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 اإلهـــــذاء

 

  ."الجميؿ والدي "اليأس تعرؼ ل التي واإلرادة العزيمة شعمة قمبي في أوقدت التي اليد إلى

 عمييا" الرؤـو أمي"  لحنا وأشجى أثرا، وأعمؽ صدرا، أرحب فكانت روحي، عانقت التي الروح إلى

  .السابغة اهلل رحمة

  ."الحبيب زوجي" اهلل بعد والمتكأ السند فكاف قمبي، في أسراره سكب الذي القمب إلى

  ."النبالء أولدي" الحياة وأطفاؿ البشاشة أصحاب كبدي، وفمذة قمبي، أبناء إلى

 أثرا قمبي في أوقع مف وكؿ األلباب وذوي العمـ كنوز جذابا، وعطرا لونا الزىرة أكسبوا الذيف إلى

 .وىاجا ونورا اشراقا يتألأل مازاؿ



 د
 

 وتمذيز شكز

 مكدتيـ اهلل جعؿ  ،"األفاضؿ دكاترتي" األخيار الطيبيف البركة كمصابيح اإلسبلـ، أعبلـ أشكر أف أكد

كأخص بالشكر دكتكرم الفاضؿ أيمف بداريف  المشرؼ عمى رسالتي  ،أجمعيف الناس عمى ليـ أجرا

 . كلكال جيكده لما كصمت كاكتممت بما أفاضو ليذه الرسالة مف عممو الغزير ألىؿ العمـ كالعمماء

 

 األكضح الرأم أصحاب كخاصتو، العمـ أىؿ مف كحميدة زكية آثار عمي لو كانت مف كؿ أشكر كما

 . األرب بمكغ سبيؿ في

 

 المب بمنزلة فكف الركحي، كالدعـ كالمشاركة باإلخاء تمثمف المكاتي" زميبلتي" الفتية الميج أشكر كما

 .المثكبة جزيؿ فميف الكبد في



 ه
 

 انجحث: يهخص

 مينة المحاماة الشرعية دراسة فقيية تطبيقية
 الطالبة:إعداد 

 عبير يوسؼ محمود النطاح
 إشراؼ

 د. أيمف البداريف

 اهلل، ىدانا أف لكال لنيتدم كنا كما ىدانا الذم هلل الحمد منتياه، الحمد يبمغ حتى هلل الحمد

 كختـ األمانة أدل الذم أجمعيف، الخمؽ كشفيع المرسميف كخاتـ األناـ سيد عمى كالسبلـ كالصبلة

 : بعد أما الحؽ، سبيؿ إال السبؿ بو ضمت مف لكؿ ىداية جيميا جعؿ كالذم الرسالة،

 لقػػػػػػد ،(تطبيقيػػػػػػة فقييػػػػػػة دراسػػػػػػة الشػػػػػػرعية المحامػػػػػػاة مينػػػػػػة) بعنػػػػػػكاف البحػػػػػػث ىػػػػػػذا جػػػػػػاء فمقػػػػػػد 

 .كخاتمة فصكؿ كثبلثة مقدمة في الدراسة جعمت

 المبحث، كعرضتو في ستة مباحث تناكلت فييا  الشرعية المحاماة حقيقةتناكلت  في الفصؿ األوؿ

  تناكؿ الثاني كالمبحث كالنظامية، الشرعية المحاماة كمفيـك بالخصكمة، الككالة مفيكـ تناكؿ األكؿ

 عف تحدثت الثالث المبحث كفي ،الشرعية المحاماة بمينة العمؿ كحكـ بالخصكمة، الككالة مشركعية

 أنكاعك  ،كاإلطبلؽ التقييد باعتبار كخصكصيا، عمكميا باعتبار( المحاماة) بالخصكمة الككالة أنكاع

 الرابع المبحثكتناكؿ  ،الشرعية بالمحاماة كعبلقتيا عمميا كحقيقة الشرعية النيابةك  ،بالقانكف الككالة

 الصيغة بصحة المتعمقة كالشركط الصيغة مف حيث بيا الخاصة كالشركط الشرعية، المحاماة أركاف

 بيف كمقارنة ،الجميكر عند( العقد كمحؿ كالككيؿ المككؿ) الككالة أركافك  ،لممحامي القبكؿ كمحظكرات

 شركط" ناحية مف الشرعي المحامي شركط الخامس المبحث كتناكؿ الككالة، أركاف في كالقانكف الفقو

 الشرعية، المحاماة مينة مزاكلة كشركط المحاماة، مينة تعاطي شركط،ك بو المككؿ كشركط المككؿ،



