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  أعده 
  صاحل بن غامن السدالن / د.أ

  عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض 
  قسم الفقه  
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Wא 
 بـاهللا مـن رشور أنفـسنا, ُه, ونعوذُرِه ونستغفُه, ونستعينُ هللا نحمدَإن احلمد(  

 ومن يضلل فال هـادي لـه, وأشـهد  اهللا فال مضل له,ومن سيئات أعاملنا, من هيده
  وعـىل١)()ًأن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسـوله 

ًتدى هبديه وسلم تسليام كثريا آله وصحبه ومن اه  :   أما بعدً
ًفإن من أهم ما استهدفه اإلسالم عقيدة ورشيعة ونظاما وسلوكا حتقيق *    ً ً ً
 هدف سام يف سائر األحوال واألوقاتالقضاء عىل الظلم; فالعدل هو العدل و

ُال يقلل من أمهيته حب أحد وال بغضو  بل هو غاية !هُ امرئ وال بعدُه وال قرابةُّ
βÎ) ©!$# ã¨ ®: ُيراد قال تعاىل ُتقصد ومطلب ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ôm M}$# uρ 〈 ] ,النحل
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 يف كثري من آياته بأن سبب هالك األمم وقوع القرآن الكريموقد رصح *   
y7 ® :الظلم فيها كام قال تعاىل ù=Ï?uρ #”u à) ø9 $# öΝ ßγ≈ sΨõ3 n=÷δr& $£ϑs9 (#θçΗ s>sß $uΖ ù=yèy_ uρ Ν Îγ Å3 Ï=ôγ yϑÏ9 

# Y‰Ïã öθ̈Β ∩∈®∪ 〈 ]ع غريه, واملراد وٍظرف يدل عىل وقوع فعل لوق: وملا] ٥٩: فهالك
  .٢)(" األمم والقرون"بالقرى"مما هو سبب له, واملراد 

 
صـحيح سـنن ) (٢/١٧٨سـنن الرتمـذي ج: انظـر( يعلمها أصحابه  خطبة احلاجة التي كان النبي )١(

حممد نـارص الـدين األلبـاين, النـارش مكتـب الرتبيـة العـريب لـدول اخللـيج . الرتمذي باختصار السند
  ).هـ الرياض١٤٠٨الطبعة األوىل . العربية

  .٢, دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت لبنان ط١١/٣١٥حممد رشيد رضا :  تفسري املنار)٢(

 −٢−



 : , منهاِرْوَهى عن اجلْنَ تأمر بالعدل, وتٌ كثريةُ أحاديثويف السنة النبوية  
اتقوا الظلم فإن الظلم :  قالعن جابر ريض اهللا عنه أن الرسول *   

ظلامت يوم القيامة, واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم, محلهم عىل أن 
  . ١)( أخرجه مسلمارمهمسفكوا دماءهم, واستحلوا حم

ال يزال املؤمن  :قال رسول اهللا :  وعن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال*  
ْيف فس ِ من دينه ما مل يصٍةَحُ ًما حراماَ دْبُ ً .٢)(أخرجه البخاري. 

ُّ السويُ اإلنسانَرِطُـ هدف إنساين, فوالعدل ــ بعد ذلك ـ *    ِ  عىل حبه َّ
ُ واجتنابه, وقد رشع اهللا تعاىل للعدل مقاييس يعرف هبا فرة من ضدهُّوابتغائه, والن

ُزَّميُيَو

                                          

ل للناس الوسائل التي متكنهم من َّ عام ينافيه من الظلم واجلور, وفص
 .الوصول إليه, وتيرس هلم سبل حتقيقه

قوم , فاهللا جل شأنه قد رشع القضاء ليالقضاء وأبرز تلك السبل وأمهها *  
(ô‰s ®. الناس بالقسط s9 $uΖ ù=y™ ö‘ r& $sΨ n=ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ $uΖ ø9 u“Ρ r& uρ ÞΟ ßγ yètΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# šχ# u” Ïϑø9 $# uρ 
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جيور أحد عىل أحد, ال يف فعل, وال يف قول, , وال املوابقسطاس مستقيم, فال يتظ

 كل الناس ــ وال يعتدي أحد عىل أحد, ال يف مال, وال يف جسد, ويسعد الناس ــ

 
ــصلة)١( ــرب وال ــاب األدب  وال ــم ج, واآلداب,  صــحيح مــسلم, كت ــاب حتــريم الظل ــم  /١٦/٣٥٠ب رق

 . ٦٥١٩احلديث

 .٦٤٦٩ رقم احلديث٦/٢٥١٧ صحيح البخاري كتاب الديات ج)٢(

 −٣−



ٍبأمن وارف وعدل  ٍ ٍمقام, وحقوق حمفوظةٍ ٍ ٍ شاملة للروح, والقلب ٍ, وطمأنينةٍ
 . واملال, واألرض, والعرضواجلسد, 

إن عملية التقايض يف الفقه اإلسالمي حيكمها يف مجيع مراحلها, من *   
بدايتها إىل إصدار احلكم وتنفيذه, مبدأ عام هو وجوب حتقيق العدل بني كل من 

إىل هذا ويعود . يتعاملون مع القايض من أجل فض منازعاهتم وإهناء خصوماهتم
 ال يعترب من حقوق والدفاع اء من مبادئ وفروع,ما ذكره الفقهاألصل معظم 

املتهم وحده إن شاء أمضاه وإن شاء أمهله, بل هو حق للمجتمع, وواجب عليه 
ُيف الوقت ذاته, وإذا كان املتهم صاحب مصلحة يف أن ال ي َ  فإن ٌ وهو بريءَدانُ

ِللمجتمع مصلحة ظاهرة, ال تقل عن مصلحة املتهم ً  ربيء,اله يف أن ال يدان ِ نفسً
مصداق ُّويفلت املجرم من العقاب, فيختل بذلك نظام األمن وتسود الفوىض; 

: ًذلك ما قاله الصحايب اجلليل أبو هريرة ريض اهللا عنه عندما سمع رجال يقول
َإن الظامل ال يرض إال نفس ُبىل واهللا حتى احلبارى لتموت: ه فقال له ريض اهللا عنهُّ َ َ 

ُيف وكرها هزال بسبب ظ ِمْلً

                                          

 .١)(املَّالظ 
, أن يتواله املتهم بنفسه, ألنه حقه, برشط أن يكون واألصل يف الدفاع*    

ًقادرا عليه, فإن كان عاجزا عن ذلك مل تصح إدانته, ولذلك ذهب بعض الفقهاء  ً
إىل منع معاقبة األخرس عىل جرائم احلدود, ولو اكتمل نصاب الشهادة ضده, 

 . !!ة تدرأ احلد عنهًألنه لو كان ناطقا لربام ادعى شبه

 
مرـ فصل فـيام ذكـر ومـا ورد مـن شعب اإليامن للبيهيقي الباب التاسع واألربعون ـ باب طاعة أويل األ)١(

 .٧٤٧٩/ برقم٦/٥٤التشديد يف الظلم ج

 −٤−



ًأن من ملك ترصفا, وكان مؤهال ( :والقاعدة األساسية يف الفقه اإلسالمي   ً
ِّألن يأيت بذلك الترصف بنفسه, كان أهال ومالكا ألن يفو ً ض غريه يف ذلك عن ً

 بالعقود املدنية ِعلقةت املِ عىل الترصفاتً مقصورةُوليست الوكالة. )طريق الوكالة
الوكالة (إهنا مطلقة, ومن بني ما يشمله هذا اإلطالق إمكانية من بيع وغريه, بل 

ًصال ذا وجدنا الفقهاء عند بحثهم ملوضوع الوكالة خيصصون ف, وهل)باخلصومة
 فقد  إذا عجز عن الدفاع بنفسه املتهم; ألن)التوكيل باخلصومة(للحديث عن 

َكفلت الرشيعة له أن يعني امع وحتقيق العدل  عنه وهذا من لوازم االجتُ من يدافعِّ
ْونص  دولة اإلسالم من َِفنَة املظلوم ورد احلقوق إىل أرباهبا بحيث ال يبقى يف كَفُ

يعاين مرارة الظلم ويقايس القهر ويئن حتت وطأة االستبداد والطغيان وهذا 
(موضوع بحثنا     א  فالوكيل يف )א 

إن اتقى اهللا يف عمله وجعل احلق ديدنه )  باملحاميوهو ما يسمى اليوم(اخلصومة 
ًوإزهاق الباطل هدفا وحمورا لعمله كان لسانا نطاقا باسم العدل الذي أمر به احلق  ً ً ً
َسبحانه, وذراعا متينا يلوي عنق الظلم الذي حرصت الرشيعة عىل طي بساطه يف  ُ ً ً

ة تتصدى لتجلية هذا األمر َّل بكل دارس ودراسِجَأرشيعة و هبا من ْمِظْعَأَ, فاألرض
  .!اخلطري واملوضوع اهلام

ساس عىل مجيع بأن الرشيعة اإلسالمية هي احلاكم األ: وال يفوتنا أن ننوه  
,  للحكم نظام األساسال ــ كام يف املادة السابعة من العزيزة تنامملكالنظم املطبقة يف 

َّفيجب عند تقرير أي نظام أن يستمد منها, وهي املرجع لت ما قد يتبادر إىل وفسريه, ُ
ٍ فهي غري مرادة يف الذهن من معان ظاهرها املخالفة يف ظاهر النص النظامي

 −٥−



ن الرشيعة اإلسالمية وكام إ إذ هي حممولة عىل معنى يصح يف الرشع, ًالنظام قطعا;
 .هي املصدر فيام يقرره النظام فكذا فيام يسكت عنه من أحكام ورشوط وقيود

عىل هذه الندوة املباركة تفضلهم بدعوتنا وإفساحهم ًشاكرا للقائمني   
 للمشاركة فيها ببحثنا هذا سائلني اهللا تعاىل أن جيعل أعاملنا خالصة  لنااملجال

 وأن حيرس , وهدى وأن جينب بالدنا كل بالء وردى,لوجهه وأن جيعلنا دعاة خري
َ ومأ الوحيَِط مهببالدنا احلبيبة َذز النبوةَ  إنه ,ل العدل والسالممصدر النور وموئ وِ
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.نعم املجيب

  
L 

אאL 
 

א 

 −٦−



WאאאWאאאא 
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 : ٍ تطلق عىل معان متعددة منها;فتح الواو وقد تكرسة بَالَك َِالو  
%θä9$s#) ®:  ومن ذلك قوله تعاىل: ــ احلفظ١ uρ $uΖ ç6 ó¡xm ª!$# zΝ ÷èÏΡuρ ã≅‹ Å2uθø9 أي أن  ١)(〉 #$

ًهو احلافظ ملن وكله توكيال مطلقااهللا تعاىل  ً . 
≅ö ®:  ومنه قوله تعاىل: ــ التفويض٢ ª. uθs? uρ ’ n? tã «!$# 〈)(٢.      
 .٣)(هو الذي يقوم بأمر اإلنسانو :ــ الوكيل ٣

 , عــىل معــان عــدة منهــا كــام ذكرنــا احلفــظ والتفــويضتطلــق الوكالــة هبــذاو  
َلَكَله قد وِّ بأمر اإلنسان ألن موكالذي يقوموالوكيل 

                                          

 بأمره فهو موكول َ إليه القيام
 .٤)(إليه

אאW 
 .٥)("رصف واحلفظ إىل الوكيلتفويض الت"عرف احلنفية الوكالة بأهنا   
تفويض شخص لغريه فـيام يفعلـه عنـه حـال (وعرف الشافعية الوكالة بأهنا   

   .١)( )ًحياته مما يقبل النيابة رشعا

 
  .١٧٣:  سورة آل عمران, اآلية)١(
  .٦١:  سورة األنفال, اآلية)٢(
  .لبنان/بريوت / مطابع دار الفكر٨/١٥٩ تاج العروس للزبيدي )٣(
  ).١ دار صادر, ط.بريوت/العالمة ابن منظور, دار لسان العرب  ( ٣/٩٧٧ لسان العرب املحيط )٤(
 بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع; لإلمام عالء الـدين أيب بكـر بـن مـسعود الكاسـاين احلنفـي امللقـب )٥(

  .هـ ١٣٢٨لبنان, ط /بملك العلامء ــ النارش دار الكتاب العريب, بريوت 

 −٧−



إقامـة الـشخص غـريه (: بأهنـاقالين الوكالـة إلمام ابـن حجـر العـسعرف او  
ًمقام نفسه مطلقا أو مقيدا ً( )(٢. 

