة املحرمة ،وغري
ذلك؛ فال مانع منه �رش ًعا.
�-2أن احلاجة تدعو �إلى وجود متخ�ص�صات يف هذا اجلانب؛ ملا يلي:
�أ)كرثة النظم واللوائح يف جميع املجاالت وتنوعها ،وما يطر�أ عليها من تغيري مما
يجعل الإملام بها �أم ًرا �شا ًقا؛ فنا�سب �أن توجد متخ�ص�صة تقوم مبا حتتاج �إليه بع�ض
الن�ساء حني كتابة بع�ض العقود.
�صحيحا ،مما يقلل تعر�ضه
ب)�أن كتابة العقود على يد متخ�ص�ص يحفظ العقد
ً
للنق�ض.
ج)�أن بع�ض الن�ساء ال تتمكن من القيام ببع�ض الأعمال التي حتتاج لها؛ �إما لإن�شغالها،
�أو عدم �إملامها بكثري من الت�رشيعات والنظم؛ فنا�سب �أن توجد متخ�ص�صة تنوب
عنها يف ذلك.
� -1أن عمل املر�أة يف هذا املجال ميكن �ضبطه ب�ضوابط �رشعية ميكنها من العمل يف
مكان ت�أمن فيه من خمالطة الرجال واخللوة؛ ب�أن تكون يف مكاتب ن�سائية م�ستقلة
متا ًما عن الرجال ،وتقوم بخدمة بنات جن�سها.
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وي�ستدل لهذا مبا يلي:
-1قول اهلل تعالى :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﮊ(.((17
�أمر اهلل تعالى بكتابة الدين وبالإ�شهادً ،
حفظا منه للأموال وللنا�س من الظلم؛
لأن من كانت عليه البينة قل حتديثه لنف�سه بالطمع يف �إذهابه( ،((17وهذا الأمر عام
للرجال والن�ساء على حد �سواء.
-2ما جاء عنه عليه ال�صالة وال�سالم يف توثيق �صلح احلديبية فيما روى امل�سور بن
ات ْاك ُت ْب بَ ْي َن َنا َوبَ ْي َن ُك ْم كِ َتابًا َف َد َعا النبي
خمرمة قالَ « :ف َجا َء ُ�س َه ْي ُل بن َع ْم ٍرو فقال َه ِ
 �صلى اهلل عليه و�سلم -ا ْل َكات َِب فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلمِ :ب ْ�س ِم اللهَّ ِ الرحمنال َّرحِ ِيم قال ُ�س َه ْي ٌل� :أَ َّما ال َّر ْح َم ُن َفو َ اللهَّ ِ ما �أَ ْدرِي ما هو َولَكِ ْن ْاك ُت ْب ِب ْا�سمِ َك اللهم
كما ُك ْن َت ت َْك ُت ُب ,فقال المْ ُ ْ�س ِل ُم َ
ون :واهلل اَل ن َْك ُت ُب َها �إال ِب ْ�س ِم اللهَّ ِ الرحمن ال َّرحِ ِيم ,فقال
ا�ضى عليه محُ َ َّم ٌد
النبي �صلى اهلل عليه و�سلمْ :اك ُت ْب ِب ْا�سمِ َك اللهمُ ,ث َّم قال :هذا ما َق َ
ر�سول اللهَّ ِ ,فقال ُ�س َه ْي ٌل :واهلل لو كنا ن َْع َل ُم �أَن ََّك ر�سول اللهَّ ِ ما َ�ص َد ْدن َ
َاك عن ا ْل َب ْي ِت وال
َقاتَ ْل َن َ
اك َولَكِ ْن ْاك ُت ْب حممد بن عبد اللهَّ ِ ,فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم  :واهلل �إين
لَ َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َو�إِنْ َك َّذ ْب ُت ُمونيِ ْاك ُت ْب حممد بن عبد اللهَّ ِ.((17(»...
وجه اال�ستدالل:

�أنه عليه ال�صالة وال�سالم دعا الكاتب ليكتب توثي ًقا منه لهذا الأمر ،مما يدل على
�أهمية التوثيق ،وهذا ي�شمل كل ما يحتاج �إلى توثيق فيما يخ�ص الرجال �أو الن�ساء.
�-1أن كتابة العقود وتوثيقها �أمر م�ضى عليه امل�سلمون ،يقول ابن فرحون عند ذكره
للكاتب« :وينبغي �أن يكون فيه من الأو�صاف ما نذكره وهو �أن يكون ح�سن الكتابة,
(� ((17سورة البقرة ،الآية.282:
( ((17زاد امل�سري .336/1
(� ((17صحيح البخاري ،كتاب ال�شروط ،باب ال�شروط يف اجلهاد .)2581( 977/2
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قليل اللحن ,عاملًا بالأمور ال�رشعية ,عار ًفا مبا يحتاج �إليه من احل�ساب والق�سم
ال�رشعية ,متحل ًيا بالأمانة� ,سال ًكا طرق الديانة والعدالة ,داخ ًال يف �سلك الف�ضالء,
ما�ش ًيا على نهج العلماء الأجالء ,فهي �صناعة جليلة �رشيفة ,وب�ضاعة عالية منيفة,
حتتوي على �ضبط �أمور النا�س على القوانني ال�رشعية»(.((17

( ((17تب�صرة احلكام .200/1
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اخلامتة