 و
 

 محؿ السادس المبحثكتناكؿ  ،الشرعي المحامي شركط في كالقانكف الفقو بيف كالخبلؼ الشبو كأكجو

 .الشرعي المحامي ككالة كحدكد كالقانكف، الفقو في عممو كحدكد الشرعي لممحامي العقد

 بيف ككاجباتو الشرعي، المحامي حقكؽ حيث مف الشرعية، المحاماة أحكاـ تناكلت الثاني الفصؿ وفي

 الشرعية المحاماة مينة آداب كتناكؿ األكؿ، المبحث في بينيما كالخبلؼ الشبو كأكجو كالقانكف، الفقو

 كمستمزمات المحاماة كاستقبللية العدالة، تحقيؽ في كدكرىا كقانكني فقيي بمنظكر كأخبلقياتيا

مف حيث  الشرعي المحامي( أتعاب) أجرة تناكؿ الثالث المبحث كأما الثاني، المبحث في وتاستقبللي

 تناكؿ الخامس المبحثكفي  ،الشرعي بالمحامي المتعمقة كالرسكـ ،كالقانكف الفقو في كشركطيايا أحكام

 المككؿ عزؿك  ،ككالتو مف الشرعي المحامي انسحابك  ،كالقانكف الفقو في الشرعي المحامي عمؿ انتياء

 .الشرعي لمحاميو

جراءات سير تناكلت الثالث الفصؿ وفي  المحاكـ في كتطبيقاتيا ،الشرعي المحامي عمؿ كا 

 تككيؿ) الشرعي لممحامي اإلنابة كمسألة ،الشرع لممحامي كتنظيميا، المكائح إعداد كيفية،ك الشرعية

جراءات الشرعييف المحاميف سمكؾك  ،(الككيؿ أما  في المبحث األكؿ، ،حقيـ في التأديبي المجمس كا 

 التي الدعاكلك  ،الشرعية المحاكـ داخؿ الشرعييف المحاميف عمؿ تطبيقات فاشتمؿ الثاني المبحث

 المحامي كصبلحيات فمسطيف في الشرعي التنفيذ كدائرة الشرعي، المحامي ككالة نطاؽ في تدخؿ

 .فييا الشرعي

تحػػػػػدثت بشػػػػػكؿ مػػػػػكجز عػػػػػف أحكػػػػػاـ المحامػػػػػاة الشػػػػػرعية، كأىػػػػػـ نتػػػػػائج البحػػػػػث التػػػػػي  وفػػػػػي الخاتمػػػػػة

كألىػػػػؿ تكصػػػػمت ليػػػػا، راجيػػػػان المػػػػكلى عػػػػز كجػػػػؿ أف يكػػػػكف ىػػػػذا العمػػػػؿ نافعػػػػان لؤلمػػػػة اإلسػػػػبلمية عامػػػػةن 

 .العمـ في ىذا المجاؿ خاصةن 

 .الشرعية المحاماة مينة تطكر عمى لمعمؿ تكصيات الدراسة تضمنت كأخيرا 
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Abstract 

The title of this research is "The Legal profession of Advocacy: 

Applied Study".   Juristic 

This Study is divided into an introduction, three chapters, and a 

conclusion. 

The first chapter tackles the reality of legitimacy Advocacy, and 

discusses it into six topics. The first topic talks about the concept of the 

agency of dispute, and the concept of civil and sharia law/advocacy. The 

second topic talks about the legitimacy of agency of dispute and the law of 

practicing sharia law. The third topic talks about types of general and special 

agency of dispute (advocacy), taking into consideration divorce and 

restrictions. As well, it discusses the types of the agency of law, legal deputy, 

and the reality behind its practice and its relation with Shari'a advocacy. The 

fourth topic discusses the pillars of sharia advocacy and its private terms in 

term of formula, related terms of the validity of the formula and the 

restrictions of the lawyer's acceptance, the pillars of agency (the deputy, 

agent, and the contract writer), and a comparison between Jurisprudence and 

Law (the deputy terms).  The fifth topic talks about the restrictions of the 

lawyer, terms of practicing law, and the similarities and differences between 

Jurisprudence and law in hiring the sharia' lawyer. The sixth topic discusses 

the object of contract for the sharia' lawyer, and the limitation of his 

Jurisprudence and law practice. 

The second chapter tackles the rules of sharia' advocacy/law in terms of 

the lawyer's rights, his duties in Jurisprudence and law, and their similarities 

and differences in the first topic.  The second topic discusses the ethics of 

sharia' advocacy through Jurisprudence and law eyes, and its rules in 

achieving justice, and the requirement of the profession of advocacy 

independency. The third article discusses the lawyer's fees in terms of their 
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rules and terms according to the law.  The fifth article discusses the 

termination of the lawyer profession practice, and the withdrawal of the 

lawyers from their agencies.  