ه َ غريُه اإلنسانض فيِّعقد يفو( :بأهنام صاحب املدخل الفقهي العاوعرفها   
 .٣)() عن نفسه يف الترصفِيهِّدَبُيَو

אאאW 
ًاما وخماصـمةَصِ خـُمهَل خاصـَدَ بالضم اجلُصومةُاخل    االسـم ُ واخلـصومة٤)(ً

 .٥)(من التخاصم واالختصام
 .٦)(اجلدلس اخلصومة بالضم قال صاحب تاج العروٍ هلا عدة معان :واخلصومة  
 كـام ذكرهـا صـاحب تـاج العـروس كـذلك بقولـه املنازعةوقد تأتى بمعنى   

ٍةَّقُقيــل للمتخاصــمني خــصامن ألخــذ كــل مــنهام يف شــ"اخلــصومة 

                                                                                                                        

جــاج ِ مــن احل
 .٧)("والدعوى

 
 

 
ومطبعـة مـصطفى هناية املحتاج إىل رشح املنهاج للـرشبيني اخلطيـب الـشافعي ـ النـارش رشكـة مكتبـة )١(

  .هـ١٣٧٧البايب احللبي وأوالده بمرص عام
 فتح الباري برشح صحيح اإلمام أيب عبداهللا بن إسامعيل البخاري; لإلمام احلـافظ أمحـد بـن عـيل بـن )٢(

ِهـ  عني به الشيخ١٤٢١/ ١, ط٤/٤٧٩حجر العسقالين     .عبدالقادر شيبة احلمد حفظه اهللا/ ُ
/ مطبعـة, طـربين: مـصطفى أمحـد الزرقـاء, النـارش/  للـشيخ الـدكتور١/٤٥ املدخل الفقهـي العـام )٣(

  .هـ١٣٨٧دمشق, ط 
  .٨/٢٧٨ تاج العروس )٤(
  .١/٨٤١ لسان العرب )٥(
  .٨/٢٧٨ تاج العروس )٦(
  .املرجع السابق: تاج العروس )٧(

 −٨−



אאאW 
 عـىل سـبيل اسم لكـل مـا جيـري بـني اثنـني( أهنا جاء يف املبسوط للرسخيس  

   .١)()املنازعة واملشاحنة
َجل( الوكالة باخلصومة بقوله عرف اإلمام الغزايلو   َاج يف الكالم ليـستويفَ  بـه ِ

ٍمال أو حصة مقصود َ  .٢)( )ًاً يكون ابتداء وتارة يكون اعرتاضً وذلك تارةَ
אW 
َّمــاعمـل لتـزام بالعقـد هـو اال ومــضمون هـذا ٌعقـد بأهنـا َالوكالـة ُعـرف النظـام  

                                          

 
تفـويض شـخص لغـريه (وع بأهنا روعرفها عبدالعزيز بن نارص املز, ٣)(لِّحلساب املوك

 .٤)()يف ترصف معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غري مرشوط بموته
 
 
 
 

 
ين ورشحـه عن كتاب األصل لإلمام احلافظ أيب عبـداهللا حممـد بـن احلـسن الـشيبا (٥/ ١٩ املبسوط ج)١(

لبنـان, ونـرش إدارة القـرآن والعلـوم / طبعـة دار املعرفـة بـريوت ) املبسوط لإلمام الرسخيس احلنفي
  .اإلسالمية يف باكستان 

 إحياء علوم الدين لإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن حممـد الغـزايل, ط ونـرش رشكـة مكتبـة ومطبعـة )٢(
  . هـ١٣٥٨مصطفى البايب احللبي, بمرص عام 

نظرية اإلسالم وهدية يف السياسة واحلكـم : ًنقال عن كتاب.(٧٠ املحاماة يف ضوء الرشيعة اإلسالمية )٣(
  ).أليب األعىل املودودي

الوكالـة يف ( ً, نقال عن٧٢ نظام املحاماة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية ص)٤(
بحـث ماجـستري غـري ) يقاهتا يف اململكـة العربيـة الـسعوديةاخلصومة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي وتطب

  . منشور ــ باملعهد العايل للعلوم األمنية

 −٩−



אW 
 مانع رشعي يقيض َّمَ ثالرتافع عن النفس حق رشعي لكل شخص ما مل يوجد(  

.١)()صايةبأن يكون الرتافع عنه بطريق الوكالة أو الوالية أو الو 
لكل من املـدعي واملـدعى عليـه أن يوكـل ( : رشح جملة األحكام العدليةجاء يف  

 التوكيـل ُ كـان طالـبوال فـرق فـيام إذا . )من شاء باخلصومة وال يشرتط رضـا اآلخـر
ًمعذورا ككونه مريضا أو مسافرا أ ً  . ٢)(و مل يكنً

َرَتفـويض شـخص آخـ(الوكالـة باخلـصومة بأهنـا  دينف مشهور حسن العرو  

                                          

 
ًه بالدعوى ابتداء أو اجلـواب عنهـا اعرتاضـا أمـام املحكمـة املختـصة يف ِ نفسَ مقامَليقوم ً

 .٣)()ترصف معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غري مرشوط بموته
ملعـاين بقيه بـام تـضمنه مـن إملـام ن سـاتعريـف أقـرب إىل اإلملـام مـ هذا اليعتربو  

 . الوكالة وخصائص اخلصومة
ة وقد تعرض نظام املحاما) املحامي(والوكيل يف اخلصومة هو ما يسمى اليوم بـ  

ــــ الـــصادر باملرســـوم امللكـــي رقـــم  الـــسعوديةةباململكـــة العربيـــ بتـــاريخ ) ٣٨/م( ـ
جــاء فيهــا مــا و.... دتــه األوىل اهـــ ــــ لتعريــف مهنــة املحامــاة يف م٢٨/٧/١٤٢٢
يقصد بمهنة املحاماة يف هذا النظام الرتافع عن الغري أمام املحاكم وديوان املظامل, (:نصه

واللجــان املــشكلة بموجــب األنظمــة واألوامــر والقــرارات لنظــر القــضايا الداخليــة يف 
ويسمى من يـزاول هـذه املهنـة . اختصاصها, ومزا ولة االستشارات الرشعية والنظامية

٤  ) ()ق لكل شخص أن يرتافع عن نفسهًحماميا وحي

 
  ).١٦٤ع ص١٦جملة العدل ( لوائح نظام املحاماة )١(
  . لعيل حيدر٢/٨٢٠ رشح املجلة )٢(
  . ٦٤ املحاماة تارخيها يف النظم وموقف الرشيعة اإلسالمية منها ص)٣(
 .١٦٤هـ ص١٤٢٣العدد السادس عرش شوال  جملة العدل )٤(

 −١٠−



Wאא 
ــر    ــذا األم ــايتهم هب ــك عن ــىل ذل ــة يف اخلــصومة دل ع ــاء الوكال ــاز الفقه أج

 فالتوكيـل يف اخلـصومة إلقامـة الـدعوى نيابـة عـن ;وتفصيلهم لدقائق اختـصاصه
 : الفقيه السمناينيقولاملدعي جائز 

ه جـاز للقـايض أن يـسمع دعـواه والـدعوى  إن الوكيل إذا صـحت وكالتـ(  
ْمَّ وكــل عمــرو بــن أميــة الــضعليــه فــيام يــصح أن يتــواله لغــريه ألن النبــي 

                                          

ري يف 
 عليهـا وهـو عمـل النـاس يف مجيـع تزويج أم حبيبة بنت أيب سفيان فعقـد للنبـي 

 .١)()األمصار
 ما يتعلق بالوكيـل مـن حيـث جـواز اإلقـراركل  نجد أن الفقهاء ناقشوا كام  

 كالمهـم عـن يف ذلـك نجـده وَوصالحية القبض وصالحية الصلح وتوكيلـه غـري
 :  بقولـه ـرمحـه اهللاـ نه الفقهاء يف ذلك ما ذكره ابن قدامة َّالوكالة بصفة عامة ومما بي

ِّوجيوز التوكيل يف مطالبة احلقوق وإثباهتا واملحاكمة فيها حـارضا كـان املوكـ(  أو لً
ــا صــحيحا أو مريــضا ًغائب ً ــ.ً ــو يوســف وحممــد ه وب ــيىل وأب  قــال مالــك وابــن أيب ل

والشافعي وقال أبو حنيفة للخصم أن يمتنع عـن حماكمـة الوكيـل إذا كـان املوكـل 
ن لـه نقلـه  عليه فلـم يكـه خلصمقًحارضا ألن حضوره جملس احلكم وخماصمته ح

ز النيابـة حـق جتـو: وعلل لذلك بقوله بأنـهإىل غريه بغري رضا خصمه كالدين عليه 
حـال غيبتـه ومرضـه وكـدفع ك  بغري رضاء خصمه  فيهابةفكان لصاحبه االستنفيه 

 انترشت ألهنا  , وهذه قصصاملال الذي عليه وألنه إمجاع الصحابة ريض اهللا عنهم

 
  .١/١٥٦تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون املالكي )١(

 −١١−



ة الشهرة فلم ينقل إنكارها, وألن احلاجة تدعو إىل ذلك, فإنـه قـد يكـون لـه َِّنظَيف م
 .١)(  )و ال حيب أن يتوالها بنفسه عليه, وال حيسن اخلصومة, أَّحق أو يدعى

  الوكالـة باخلـصومة بـأكثر مـن واقعـة وقد استدل الفقهاء عـىل مـرشوعية*  
 : حدثت عىل عهد الصحابة رضوان اهللا عليهم من هذه الوقائع

 :روى اإلمام البيهقي يف سننه عـن عبـداهللا بـن جعفـر ريض اهللا عنـه قـال*   
ره اخلـصومة فكـان إذا كانـت لـه خـصومة كان عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه يك(

 .٢)( )َّ وكلنيٌ عقيلُربَ بن أيب طالب ريض اهللا عنه فلام كَل فيها عقيلَّوك
َّ أيـضا عـن أيب إسـحاق أن عليـا ريض اهللا عنـه وكـ٣)(وما رواه البيهقـي*    ً ل ً

ًامَحُعبداهللا ابن جعفر باخلصومة فقال إن للخصومة ق

                                          

مـن (قـال أبوزيـاد الكـاليب . 
َالقحم) اللغةأهل   .املهالك: ُ

ًوما ذكره ابن قدامة رمحه اهللا من أن عليا ريض اهللا عنـه وكـل عقـيال عنـد *    ً
َّ عليـه فعـيل ووكـَِيضُ له فـيل ومـا قـَِيضُما ق(أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه وقال  ل َّ

 
ـــ ط ونــرش دار الكتــاب العــريب ٥/٢٠٤ املغنــي عــىل الــرشح الكبــري )١(  البــن قدامــة املقــديس احلنــبيل ـ

ط ونـرش دار عـامل . احللـو.ي ودالرتكـ., حتقيـق د٧/١٩٩ًواملغني البن قدامة أيـضا ج.لبنان/بريوت
 .هـ١٤٠٦الكتب للنرش والتوزيع بالرياض ط األوىل 

وانظـر سـنن البيهقـي  .١١٤ نظام املحاماة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف اململكة العربيـة الـسعودية )٢(
 طبـع ونـرش دار املعرفـة.  كتاب الوكالة , باب التوكيل يف اخلصومات مع احلـضور والغيبـة٨١/ ٦ج

 .بريوت , لبنان
 .٦/٨١ السنن الكربى ج)٣(

 −١٢−



ًام وإن َحُ إن للخصومة ق(اهللا بن جعفر عند عثامن ريض اهللا عنه وقالَعبد

                                          

الـشيطان 
 . ١)()هايحرضها وإين ألكره أن أحرضل

<tΑ$s% Éb ®: تعاىل بقوله   عىل جوازهاستدلُ اكام   u‘ ’ ÏoΤ Î) àM ù= tG s% öΝ ßγ÷Ψ ÏΒ $ T¡ø tΡ ß∃% s{ r' sù 

β r& Èβθè=çF ø) tƒ ∩⊂⊂∪ © Ê r& uρ Üχρã≈ yδ uθ èδ ßx |Á øù r& © Éi_ ÏΒ $ZΡ$ |¡Ï9 ã&ù# Å™ ö‘ r' sù z© Éë tΒ # [™ ôŠ Í‘ û© É_ è% Ïd‰ |Á ãƒ ( þ’ ÏoΤ Î) 
ß∃% s{ r& β r& Âχθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ ∩⊂⊆∪ tΑ$s% ‘‰à± t⊥ y™ x8 y‰ àÒ tã y7‹ ½z r'Î/ 〈)(٢  . 

واملفهوم من هذه اآلية الكريمة أن طلب موسى عليه السالم االستعانة (   
بأخيه هارون ليس بقصد القتال أو احلامية بل هو االستعانة به يف الدفاع عنه من 

 عىل مرشوعية االستعانة ًالتهمة املوجهة إليه ألنه أفصح منه لسانا وهذا دليل
 . ٣)() حصول اخلصومة وهو داخل يف الوكالة باخلصومةدبالدفاع عن

ومما سبق ذكره يتضح مرشوعية الوكالة يف اخلصومة ولكن هل هذه   
 إن ) مهنة املحاماة(يف عرصنا احلارض أو) املحامي ( َّالوكالة يعرب عنها بام نسميه

ً فيه قديام وحديثا آراء الفقهاءبيان وذلك يستلزم معرفة هذا املسمى وتعريفه وهذا  ً
 .اك البيانوهما سنتناوله بالتفصيل 

 
 دار عـامل الكتـب ١٤٠٦ط األوىل عـام .احللـو. ودالرتكـي . بتحقيـق د٧/٢٠٠املغني البـن قدامـة ج )١(

 .املرجع السابق. وانظر سنن البيهيقي. للنرش والتوزيع بالرياض
 . ٣٥ ــ ٣٤ ــ ٣٣:  سورة القصص اآليات)٢(

 . ٢, دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت لبنان ط١١/٣١٥ا حممد رشيد رض: تفسري املنار)٣(

 −١٣−



אWא 
حيسن قبل بيان حكم املحاماة وتفصيل آراء العلامء يف حكمها نعرف   

 .١)("التعريف باليشء فرع عن تصوره"باملحاماة فإن 
 وهي من احلامية قال ةعىل وزن مفاعلة ا املحام:ة لغةااملحامتعريف أ ـــ   

ً محى اليشء محيا / قبل أن نتطرق حلكم املحاماة حيسن أن تقدم لذلك بـابن منظور ْ َ
ْومحى ومحاية وحمميه منعه ودفع عنه َ ِ ِ)(٢. 

 بالفتح وبالكرس وحمميه منعه ودفع عنه ًمحى اليشء حيميه محيا: (الزبيديقال   
 ., ويفهم من ذلك أن املراد باملحاماة الدفاع٣) ()هوحاميت عنه حماماة ومحاء منعت عن

 : املحاماة يف االصطالح  تعريفب ـــ
َّلَدَستُمصطلح حماماة مصطلح معارص ومل ي  

                                          

 يف الفقه اإلسالمي عىل تعريف 
يمكن تعريف املحاماة يف لكن  والوكالة باخلصومةهلذا املصطلح وإنام عرفوا 

 ذكرها العلامء والفقهاء املعارصون ومن االصطالح من خالل التعريفات التي
 :هذه التعريفات

 ذي احلق ويدفع بالقانون الذي يستطيع أن يثبت حقاملحامي هو العليم ( ــ ١
ًباطل املعتدى معتمدا يف ذلك عىل علمه بام رشع القانون من حقوق وما ألزم 

ًمن واجبات حفاظا للجامعة وتثبيتا للمصالح ً( )(٤ . 

