
أو صحيفة  -أو فتوى قانونية  -كيفية كتابة مذكرة دفاع قانونية جيدة 
 دعوى
 
 

 كيف أكتب مذكرة دفاع قانونية قيمة؟

ُسئلت أكثر من مرة عن كيفية كتابة مذكرة دفاع قانونية جيدة،  :س
 .على اإلنترنت وفي العمل ومن العديد من الزمالء

ولكل محبي العلم فأحببت أن أخط هذه الرسالة لكل هؤالء،  :ج
اعلموا، حِفظُكم هللا، أن أفضل الطرق : وباهلل التوفيق -والتعلم، فأقول

 :تكون على النهج اآلتي  –فيما أرى–لكتابة مذكرة دفاع قانونية قيمة 
 :(ُمقدمة المذكرة)ديباجة المذكرة  - 1

في مقدمة مذكرة الدفاع يتم بيان اسم المحكمة ورقم الدائرة وأسماء 
وصفاتهم ورقم الدعوى وسنتها ونوعها وتاريخ الجلسة وسبب الخصوم 

 .التأجيل
 :مثال

 محكمة جنوب القاهرة االبتدائية

 إيجارات  "23"  الدائرة

 مذكرة

 (أو مذكرة ختامية، حسب األحوال –أو مذكرة تكميلية )
مدعى عليه ) بصفته هيئة األوقاف المصرية رئيس مجلس إدارة/ بدفاع

 (ثان

 ضد
 (ُمدع) محمود جمال الدين الشرقاوي /السيد

إيجارات كلي جنوب القاهرة،  3222 لسنة 8321 في الدعوى رقم
 .للمرافعة م2/12/2002 الموافق األربعاء والمحدد لنظرها جلسة يوم

 أو

المحجوزة للحكم جلسة … 
 .للحكم مع التصريح بمذكرات م2/12/2002 الموافق األربعاء يوم



إلى أقسام ثالثة رئيسية،  –بعد ذلك  –الدفاع ثم يتم تقسيم مذكرة 
، ثم القسم الثالث "الدفاع"، ثم القسم الثاني "الوقائع"القسم األول : هي

. ثم تذييل المذكرة بتوقيع المحامي وصفة موكله في الدعوى". الطلبات"
 :على نحو ما سيلي بيانه

 :سرد الوقائع المنتجة في الدعوى أو في الدفاع - 2
من المنطقي أن يتم البدء عند كتابة صحيفة ": الوقائع -أوالا "

الدعوى أو مذكرة الدفاع، أن يتم سرد الوقائع المنتجة في تلك الدعوى أو 
 .هذا الدفاع، بدون اختصار مخل أو تطويل ممل

والوقائع غير المنتجة والتي ال أثر لها في الدعوى أو في الدفاع، فال فائدة 
الوقائع المنتجة في الدعوى أو في الدفاع يجب ترجى من ذكرها، وجميع 

ذكرها وإيرادها والتدليل عليها بكافة طرق اإلثبات وتقديم جميع األدلة 
 –ولو كانت حقيقية  –التي تثبتها، حتى ال تأتي مجرد أقوال مرسلة 

 .طالما لم يقدم الدليل عليها الُمثبت لها
، فيمكن اإلحالة إلى ما وفي حالة كتابة مذكرة تكميلية أو مذكرة ختامية

سبق ذكره من وقائع فيما قبل، مع التنويه عن المستجدات التي حدثت 
 .بالدعوى بعد تاريخ تقديم المذكرات السابقة

ولكن ال يليق تجاهل الوقائع بالكامل أو ذكرها باختصار شديد مخل أو 
ة اإلحالة إلى صحيفة الدعوى مثالً ال سيما إذا كانت مذكرة الدفاع مقدم

 .من المدعى عليه
وفي مذكرة الدفاع للرد على صحيفة دعوى، يفضل ذكر بيانات قيد 

الدعوى، ثم ذكر الطلبات الواردة في الصحيفة، ثم سرد موجز لألسانيد 
 .التي استند إليها دفاع الخصم

 

 :مثال

 الوقائع -أوالا 
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها 

صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ بموجب 
، وأعلنت قانوناً، طلبوا في ختامها الحكم لهم ضد الهيئة م7/01/9112

للمحل ) بمنع تعرضها للمدعين في حيازتهم المدعى عليها بإلزامها



، وذلك بحكم (بشارع الشيخ ريحان بالقاهرة 77الكائن بالعقار رقم 
 .مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مشمول بالنفاذ المعجل