The third chapter tackles the procedures of the lawyer practice of his 

profession and their application in the sharia' courts, how to write regulations 

and organizing them for the lawyer, and the case of deputizing for the lawyer, 

the behavior of the lawyers and the procedures of the disciplinary council. 

The second article includes applied works of the lawyers inside the sharia 

courts, and the litigations, the extend to the lawyer's deputy, and the executive 

department in Palestine, and the authorities of the lawyers. It also includes 

recommendation on improving the profession of advocacy.  

The conclusion talks in brief about the law provisions and the results 

this study comes up with hoping it will benefit the Islamic nation in general 

and scholars in particular. 
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  :انًمذيخ

 كسػػػػػػػػيئات أنفسػػػػػػػػنا شػػػػػػػػركر مػػػػػػػػف بػػػػػػػػاهلل كنعػػػػػػػػكذ ،كنسػػػػػػػػتغفره كتسػػػػػػػػتعينو نحمػػػػػػػػده هلل الحمػػػػػػػػد إف

 سػػػيدنا عمػػػى كبػػػارؾ الميػػػـ كصػػػمى ،لػػػو ىػػػادم فػػػبل يضػػػمؿ كمػػػف لػػػو مضػػػؿ فػػػبل اهلل ييػػػده مػػػف ،أعمالنػػػا

  :بعد أما ،الديف يكـ إلى بإحساف ىديو عمى سار كمف أجمعيف كصحبو لوآ كعمى محمد

 ميػػػػػػعج فػػػػػػي مصػػػػػػالحيـ كحمايػػػػػػة األفػػػػػػراد حيػػػػػػاة تنظػػػػػػيـ فػػػػػػي قمػػػػػػة يعػػػػػػدٌ  اإلسػػػػػػبلمي التشػػػػػػريعف

 فيمػػػػػػا العدالػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ ليػػػػػػـ ككػػػػػػافبلن  ،بيػػػػػػنيـ فييػػػػػػا المتنػػػػػػازع لحقػػػػػػكقيـ كحافظػػػػػػان  ،كالحػػػػػػاالت المجػػػػػػاالت

 االجتماعيػػػػػػػة العدالػػػػػػػة عمػػػػػػػى بالحفػػػػػػػاظ لنػػػػػػػا مػػػػػػػتتكفٌ  التػػػػػػػي الغػػػػػػػٌراء اإلسػػػػػػػبلـ تشػػػػػػػريعات كمػػػػػػػف ،بيػػػػػػػنيـ

كىػػػػػي  ،الككالػػػػػة أنػػػػػكاع أحػػػػػد ىػػػػػي بالخصػػػػػكمة كالككالػػػػػة ،بأنكاعيػػػػػا الككالػػػػػة النػػػػػاس معػػػػػامبلت كتسػػػػػييؿ

 أصػػػػػػبحت ك ،خاصػػػػػػة الشػػػػػػرعي ميالمحػػػػػػا كعمػػػػػػؿ ،التكييػػػػػػؼ الفقيػػػػػػي لعمػػػػػػؿ المحامػػػػػػاة بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ 

 ان دكر  ليػػػػػػاإف  بػػػػػػؿ ،المحػػػػػاكـ داخػػػػػػؿ كتطٌبػػػػػػؽ تػػػػػدٌرس التػػػػػػي كقكانينيػػػػػػا كشػػػػػركطيا ضػػػػػػكابطيا ليػػػػػػا مينػػػػػة

 فػػػػػي األىميػػػػػة ليػػػػػذه كنظػػػػػران  .االجتماعيػػػػػة العدالػػػػػة كتحقيػػػػػؽ المحػػػػػاكـ تمػػػػػؾ عمػػػػػؿ فػػػػػي ان كميٌمػػػػػ ان أساسػػػػػي

 تخصػػػػص لػػػػو كظيػػػػر ،"المحػػػػامي" ىػػػػك كظيفػػػػي مسػػػػٌمى لػػػػو أصػػػػبح الػػػػذم ،بالخصػػػػكمة الككيػػػػؿ عمػػػػؿ

 عمػػػػػػؿ كحػػػػػػدد ،الشػػػػػػرعية المحامػػػػػػاة مينػػػػػػة ظيػػػػػػرت ،كاختصاصػػػػػػاتيا المحػػػػػػاكـ عمػػػػػػؿ حسػػػػػػب كظيفػػػػػػي