 
 .١١٥, ١١٤ نظام املحاماة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية ص)١(
  .١٤/١٩٨ لسان العرب )٢(
  .١٠/٩٩ تاج العروس )٣(
  .٨٣ نظام املحاماة يف الفقه اإلسالمي )٤(

 −١٤−



م له املساعدة القضائية  تفويض شخص آلخر خمتص يقد" هناوعرفت بأ ــ  ٢
ًنه يف الدعوى ابتداء أو اعرتاضا أمام املحكمة املختصة يف ترصف ًدفاعا ع ً

 .١)("معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غري مرشوط ثبوته
ــ وجاء يف لوائح نظام املحاماة السعودي تعريف مهنة املحاماة يف املادة األوىل ٣

املحاماة يف هذا النظام الرتافع عن الغري أمام يقصد بمهنة (  :ام ما نصهمن النظ
املحاكم وديوان املظامل, واللجان املشكلة بموجب األنظمة واألوامر 
والقرارات الداخلية يف اختصاصها, ومزاولة االستشارات الرشعية 

فع ًويسمى من يزاول هذه املهنة حماميا وحيق لكل شخص أن يرتا. والنظامية
 .٢)( )عن نفسه

تركز يف مضموهنا عىل إثبات صفة املحامي وخصائصه وهذه التعريفات   
  بينهامنجد أن للوكيل باخلصومة اءتعريفات الفقه ومن خالل .وإثبات اختصاصه

ًا وخصوصًاعموم

                                          

 وما من الوكالة يف اخلصومة أعم وأوسع وأشمل فاملحاماة, 
ة مهنة مستوردة عىل الدين اإلسالمي يمكن قوله يف هذا الباب أن مهنة املحاما

إمكانية تطويعها وحتديد مفامهيها من خالل حيث وموقفها موقف غريها من 
 ذه القواعد والضوابط ومسايرة قواعده وضوابطه وااللتزام هب اإلسالميالفقه

 . والعمل يف فلكها
 مرشوعية يرى األول : من العلامءقوم بعرض آراء فريقنيف أوفيام ييل سو  

رشوعيتها فإىل املحاماة وأحكامها من منظور رشعي  يقول بعدم والثاينملحاماة ا
  .نظاميو

 
  . املرجع السابق)١(
  .١٦٤ ص ١٦لعدل العدد جملة ا)٢(

 −١٥−



א 
 املحاماة ومل يرتكوها بجوازاجته كثري من علامء اإلسالم وفقهائه إىل القول   

ًسدى بل جعلوا هلا ضابطا حمددا يظهر ذلك جليا يف اآلراء والفتاوى التي قيلت  ً ً
ستدلوا باآليات القرآنية واألحاديث النبوية وإمجاع املسلمني عىل يف ذلك وقد ا

ًذلك استنادا إىل إمجاعهم عىل الوكالة يف اخلصومة وهي تدخل ضمن عمل 
 : ًاملحامي ملا يشمله املحامي من عموم وشمول وفيام ييل بعضا منها

אאW 
’ ‘tΑ$s% Éb>u ®: قال تعاىل عىل لسان موسى عليه السالم   ÏoΤ Î) àM ù=tGs% öΝ ßγ÷Ψ ÏΒ $T¡ø tΡ 
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$YΖ≈ sÜ ù=ß™ 〈)(١. 
فموسى عليه السالم قد طلب من اهللا عزوجل أن يرسل معه أخاه هارون   

لكي حيارب معه أو حيميه وإنام لكل يدافع عنه وخص ذلك بالذكر بقوله هو 
ًأفصح مني لسانا ومن ذلك جاز أن يقوم شخص بالدفاع عن آخر وهو ما 

 . يتضمنه عمل املحامي فجاز عمل املحامي بضوابطه الرشعية
 
 
 
 

                                           
  .٣٥ ــ ٣٤ ــ ٣٣:  سورة القصص اآليات)١(

 −١٦−



אאW 
ومن األحاديث النبوية ما رواه اإلمام أيب داود السجستاين يف سننه وذكره   

قال رسول : الشيخ األلباين رمحه اهللا يف صحيح سنن أيب داود  عن أم سلمة قالت
إنام أنا برش وأنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون احلن بصحته @اهللا 

سمع منه فمن قضيت له من حق أخيه من بعض فأقىض له عليه عىل نحو ما أ
 .١)(ًبيشء فال يأخذ منه شيئا فإين أقطع له قطعة من النار

 أحوال الناس من حيث حسن املنطق فهذا احلديث بني لنا فيه املصطفى   
وفصاحة اللسان وتباينهم واختالفهم وحاهلم أمام القايض فإذا كان املرء ضعيف 

من إيضاح حجته وبيان دعواه فمن هذا وما البيان قليل الفصاحة ملا أمكن له 
اختاذ من ينوب عن املرء يف  من اآلية الكريمة التي ذكرناها نعلم أنه جيوز سبق

 وفهم ودراية  وفطنةذا علممن ينوب عنه ًإيضاح وبيان حجته خصوصا إذا كان 
 .  احلكيمبأحكام الشارع

אW 
ء عىل جواز الوكالة وبام أن ذكر كثري من الفقهاء إمجاع العلامء والفقها  

املحاماة التي نبتغيها هلا أصل فقهي وهو الوكالة كان من األحرى بنا أن نعود إىل 
 مقتضيات العرص من خالل ةأهل املهنة يف رشيعتنا لتطوير هذه املهنة ملواكب

 : نصهما الرشيعة اإلسالمية جاء يف كتاب فقه السنة, 
ة بل عىل استحباهبا ألهنا نوع من التعاون  أمجع املسلمون عىل جواز الوكال"  

 . عىل الرب والتقوى الذي دعا إليه القرآن الكريم وحثت عليه السنة
?θçΡuρ$yès?uρ ’n#) ®:  قال تعاىل tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ¨uρô‰ãèø9 $# uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( 

                                           
ــاين رقــم )١( ــاين رقــم ) ٣٥٨٣( صــحيح ســنن أيب داود لأللب ــن ماجــه لأللب ) ٢٣١٧(وصــحح ســنن اب

  ).٢٦٢٤(واإلرواء رقم ) ١١٦٢, ٤٥٦(والسلسلة الصحيحة لأللباين رقم 

 −١٧−



¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s) Ïèø9 $# 〈)(١  )(٢.   
 ــ: منها علامئنا يف العرص احلديث وفتاوىما نصت عليه كذا و  

 يف اململكة  والدعوة واإلرشاد ــ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء١
 :ية السعودية بجواز املحاماة واالشتغال هباالعرب

 حاماة? حيث ورد يف جواب عن سؤال عن حكم االشتغال يف وظائف امل  
إذا كان يف االشتغال باملحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال : اجلواب  

َّللباطل رشعا ورد احلقوق إىل أرباهبا ونرصة املظلوم فهو مرشوع ملا يف ذلك من  ََ ً
وإال فال جيوز ملا فيه من التعاون عىل اإلثم والعدوان . التعاون عىل الرب والتقوى

θçΡ#) ®: قال تعاىل uρ$yès?uρ ’ n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ¨uρô‰ãèø9 $# uρ 〈)(٣ )(٤.
 أثناء  ـرمحه اهللاـ فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني لفتوى  وردتو  

 : عضويته هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية
ة اخلري والذي عنه وذكر أهنا بجواز العمل يف مهنة املحاماة إن كانت حلامي  

’ θçΡuρ$yès?uρ#) ®: تعترب محاية حممودة مأمور هبا يف قوله تعاىل n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ 
(#θçΡuρ$yès? ’ n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ¨uρô‰ãèø9 $# uρ 〈)(٥  )(٦ . 

                                           
  .٢:  سورة املائدة, اآلية)١(
لبنان, والفـتح لإلعـالم العـريب / السيد سابق, ط ونرش مؤسسة الرسالة , بريوت/  فقه السنة للشيخ)٢(

  .هـ١٤١٨ ١بالقاهرة, ط
  .٢:  سورة املائدة, اآلية)٣(
, نرشت يف جملة احلرس الوطني عدد ذي ٣٥٣٢ً نظام املحاماة يف الفقه اإلسالمي نقال عن فتوى رقم )٤(

  .هـ١٤١٤القعدة السنة 
  .٢ :اآلية:  املائدة)٥(
  . العدد العارش السنة األوىل) املسلمون(املرجع السابق عن فتوى منشورة يف جريدة )٦(

 −١٨−



فضيلة الشيخ عيل حامد عبدالرحيم من علامء األزهر لفتوى  وردتو  
 : ؤال نصهحيث ورد إليه س

املحامي إذا دافع عن : فأجاب بقوله) ما رأى الدين يف العمل باملحاماة?(  
ًاحلق ووقف إىل جانبه دائام فعمله مشكور وأما إذا كان يعمل لكسب القضية بحق 

 .١)(أو بباطل فعمله باطل حرام ال جيوز
אW 

ىل جواز أن مجيع أصحاب هذا الرأي قد اتفق مضمون كالمهم وأقواهلم ع  
املحاماة إذا كانت مبنية عىل أحكام الرشع ويف حدود ضوابطه وتدور يف فلك 
أحكامه وكان ضابطها احلدود الرشعية فام شذ عن ذلك خرج عن اجلواز إىل املنع 

 .واهللا أعلم
 :  عدم مرشوعية املحاماةيرى العلامء من  ومن

 عدم حمبتهم للتطبيق  ذلك إىلَدَرَ مَّ ولعل,نوهذا االجتاه مل يسلكه كثريو  
لمحاماة ل  السيئةوانباجل عن احلضارات األخرى أو ملا عرفوه من أحد األخذو

 من أكرب رفةاحلن هذه يرون أ( :وهلذا فرفضوا األمر بأكمله التي ال يقرها اإلسالم
 أكربها وأشنها وال يمكن أن تقال أي  هيكمة بلامعايب النظام احلارض للمح

َمَ أما من الوجهة العقيةُُل من الوجهة اخل تربير بقائهاكلمة يف

                                          

لية فليس هناك حاجة 
  إن حرفة;ها بطريقة غري طريقة املحاماةحقيقية ألعامل املحكمة ال يمكن سن

 
هـ اجلزء احلـادي عـرش الـسنة ١٤١٠ذو القعدة (  املرجع السابق عن فتوى نرشت بمجلة األزهر عدد)١(

  ). الثانية والستون

 −١٩−



 ون أنهروبناء عىل كل هذا ي ....,١)("ً شديداًاإلسالم وجوده إباءماة مما يأبى املحا
كام يعللون لذلك .٢)()ًايجينها تدر املحاماة وتطهري املحاكم مةمن الالزم إلغاء حرف

عمل املحامي حرام ألنه ترافع أمام الطاغوت ويوقر احلكم بأحكام الكفر (: بأن
 القضاة الذين حيكمون بغري ما أنزل اهللا وقد تدخل املبالغات والتطويالت وقروي

 .٣)()يف مرافعاته
 ةيتضح مما سبق أن من رأى عدم مرشوعية املحاماة بنى رأيه عىل صف  
  إذن رشعية منبثقة من الرشيعة اإلسالميةد له هيئةَّ مل حتدحيث املحامي وهيئة

 إن ? أمن الرشيعة اإلسالمية أم من غريها?ته عليه علمه ومرافعن بنىوانبأي قف
ًا كثري ألن طبيعيهذا االجتاه كان رد فعل

                                          

  التي نقلت العربية واإلسالمية من البالد
عية الوض يف القوانني ً واضحا الغرب نجد ذلكدول عن ً مجلة وتفصيالأنظمتها

 .)فإنا هللا وإنا إليه راجعون(التي تعمل هبا وحتكمها يف مجيع مناحي حياهتا 
ومن ال يرى مرشوعية املحاماة من يرى ه ال يوجد بني  وعىل كل حال فإن  

  بام أنزل اهللا من رشائعً فهم مجيعا يريدون احلكمخالف جوهري مرشوعيتها
 .لكن لكل فريق وجهته وأدلته واهللا أعلم ووأحكام

 : املحاماة من منظور نظاميجـ ـــ  
أن لكـل شـخص الرتافـع :  يف املادة األوىل من نظام املحامـاة الـسعوديجاء  

عن نفسه, كام اشتملت املادة األوىل, والثامنة عـرشة, والتاسـعة عـرشة عـىل إثبـات 

 
  ).٢٤٤سالم وهديه للمودودي نظرية اإل( , عن كتاب٧٥ املحاماة يف ضوء الرشيعة اإلسالمية ص)١(
  . عن كتاب العقيدة وأثرها يف بناء اجليل لعبد اهللا غرام رمحه اهللا١٢٠نظام املحاماة يف الفقه اإلسالمي ص)  ٢(
  . ١٨١ العقيدة وأثرها يف بناء اجليل ص)٣(

 −٢٠−



لت املادة الرابعة واألربعـون واشتم.حق التوكيل عىل اخلصومة, وحضور التحقيق
اخلصومة حيـرضون بأنفـسهم وكالء من نظام املرافعات الرشعية السعودي عىل أن 

 .أو من ينوب عنهم
وكذا املادة األربعون بعد املائة من نظام اإلجـراءات اجلزائيـة الـسعودي قـد   

حكمـة جيب عىل املتهم يف اجلرائم الكبرية أن حيـرض بنفـسه أمـام امل: (نصت عىل أنه
مع عدم اإلخالل بحقه يف االستعانة بمن يدافع عنه, أما يف اجلرائم األخرى فيجوز 

ًله أن ينيب عنه وكيال أو حماميا لتقديم دفاعه, وللمحكمة يف كل األحو ال أن تـأمر ً
ًوتـــشمل اجلـــرائم الكبـــرية قـــضايا احلـــدود مجيعـــا,  .ًبحـــضوره شخـــصيا أمامهـــا

 ما فيه حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة معدود والقصاص يف النفس و ما دوهنا; ألن
ًمن الكبائر عند أهـل العلـم, وألن مـا أوجـب حـدا أو قـصاصا ال يقبـل فيـه إقـرار  ً

 ١)()الوكيل

                                           
  . ٣/٥٤٧، ٢/٣١٥ج رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١(

 −٢١−



Wא 
كل من صح ترصفه يف يشء بنفسه, وكان مما تدخله النيابة, ( :القاعدة أن  

ًصح أن يوكل فيه رجال ِّ ً كان أو امرأة, حرا كان أو عبدا, مسلام كان أو كافراَّ ً وأما . ًً
من يترصف باإلذن, كالعبد املأذون له, والوكيل, واملضارب, فال يدخلون يف 

. لكن يصح من العبد التوكيل فيام يملكه دون سيده, كالطالق واخللع. هذا
ه, من الطالق وكذلك احلكم يف املحجور عليه لسفه, ال يوكل إال فيام له فعل

وكل ما يصح أن يستوفيه بنفسه, وتدخله  . واخللع, وطلب القصاص, ونحوه 
. النيابة, صح أن يتوكل لغريه فيه, إال الفاسق, فإنه يصح أن يقبل النكاح لنفسه