خليل عبد هللا / وقال المدعون شرحاً لدعواهم أن مورثهم المرحوم
جوده كان يستأجر عين التداعي من هيئة األوقاف المصرية، بموجب عقد 

توفي المستأجر  92/7/0292، وبتاريخ 0/7/0271اإليجار المؤرخ 
م يستفيدون من ميزة االمتداد القانوني األصلي، وزعم ورثته المدعين أنه

لعقد إيجار مورثهم، إال أن هيئة األوقاف المصرية، وهي هيئة عامة، 
القاضي بغلق المحل عين  9112لسنة  777أصدرت قراراً إدارياً برقم 

التداعي، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية القضاء لهم بطلباتهم 
 !!سالفة الذكر؟

 :ييف القانونيالتك - 3
ومن ثم، يتم التكييف القانوني لهذه الوقائع المنتجة، ": الدفاع -ثانياا "

 .بإعطائها الوصف القانوني الصحيح
التكييف عملية اجتهادية يراد بها إدراك الوقائع على ما هي عليه و

في حقيقتها، يعقب ذلك تبّين األنظمة القانونية التي تندرج تحت مظلة 
التعّرف، : فالتكييف على العموم يعني. الوقائع في التشريعحكمها تلك 

وبالطرق العقلية، إلى الواقع على ما هو عليه لتحديد ما يجب في هذا 
به مما هو كائن إلى ما يجب أن  الواقع من حكم شرعي أو قانوني لالنتقال

 .يكون عليه في ضوء مقاصد هذا التشريع أو ذاك
لطبيعة العالقة القانونية المتنازع فيها تحديداً  فالتكييف يعرف بأنه

ورّدها إلى نظام قانوني، فهو إذن تحليل للوقائع والتصرفات القانونية 
إلعطائها وصفها الحق ووضعها في المكان المالئم من بين  تمهيداً 

 .معين من فروع القانون عالتقسيمات السائدة في فر
األساس الذي يبنى والتكييف عملية أولية وفي غاية األهمية، ألنه 

 .عليه كل أوجه الدفاع فيما بعد
ويجب التركيز على أن يكون التكييف مقنعاً للمحكمة بقدر اإلمكان، 
حيث أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى في حدود سبب الدعوى 

محكمة : "فمن الُمقرر في قضاء النقض أن. والطلبات الواردة فيها
اء الدعوى وصفها الحق وإسباغ الموضوع ملزمة في كل حال بإعط



التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها، في حدود 
سبب الدعوى، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة 

نقض مدني في الطعن ". )فيها ال باأللفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات
مجموعة المكتب  97/7/0221جلسة  –قضائية  19لسنة  091رقم 

 (.717صـ  – 17السنة  –الفني 

 :ذكر النص القانوني - 4
ثم التدليل على هذا التكييف، واالستناد في الدفاع عنه، إلى النصوص 
القانونية ذات العالقة، وهو ما يتطلب إلمام المحامي بالقانون الذي 

في  يتناوله، ولو على األقل في خطوطه العريضة بصفة عامة، أما
خصوص المسألة التي يتناولها بالبحث والتطبيق فال بد من أن يكون ملماً 

بها إلماماً تاماً من جميع جوانبها، فيتناول منها ما يؤيد دفاعه، ويترك 
 .منها ما يقلل من قيمة هذا الدفاع

 :شرح وتعليق الفقه - 5
نية وكذلك الحال بالنسبة إلى تعليق أو شرح الفقه لتلك النصوص القانو

بالقدر  –المتقدم ذكرها، فبعد أن سرد النصوص القانونية يتعين اإلشارة 
إلى شروح الفقهاء لتلك النصوص، بما يؤيد  –الذي يحتاج إليه الدفاع 

وجه نظر الدفاع، وتجاوز ما يتعارض مع هذا الدفاع، ولكن بدون تزييف 
األساسية  لوجه نظر الفقيه المعلق على هذا النص، وبدون ابتسار لمعانيه

 .التي قصدها الفقيه في شرحه وتعليقه الفقهي
ومن األمانة العلمية، ولتسهيل رجوع القاضي إلى المراجع ذات الصلة، 
يتعين كتابة البيانات األساسية للمرجع الذي استمد منه المحامي شرح 