 .الشخصية األحكاؿ كقضايا الشرعية المحاكـ حدكد داخؿ فييا المحامي

 كفػػػػػػػػػؽ (بالخصػػػػػػػػػكمة الككالػػػػػػػػػة)ك (العػػػػػػػػػاـ بمفيكميػػػػػػػػػا الككالػػػػػػػػػة) دراسػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػي تناكلػػػػػػػػػت كقػػػػػػػػػد

 مػػػػػػػف بيػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ كمػػػػػػا كشػػػػػػركطيا كأحكاميػػػػػػا ،الشػػػػػػػرع منظػػػػػػكر فػػػػػػي كأحكاميػػػػػػا كشػػػػػػركطيا مفيكميػػػػػػا

 ،الػػػػػكظيفي كاختصاصػػػػػيا الشػػػػػرعية المحػػػػػاكـ إطػػػػػار فػػػػػي يمارسػػػػػيا لممحػػػػػامي كمينػػػػػة ،كقػػػػػكانيف أحكػػػػػاـ

 تطػػػػػكير عمػػػػػى تعمػػػػػؿ التػػػػػي كالتكصػػػػػيات ،فمسػػػػػطيف فػػػػػي الشػػػػػرعية المحامػػػػػاة لمينػػػػػة العممػػػػػي كالتطبيػػػػػؽ

 .عممو مف المرجكة العدالة لتحقيؽ كتقدميا المينة ىذه
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 المحػػػػػػػامي عمػػػػػػػؿ جكانػػػػػػػب الدراسػػػػػػػة ىػػػػػػػذه تسػػػػػػػتكفي أف الحػػػػػػػؽ المػػػػػػػكلى مػػػػػػػف التكفيػػػػػػػؽ طالبػػػػػػػةن 

 نصػػػػبك التػػػػي العدالػػػػة لتحقيػػػػؽ تطػػػػكر مػػػػف إليػػػػو تحتػػػػاج كمػػػػا ،كالقانكنيػػػػة الفقييػػػػة أحكامػػػػو كفػػػػؽ الشػػػػرعي

 القػػػػػكانيف كتطػػػػػكر ،الفمسػػػػػطيني كالمجتمػػػػػع األسػػػػػرة حقػػػػػكؽ كحفػػػػػظ ،الشػػػػػرعية المحػػػػػاكـ عمػػػػػؿ فػػػػػي إلييػػػػػا

 .منيا بد ال ضركرة كأصبحت أجمو مف كجدت ما إلى المينة ىذه تكٌجو التي

  انذراصخ يشكهخ

 الشػػػػػرعي كالقضػػػػػاء الشػػػػػرعية المحػػػػػاكـ مكاضػػػػػيع فػػػػػي ميػػػػػـ مكضػػػػػكع فػػػػػي دراسػػػػػتي جػػػػػاءت لقػػػػػد

 الفٌعػػػػػاؿ كدكرىػػػػػا ،(تطبيقيػػػػػة مينيػػػػػة دراسػػػػػة الشػػػػػرعية المحامػػػػػاة مينػػػػػة) كىػػػػػك أال ،الحػػػػػالي عصػػػػػرنا فػػػػػي

 الػػػػػػذم الميػػػػػػـ كالػػػػػػدكر ،الشػػػػػػرعية كالقضػػػػػػايا المحاكمػػػػػػات إجػػػػػػراءات كسػػػػػػير الحػػػػػػؽ إحقػػػػػػاؽ فػػػػػػي كالميػػػػػػـ

 مػػػػػػا الشػػػػػػرعي لممحػػػػػػامي العمػػػػػػؿ ضػػػػػػكابط كجمػػػػػػع ،المحاكمػػػػػػات ىػػػػػػذه فػػػػػػي الشػػػػػػرعي المحػػػػػػامي يمارسػػػػػػو

 كتطبيقػػػػػػات يػػػػػػا،كأخبلقيات المينػػػػػػة كآداب الشػػػػػػرعية المحػػػػػػاكـفػػػػػػي  بػػػػػػو المعمػػػػػػكؿ كالقػػػػػػانكف الشػػػػػػرع بػػػػػػيف

 مينػػػػػػػة عػػػػػػػف جػػػػػػػاء مػػػػػػػا بجمػػػػػػػع المقارنػػػػػػػة دراسػػػػػػػتي جػػػػػػػاءت فقػػػػػػػد ،الكاقػػػػػػػع أرض عمػػػػػػػى الضػػػػػػػكابط ىػػػػػػػذه

 المحػػػػػػػامي كسػػػػػػػمككيات ،بػػػػػػػو المعمػػػػػػػكؿ القػػػػػػػانكف كضػػػػػػػكابط الشػػػػػػػرع أحكػػػػػػػاـ كبػػػػػػػيف ،الشػػػػػػػرعية المحامػػػػػػػاة