. وكالم أيب اخلطاب يقتيض جواز ذلك. وذكر القايض أنه ال يصح أن يقبله لغريه
 . ١)()وهو القياس

األمور التي ال جيوز و هاء األمور التي جيوز التوكيل فيهاقسم الفقوقد   
 أن ماًكون هذه األمور حقا هللا عزوجل وإإما أن تألنه : التوكيل فيها إىل قسمني

 . ً حقا للعبادتكون
والوكالة يف حقوق اهللا : الوكالة يف حقوق اهللا عزوجل: القسم األول  

 : ثباتباإلوالثاين باالستيفاء  أحدمها :عزوجل نوعان
 اتفق أئمة املذاهب األربعة يف اجلملة عىل أنه جيوز : ــ التوكيل يف استيفاء احلدود١

 . ٢)( استيفاء حدود اهللا تعاىل ويف القصاصّ أن يوكل يفللحاكم

                                           
  . ٧/١٩٧,١٩٨بيل ج املغني البن قدامة املقديس احلن)١(
  .٨/٤٠٦, والفقه اإلسالمي وأدلته جـ٥/٨١ املغني )٢(

 −٢٢−



أما التعازير فيجوز التوكيل بإثباهتا واستيفائها باتفاق احلنفية وباقي   
ًكل غائبا أم حارضا ألنواملهب وللوكيل أن يستويف سواء أكان املذا  حق  التعزيرً
 .١)(لشخص وال يسقط بالشبهات بخالف احلدودل
ن احلد ال حيتاج يف إظهاره عند القايض  إ:قال احلنفية:  ــ التوكيل بإثبات احلدود٢

إىل اخلصومة أي للدعوى كحد الزنا ورشب اخلمر فال يصح فيه التوكيل 
 كحد الرسقة وحد ومة أي إقامة الدعوى فيه إىل اخلصبإثباته وإن كان مما حيتاج

وقال  ,ريمة املوجبة للحدلتوكيل فيه بإقامة البينة عىل اجلالقذف فيجوز ا
 هللا سبحانه  ال جيوز التوكيل يف إثبات حدود اهللا تعاىل ألن احلق فيها:الشافعية

 أما إثبات القصاص وحد القذف فيجوز , قد أمرنا بدرء احلدودوتعاىل ونحن
وقال دمي فجاز التوكيل يف إثباته كاحلق يف املال آليها ألهنام حق التوكيل ف
ل ِّ جيوز التوكيل يف إثبات القصاص وحد القذف يف حرضة املوك:احلنابلة

 والوكيل اموغيبته ألهنام من حقوق اآلدميني وتدعوا احلاجة إىل التوكيل فيه
 :٢)(ة يف املغنيقال ابن قدام .ل يف درء احلدود بالشبهات ِّيقوم مقام املوك

ًفأما حقوق اهللا تعاىل فام كان منها حدا كحد الزنى والرسقة, جاز التوكيل يف  (  
ُدْغا(:   قالاستيفائه, ألن النبي 

                                          

 يا أنيس إىل امرأة هذا, فإن اعرتفت 
  وأمر النبي (.  ٣)(فغدا  عليها أنيس, فاعرتفت, فأمر فرمجت. )فارمجها

 
  .   الفقه اإلسالمي وأدلته املرجع السابق)١(
  .٨/٤٠٦, والفقه اإلسالمي وأدلته جـ٢٠١, ٧/٢٠٠ املغني)٢(
 .٢٥٠. ٢٤١, ٢٤٠, ٣/١٣٤من كتاب الوكالة, ج. باب الوكالة يف احلدود:  أخرجه البخاري, يف)٣(

 −٢٣−



ًل عثامن عليا يف إقامة حد الرشب عىل الوليد بن ووك(. ١)()برجم ماعز, فرمجوه
ووكل عيل احلسن يف ذلك, فأيب احلسن, فوكل عبد اهللا بن جعفر, . عقبة

وألن احلاجة تدعو إىل ذلك; ألن اإلمام ال يمكنه تويل . ٢)( )فأقامه, وعيل يعد
. ال جيوز يف إثباهتا: وقال أبو اخلطاب. وجيوز التوكيل يف إثباهتا. ذلك بنفسه

وهو قول الشافعي; ألهنا تسقط بالشبهات, وقد أمرنا بدرئها هبا, والتوكيل 
وكله يف @ حديث أنيس; فإن النبي )أي للحنابلة(ولنا,. يوصل إىل اإلجياب

وهذا يدل عىل أنه مل ). فإن اعرتفت فارمجها:( ًإثباته واستيفائه مجيعا, فإنه قال
وألن احلاكم إذا استناب, دخل . ًيعايكن ثبت, وقد  وكله يف إثباته واستيفائه مج

يف ذلك احلدود, فإذا دخلت يف التوكيل بطريق العموم, وجب أن تدخل 
 .ل يف درئها بالشبهاتِّوىل, والوكيل يقوم مقام املوكاأل  بطريقبالتخصيص

, فام كان منها له تعلق باملال, كالزكاة والصدقات واملنذورات وأما العبادات   
لتوكيل يف قبضها وتفريقها, وجيوز للمخرج التوكيل يف والكفارات, جاز ا

أخرج زكاة مايل من : وجيوز أن يقول لغريه. إخراجها ودفعها إىل مستحقها
 بعث عامله لقبض الصدقات وتفريقها, وقال ملعاذ حني مالك; ألن النبي 

أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم, فرتد يف فقرائهم, (: بعثه إىل اليمن
فإن هم أطاعوك بذلك, فإياك وكرائم أمواهلم, واتق دعوة املظلوم, فإنه ليس 

                                           
  .٣/١٣٢٠. باب من اعرتف عىل نفسه بالزنى, من كتاب احلدود:  أخرجه مسلم, يف)١(
  .١٣/١٣٣١ رواه مسلم باب حد اخلمر, من كتاب احلدود )٢(

 −٢٤−



وجيوز التوكيل يف احلج إذا أيس املحجوج عنه من  . ١)( )بينها وبني اهللا حجاب
 .وجيوز أن يستناب من حيج عنه بعد املوت. احلج بنفسه, وكذلك العمرة

الطهارة من احلدث, فال , كالصالة والصيام ووأما العبادات البدنية املحضة   
جيوز التوكيل فيها; ألهنا تتعلق ببدن من هي عليه, فال يقوم غريه مقامه فيها, 
ُإال أن الصيام املنذور يفعل عن امليت, وليس ذلك بتوكيل; ألنه مل يوكل يف 

ًوال جيوز يف الصالة إال يف ركعتي الطواف تبعا . ذلك, وال وكل فيه غريه
وال . املنذور, ويف االعتكاف املنذور عن امليت روايتانويف فعل الصالة . للحج

جتوز االستنابة يف الطهارة, إال يف صب املاء, وإيصال املاء إىل األعضاء, ويف 
 تطهري النجاسة عن البدن والثوب وغريمها

 : الوكالة يف حقوق العباد: القسم الثاين
  :ًأما الوكالة يف حقوق العباد فتنقسم إىل قسمني أيضا  
طراف شبهة كالقصاص يف القتل أو األ ما كان استيفاءه مع وجود :األول  

وز التوكيل يف استيفائه  يف إثباته عند أيب حنيفة وحممد وال جيوهذا يصح التوكيل
هة  املجني عليه ألنه قد يرتفع بحضور املجني عليه وعفوه عنه ففيه شبحال غيبة

 . العفو واحلدود تدفع بالشبهات
كها و صاحبها وترجيوز للوكيل أن يتسلمها مع وجود شبهة عف ما :الثاين  

 أنه تصح الوكالة باستيفائه وإثباته باتفاق العلامء ملن هي عليه وحكم ذلك
ل أحد هيتدي إىل وجوه  إذ ليس ك;والدليل عىل جوازه هو حاجة الناس

ًااخلصومات وصح أن علي

                                          

 جعفر عند عثامن ريض اهللا عنهامل عبداهللا بن َّ وك

 
 .١٥٩, ١٥٨, ٢/١٣٠باب وجوب الزكاة :  أخرجه البخاري يف)١(

 −٢٥−



 وإن ًامَحُإن للخصومة ق( :ل عبداهللا بن جعفر عند عثامن ريض اهللا عنهام وقالَّوكو
 . ١)() ألكره أن أحرضهارضها وإينالشيطان ليح

 :قال ابن قدامة رمحه اهللا  
وقد ذكرنا الدليل عليه . ًال نعلم خالفا يف جواز التوكيل يف البيع والرشاء(  

 التوكيل فيه; ألنه قد يكون ممن ال حيسن  من اآلية واخلرب, وألن احلاجة داعية إىل
ٌوقد يكون له مال وال حيسن . البيع والرشاء, أو ال يمكنه اخلروج إىل السوق

التجارة فيه, وقد حيسن وال يتفرغ, وقد ال تليق به التجارة لكونه امرأة, أو ممن 
ملصلحة ًوحتصيال / ًيتعريهبا, وحيط ذلك من منزلته, فأباحها الرشع دفعا للحاجة,

وجيوز التوكيل يف احلوالة, والرهن, والضامن . اآلدمي املخلوق لعبادة اهللا سبحانه
والكفالة, والرشكة, والوديعة, واملضاربة, واجلعالة, واملساقاة, واإلجازة, 
والقرض, والصلح, والوصية, واهلبة, والوقف, والصدقة, والفسخ, واإلبراء, 

وال نعلم يف .  التوكيل فيها, فيثبت فيها حكمهألهنا يف معنى البيع يف احلاجة إىل
وجيوز التوكيل يف عقد النكاح يف اإلجياب والقبول; ألن . ًيشء من ذلك اختالفا

وألن احلاجة تدعو . َّ وكل عمرو بن أمية, وأبارافع, يف قبول النكاح لهالنبي 
  ه, فإن النبي إليه, فإنه ربام احتاج إىل التزوج من مكان بعيد, ال يمكنه السفر إلي

وجيوز التوكيل يف الطالق, واخللع, . ٢)(ٍتزوج أم حبيبة, وهي يومئذ بأرض احلبشة
والرجعة, والعتاق; ألن  احلاجة تدعو إليه, كدعائها إىل التوكيل يف البيع 

والنكاح

                                          

وجيوز التوكيل يف حتصيل املباحات, كإحياء املوات, وإسقاء املاء, . 
هنا متلك مال بسبب ال يتعني عليه, فجاز التوكيل واالصطياد, واالحتشاش; أل
 

  .٤٠٧ املرجع السابق ص)١(
  .٦/٤٢٧ أخرجه اإلمام أمحد , يف املسند )٢(

 −٢٦−



ّوجيوز التوكيل يف إثبات القصاص, وحد القذف, . فيه, كاالبتياع واالهتاب
واستيفائهام, يف حرضة املوكل وغيبته; ألهنام من حقوق اآلدميني, وتدعو احلاجة 

تواله إىل التوكيل فيهام, ألن من له حق قد ال حيسن االستيفاء, أو ال حيب أن ي
 .بنفسه

ًوال يصح التوكيل يف الشهادة; ألهنا تتعلق بعني الشاهد لكوهنا خربا عام   
ًفإن استناب فيها, كان النائب شاهدا . رآه أو سمعه, وال يتحقق هذا املعنى يف نائبه

وال يصح يف . ًعىل شهادته, لكونه يؤدي ما سمعه من شاهد األصل, وليس وكيال
علق بعني احلالف والناذر, فأشبهت العبادات البدنية األيامن والنذور; ألنه تت

وال يف الرضاع; . وال يصح يف اإليالء والقسامة واللعان; ألهنا أيامن. واحلدود
ألنه خيتص باملرضعة واملرتضع, ألمر خيتص بإثبات حلم املرتضع, وإنشاز عظمه 

, وال االستنابة وال يف الظهار; ألنه قول منكر وزور, فال جيوز فعله. بلبن املرضعة
وال يف كل حمرم; . وال يف اجلنايات; لذلك. وال يصح يف الغصب; ألنه حمرم. فيه

 .١)( )ألنه ال جيوز له فعله, فلم جيز لنائبه

                                           
مـضني املحتـاج إىل معرفـة : ًوانظـر أيـضا .٢٠٣, ٢٠٠, ١٩٩, ٧/١٩٨ املغني البن قدامـة جــ:انظر )١(

تبرصة احلكام البن فرحـون : ًوانظر أيضا. ٢٢١ :٢/٢١٩معاين ألفاظ املنهاج للرشبيني اخلطيب جـ
أحكــام املرافعــات يف الفقــه اإلســالمي وتطبيقهــا املعــارص يف : وانظــر. ١٣٣, ١/١٣٢املــالكي جـــ 

 مطـابع ٧٤, ٧٣احلميـدان صمحيدان بـن عبـد اهللا . م الرشعية يف اململكة العربية السعودية أ داملحاك
 .م٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢١مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج العربية ط الرياض عام 

 −٢٧−



  Wא 
وال تصح الوكالة إال باإلجياب والقبول, ألنه عقد تعلق به حق كل واحد (  

وجيوز اإلجياب بكل . , فافتقر إىل اإلجياب والقبول, كالبيعَّملوكلِّ املوكل وامن
فإن . ُأذنت لك يف فعله:أن يقولكلفظ دل عىل اإلذن, نحو أن يأمره بفعل يشء, 

ً وكل عروة بن اجلعد يف رشاء  شاة بلفظ الرشاء, وقال اهللا تعال, خمربا عن النبي
#) ®:أهل الكهف أهنم قالوا ûθèW yèö/ $$sù Ν à2y‰xm r& öΝ ä3 Ï% Í‘ uθÎ/ ÿ⎯ Ïν É‹≈ yδ ’ n<Î) Ïπ sΨƒÏ‰yϑø9 $# ö ÝàΖ uŠ ù=sù !$pκ š‰ r& 

4‘ x. ø—r& $YΒ$ yèsÛ Ν à6 Ï?ù'uŠ ù=sù 5− ø—Í Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ 〈 )(فجرى جمرى . وألنه لفظ دال عىل اإلذن . ١
وجيوز بكل فعل . وكل لفظ دل عليه. بلتق. وجيوز القبول بقول. وكلتك: ولهق

 مل ينقل ما أمره بفعله, ألن الذين وكلهم النبي دل عىل القبول, نحو أن يفعل 
وألنه إذن يف الترصف, فجاز القبول فيه بالفعل, كأكل . متثال أمرهعنهم سوى ا