 .الفقه وتعليقه على النص القانوني الذي يتناوله في دفاعه
كتابة بيانات المراجع القانونية، والمتبعة في  ومن األصول العلمية في

كتابة الرسائل العلمية كالماجستير والدكتوراه، أن يتم كتابة اسم المرجع 
إن كان المرجع من  –أوالً، ثم كتابة اسم المؤلف، ثم كتابة رقم الجزء 

ثم بيانات الطبعة من قبيل سنة طباعتها والمدينة التي تمت  –عدة أجزاء 
إن كان  –يها، ثم بيان رقم البند أو البنود التي نقل منها الدفاع الطباعة ف

ثم بيان رقم الصفحة أو الصفحات،  –المرجع مرقم البنود أو الفقرات 
 .وإن كان هناك تعليق في الهامش فيذكر رقم الهامش

 :مثال



/ للمستشار –" موسوعة الفقه والقضاء والتشريع: "لطفاً، المرجع)
 –" أجرة األماكن القديمة وما طرأ عليها: "جزء –محمد عزمي البكري 

و  011صـ  – 79البند  –الطبعة الثالثة، طبعة نادي القضاة، بالقاهرة 
017.) 

 ..أو

لألستاذ  – "التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء: "لطفاً، المرجع)
– "في االلتزامات"الجزء األول  – محمد كمال عبد العزيز/ الدكتور

 (.107:  109صـ  – القاهرة 0291طبعة  

وإذا كان موضوع الدفاع يثير العديد من المسائل القانونية، فيحبذ 
تقسيم الدفاع إلى فقرات، وإعطاء كل فقرة عنواناً مميزاً، بخط وتنسيق 
مميز، حتى يسهل قراءته ومتابعة الموضوع والرجوع إليه دون مشقة، 

ضوع العام إذا سيق كله ولكي تثبت في الذهن وال تضيع في غمار المو
 .في نسق واحد متتابع بدون فقرات أو فواصل

 :االستشهاد بأحكام المحاكم العليا – 6
وبعد ذلك يأتي دور االستشهاد بأحكام المحاكم العليا، في شأن تطبيق 

 .النص القانوني المراد تطبيقه على وقائع الدعوى محل البحث
على محكمة الموضوع الرجوع مع ذكر بيانات تلك األحكام حتى يسهل 

 .إليها أو إلى أحكام مشابهة لها عند تأسيس حكمها في الدعوى
 –كلما كان ذلك ممكناً  –وعند ذكر بيانات أحكام المحاكم العليا، يبدأ 

هل هو نقض مدني، أم نقض جنائي، أم حكم )ببيان طبيعة الطعن 
يم يذكر رقم الطعن  ،(المحكمة اإلدارية العليا، أم حكم المحكمة الدستورية

وسنته القضائية، ثم تاريخ الجلسة التي صدر فيها، ثم المصدر الذي 
استقى منه هذا الحكم، وإن كان مجموعة المكتب الفني، فيذكر سنة 

وإن . المكتب الفني، ورقم الصفحة، ورقم الحكم في المجموعة إن أمكن
يجب ذكره كان المصدر غير مجموعة المكتب الفني للمحكمة العليا، ف

 ".المرجع القانوني"على نحو ما تقدم عند ذكر بيانات 

ويراعى عن االستشهاد بتلك األحكام أن تكون منشورة، ويفضل أن تكون 
حديثة، مع التنبه إلى أن بعض األحكام القديمة قد صدرت قبل تعديل 

ويراعى عدم تعديل صياغة المبدأ . القانون المستند إليه في الدعوى
لمنشور عن الصيغة المنشور بها إال لحاجة، كأن يكون يتناول القانوني ا



مسائل متعددة والدفاع يستلزم االستناد إلى مسألة واحدة منها، أو ما شابه 
وإذا كان هناك أكثر من حكم يتناول أكثر من جانب من جوانب . ذلك

الموضوع الذي تتناوله مذكرة الدفاع فيجدر ذكرها جميعاً للتدليل صحة 
 .الدفاع من جميع الجوانبموقف 

 :التطبيق - 7
وفي الختام، وقبل إبداء الطلبات في الدعوى أو مذكرة الدفاع، يتم تطبيق 
كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى كما تم سردها 

في البداية، الستخالص النتيجة النهائية بقانونية وأحقية صاحب المصلحة 
 .ه أو مذكرة دفاعهفي طلباته في دعوا