 .فمسطيف في الشرعية المحاكـ داخؿ المتبعة كتطبيقاتو الشرعي

  :انذراصخ أهذاف

طبلقيػػػػػػا كأنكاعيػػػػػػا كشػػػػػركطيا أركانيػػػػػػا كبيػػػػػػاف الككالػػػػػػة بمفيػػػػػػكـ التعريػػػػػؼ -1  الفقػػػػػػو فػػػػػػي كتقييػػػػػػدىا كا 

 .كالقانكف

 كاالخػػػػػتبلؼ الشػػػػػبو كأكجػػػػػو ،كالقػػػػػانكف الفقػػػػػو فػػػػػي كمشػػػػػركعيتيا بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة مفيػػػػػكـ بيػػػػػاف -2

 فػػػػػي المحامػػػػػاة مينػػػػػة كحكػػػػػـ ،خػػػػػاص بشػػػػػكؿ الشػػػػرعي كالمحػػػػػامي عػػػػػاـ بشػػػػػكؿ كالمحامػػػػػاة الككالػػػػػة بػػػػيف

  .الشرعي كالمحامي النظامي المحامي بيف كالتفريؽ ،اإلسبلمي الشرع



 ك
 

 ال كمػػػػػػا التككيػػػػػػؿ بػػػػػػو يصػػػػػػح كمػػػػػػا بالخصػػػػػػكمة الككالػػػػػػة فػػػػػػي كصػػػػػػيغتو العقػػػػػػد طبيعػػػػػػة تكضػػػػػػيح -3

  .يصح

 مكضػػػػػػػػكع فػػػػػػػػي بالخصػػػػػػػػكمة الككالػػػػػػػػة كأنػػػػػػػكاع ،(المحامػػػػػػػػاة) بالخصػػػػػػػػكمة التككيػػػػػػػػؿ أنػػػػػػػػكاع بيػػػػػػػاف -4

 .الشخصية األحكاؿ

 .الشرعي لممحامي العقد كمحؿ بالخصكمة الككالة شركط بياف-5

 .كقانكني شرعي منظكر مف الشرعي المحامي أجرة بياف-6

 الجيػػػػػػػػػة أك نفسػػػػػػػػػو المحػػػػػػػػػامي قبػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػرعي لممحػػػػػػػػػامي الككالػػػػػػػػػة تنظػػػػػػػػػيـ كيفيػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػاف -7

 .المختصة

 .كقانكني فقيي منظكر مف كانسحابو كعزلو بالخصكمة الككيؿ انتياء حاالت بياف -8

 الشػػػػػػػػرعي المحػػػػػػػامي كاسػػػػػػػتقبلليةكأخبلقياتيػػػػػػػػا،  الشػػػػػػػرعية المحامػػػػػػػاة مينػػػػػػػػة آداب عمػػػػػػػى التعػػػػػػػرؼ-9

 .العدالة تحقيؽ في كدكرىا

 الشػػػػػػػػرعية المحامػػػػػػػػاة مينػػػػػػػػة لتطػػػػػػػػكر مقترحػػػػػػػػة كتكصػػػػػػػػيات ،المحػػػػػػػػامي لعمػػػػػػػػؿ تطبيقيػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػة-10

  .لعدالةا كتحقيقيا كفاءتيا في كالزيادة

  :انذراصخ أصئهخ

 الفقػػػػػػو فػػػػػػي كتقييػػػػػػدىا إطبلقيػػػػػػامػػػػػػا ك  ؟أنكاعيػػػػػػا كمػػػػػػا ؟مشػػػػػػركعيتيا كمػػػػػػا ؟بالككالػػػػػػة المقصػػػػػػكد مػػػػػػا .1

 كالقانكف؟

 كالقانكف؟ الفقو في كمشركعيتيا بالخصكمة الككالة بمفيكـ المقصكد ما .2

 الشػػػػػرعي كالمحػػػػػامي عػػػػػاـ بشػػػػػكؿ كالمحامػػػػػاة بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة بػػػػػيف كالخػػػػػبلؼ الشػػػػػبو أكجػػػػػو مػػػػػا .3

 خاص؟ بشكؿ



 ل
 

 كالمحػػػػامي النظػػػػامي المحػػػػامي بػػػػيف الفػػػػرؽ كمػػػػا ؟اإلسػػػػبلمي الشػػػػرع فػػػػي المحامػػػػاة مينػػػػة حكػػػػـ مػػػػا .4

 الشرعي؟

 الفػػػػرؽ كمػػػػا ؟مختصػػػػة جيػػػػات مػػػػف أك خاصػػػػة ناحيػػػػة مػػػػف الككالػػػػة بتنظػػػػيـ المحػػػػامي يقػػػػكـ كيػػػػؼ .5