من خالل ما تقدم عر�ضه يف هذا البحث ،ميكن الإ�شارة �إلى �أهم النتائج ،وهي
كما يلي:
 �أن م�صطلح املحاماة مل يكن �شائ ًعا عند �أهل العلم-رحمهم اهلل تعالى-و�إمنا هوم�صطلح حادث ,و�إن كان معناه موجو ًدا لديهم يف اجلملة.
 �أن املراد باملحاماة :النيابة عن اخل�صوم يف �إجراءات التقا�ضي ,باحل�ضورعنهم ,والدفاع �شفاهة �أو كتابة بتقدمي املذكرات؛ ل�رشح وجهة نظرهم ,وما ي�ؤيدها
من �أوراق وم�ستندات.
 �أن املراد بالوكالة باخل�صومة :الوكالة يف �إثبات احلق.وخ�صو�صا،
 يلحظ من تعريف املحاماة والوكالة باخل�صومة �أن بينهما عمو ًماً
فاملحاماة �أعم من الوكالة باخل�صومة.
 �أن املحاماة ت�شمل جوانب متعددة منها :الرتافع عن الغري �أمام الق�ضاء �أوغريه لإثبات حق �أو نفيه ،وتقدمي اال�ست�شارات ال�رشعية والنظامية ،وكتابة العقود
ومراجعتها ،والقيام بكثري من الأعمال الإدارية نيابة عن املوكل.
 اتفقت املذاهب الأربعة على جواز الوكالة باخل�صومة يف اجلملة ،والأقربعدم ا�شرتاط ر�ضا اخل�صم خال ًفا لأبي حنيفة؛ لأن احلاجة تدعو لذلك.
 ا�ستدل �أهل العلم –رحمهم اهلل تعالى – على جواز الوكالة باخل�صومة ب�أدلةعامة وهي �أدلة جواز الوكالة �إجما ًال ،و�أدلة خا�صة وهي �أدلة جواز الوكالة باخل�صومة
 -اتفق الفقهاء على جواز املحاماة ب�صورة الوكالة باخل�صومة.
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 �أن املحاماة يف هذا الع�رص لها تنظيمات تختلف عن الوكالة باخل�صومة ،مما�أدى �إلى اختالف العلماء املعا�رصين يف حكمها على قولني� ،أظهرهما جواز مهنة
املحاماة ب�رشط �أن يكون املحامي فيها متحريا للعدل ،وال يقبل �أن يتولى فيما يعلم
�أنه ظلم.
 �أنه ي�شرتط للوكيل �رشوط متكنه من القيام بالوكالة عمو ًما ,التي منها الوكالةباخل�صومة ،ومن ذلك� :صحة مبا�رشته الت�رصف امل�أذون فيه لنف�سه ،و�أن يكون الوكيل
معينًا ،وال ي�شرتط علم الوكيل بالوكالة ،وال ي�شرتط ل�صحة الوكالة الإ�سالم ،ف�إن
وكل م�سلم كاف ًرا فيما ي�صح ت�رصفه فيه �صح توكيله ،و�أما العدالة فلعل الأقرب القول
ب�صحة توكيل الفا�سق فيما ال �أثر لف�سقه على وكالته ،كتوكيله يف البيع ونحوه ،و�أما
ما له �أثر فال بد فيه من ا�شرتاط العدالة حفظاً للحقوق ،وت�صح وكالة العبد �إذا كان
م�أذونًا له فيها ،وي�شرتط ل�صحة الوكالة �أن ال يكون املوكل ظاملًا يف خ�صومته.
 مل يتعر�ض �أهل العلم-رحمهم اهلل تعالى -ال�شرتاط الذكورة يف الوكيل ممايدل على عدم ا�شرتاطها ،فيجوز للمر�أة �أن توكِ ل الرجل ،ويجوز له �أن يوكلها فيما
متلك الت�رصف فيه ،ومن ذلك الوكالة باخل�صومة لكن ال على �سبيل اتخاذها مهنة.
 �أنه ال يجوز للمر�أة مزاولة مهنة املحاماة يف جانبها املق�صود – الرتافع �أمامالق�ضاء  -وال ميكن �أن يقال بجواز �إعدادها ملذكرة الرتافع وتقدميها للمحامي ليتولى
بدوره الرتافع �أمام الق�ضاء؛ نظرا ملا مير به �إعداد املذكرة من مراحل حيث يتطلب
الإعداد خمالطة املر�أة للرجال خمالطة حمرمة ،وتنقل بينهم �سواء يف مرحلة
اال�ستدالل �أو التحقيق �أو الرتافع ،وقد حتتاج للخلوة مبوكلها ،وخروج متكرر ملتابعة
الق�ضية ،وقد دلت الأدلة ال�رشعية على حترمي االختالط واخللوة ،و�أمرت بالقرار يف
البيت ،وهذا خالف ما يقت�ضيه عملها يف املحاماة.
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عمل املر�أة يف املحاماة (درا�سة فقهية مقارنة)

 �أن عمل املر�أة يف املحاماة كم�ست�شارة �رشعية �أو نظامية� ،أو كمقيدة وموثقةللعقود �أو نائبة عن موكلتها يف كثري من الأعمال الإدارية� ،إذا كان فيه حماذير �رشعية
كمخالطة حمرمة ،وات�صال بالرجال� ،أو خلوة بهم� ،أو كرثة تنقل وعدم قرار فحكمه
كالرتافع فيحرم لذلك ،وكذا �إذا كان عملها يف ذلك �سي�ؤدي بال�رضورة �إلى عملها
يف الرتافع بحكم �أن املحاماة �شيء واحد ال يتجز�أ فيحرم؛ لأنه و�سيلة �إليه ،و�أما �إذا
خال من املحاذير ال�سابقة ،وكان على نطاق بنات جن�سها ،وبال�ضوابط ال�رشعية فال
ب�أ�س به.
هذا و�أ�س�أل املولى الكرمي �أن ي�صلح يل عملي ،ويعفو عن زللي ،واحلمد هلل الذي
بنعمته تتم ال�صاحلات ،و�صلى اللهم و�سلم على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه
و�سلم .
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