 :الطلبات - 8
ويراعى أن تبدى الطلبات الختامية على وجه جازم ": الطلبات -ثالثاا "

الطلب : "فمن الُمقرر في قضاء النقض أن. يقرع سمع محكمة الموضوع
في  القضائى الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم

في الدعوى لحماية حق أو ابتغاء صدور حكم  صيغة صريحة جازمة
 0110نقض مدني في الطعن رقم ". )مركز قانوني يدعيه ِقبل خصمه

السنة  –مجموعة المكتب الفني  7/0/0220جلسة  –قضائية  71لسنة 
فال ُيكتفى فقط بمجرد ذكره أو اإلشارة إليه في متن (. 007صـ  – 19

 .كرةالمذكرة دون النص عليه في الطلبات النهائية في تلك المذ
ويراعى عند ذكر الطلبات ترتيب الدفوع في مذكرة الدفاع، حيث 
يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية، والدفوع التي تسقط 
بالكالم في الموضوع قبل الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والترتيب بين 

ثم  –الدفوع المتعلقة باالختصاص أو الدفوع المتعلقة بطرق رفع الدعوى 
ثم الدفوع المتعلقة بالموضوع، وكذلك الدفوع  –الدفوع المتعلقة بالصفة 

المتعلقة بعدم القبول أو بسقوط الحق قبل الدفوع والطلبات المتعلقة 
 .برفض الدعوى، وهكذا دواليك

، ثم يذكر "بصفة أصلية"وعند تعدد الطلبات، يذكر الطلب األول 
على الترتيب )ر باقي الطلبات ، ثم يذك"بصفة احتياطية"الطلب الثاني 

 ".على سبيل االحتياط الكلي( "سالف الذكر
مع حفظ كافة : ويتم االحتياط والتحفظ في نهاية المذكرة بعبارة

 األخرى، أياً ما كانت،،،" الموكل"حقوق 



 :مثال
 الطلبات -ثالثاا 

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، 
 :األوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يليتلتمس هيئة 

بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة محلياً بنظر  :بصفة أصلية
 .الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة االبتدائية، لالختصاص

بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر  :وبصفة احتياطية
 .الدعوى

 ..وعلى الترتيب التالي :االحتياط الكلي وعلى سبيل

بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة والئياً بنظر الدعوى، وإحالتها  -0
 .لمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، لالختصاص

 .بعدم قبول الدعوى -9
 .برفض الدعوى -7

بإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب  :وفي جميع األحوال
 .المحاماة

 مع حفظ كافة حقوق األوقاف األخرى أيًا ما كانت،،،

 :توقيع المحامي - 2
وفي الختام، يراعى تذييل المذكرة بتوقيع المحامي محرر المذكرة، مع 

 .ذكر صفة موكله في الدعوى
 :مثال

 عن المدعى عليه الثاني بصفته
 أشرف رشوان .أ

.................................. 

 المحامي بالنقض
 :مالحظات عامة وهامة - 10

وإذا كان في ملف الدعوى، دعوى أصلية وأخرى فرعية، أو دعويان  -0
منضمتان، وكانت الوقائع أو التأصيل القانوني والدفاع مختلف في كل 
منهما عن األخرى، يفضل إفراد الدفاع لكل منهما في ذات المذكرة، 

، ثم (من وقائع وأسانيد)فيذكر الدفاع في الدعوى األصلية أو الضامة 



، ثم (من وقائع وأسانيد)ع في الدعوى الفرعية أو المضمومة يذكر الدفا
في الطلبات يذكر أوالً الطلبات في الدعوى األصلية أو الضامة، ثم ثانياً 

وكل ذلك عند الحاجة أو . الطلبات في الدعوى الفرعية أو المضمومة
الضرورة إليه وإال إذا كان الموضوع واحداً فيكفي دفاعاً وطلبات واحدة 

 (.حسب األحوال. )كلها فيها

وفي حالة كتابة مذكرة تكميلية أو مذكرة ختامية، فيجب في مستهل  -9
ومن . الدفاع التمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع السابق إبداؤها من قبل

 .ثم إضافة الجديد الذي من أجله تم تحرير المذكرة التكميلية أو الختامية
ليست قوابل جامدة ال يجوز الخروج  والجدير بالذكر أن كل تلك القواعد -7