  بينيما؟

 ؟الشرعية المحاماة أركاف ما .6

 عمميا؟ حدكد كماىٌية الشرعية كالمحاماة بالخصكمة الككالة بمحؿ المقصكد ما .7

 أف يجػػػػػػػب التػػػػػػػي كاآلداب ككاجباتػػػػػػػو كحقكقػػػػػػػو الشػػػػػػػرعي المحػػػػػػػامي بعمػػػػػػػؿ المتعمقػػػػػػػة الشػػػػػػػركط مػػػػػػػا .8

 عممو؟ في يراعييا

 كقانكني؟ شرعي منظكر مف كأتعابو الشرعي المحامي بأجرة المتعمقة األحكاـ ما .9

 ؟كانسحابو كعزلو (الشرعي المحامي) بالخصكمة الككالة انتياء حاالت ما .10

 األردنػػػػػي لمقػػػػػانكف كفقػػػػػان  الشػػػػػرعية المحػػػػػاكـ داخػػػػػؿ الشػػػػػرعي المحػػػػػامي إجػػػػػراءات تسػػػػػير كيػػػػػؼ .11

 ؟ياكتنظيمالمكائح  بإعداد الشرعي المحامي يقكـ ككيؼ ؟فمسطيف في بو المعمكؿ

  :انًىضىع اختيبر أصجبة

 .المكضكع ىذا في الكتابةب البداريف أيمف .د الفاضؿ الدكتكر تكصية .2

 التػػػػػي المعاصػػػػػرة المكاضػػػػػيع مػػػػػف أنػػػػػو كخاصػػػػػة ،المكضػػػػػكع ىػػػػػذا حػػػػػكؿ الكتابػػػػػة فػػػػػي رغبتػػػػػي  .1

 .الشرعي القضاء كىك تخصصي في مباشرة عبلقة ليا

 قانكنيػػػػػة فقييػػػػػة كدراسػػػػػة الشػػػػػرعية المحامػػػػػاة مينػػػػػة فػػػػػي الشػػػػػرع كرأم القػػػػػانكف رأم بػػػػػيف الجمػػػػػع .3

 .حديثة مقارنة

  .كالقانكني الشرعي الصعيد عمى مينتو حيثيات فيـ في الشرعي المحامي إعانة .4



 م
 

 المحػػػػػػػػامي مينػػػػػػػػة تخػػػػػػػػص التػػػػػػػػي القػػػػػػػػكانيف بعػػػػػػػػض لتعػػػػػػػػديؿ كمقترحػػػػػػػػات تكصػػػػػػػػيات كضػػػػػػػػع  .5

 .كضكابطو الفقو بأحكاـ كربطيا ،عمييا كالفائدة بالنفع تعكدكي  المينة ىذه لتطكير ؛الشرعي

  :انذراصخ أهًيخ

 المحػػػػػاكـ سػػػػػير فػػػػػي كتطبيقاتيػػػػػا كدكرىػػػػػا الشػػػػػرعية المحامػػػػػاة لمكضػػػػػكع الدراسػػػػػة ىػػػػػذهتطرقػػػػػت  – 1

 .حقكقيا كحفظ كاستقرارىا األسرة عمى لمحفاظ ميـ مكضكع كىك ،العدالة كلتحقيؽ الشرعية

 فػػػػػػػي الشػػػػػػريعة أحكػػػػػػػاـ بػػػػػػيف جمعػػػػػػػت ٌنيػػػػػػاإ حيػػػػػػػث ،الشػػػػػػرعية المحامػػػػػػػاة مينػػػػػػة عمػػػػػػػى التعػػػػػػرؼ -2

 بػػػػػؿ ،مكجػػػػػكدة تكػػػػػف لػػػػػـ كضػػػػػكابط شػػػػػركط إلػػػػػى المعاصػػػػػر كاقعنػػػػػا فػػػػػي تياكتعػػػػػدٌ  بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة

 .إجراءاتيا كسير ضبطيا في المعاصرة القكانيف كدكر

 كالقػػػػػػانكف الفقػػػػػػو كتػػػػػػب طٌيػػػػػػات فػػػػػػي الشػػػػػػرعية المحامػػػػػػاة مينػػػػػػة أحكػػػػػػاـ مػػػػػػف تشػػػػػػتت مػػػػػػا جمػػػػػػع -3