ًوجيوز القبول عىل الفور والرتاخي, نحو أن يبلغه أن رجال وكله يف بيع . الطعام
بعد مدة أو يأمره بفعل يشء, فيفعله . قبلت: أو يقول. يشء منذ سنة, فيبيعه

ًفعلهم, وكان مرتاخيا عن توكيله لوكالته كان ب طويلة, ألن قبول وكالء النبي 
  .٢)( ) يرجع عنه, فأشبه اإلباحةوألنه إذن يف الترصف, واإلذن قائم, ما مل. إياهم

أو . وكلتـك يف كـل يشء: فإن قـال. وال تصح الوكالة إال يف ترصف معلوم  
مل .  التـرصف فيـه لـكأو يف كل مـايل.  جيوز يلأو يف كل ترصف. يف كل قليل وكثري

يصح, ويملـك بـه كـل : وقال ابن أيب ليىل. وهبذا قال أبو حنيفة, والشافعي. يصح

                                           
 .١٩:سورة الكهف)١(
املرجـع : الميأحكام املرافعات يف الفقه اإلس. ٢٠٤  , ٢٠٣/ ٧ املغني البن قدامة املقديس احلنبيل ج)٢(

 .السابق

 −٢٨−



ولنـا, أن . بع مايل كله: ما تناوله لفظه; ألنه لفظ عام, فصح فيام يتناوله, كام لو قال
ًيف هذا غررا عظيام, وخطرا كبريا; ألنه تدخل فيه هبة ماله,  ً وطالق نسائه, وإعتاق ًً

ويلزمــه املهــور الكثــرية, واألثــامن العظيمــة, فــيعظم . رقيقــه, وتــزوج نــساء كثــري
   . الرضر
 :ًمقيدا وقد يكون ,ًمطلقاالتوكيل باخلصومة قد يكون ثم إن   

في هذه احلالة فالوكالة تشمل املخاصـمة ومـا يرتتـب عـىل ذلـك ف ًفإن كان مطلقا 
  :من
 تقيـد الوكالـة فيكـون التوكيـل يف دوقـ :نكـاراإلقـرار أو  لإلصالحية الوكيـل ـــ ١

أمـا إذا كـان . , وال جيوز يف هذه احلالـة للوكيـل اإلقـرار أو اإلنكـار فقطاملخاصمة
 إذا حـدث ذلـك يف جملـس احلكـم كـام يـراه ;ًالتوكيل مطلقـا, فيـصح منـه األمـران

 , وإن كـان أبـوح منـهال يـص, أما إذا حدث ذلك يف غري جملس احلكم, فإنه احلنفية
 احلنفيةأما إذا وكله باخلصومة واإلقرار فإن . يوسف يرى صحة اإلقرار يف احلالني

ــه ي ــا ليــرون أن ًكــون وكــيال بــذلك, خالف  ب, ويــشري الطرابلــيس إىل ســبةلــشافعيً
اخلالف بني املذهبني, وهو اخلالف حول حقيقة التوكيـل وعالقـة ذلـك بـاإلقرار, 

 أن ةًرارا يف حد ذاته, ففي الوقت الـذي يـرى الـشافعيفهل يعد التوكيل باإلقرار إق
ً يـرون أنـه ال يكـون إقـرارا احلنفيـة وكالـة فـإن عدوهيًذلك يعد إقرارا, وبالتايل فال 

ًباعتبار عـدم تـوافر رشوط اإلقـرار, ولـذلك ال يعـد توكيلـه إقـرارا ال رصحيـا وال  ً
 غـريه, دون حاجـة إىل ًجمازا, عىل أساس أن اإلنـسان قـد حيتـاج إىل اإلقـرار بلـسان

كام أن استثناء اإلقرار من التوكيل حيولـه إىل توكيـل باإلنكـار, . املثول أمام القايض
 الوكالة عـن إمكانيـة اإلقـرار أو ْتَيِّلُولو رصح بذلك ال يتمكن من اإلقرار فإذا خ

ويتضح لنـا وجاهـة الـرأي ومنهم من يرى أن ذلك جائز, ,  فال يصح ذلكاإلنكار

 −٢٩−



ً واملالكيـة يـرون أن التوكيـل ال يكـون تامـا وصـحيحا إال إذا .١)( الثايناألول دون ً
 .٢)( واإلنكار, اإلقرار:ً معانص أنه وكيله يف األمرين

  مال إذا قىض القايض به يملك قبضهالوكيل باخلصومة يف: لقبض ــ صالحيته ل٢
خلصومة عند مجهور احلنفية وعند زفر ال يملك ودليله أن املطلوب من الوكيل با

االهتداء إىل احلق ومن الوكيل بالقبض األمانة وليس كل من هيتدي إىل يشء 
 .  بالقبضًيؤمتن عليه فال يكون التوكيل باخلصومة توكيال

والفتوى اليوم عىل قول زفر رمحه اهللا بظهور اخليانة (قال صاحب اهلداية   
 وقال الشافعية ٣)(يف الوكالة وقد يؤمتن عىل اخلصومة من ال يؤمتن عىل املال

واحلنابلة إن الوكيل باخلصومة ال يملك القبض ألنه غري مأذون به رصاحة وال 
 .٤)()ًعرفا إذ ليس كل من يرضاه لتثبيت حق يرضاه لقبضه

اجلمهور احلنفية يملك الوكيل باخلصومة عند ال : لصلح واإلبراء ــ صالحيته ل٣
 .٥)(ه وال اإلبراء عنه املصاحلة عن احلق املوكل بوالشافعية واحلنابلة

אW 
  العربية السعودية من نظام املحاماة باململكةةنصت املادة احلادية عرش  
  .هـ١٤٢٢  عىلالصادر

ًعىل املحامي مزاولة مهنته وفقا لألصول الرشعية واألنظمة املرعية    

                                           
   معــني احلكــام فــيام يــرتدد بــني اخلــصمني مــن األحكــام لإلمــام عــالء الــدين أبــو احلــسن الطرابلــيس , )١(

  . هـ١٣٩٣ مطابع مصطفى البايب احللبي بالقاهرة ٩٤ ــ ٩٣ص
  . ١٧٩, ١ تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون املالكي, جـ)٢(
  .١٩/١٩وط  املبس)٣(
  .٥/٢١٩ املغني )٤(
  / ٨ الفقه اإلسالمي وأدلته جـ)٥(

 −٣٠−



بكرامتها واحرتام القواعد والتعليامت الصادرة يف واالمتناع عن أي عمل خيل 
 .١) (هذا الشأن

 لألصول الرشعية فال ت هذه املادة للمحامي أن تكون مرافقهفقد حدد  
 أن يتوكل عن غريه يف دعوى أو نفيها وهو يعلم أن ١١/١جيوز له بنص الفقرة 

 . صاحبها ظامل ومبطل وال يستمر فيها إذا ظهر له ذلك أثناء التقايض
وكذلك وضعت له قواعد وأسـس الرتافـع واملخاطبـة الـرشيعة اإلسـالمية   
 .الغراء

                                           
  . ٥٩١, ونظام املحاماة ص١٧٧ جملة العدل ص)١(

 −٣١−



Wא 
نيفــة أن الوكالــة يف احليــرى اشــرتط بعــض الفقهــاء رضــا اخلــصم حيــث *   

 بـأن ةالـشافعيويـرى اخلصومة ال تقبل من غري املعذور احلارض إال برضا خـصمه, 
ا اخلصم صـحيح والزم; ألن ذلـك تـرصف يف خـالص التوكيل حتى مع عدم رض

 .حقه, وال يقترص ذلك عىل طرف دون اآلخر
أال يظهر منه ما يـدل عـىل الـشغب ًأيضا ويشرتط يف الوكيل يف اخلصومة *   
 يف اخلــصومة, وإذا ظهــر منــه ذلــك فللقــايض احلــق يف إبعــاده, وأال يقبلــه  واللــدد

 . ًوكيال ألحد بعد ذلك
الوكيــل أن يبــادر بالقيــام بتنفيــذ مــا وكــل فيــه مــن إجــراء كــام يــشرتط يف *   

املخاصمة دون مماطلة ولو ترك املخاصمة فرتة حددت يف املذهب املـالكي بـسنتني 
فإن ذلك يرتتـب عليـه طلـب جتديـد الوكالـة مـن املوكـل وبعـضهم يـرى أن ذلـك 
حيدث لو مـرت سـتة أشـهر دون أن يبـدأ بـام وكـل فيـه, فيطالـب بتجديـد وكالتـه, 
ًبخالف ما لو طالت فرتة اخلصومة واستمرت سـنتني, فـام دام الوكيـل مـستمرا يف 

 .١)(املرافعة دون أن يقطعها فوكالته قائمة
ًومن رشوط صحة وكالة الوكيل والقبول هبا أال يعلم عن موكله يقينا *   

ًأو ظنا أنه يف خماصمته التي وكله فيها يدعي بالباطل أو يدافع عنه, وذلك بكونه 
ٍملا يف دعواه أو جاحدا يف إنكاره حقا ثابتا يدعيه خصمه; ألنه حينئذ يكون ظا ً ً ً ً

ًرشيكا ملوكله يف ظلمه وجوره, ويكون عمله هذا من باب التعاون عىل اإلثم 
وقد فرس القايض أبو يعىل قول . والعدوان, وهو أمر منهي عنه يف رشيعة اإلسالم

                                           
  . ١٨٠, ص١تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون املالكي , جـ)١(

 −٣٢−



⎯ Ÿωuρ ®: اهللا سبحانه وتعاىل ä3 s? t⎦⎫ ÏΖ Í←!$y‚ ù=Ïj9 $Vϑ‹ ÅÁyz ∩⊇⊃∈∪ 〈 ]بأن هذا ]. ١٠٥: النساء
ًيقتيض منع املخاصمة عن الغري إثباتا أو نفيا دون معرفة احلقيقة, ويقول القرطبي  ً

بأن يف هذا دليل عىل أن النيابة عن املبطل واملتهم يف اخلصومة ال : (يف تفسريها
  . ١)() أنه حمقجيوز, فال جيوز ألحد أن خياصم عن أحد إال بعد أن يعلم

وال يــسعنا يف هــذا املقــام ال أن نــشيد بــالفكر الفقهــي اإلســالمي يف هــذا *   
 اليـوم, والـذي ال  الوضـعية مع ما هو واقـع يف القـواننيًمتامااملجال الذي يتناقض 

ُت

                                          

ًعنــى بــام إذا كــان املوكــل حمقــا أو مــبطال, ومــا هيمهــم بالدرجــة األوىل هــو كــسب  ًِّ
ًبـل لعـل بعـضا مـنهم .  كون ذلـك يف احلـق أو يف الباطـلالقضية برصف النظر عن

بقدرته عىل املرافعة يـستطيع أن يقلـب احلـق إىل باطـل أو العكـس, كـام قـد تـؤدي 
مهاراته القانونية واللغوية وقدرته اإلقناعية إىل تربئة ساحة املجرم من جرمـه وقـد 

.ًيدان بناء عىل ذلك الربيء 

 
لكتـب املـرصية, القـاهرة, حممـد بـن أمحـد األنـصاري مطبعـة دار ا:  اجلامع ألحكام القرآن, للقرطبي)١(

  . ١٩٤٧, ص٣م, جـ١٩٣٥/ هـ١٣٥٣

 −٣٣−



WאאאFאE 
ًأرسى الفقهاء رشوطا للوكيل وهو املحامي وفيام ييل نذكر الرشوط التي   

اشرتطها الفقهاء يف الوكيل ابتداء ثم نلقي الضوء عىل ما زاده بعض العلامء عىل 
 :  هذه الرشوط لكي تتوفر يف شخص املحامي من هذه الرشوط

ً اشرتط الفقهاء يف الوكيل أن يكون عاقال فال تصح وكالة املجنون أو :  ــ العقل١
الصبي غري املميز أما الصبي املميز فتصح وكالته عند األحناف سواء أكان ما 

 . ًزدنا يف التجارة أو حمجورا
واشرتط هذا الرشط ألن الوكيل يقوم مقام املوكل يف العبارة فالبد من أن   

هلية العبارة ال تكون إال بالعقل والتمييز وقد زوج ابن يكون من أهل العبارة وأ
 .ًأم سلمة وكان صبيا النبي 

 واملالكية واحلنابلة وكالة الصبي واملغمى عليه غري صحيحة ألن ةوقال الشافعي  
 .١)( غري مكلف فال تصح مبارشته الترصف لنفسه فال يصح توكلهكل واحد منهام

ً يف الوكيل أن يكون قاصدا نفية اشرتط احل:دًيكون الوكيل قاصدا للعق ــ أن ٢
ًأن ال يكون هازال وأن يعلم بالتوكيل يف فلو وكل رجال وللعقد  بيع كتابه بً

فباعه الوكيل من رجل قبل أن يعلم بالوكالة ال جيوز بيعه حتى جييزه املوكل أو 
بة الوكيل بعد علمه بالوكالة وعلم الوكيل بالوكالة يثبت باملشافهة أو الكتا

إليه, أو بإرسال رسول إليه أو بإخباره عن طريق رجلني أو رجل عدل أو غري 
 .٢)(عدل وصدق الوكيل

                                           
  ).املرجع السابق.(, وبدائع الصنائع لعالء الدين الكاساين٥/٦٥ الفقه اإلسالمي وأدلته )١(
  .٤٠٦٤١٥ املرجع السابق )٢(

 −٣٤−



 فلو وكل أحد رجلني مل تصح :ً ــ أن يكون الوكيل معينا إما بنسبة أو إشارة إليه٣
 .ًالوكالة للجهالة وأن يكون عاملا كذلك بموكله بوصف له أو شهرة

ملالكية والشافعية احلرية يف الوكيل أما األحناف فقد  اشرتط فقهاء ا: ــ احلرية٤
 وللعبد أن يتوكل بأن ": أجاز وكالة العبد بينام فصل ابن قدامة احلنبيل بقوله

اإلذن ًسيده وليس له التوكيل بغري إذن سيده وإن كان مأذونا له يف التجارة ألن 
 يف عرصنا احلارض , وبالرغم من ورم وجود الرق١)(يف التجار ال يتناول التوكيل

 .إال أنه باب من أبواب الفقه ال يمكن تركه إلمكانية حدوثه يف املستقبل
 ألنه تؤل له الوكالة وما ًفقد اشرتط الفقهاء أن يكون الوكيل رشيدا:  ــ الرشد٥