 .عليها، وإنما هي قابلة للتغيير والتعديل والتبديل حسب مقتضى الحال
وهذه الطريقة، تصلح كأصل عام لكتابة مذكرة دفاع، أو صحيفة دعوى،  -1

أو فتوى قانونية، فقط مع تعديل الشكل في كل منهم، فالمذكرة لها الشكل 
ديباجة بأسماء الخصوم وعناوينهم، والفتوى السابق ذكره، والصحيفة لها 

لها شكل المذكرة تقريباً مع تعديل بسيط في العناوين، فبدل من بيانات 
المحكمة تكتب اسم الجهة المعروض عليها الفتوى، ثم الوقائع هي هي، 

الرأي "، وبدالً من الطلبات نكتب "البحث القانوني"وبدالً من الدفاع نكتب 
 .أي الذي انتهت إليه الفتوى بعد البحث القانونيوهو الر" القانوني

ويراعى أن يتم قراءة ملف القضية بعقل ُمتفتح وذهن متقد، وعدم التقيد  -7
بأية أوصاف أو قيود أو تكييفات يكون صاحب القضية قد أوحى بها عند 
حديثه عن قضيته أو حتى من زميل محام عند استالم ملف القضية منه، 

د قراءة األوراق ودراستها سوى ما يتضح لك أنت فال يقيد ذهنك عن
نفسك من تلك األوراق، حتى ولو كان مخالفاً لما قد يكون قد أوصى أو 

وكذلك يحبذ عدم التسرع بإعطاء أي . أوحى به أي شخص من الغير
مشورة بناء على محادثة صاحب المصلحة قبل قراءة األوراق بتمعن، 

سبق أن قلته لصاحب المصلحة لكي ال  بما –نفسياً  –حتى ال تقيد نفسك 
تظهر أمامه بمظهر الخاطئ أو من رجع في كالمه أو من لم يكن فاهماً 

 (.ولألسف هذا يحدث كثيراً في الواقع العملي. )للموضوع

عند كتابة  –بصفة عامة  –ويراعى وضوح الفكرة والتسلسل المنطقي  -1
عند  –فكار فيها صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، حتى ال تبدو األ

 .مختلطة أو مرتبكة أو غامضة –قراءتها 



أما إذا )كما يراعى عدم اإلسهاب أو االستطراد أو اإلطالة غير المفيدة  -7
، وعدم التقعر في الكالم، أو تعمد السجع (كانت لضرورة فال بأس

 .والبالغة المتكلفة
المحكمة ويراعى عدم التطاول على الخصم، أو على دفاعه، أو على  -9

، وإنما يتم التركيز على الواقعة المنتجة في (عند استئناف حكمها)
أما . الدعوى وأسانيدها القانونية، أو على الحكم المطعون فيه عند استئنافه

. جداً في نفسية المطلع عليها  اإلسفاف والبذاءة في الكتابة فلها أثر سيئ
 (.خسرانه الحكم وهنا يكون قد خسر القاضي نفسياً وأخالقياً قبل)

علماً بأن اإلطالة التي تهدف إلى تتويه القاضي واإلسفاف والهجوم الغير  -2
مبرر وبدون مسوغ قانوني إنما يدل على إفالس المحامي فكرياً بما 

يوحي للقاضي بعدم أحقيته فيما يطالب به، وال يخفى من في ذلك من بالغ 
 .األثر السلبي على مصالح وحقوق موكله

ومن نافلة القول وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة         -01
وعدم الوقوع في أخطاء نحوية فادحة وفاضحة ال تليق بخريج جامعة 

 .مثقف
مع مراعاة أصول الكتابة، وتفصيلها موجود في كتيبات إعداد         -00

رسائل األبحاث العلمية، مثل تحري أماكن وضع النقط والفواصل 
واألقواس وعالمات التنصيص وترقيم الفقرات أو البنود والصفحات 

 .الخ...
مع مراعاة قواعد تنسيق الكتابة واإلخراج من حيث الشكل العام         -09

، فالشكل العام (سواء كانت بخط اليد، أو باآللة الكاتبة، أو بالكمبيوتر)
وذلك . )لع عليهافي التأثير على المط –ولو نفسياً  –للمذكرة عنصر مهم 

ومن نافلة القول وجوب إتباع قواعد النحو (. بالطبع إلى جانب المضمون
والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية فادحة وفاضحة ال 

 .تليق بخريج جامعة مثقف
مع مراعاة أصول الكتابة، وتفصيلها موجود في كتيبات إعداد         -07

ثل تحري أماكن وضع النقط والفواصل رسائل األبحاث العلمية، م
واألقواس وعالمات التنصيص وترقيم الفقرات أو البنود والصفحات 

 .الخ...