 .حديثة كقانكنية فقيية بدراسة

 الصػػػػػػػػعيد عمػػػػػػػػى الشػػػػػػػػرعية المحامػػػػػػػػاة مينػػػػػػػػة فػػػػػػػػي كالعػػػػػػػػامميف كالبػػػػػػػػاحثيف العمػػػػػػػػـ طمبػػػػػػػػة إفػػػػػػػػادة -4

  .تعالى اهلل شاء إف كالقانكني الشرعي

 التطبيقػػػػػات خػػػػػبلؿ مػػػػػف الشػػػػػرعية المحامػػػػػاة مينػػػػػة تطػػػػػكر تفيػػػػػد كمقترحػػػػػات تكصػػػػػيات عػػػػػرض -5

 تفيػػػػػد التػػػػػي كالحمػػػػػكؿ تعرضػػػػػيا التػػػػػي كالمشػػػػػاكؿ الكاقػػػػػع أرض عمػػػػػى المينػػػػػة ليػػػػػذه الفعميػػػػػة كالممارسػػػػػة

 .اهلل شاء إف

  :انذراصخ حذود

 تػػػػػػـ فيمػػػػػػا األربعػػػػػػة الفقيػػػػػػاء أقػػػػػػكاؿ تنػػػػػػاكؿ الػػػػػػذم الفقيػػػػػػي الجانػػػػػػب الدراسػػػػػػة ىػػػػػػذه فػػػػػػي تناكلػػػػػػت

 فيمػػػػػػاكأقػػػػػػكاليـ  المعاصػػػػػػريف العممػػػػػػاء كرأم ،الشػػػػػػرعية المحامػػػػػػاة لمينػػػػػػة كتطبيقػػػػػػات فػػػػػػركع فػػػػػػي ذكػػػػػػره

 المحػػػػػاميف قػػػػػانكف بدراسػػػػػة مػػػػػتد ققػػػػػف القػػػػػانكني الجانػػػػػب أمػػػػػا ،كجػػػػػد حيثمػػػػػا المينػػػػػة ىػػػػػذه فػػػػػي اشػػػػػترطكه



 ن
 

(لسػػػػػػػنة  20بالقػػػػػػػانكف )كالمعػػػػػػػدؿ  ،فمسػػػػػػػطيف فػػػػػػػي النافػػػػػػػذ ـ1952 سػػػػػػػنة (22) رقػػػػػػػـ األردنػػػػػػػي الشػػػػػػػرعي

 األردنػػػػػػػي الشخصػػػػػػػية األحػػػػػػػكاؿ كقػػػػػػػانكف ،األردنػػػػػػػي الشػػػػػػػرعية المحاكمػػػػػػػات أصػػػػػػػكؿ كقػػػػػػػانكف ـ،1997

 قاضػػػػػي مكتػػػػػب كتعميمػػػػػات ،فيػػػػػو كالنافػػػػػذ فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة كحػػػػػدكدىا فمسػػػػػطيف فػػػػػي بػػػػػو المعمػػػػػكؿ

 العمػػػػػؿ كضػػػػػكابط ،الشػػػػػرعية لممحامػػػػػاة التسػػػػػجيؿ فػػػػػي يشػػػػػترطو كمػػػػػا ،فمسػػػػػطيف فػػػػػي الشػػػػػرعي القضػػػػػاة

 .فيو كالتسجيؿ بو

  :انضبثمخ انذراصبد

 عػػػػػػػػف العمميػػػػػػػػة كاألبحػػػػػػػػاث كالرسػػػػػػػػائؿ الفقييػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػب فػػػػػػػػي المتكاصػػػػػػػػؿ بحثػػػػػػػػي خػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػف

 بعػػػػض سػػػػكل كمباشػػػػر كامػػػػؿ بشػػػػكؿ المكضػػػػكع ىػػػػذا تنػػػػاكؿ بحثػػػػا أجػػػػد لػػػػـ الشػػػػرعية المحامػػػػاة مكضػػػػكع

 كىػػػػذا ،فقػػػػط فقيػػػػي جانػػػػب مػػػػف فييػػػػا الفقييػػػػة كاآلراء بالخصػػػػكمة الككالػػػػة عػػػػف تحػػػػدثت التػػػػي الدراسػػػػات

 الحػػػػػديث الدراسػػػػػات ىػػػػػذه تناكلػػػػػت فقػػػػػد ،الشػػػػػرعية المحامػػػػػاة لمينػػػػػة دراسػػػػػتي مػػػػػف جانبػػػػػان  إالٌ  ؿيشػػػػػكٌ  ال

 كالتطػػػػػػػكر القػػػػػػػانكني الجانػػػػػػػب عػػػػػػػرض دكف فييػػػػػػػا الفقيػػػػػػػاء راءكآ كشػػػػػػػركطيا بالخصػػػػػػػكمة الككالػػػػػػػة عػػػػػػػف