ًعليها من أحكام وإن مل يكن رشيدا لكان غري كفرع وما يرتتب عليه من ضاع 
 . ًاحلقوق بدال من حفظها

 اشرتط الفقهاء يف الوكيل البلوغ إال األحناف أجازوا للصبي املميز :ــ البلوغ ٦
 . ًإال أن حقوق العقد ال تعود إىل الوكيل ما مل يكن مأذونا له

  وجتنب الدين اإلسالمي رشائعحافظة عىلعني املت والعدالة ً:ال ــ أن يكون عد٧
ًل يكون نائبا ومثال ما يقدح يف االعتقاد والسلوك والعمل وبام أن الوكي ً

 عدالته ت من بيع ورشاء وغريه كانللموكل عند القايض ويف الترصف عنه
  . ًووصوال إىل اهلدف منهاإليه رى إىل االطمئنان حأ

ًأن يكون رجال ألن املرأة بطبيعتها ال يمكن أن تقوم هبذا العمل نظرا ملا *    ً
واب ال حرص هلا من خلوة يرتتب عليه من لقاءات ومقابالت وقد يدخل ينايف أب

ومسفر ومدافعات وغري ذلك من األشياء التي ال يمكن إغفاهلا مع صعوبة توفري 
 . الصورة الرشعية املطمئنة للقلب

                                           
  .٥/٢٠٣, واملغني عىل الرشح الكبري ١/٥٤٦, واملجموع ٧/٣٤٤٧ بدائع الصنائع )١(

 −٣٥−



אW 
  هـ نصت ١٤٢٢ رشوط املحامي من منظور النظام السعودي الصادر عام

 يشرتط فيمن "هـ عىل أن ١٤٢٢ة الصادر املادة الثالثة من نظام املحاماة باململك
ًيزاول مهنة املحاماة أن يكون اسمه مقيدا يف جدول املحامني املامرسني ويشرتط 

: يقيد اسمه هبذا اجلدول ما يأيت 
أ ــ أن يكون سعودي اجلنسية, وجيوز لغريه لغري السعودي مزاولة مهنة املحاماة 

 . ة وغريها من الدولًطبقا ملا تقتيض به االتفاقيات بني اململك
ًب ــ أن يكون حاصال عىل شهادة كلية الرشيعة أو شهادة البكالوريوس ختصص 
أنظمة من إحدى جامعات اململكة أو ما يعادل أيت منهام خارج اململكة أو دبلوم 

  .دراسات األنظمة من معهد اإلدارة العامة بعد احلصول عىل الشهادة اجلامعية
ربة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن ثالث سنوات وختفض جـ ــ أن تتوافر لديه خ

هذه املدة إىل سنة واحدة للحاصل عىل شهادة املاجستري أو دبلوم دراسات 
األنظمة بالنسبة خلرجيي كلية الرشيعة ويعفى من هذه املدة احلاصل عىل 

 . شهادة الدكتوراه يف جمال التخصص
 . ور عليهد ــ أن يكون حسن السري والسلوك وغري حمج

هـ ــ أال يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة يف جريمة خملة بالرشف أو األمانة مامل 
 . يكن قد مىض عىل تنفيذ احلكم مخس سنوات عىل األقل

.١)(ًو ــ أن يكون مقيام يف اململكة 

                                           
هــ ونظـام املحامـاة يف الفقـه اإلسـالمي وتطبيقاتـه يف ١٤٢٣لعدد السادس عـرش شـوال  جملة العدل ا)١(

  .٥٦٦هـ ص١٤٢٢اململكة العربية السعودية مع دراسة نظام املحاماة باململكة الصادر سنة 

 −٣٦−



Wא 
لك هذا الشخص إذا صدرت الوكالة باخلصومة لشخص معني, فهل يم  

أن يفوض هذا األمر لغريه بتوكيله فيه? يرى ابن فرحون أن ليس للوكيل 
ًاملخصوص أن يوكل وكيال عوضا عنه للنيابة عن موكله; إذ املفرتض يف مثل هذه  ً
األحوال أن املوكل عندما أصدر الوكالة لذلك الشخص كان يريد منه أن يرتب 

رش ذلك بنفسه, وإنام لتفويض غريه للقيام أمر النيابة عنه, ويعلم أنه قد ال يبا
أما الوكيل املفوض رصاحة بتوكيل . بذلك, وأن ذلك بمثابة اإلذن له بالتوكيل

أجىل احلنابلة هذا وقد  .١)(غريه له احلق يف ذلك, كام هو معروف يف أحكام الوكالة
ً تقسيام بديعا حيث قال٢)(األمر وقسمه ابن قدامة يف املغني ً: 

 :لتوكيل من ثالثة أحوالال خيلو ا 
, أن ينهى املوكل وكيله عن التوكيل, فال جيوز له ذلك بغري خالف, ألن ما  اأحده

 .فلم جيزله, كام لو مل يوكله. هناه عنه غري داخل يف إذنه
فكان له فعله, , , إذن له يف التوكيل, فيجوز له ذلك; ألنه عقد إذن له فيهوالثاين

وكلتك فاصنع : وإن قال له. ً نعلم يف هذين خالفاوال. كالترصف املأذون له فيه
ليس له التوكيل يف أحد : وقال أصحاب الشافعي. فله أن يوكل. ما شئت

يرجع . أصنع ما شئت: ًالوجهني; ألن التوكيل يقتيض ترصفا يتواله بنفسه, وقوله
 ولنا, أن لفظه عام فيام شاء, فيدخل يف. إىل ما يقتضيه التوكيل من ترصفه بنفسه

 .عمومه التوكيل

                                           
  . ١٨٥, ص١ تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون املالكي , جـ)١(
   ..٢٠٨, ٧/٢٠٧ جـ)٢(

 −٣٧−



 أطلق الوكالة, فال جيوز من أقسام ثالثة; أحدمها, أن يكون العمل مما الثالث,
يرتفع الوكيل عن مثله, كاألعامل الدنية يف حق أرشاف الناس املرتفعني عن فعلها 
يف العادة, أو يعجز عن عمله لكونه ال حيسنه, أو غري ذلك, فإنه جيوز له التوكيل 

ًان مما ال يعمله الوكيل عادة, انرصف اإلذن إىل ما جرت به العادة فيه; ألنه إذا ك
القسم الثاين, أن يكون مما يعمله بنفسه, إال أنه يعجز عن عمله . من االستنابة فيه

ًكله; لكثرته وانتشاره, فيجوز له التوكيل يف عمله أيضا; ألن الوكالة اقتضت 
وقال .  لو أذن يف التوكيل بلفظه, كامتوكيل, فجاز التوكيل يف فعل مجيعهجواز ال
عندي أنه إنام له التوكيل فيام زاد عىل ما يتمكن من عمله بنفسه; ألن : القايض

التوكيل إنام جاز للحاجة, فاختص ما دعت إليه احلاجة, بخالف وجود إذنه, فإنه 
ما عدا هذين : القسم الثالث. وألصحاب الشافعي وجهان كهذين. مطلق

يمكنه عمله بنفسه, وال يرتفع عنه, فهل جيوز له التوكيل فيه? القسمني, وهو ما 
وهو مذهب أيب حنيفة, وأيب . نقلها ابن منصور. عىل روايتني; إحدامها, ال جيوز

يوسف, والشافعي, ألنه مل يأذن له يف التوكيل, وال تضمنه إذنه, فلم جيز, كام لو 
ن له أن يوليه من مل يأمنه عليه, هناه, وألنه استئامن فيام يمكنه النهوض فيه, فلم يك

وبه قال ابن أيب ليىل, إذا مرض أو غاب; . نقلها حنبل. واألخرى, جيوز. كالوديعة
وال يشبه . واألول أوىل. ًألن الوكيل له أن يترصف بنفسه, فملكه نيابة كاملالك

 .الوكيل املالك; فإن املالك يترصف بنفسه يف ملكه كيف شاء, بخالف الوكيل

 −٣٨−



א"א" 
عىل جواز تكوين "هـ ١٤٢٢نظام املحاماة يف اململكة الصادر عام نص   

ًرشكة مهنية للمحاماة بني اثنني أو أكثر من املقيدين يف اجلدول وفقا ملا يقيض به 
 وعىل ذلك أصح التعامل يف الوكاالت تعامل مع "نظام الرشكات املهنية

ع نشاطها حتى , وعليه حال مكاتب املحاماة اليوم التي توسأشخاص معنويني
حماماة يعمل هبا عدد كبري من املحامني مما جيعل األمر صارت رشكات ومكاتب 

أكثر صعوبة إذا منعنا توكيل املحامي غريه وذلك ألن املوكل قد أصبح يتعامل مع 
أن يكون هلذا , وإن كنا نرى ١)(أشخاص معنويني وهم املكاتب ورشكات املحاماة

ًيكون ذلك معلام وواضحا للموكل وأن ال يكون يف وًاألمر ضابطا يكون قاعدة  ً
الوكاالت العامة وإن استطاع أن حيدد من يوكله وكيله إن كانت هناك حاجة 

 .فليفعل
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  . ٦٨ونظام القضاء يف اإلسالم للمرصفاوي ص. املرجع السابق.  نظام املحاماة يف الفقه اإلسالمي)١(

 −٣٩−



אWא?א? 
وز بالعوض وبدونه, ولكنها إذا كانت إن الوكالة جت(: ١)(يقول ابن فرحون  

بعوض فهي تعد إجارة تلزمهام بالعقد, وال يكون لواحد منهام حق التخيل عنها, 
َ ولكن اختلف يف حكم أخذ اجل.وتكون بعوض مسمى َ ِ ُ ْ قد ْعل عىل الوكالة, فُ

ُر

                                          

ًعل يف اخلصومة إذا كان مقيدا برشط, وهو أن ال َوي عن اإلمام مالك كراهة اجل ْ
ًشيئا منه إال بإدراك احلق, وإنام كرهها ألهنا أحيانا تقوم عىل الرش واملجادلة, يأخذ  ً

 .)وهذا املعنى موجود لدى الكثري من علامء املالكية. كام أهنا قد تطيل املخاصمة
ْ جواز التوكيل بجعل ٢)(يف كتابه املغنيكام ذكر ابن قدامة ــ رمحه اهللا ــ    َ
َّأنيسا يف إقامة احلد ووكل عروة يف رشاء شاة,  وكل ْعل ألن النبي َوبغري ج ً ْ َ ُ

ًووكل عمرا   عامله لقبض  يبعثْعل وكان َوأبا رافع يف قبول النكاح بغري جَّ
ًعال َالصدقات وجيعل هلم ج لو بعثتنا عىل هذه : وهلذا قال له أبنا عمه عاملة(ْ

ن الصدقات, فنؤدي إليك ما يؤدي الناس, ونصيب ما يصيبه الناس?يعنيا
فإن كانت بجعل, استحق الوكيل اجلعل بتسليم ما وكل فيه إىل املوكل, . العاملة

َّإن كان مما يمكن تسليمه, كثوب ينسجه أو يقرصه أو خييطه, فمتى سلمه إىل 
ًوإن كان اخلياط يف دار املوكل, فكلام عمل شيئا وقع . ًاملوكل معموال فله األجر

ُمقبوضا, فيستحق الوكيل اجلعل إذا ف وإن وكل يف بيع أو . رغ اخلياط من اخلياطةً
إذا : وإن قال. وإن مل يقبض الثمن يف البيع. رشاء أو حج, استحق األجر إذا عمله

 
  .. ١٣٦, ١/١٣٥تبرصة احلكام جـ)١(
  ).هـ١٤٠٦طبعة دار عامل الكتب بالرياض  (٢٠٥ـ ٢٠٤/ ٧ املغني جـ)٢(

 −٤٠−



ّبعث الثوب, وقبضت ثمنه, وسلمته إيل, فلك األجر ًمل يستحق منها شيئا حتى . َّ
ًيسلمه إليه, فإن فاته التسليم مل يستحق شيئا; لفوات الرشط ّ()(١  . 

אאאFאE 
هـ حقوق املحامي املادية ١٤٢٢حدد نظام املحاماة باململكة الصادر عام   

 ونظمها ووضع القواعد هلا فقد ذكرت املادة السادسة والعرشون ما "األتعاب"
حتدد أتعاب املحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده ": خيص أتعاب املحامي كاآليت

ًوكله فإذا مل يكن هناك اتفاق أو كان االتفاق خمتلفا فيه أو باطال قدرهتا مع م ً
ِّاملحكمة التي نظرت يف القضية عند اختالفهام بناء عىل طلب املحامي أو املوكل بام  ً
ِّيتناسب مع اجلهد الذي بذله املحامي والنفع الذي عاد عىل املوكل ويطيق هذا 

 . "صلية أي دعوى فرعيةاحلكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى األ
كذلك حـددت املـادة الـسابعة والعـرشون أتعـاب املحـامي إذا قـام املوكـل   

ــه حيــث نــصت عــىل أن  ــدفع كامــل "بعزل ــه أن ي ــه وعلي ِّللموكــل أن يعــزل حمامي
األتعــاب املتفــق عليهــا إذا ثبــت أن العــزل بــسبب غــري مــرشوع مــا مل تــر املحكمــة 

ــسب ــة املختــصة بنظــر القــضية غــري ذلــك بالن ــادة الثامن ة للعــزل وكــذلك بينــت امل
والعرشون حالة وفـاة املحـامي وحـق الورثـة يف اسـتحقاق أتعابـه, حيـث جـاء مـا 

ِّ يف حالة وفاة املحامي وعدم اتفاق الورثة واملوكل عىل حتديد األتعاب تقـدر "ُّنصه
 املحكمة التي نظرت يف القضية أتعابه يف ضوء اجلهد املبذول والنفع الذي عاد عىل

.٢) (ِّاملوكل 

                                           
  .٥/٢١١ املغني )١(
  .٦١٤ ــ ٦١٣ة يف الفقه اإلسالمي ص, ونظام املحاما١٨٩, ١٨٨, ١٨٧ جملة العدل ص)٢(

 −٤١−



Wא 
ًيتجه علامء املالكية إىل أن الوكيل جيب أن يكون مفوضا باإلقرار أو اإلنكار   

ًصحيحة إال إذا اشتملت عىل ذلك, وبنـاء عليـه البـد أن يكـون وال تكون الوكالة 
 .١)(ًالوكيل باخلصومة واحدا حتى يتمكن من القيام بذلك