مراعاة قواعد تنسيق الكتابة واإلخراج من حيث الشكل العام         -01
، فالشكل العام (سواء كانت بخط اليد، أو باآللة الكاتبة، أو بالكمبيوتر)

وذلك . )في التأثير على المطلع عليها –و نفسياً ول –للمذكرة عنصر مهم 
 (.بالطبع إلى جانب المضمون

وبعد الفراغ من كتابة المذكرة بالكامل، يفضل تركها لعدة أيام،         -07
يتم خاللها إعادة التفكير فيها ملياً، ثم إعادة قراءة ملف القضية ومذكرة 

ها ولتصحيح ما بها من الدفاع من جديد، لتدارك أي خطأ أو سهو وقع في
أخطاء، بحيث تخرج بعد المراجعة النهائية خالية من األخطاء بقدر 

 .اإلمكان
وقبل تقديم مذكرة الدفاع للمحكمة، يحبذ االحتفاظ بنسخة منها،         -01

، للرجوع إليها (على وسائط الحفظ اإللكتروني)سواء ورقية أو رقمية 
ابهة في المستقبل، لتيسير البحث واالستعانة بها في الموضوعات المش

 .والكتابة وإلضافة ما يستجد عليها بصفة دورية
 :ولتقوية الصياغة القانونية واألدبية يراعى        -07

ال سيما في مجموعات المكتب الفني )كثرة القراءات القانونية المتخصصة    . أ
 (.لمحكمة النقض واإلدارية العليا والدستورية

مذكرات كبار المحامين السابقين والحاليين ومطالعة كبرى المرافعات وكذلك  . ب
 .والقضايا في تاريخ األدب القانوني في شتى المراجع

 (.النثرية والشعرية)كثرة القراءات األدبية  . ت

التي " أصول الفقه"في شتى الفروع ال سيما )كثرة القراءات الثقافية العامة  . ث
وح المنطق ومعرفة قواعد التفسير وغيرها تفيد في ترتيب الذهن ووض

 (.الكثير

ولكل ما تقدم، يلزم أن يكون لدى المحامي الكفء مكتبة قانونية وثقافية يعتد  . ج
وحتى يتم تكوين تلك . بها، فالكتب بمثابة معدات وأدوات حرفة المحاماة

يتم االستعانة بمكتبة نقابة  –إن لم تكن موجودة بالفعل  –المحكمة 
امين بمقر النقابة العامة في القاهرة، أو النقابات الفرعية في المح

المحافظات، أو مكتبة دار الكتب الجديدة على كورنيش النيل، أو 
المتعاونين الذين ال يبخلون بالعلم )االستعارة من مكاتب األساتذة الزمالء 

ويعلمون أن القابض على العلم كالقابض على الجمر يوم القيامة، وأن 



كم من تعلم العلم وعلمه، وأن العلم الذي ينتفع به ينفع معلمه حتى بعد خير
 (.وفاته

ومن المهم العمل على تنمية المهارات العقلية والعلمية بصفة         -09
دائمة، التنمية المستدامة، سواء من حيث الدراسات العليا، أو الدبلومات 

أو مكاتب خاصة سواء في  المختلفة سواء في الجامعة أو في النقابة العامة
التحكيم أو الملكية الفكرية أو خالفه، وكذلك دورات الكمبيوتر واإلنترنت 
ومهارات االتصال، فضالً عن القراءة المستمرة في شتى فروع العلم، 
ومتابعة الجديد دائماً في التشريعات أو أحكام المحاكم العليا أو الكتب 

و الرقمية أو على اإلنترنت، واإللمام والدراسات القانونية سواء الورقية أ
وعدم االكتفاء بما . بكل ما هو جديد في مجال العلم القانوني بصفة عامة

عندك من العلم والرضا به، فطالب العلم ال يشبع، ونهم العلم ال ينقطع، 
فال تغتر بما عندك وتواضع لغيرك وأسعى دائماً لرفع من شأن نفسك في 

بصرف النظر عن مجال المال والجاه )مجال العلم والمعلومات 
علماً بأن اكتساب الخبرة القانونية والملكة القانونية وملكة (. والمنصب

البحث والكتابة ال تأتي في يوم أو في شهر أو سنه بل ال بد من وقت 
طويل حتى تتراكم المعرفة ويصل المرء إلى مستوى الكفاءة الحقة، فال 

هدة وحب العمل الذي تقوم به محتسباً عند بد من الصبر والمثابرة والمجا
هللا التوفيق واألجر والثواب، مع اليقين بأن هللا ال يضيع أجر من أحسن 

قل إن صالتي ونسكي ومحياي )عمال، وأن هللا ال يصلح عمل المفسدين 
 (.ومماتي هلل رب العالمين

دم الجد واالجتهاد بشكل عام واستغالل الوقت فيما ينفع وع        -02
 (.واتقوا هللا ويعلمكم هللا)إضاعة الوقت فيما ال ينفع وال يرضي هللا، 

ال سيما في  –قبل الشروع في قراءة الملف وكتابة المذكرة         -91
رب )حبذا لو بدأ المحامي بالذكر والدعاء  –القضايا الهامة والخطيرة 

، وطلب النصرة من هللا( أشرح لي صدري ويسر لي أمري وزدني علما
وعند الحاجة أداء ( سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا)واالفتقار إلى هللا 

صالة الحاجة وطلب المعونة والتوفيق من هللا، فأنصر هللا على نفسك 
ينصرك هللا على غيرك، وما النصر إال من عند هللا، والتوفيق من عند 

 .هللا



صاف المظلوم، وتصحيح النية، بهدف مساعدة المحتاج، وإن        -90
 .وإحقاق الحقوق، وال تكن للخائنين خصيما

كالقانون "والبعض يفضل التخصص في أحد مجاالت القانون         -99
مثالً، يركز عليه في دراساته العليا، وقراءاته، ومتابعة تشريعاته " المدني

وأحكامه، واقتناء كتبه ومراجعه، وهذا التخصص والتركيز يفيد كثيراً في 
رفع الكفاءة في المجال القانوني الُمركز عليه، وإن كان هذا ال  سرعة

يعني إهمال الفروع األخرى إهماالً تاماً وتجنبها تماماً وإنما يتم تناولها 
 .كذلك ولكن بشكل أقل كثافة وتركيزاً 

مع األخذ في االعتبار أن الواقع العملي ينبئ عن أن هناك محامي         -97
، ومحامي المذكرة هو من يجيد كتابة "مرافعة"مي وهناك محا" مذكرة"

المذكرات، ومحامي المرافعة هو من يجيد فن المرافعة، فليس كل محامي 
بارع في الكتابة بارع في نفس الوقت في المرافعة الشفوية، كما أنه ليس 
كل محامي بارع في المرافعة الشفوية بارع في الكتابة، والعبرة والمناط 

ينهما هو بما تحتاج إليه الدعوى، فالقضايا المدنية تحتاج في المفاضلة ب
حيث أن القضاة ليس )إلى مذكرات مكتوبة أكثر من المرافعة الشفوية 

لديهم متسع من الوقت لسماع مرافعة في رول جلسة ال يقل عن مائتين 
قضية، وحتى إذا سمعها فستتوه في غمار كثرة الدعاوى، ومن ثم فال 

، بينما (من مذكرة دفاع مكتوبة ترفق باألوراق مناص له وللمحامي
الجنايات تحتاج إلى المرافعات الشفوية أكثر من المذكرات المكتوبة 

حيث أن رولها قصير جداً بل في أحيان كثيرة ال يتعدى أصابع اليد )
الواحدة وغالباً ما يكون القاضي قد قراء ملف القضية واطلع عليه قبل 

الً فلكل من المذكرة والمرافعة مجالها، والمحامي ، وعلى ك(انعقاد الجلسة
الذكي هو الذي يختار نوعية القضايا التي تناسبه من حيث براعته في 

 .الكتابة أو في المرافعة
وفي النهاية، فهذا مجرد اجتهاد صغير، فإن أصبت فمن عند هللا 
وله الحمد والمنة وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فأستغفر 

جعلنا هللا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون .  العظيم وأتوب إليههللا
 .أحسنه

 



 واهلل أعلى وأعلم،،،

 وهو ويل التوفيق،،،

 وفي حالة وجود أي استفسار أو تعقيب أو تعليق فال تتردد،
 حيث أسعد بكتاباتكم دائماً 

 أخوك

 أشرف رشوان

 المحامي بالنقض
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