يمكــن تعــدد الــوكالء, ويكــون ألحــدمها أن ينفــرد  أنــه احلنفيــةويــرى   
وقـد نقـل عـن . ٢)(ًباخلصومة, ولكن عند قبض اليشء املستحق جيب أن يكونا معا

ًاملالكية يف تربير عدم إجازة التعدد يف الوكالـة باخلـصومة, بـأن ذلـك منعـا للـرضر 
ء, مـا الذي قد يقع عىل الطرف اآلخر يف اخلصومة بكثرة املنازعة عند تعدد الـوكال

 .٣)(مل يأذن ذلك الطرف هبذا التعدد
وإذا وكل وكيلني يف ترصف, وجعل لكل  :٤)(قال ابن قدامة يف املغني  
فإن مل جيعل له ذلك, . االنفراد بالترصف, فله ذلك; ألنه مأذون له فيهواحد 

فليس ألحدمها االنفراد به; ألنه مل يأذن له يف ذلك, وإنام جيوز له ما أذن فيه 
 . وهبذا قال الشافعي, وأصحاب الرأي.موكله

إذا تعدد الوكالء يف اخلصومة عن أحد طريف الدعوى جاز لكل ـ ٤٧/٤  
واحد منهم احلضور عن موكله سواء أكان يف أول الدعوى أم يف أثنائها ما مل ينص 

                                           
  . ١/١٣٢ تبرصة احلكام البن فرحون جـ)١(
  . ٦٤معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام لإلمام عالء الدين أبو احلسن الطرابليس , ص)٢(
 . جلامل صادق املرصفاوي٦٧ نظام القضاء يف اإلسالم ص )٣(
 ). عامل الكتب بالرياضطبعة دار (٢٠٧, ٧/٢٠٦ املغني جـ)٤(

 −٤٢−



ـ ال ٤٩/٥. يف الوكالة عىل غري ذلك أو يؤدي تعاقبهم إىل إعاقة سري الدعوى
 .١)( ) ما مل ينص عىل حقه يف التوكيليوكل النائب غريه

                                           
 .١٤٤ ص١٥ جملة العدل العدد)١(

 −٤٣−



Wאאא 
فيام يتعلق بتنصيب وكيل خياصم عن املدعى عليه الغائب, فقد ذكر املالكية   

يف هذه املسألة رأيني, أحدمها يوجب ذلك, ويلزم القايض قبل قضائه عىل الغائب 
عىل ذلك من وجهة نظر سحنون املالكي أال إقامة وكيل خياصم عنه, ويرتتب 

يكون للغائب حق معارضة بينة املدعي التي أقيمت يف مواجهة وكيل الغائب, 
ًبينام يرى ابن القاسم أنه ال  جيب عىل القايض أن يقيم وكيال خياصم عن الغائب, 

وقد ذكر . ويكون للغائب احلق يف الطعن يف بينة املدعي بعد رجوعه من الغياب
أما الشافعية . ١)( علامء املالكية أن هذا الرأي األخري هو الرأي املشهور هلمبعض

قال

                                          

فإذا : ًفلهم أيضا كاملالكية رأيان يف هذه املسألة ذكرمها ابن أيب الدم عندما 
نجزت دعواه, فهل حيتاج احلاكم يف جواهبا إىل نصب مسخر يأذن له القايض يف 

األصح : قال الشيخ أبو عيل. ًان أيضااجلواب عن الغائب? فيه وجهان مشهور
ًعدم النصب, واملختار النصب, ألن الدعوى تستدعي جوابا, وقد تعذر جواب 
ًالغائب, فمن ينصبه احلاكم يقوم مقامه منكرا, إذ أسوأ أحوال الغائب 

 من استعراض أقوال كل من املالكية والشافعية والذي يظهر ٢)(اإلنكار
هب الثالثة عىل عدم وجوب النصب, حيث أن الرأي واحلنابلة هو اتفاق املذا

األشهر عند املالكية هو عدم النصب, وكذلك األمر عند الشافعية, أما احلنابلة 

 
, ط ونرش دار عامل ١/٧٦ تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون املالكي جـ)١(

  .الكتب للطباعة والنرش والتوزيع بالرياض
بـداهللا احلمـوي ,  كتاب أدب القضاء ابن أيب الدم, القايض شـهاب الـدين أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن ع)٢(

  . ٢٧٩هـ, ص١٤٠٢حممد مصطفى الزحييل, نرش دار الفكر, دمشق . د: حتقيق

 −٤٤−



أما بالنسبة ًفهم وإن ألزموا القايض بأن يقيم وكيال خياصم عن احلارض املمتنع 
 :١)(للغائب فقد قال ابن قدامة رمحة اهللا

نص . جاز استيفاؤه يف حرضة املوكل وغيبتهوكل ما جاز التوكيل فيه, (  
ال جيوز استيفاء القصاص : وقال بعض أصحابنا. وهذا مذهب مالك.عليه أمحد

وهو قول أيب حنيفة وبعض الشافعية; . أومأ إليه أمحد. وحد القذف يف غيبة املوكل
ألنه حيتمل أن يعفو املوكل يف حالة غيته, فيسقط; وهذا االحتامل شبهة متنع 

واألول . وألن العفو مندوب إليه, فإذا حرض, احتمل أن يرمحه فيعفو. تيفاءاالس
ظاهر املذهب, ألن ما جاز استيفاؤه يف حرضة املوكل, جاز يف غيبته, كاحلدود 

والظاهر أنه لو عفا لبعث وأعلم وكيله . وسائر احلقوق, واحتامل العفو بعيد
 كانوا حيكمون يف سول اهللا بعفوه, واألصل عدمه, ال يؤثر, أال ترى أن قضاة ر

البالد, ويقيمون احلدود التي تدرأ بالشبهات, مع احتامل النسخ? وكذلك ال 
حيتاط يف استيفاء احلدود بإحضار الشهود, مع احتامل رجوعهم عن الشهادة, أو 

 .)تغري اجتهاد احلاكم
إذا كان اإلعالن لشخص بعض املدعى عليهم  يف القضايا املستعجلة   

ومل حيرض منهم أحد فعىل القايض نظر ) ٢٤٥ـ ٢٣٣( عليها يف املواد املنصوص
 كل حكم حصل يف غياب املحكوم عليه خيضع لتعليامت .الدعوى واحلكم فيها

ًالتمييز سواء اعترب احلكم حضوريا أم غيابيا, فإذا اعترب احلكم غيابيا فالغائب عىل  ً ً
 .حجته إذا حرض

                                           
  عبـداهللا الرتكـي, . د: املغني  البن قدامـة, موفـق الـدين أبـو حممـد عبـداهللا بـن أمحـد بـن حممـد, حتقيـق)١(

  . ٤١ص١٤هـ , جـ١٤١٣عبدالفتاح احللو, هجر للطباعة والنرش, القاهرة, . د

 −٤٥−



ًة قطعيا بتصديقه من حمكمة التمييز يكون احلكم احلضوري يف هذه املاد  
إذا . وغري قابل اللتامس إعادة النظر فيه بسبب غياب املحكوم عليهم أو بعضهم

من أعلن لشخصه وحرض من مل يعلن لشخصه فعىل املحكمة نظر القضية ب يغت
 .١)(واحلكم فيها

                                           
 .١٤٩ ص١٥عدل العدد جملة ال)١(

 −٤٦−



Wאא 
 :  ــ انتهاء املخاصمة١

فع فيها بصدور حكم من القايض, انتهى اٍالقضية التي وكل للرتإذا انتهت   
ًبالتايل حمل الوكالة, وتبعا له انتهت الوكالة ويقول صاحب الدرر وينعزل الوكيل 

ولكن هل للوكيل أن خياصم مرة أخرى عن . ١)(بال عزل بنهاية اليشء املوكل فيه
رى ابن فرحون أنه ال يمكن ًموكله يف قضايا أخرى, اعتامدا عىل الوكالة األوىل? ي

من ذلك إذا كانت الوكالة حمددة بشخص معني أو قضية معينة, أما إذا كانت 
الوكالة مطلقة عن التقييد بالقضية التي متت املرافعة فيها, فإنه يمكنه أن يرتافع 

 .عنه يف قضايا أخرى دون حاجة إىل جتديد الوكالة
 : ــ عزل الوكيل٢

ي من العقود اجلائزة, فاألصل أنه جيوز للموكل أن وباعتبار أن الوكالة ه  
يعزل وكيله متى شاء, هذا يف عموم الوكالة, ولكن برد قيود عىل عزل الوكيل يف 
اخلصومة, من هذه القيود أن يكون الوكيل قد ترافع عن موكله بحد أدنى ثالث 
ال مرات كام حدد ذلك ابن فرحون, وإذا حدث ذلك مل يكن للوكيل عزل وكيله إ

أنه إذا : كام يرى املالكية. أن يظهر منه غش أو ميل مع الطرف اآلخر يف اخلصومة
تعلق بالوكالة حق للوكيل, وذلك عندما تكون بعوض, فال يمكن للموكل عزل 

وكام يمتنع العزل لثبوت حق . الوكيل لعلق حقه بتمكينه من إهناء ما تعاقد عليه
لآلخرين ثبتت نتيجة للمرافعة بوجود للوكيل, يمتنع كذلك إذا كان هناك حقوق 

                                           
, مطـابع مـصطفى البـايب احللبـي .٥٣٨, ص٥ رد املحتار عىل الدر املختار البن عابـدين احلنفـي , جــ)١(

  .هـ١٣٨٦بالقاهرة 

 −٤٧−



ذلك الوكيل, فمن حقهم أن يعرتضوا عىل املوكل ومنعه من عزل الوكيل لتعلق 
وروى عن أصبغ أنه يرى أن الوكيل إذا ترافع عن موكله . حقوقهم مرافعته

ًمرافعه تثبت فيها احلجج مل يكن له عزله, وروي عنه أيضا أنه يرى أن للموكل أن 
ويرى األحناف أن للموكل أن . ١)(ا مل يرشف الوكيل عىل متام احلكميعزل وكيله م

يعزل وكيله, إال أن يكون الوكيل وكل بطلب من جهة الطالب فال يكون له أن 
خيرجه إال بمحرض من اخلصم; ألنه تعلق به حق للطالب فال يملك أن يعزله إال 

العقود غري الالزمة, كام يرى األحناف أن األصل يف الوكالة أهنا من . ٢)(برضاه
وبالتايل حيق للموكل عزل وكيله, ولكنهم يستثنون من ذلك الوكالة باخلصومة, 

عزل الوكيل, وإن علم الوكيل بذلك لتعلق فإهنم يرون أن املوكل ليس له حق 
حق الغري به, ومثال ذلك الوكيل باخلصومة, وهو ما يوضحه صاحب الدرر 

ًكيال باخلصومة بطلب اخلصم املدعي ثم غاب أما إذا وكل املدعى عليه و: فيقول
 .٣)(وعزله, فإنه ال يصح لئال يضيع حق املدعي

 :  ــ الوفاة٣
كام تنتهي الوكالة بوفاة أحد أطرافها; ألهنا تعتمد عىل الطرفني فإذا عدم   

أحدمها فال وجود للوكالة, فالوكيل يترصف بالنيابة عن موكله فإذا مات مل يعد له 
كذلك وفاة الوكيل جيعل الوكالة . التايل فحكم وكيله كحكمةحق الترصف وب
فاة اجلنون املطبق, وما يرتتب عليه من فقدان لألهلية سواء من منعدمه, ومثل الو
 .٤)(الوكيل أو املوكل

                                           
  . ١٨١ ــ ١٨٠, ص١تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون املالكي , جـ)١(
   .٦٥ ــ ٦٤ األحكام لإلمام عالء الدين أبو احلسن الطرابليس , صمعني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من)٢(
  . ٥٣٦ ص٥رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين احلنفي , جـ)٣(
  . ٥٣٩ ــ ٥٣٨ ص٥رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين احلنفي جـ)٤(

 −٤٨−



אאאא 
ة نصت املادة السابعة والعرشون من نظام املحاماة يف اململكة العربي  

 للموكل أن يعزل حمامية وعليه أن "هـ عىل اآليت ١٤٢٢السعودية الصادر عام 
 فقد نصت املادة عىل عزل املوكل ملحامية وهبا "يدفع كامل ألتعاب املتفق عليها

تنتهي الوكالة أو بوفاة املحامي والذي بذلك حتق له أتعابه كام ذكرت ذلك املادة 
امي وعدم اتفاق الورثة واملوكل عىل حتديد الثامنة والعرشون يف حالة وفاة املح

األتعاب تقدر املحكمة التي نظرت يف القضية أتعابه, ونصت الفقرة من املادة 
السادسة والعرشون عىل حصول املحامي عىل أتعابه كام تقدره املحكمة إذا ختىل 

, وكذلك انتهاء ١)(املحامي عام وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مرشوع
 .فكل ما سبق تنتهي به الوكالة من جهة النظامالدعوى 

 ٤٩/١  ٢)(كام نصت الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية(  
ً أن يسأل املوكل عام قرره وكيله إن كان املوكل حارضا يف ناظر القضية)عىل( ِّ

 ـ الوكالة تبقى سارية املفعول ما مل تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ ٤٩/٢ .اجللسة
رشعي, وللقايض ـ عند االقتضاء ـ التأكد من رسيان مفعوهلا أو طلب بسبب 
 .جتديدها
 .ـ النائب ال يمثل من هو نائب عنه إال فيام هو مفوض فيه٤٩/٣  

                                           
اململكة العربية السعودية مع دراسـة نظـام  جملة العدل ونظام املحاماة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف )١(

  .هـ ١٤٢٢املحاماة باململكة الصادرة سنة 
 .١٤٦ ص١٥جملة العدل العدد :اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية :  انظر)٢(

 −٤٩−



ـ يستمر السري يف اإلجراءات يف حال اعتزال الوكيل أو عزله بغري ٥٠/١  
تزل أو املعزول عموافقة املحكمة إذا أبلغ املوكل خصمه بتعيني بديل عن الوكيل امل

 .أو بعزمه عىل مبارشة الدعوى بنفسه
عليه تعيني وكيل الوكيل أثناء نظر الدعوى ف إذا قام املوكل بعزل ـ٥٠/٢  

ًآخر خالل مخسة عرش يوما من هذا العزل أو مبارشة الدعوى بنفسه ما مل تكن 
 الدعوى قد هتيأت للحكم فال تنقطع اخلصومة, وعىل املحكمة البت فيها وفق

وإذا حصل هذا االعتزال أو العزل بدون موافقة املحكمة فيستمر ) ٨٤(املادة 
 .السري يف اإلجراءات

ـ إذا ظهر انفساخ الوكالة بوفاة املوكل أو الوكيل أو فقد أحدمها ٥٠/٣  
أهليته أن نحو ذلك فللقايض سحب أصل الوكالة وبعثها ملصدرها للتهميش 

 ).عليها باإللغاء

 −٥٠−



אW א 
 بالرشط مثل قوله ة أو معلقة أن تكون الوكالة مطلقنفيةأجاز احلنابلة واحل  

 . )ع هذا الطعام وإذا جاء رمضان فأنت وكييلأبيإذا قدم احلاج فس(
وعلل (  ال يصح وإن ترصف صح ترصفه لوجود اإلذنةوقال الشافعي  

زيد فإن قتل فحرض فإن قتل فعبداهللا أمريكم :  قالأن النبي احلنابلة للجواز ب
يف معناه وألنه عقد اعترب يف حق الوكيل حكمه وهو إباحة  وهذ ابن رواحة

أنت وكييل يف بيع عبدي إذا قدم : كام لو قال ًصحيحاالترصف وصحته فكان 
صح بال خالف, وحمل . وكلتك  يف رشاء كذا, يف وقت كذا: وألنه لو قال. احلاج

وألنه عقد يصح .  وألنه إذن يف الترصف, أشبه الوصية والتأمري.النزاع يف معناه
ْعَبغري ج

                                          

ل, وال خيتص فاعله بكونه من أهل القربة, فصح باجلعل, كالتوكيل 
إليه    الذي يوكل" املحامي"وهذا ما ينطبق عىل حال الوكيل باخلصومة .  ١) ()الناجز

  . التوكيلهاء اخلصومة ينتهينقضائها أو بانتدة زمنية بابم ة مرشوطيةنيف خصومة مع
ن معني كشهر أو سنة ألن اتفق الفقهاء عىل صحة تأقيت الوكالة بزمكام   
  .٢)(حسب احلاجةالوكالة ب

 
  /        .٧ املغني البن قدامة ج)١(
  /  ٧ املرجع السابق)٢(

 −٥١−



Wא 
W هـي احلــاكم  أن الـرشيعة اإلســالمية نـا فخرومنــاط  إنـه ملـن دواعــي رسورنـا

ُ كـام نـص عـىل يف اململكـة العربيـة الـسعوديةاألساس عىل مجيع النظم املطبقة 
 .ذلك يف املادة السابعة من النظام للحكم

W ُرشع اهللا العدل وجعل له مقاييس يعـرف هبـا ويميـز عـام ينافيـه مـن الظلـم
 وفصل للناس الوسـائل التـي متكـنهم مـن الوصـول إليـه وتيـرس هلـم واجلور

 أمــن وارف وعــدل مقــام ســبل حتقيقــه وأبرزهــا القــضاء ليعــيش النــاس يف
واألرض  شاملة للـروح والقلـب واجلـسد واملـال ةوطمأنينوحقوق حمفوظة 

 .والعرض
 :ًأن من ملـك تـرصفا, وكـان مـؤهال (: القاعدة األساسية يف الفقه اإلسالمي ً

ِّألن يأيت بذلك الترصف بنفسه, كان أهال ومالكـا ألن يفـوض غـريه يف ذلـك  ً ً
ــة ِت الوكالــة مقــصورة عــىل التــرصفات املتعلقــة وليــس). عــن طريــق الوكال ِ ً ُ

بــالعقود املدنيــة مــن بيــع وغــريه, بــل إهنــا مطلقــة, ومــن بــني مــا يــشمله هــذا 
, وهلـذا وجـدنا الفقهـاء عنـد بحـثهم )الوكالـة باخلـصومة(اإلطالق إمكانيـة 

; ألن )التوكيـل باخلـصومة(ًملوضوع الوكالة خيصصون فصال للحديث عـن 
ُلدفاع بنفسه فقد كفلت الـرشيعة لـه أن يعـني مـن يـدافع املتهم إذا عجز عن ا َ ِّ

َعنه وهذا من لوازم االجتامع وحتقيق العدل ونصفة املظلـوم ورد احلقـوق إىل  ْ ُ
ِأرباهبا بحيث ال يبقى يف كنف دولة اإلسالم من يعاين مرارة الظلـم ويقـايس  َ َ

 .القهر ويئن حتت وطأة االستبداد والطغيان

 −٥٢−



א:ٌخلصومة هلا أصل ثابت وقواعد مقررة يف رشيعتنا اإلسالمية وقد الوكالة يف ا ٌ
 . وفصلوا جمملها وأجلوا غامضهاوا أحكامهاني هبا الفقهاء فضبطع
: نظــام صــدرت اللــوائح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الــرشعية وكــذا لــوائح

 تــساير القواعــدل وحــددت مفاهيمهــا يف اململكــة العربيــة الــسعوديةاملحامــاة 
النظام مـع القواعـد يف بوتقـة والضوابط الثابتة للوكالة يف اخلصومة ; ليلتقي 

 محايـة للخـري ويـتامزج احلـارض مـع املـايضواحدة يلتزم هبا ويعمل يف فلكها 
 .ًوحفاظا عىل احلدود الرشعية واآلداب والقواعد املرعيةًودفاعا عن احلق 

: أو نشاط يقوم به الفرد ملحيث جعل لكل عاتساع بساط الفقه اإلسالمي 
يف ضـوء اجلهـد عـوض جهـده ًجانبا يأخـذ فيـه أجـره ويـستحق فيـه : جانبني

وسـوف ً,وجانبـا حيتـسب فيـه أجـره لِّاملبذول منه والنفع الذي عاد عىل املوك
 .ًيعوضه اهللا خريا, واهللا ال يضيع أجر املحسنني

: عنـه وذلـك مـن قبـل جيوز تنصيب الوكيل عن املدعى عليه الغائب ليـدافع
سـالمية وقواعـدها أو متربع خياصم عنه وهذا من مزايـا الـرشيعة اإلالقايض 

 .الداعية إىل إرساء الفضيلة وبث روح األخوة بني املسلمني
: ــة جمــارات  وملــصاحلهمجيــوز تعــدد الــوكالء مراعــاة ألعــذار النــاس وتلبي

ــاجؤهم   ــي تف ــرضورات الت ــروف وال ــيم يف االظ ــذا أصــل عظ ــرشيعة وه ل
أمريكم زيد فإن قتل فجعفـر فـإن قتـل فعبـد (:  اإلسالمية حيث قال النبي

  .)الحديث...اهللا بن رواحة

 : عمــال  حــسب احلاجــة; ورشط معــنيتوقيــت الوكالــة بــزمن معــنييــصح ً
ًاملؤمنون عىل رشوطهم إال رشطا أحل حرامـا أو(بقاعدة  ويف ).ًحـالالحـرم  ً

 −٥٣−



عـارص للمرافعـات س املحامـاة والتطبيـق املدليل عىل سعة وترسيخ أسذلك 
 .الرشعية 

א : ا ألهنـتنتهي الوكالة باخلـصومة بـالعزل والوفـاة واجلنـون وفقـدان األهليـة
عـىل اإلجيـاب والقبـول  ألن مبنـاه عقد والعقد يمكن ألحـد الطـرفني فـسخه

 .ًومبدأ الرضا مادام ذلك منوطا باألسباب املرشوعة
 ينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم,,,وصىل اهللا وسلم عىل نب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 −٥٤−



Wאאא 
إحياء علوم الدين, أليب حامد الغزايل, ط ونرش دار إحياء الرتاث العريب  −١

 . القاهرة رشكة مطابع احللبي بمرص
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل الشيخ حممد نارص الدين األلباين  −٢

 .طبعة املكتب اإلسالمي سوريا ولبنان زهري الشاوين, 
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع عالء الدين الكاساين, حتقيق حممد صبحي  −٣

 . حسن اجلالق, دار إحياء الرتاث
 . تاج العروس اإلمام حممد مرتىض الزبيدي, املطبعة اخلريية القاهرة −٤
برهان الدين ابن فرحون تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام,  −٥

املالكي, مكتبة الكتب األزهرية وط دار عامل الكتب للنرش والتوزيع 
توزع عىل نفقة األمري الوليد بن طالل  .  (هـ١٤٢٣بالرياض ط خاصة 

 ).حفظه اهللا
 . تفسري ابن كثري, طبعة دار احلديث دار القاهرة −٦
حلسني البيهيقي اجلامع لشعب اإليامن لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن ا −٧

ط األوىل . اهلند/الدار السلفية بومباى . عبدالعيل حامد/بتحقيق د
 .هـ١٤٠٨

مطابع مصطفى البايب . رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين احلنفي −٨
لبنان /بريوت /دار األحياء الرتاث العريب .ع.م.القاهرة ج/هـ١٣٨٦احللبي 

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ط الثانية 

 −٥٥−



ألحكام العدلية, سليم رستم باز ,ط دار الكتب العلمية رشح جملة ا −٩
 . لبنان/بريوت/
صحيح البخاري لإلمام أيب عبداهللا إسامعيل البخاري ط املكتب  −١٠

 .عامن/ومطابع دار أصداء املجتمع . م ١٩٧٨استنبول /اإلسالمي 
 .  صحيح سنن ابن ماجه لأللباين, طبعة دار املعارف الرياض −١١
 .لباين , طبعة دار املعارف الرياضصحيح سنن أيب داود لأل −١٢
 . صحيح سنن الرتمذي لأللباين, طبعة دار املعارف الرياض −١٣
 . صحيح سنن النسائي لأللباين, طبعة دار املعارف الرياض −١٤
صحيح مسلم لإلمام أيب احلسني مسلم ابن احلجاج القشريي النيسابوري,  −١٥

ة للبحوث العلمية نرش وتوزيع الرئاسة العام. لبنان/ ط دار الكتاب العريب
 .والدعوة واإلرشاد بالسعودية

عبداهللا عزام, ط ونرش مكتبة / العقيدة وأثرها يف بناء اجليل د −١٦
 .األردن/ عامن/األقىص

ط .القاهرة /فتح الباري, البن حجر العسقالين, ط ونرش دار احلديث  −١٧
 . هـ١٤٢١األوىل 

ط .مشقبد/وهبه الزحييل ط دار الفكر/ الفقه اإلسالمي وأدلته, د −١٨
 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ط الثانية . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤األوىل

لسان العرب البن منظور, ط ونرش دار لسان العرب ودار إحياء الرتاث  −١٩
 .لبنان/ بريوت. /العريب

 −٥٦−



حممد بن /د) كتاب األصل لإلمام حممد بن حسن الشيباين(املبسوط عن −٢٠
 .بريوت/حممد الرسخيس, دار املعرفة 

تصدر عن وزارة العدل . هـ ١٤٢٣دس عرش شوال جملة العدل العدد السا −٢١
 .باململكة العربية السعودية

 ).١١٥جملة الفيصل العدد (املحاماة يف الرشيعة اإلسالمية مشهور حسن  −٢٢
مسلم حممد / املحاماة يف ضوء الرشيعة اإلسالمية والقوانني العربية, د −٢٣

 . بالرياض/َّجودت اليوسف, ط مؤسسة الريان
االردن ـ / عامن/ مطابع األقىص. ام, مصطفى الزرقاءاملدخل الفقهي الع −٢٤

 .هـ١٣٨٧دمشق /ومطابع طربين
الرتكي واحللو, ط دار عامل الكتب بالرياض ط /املغني البن قدامة حتقيق د −٢٥

 .هـ١٤٠٦األوىل 
 . املغني ويليه الرشح الكبري, البن قدامة املقديس, دار الكتاب العريب −٢٦
ادق املرصفاوي, القسم األول من مجال ص/د: نظام القضاء يف اإلسالم −٢٧

هـ, نرش ١٣٩٦البحوث املقدمة ملؤمتر الفقه اإلسالمي املنعقد بالرياض عام 
 .م١٩٨١هـ ـ١٤٠١الرياض /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 .عبدالكريم زيدان مؤسسة الرسالة/ نظام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية, د −٢٨
ي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية, نظام املحاماة يف الفقه اإلسالم −٢٩

حممد آل خريف, كنوز /هـ, د١٤٢٢مع دراسة نظام املحاماة الصادر عام 
 . إشبليا الرياض

 −٥٧−



نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون والدستور أليب األعىل  −٣٠
 .لبنان/مطابع دار الفكر . املودودي

بيني الشافعي, ط ونرش مكتبة هناية املحتاج إىل رشح املنهاج للخطيب الرش −٣١
 . القاهرة/ومطبعة مصطفى احللبي 

 −٥٨−



א 
 

 א א
  ٦ـــ ٢  مقدمة البحث ١
 ١١ـــ ٧ رشح مفردات  عنوان البحث ٢
 ١٤ـــ ١٢ حكم الوكالة يف اخلصومة  ٣
 ٢٣ـــ ١٥ ًماًحكم املحاماة فقها ونظا ٤
 ٢٩ـــ ٢٤ صحيل فيه وما ال يوكتصح الما ي ٥
 ٣٣ـــ ٣٠ حمل الوكالة باخلصومة وما تصح به ٦
 ٣٥ـــ ٣٤ ل باخلصومة الوكيرشوط ٧
 ٣٩ـــ ٣٦ َّالرش وط التي ينبغي أن تتوفر يف املوكل باخلصومة ٨
 ٤٢ـــ ٤٠ َّتوكيل املوكل باخلصومة غريه  ٩
 ٤٤ـــ ٤٣ )حاماة من منظور رشعي ونظاميأتعاب امل(األجرة  ١٠
 ٤٦ـــ ٤٥ تعدد الوكالء ١١
 ٤٩ـــ ٤٧ تنصيب الوكيل عن املدعى عليه الغائب ١٢
 ٥٣ـــ ٥٠ إنتهاء الوكالة باخلصومة ١٣
 ٥٤ تعليق الوكالة عىل رشط أو زمن ١٤
 ٥٧ـــ ٥٥ خامتة البحث وأهم نتائجه ١٥
 ٦١ـــ ٥٨ فهرست املصادر  واملراجع ١٦

 

 −٥٩−



 
 

 −٦٠−