 دراسػػػػػتي مٌيػػػػػز كالػػػػػذم ،القانكنيػػػػػة كقكاعػػػػػدىا ضػػػػػكابطيا ليػػػػػا مينػػػػػة أصػػػػػبحت حتػػػػػى ليػػػػػا حصػػػػػؿ الػػػػػذم

 الشػػػػػػرعية المحامػػػػػػاة مينػػػػػػة ممارسػػػػػػة فػػػػػػي كالقػػػػػػانكف الفقػػػػػػو بػػػػػػيف الجمػػػػػػع ىػػػػػػك السػػػػػػابقة الدراسػػػػػػات عػػػػػػف

 تحتاجػػػػػػو كمػػػػػػا ،فمسػػػػػػطيف فػػػػػػي الشػػػػػػرعية المحامػػػػػػاة لمينػػػػػػة كتطبيقػػػػػػات ،حديثػػػػػػة قانكنيػػػػػػة فقييػػػػػػة بدراسػػػػػػة

 أسػػػػػػػاس ىػػػػػػػي التػػػػػػػي لؤلسػػػػػػػرة كاالسػػػػػػػتقرار العدالػػػػػػػة كتحقػػػػػػػؽ تتطػػػػػػػكر حتػػػػػػػى الشػػػػػػػرعية المحامػػػػػػػاة مينػػػػػػػة

  :، كمف ىذه الدراساتلو األساسية كالركٌيزة المجتمع

 لمطالػػػػب ماجسػػػػتير رسػػػػالة "اإلسػػػػالمية الشػػػػريعة فػػػػي المحامػػػػاة فقػػػػو" بالخصػػػػومة الوكالػػػػة-1

 كالرسػػػػػػػائؿ المنظكمػػػػػػػة قاعػػػػػػػدة المصػػػػػػػدر -األردنيػػػػػػػة الجامعػػػػػػػة– طػػػػػػػو المحسػػػػػػػف عبػػػػػػػد محمػػػػػػػد تيسػػػػػػػير

 كأكجػػػػػػػو ،كمشػػػػػػػركعيتيا كمفيكميػػػػػػػا بالخصػػػػػػػكمة الككالػػػػػػػة عػػػػػػػف الرسػػػػػػػالة فػػػػػػػي تحػػػػػػػدث كقػػػػػػػد -الجامعيػػػػػػػة
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 الككالػػػػػة كأحكػػػػػاـ ،الشػػػػػرعية فػػػػػي المحامػػػػػاة مينػػػػػة كحكػػػػػـ ،كالمحامػػػػػاة بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة بػػػػػيف الشػػػػػبو

 بالخصػػػػكمة الككالػػػػة كنطػػػػاؽ الككيػػػػؿ ككاجبػػػػات الككيػػػػؿ حقػػػػكؽكعػػػػف  ،كالقػػػػانكف الفقػػػػو فػػػػي بالخصػػػػكمة

 أقػػػػرب كانػػػػت الدراسػػػػة ىػػػػذه أفٌ  كرغػػػػـ .الككالػػػػة انتيػػػػاء كفػػػػي ،الجزائيػػػػة كالحقػػػػكؽ المدنيػػػػة الحقػػػػكؽ فػػػػي

 فػػػػػػي بػػػػػػو المعمػػػػػػكؿ المػػػػػػدني كالقػػػػػػانكف الفقػػػػػػو رأم بػػػػػػيف عيػػػػػػاجملك  كعمميػػػػػػا المحامػػػػػػاة لكاقػػػػػػع الدراسػػػػػػات

 كعمػػػػػػػػؿ ،عػػػػػػػػاـ بشػػػػػػػػكؿ المحامػػػػػػػػاة عػػػػػػػػف تحػػػػػػػػدثت أنيػػػػػػػػا إالٌ  ،فمسػػػػػػػػطيف فػػػػػػػػي المفعػػػػػػػػكؿ كسػػػػػػػػارم األردف

 المحامػػػػاة عػػػػف الحػػػػديث خصصػػػػت بػػػػأنني عنػػػػو دراسػػػػتي تميػػػػزت كقػػػػد .المػػػػدني القػػػػانكف فػػػػي المحػػػػامي

 لػػػػـ ان كشػػػػركط ان كظيفٌيػػػػ ان كتخصصػػػػ بػػػػو معمػػػػكالن  ان خاٌصػػػػ ان قانكنػػػػ الشػػػػرعية لمحامػػػػاةا لقػػػػانكف كأف ،الشػػػػرعية

 الككالػػػػػػة فػػػػػػي الفقػػػػػػو كأحكػػػػػػاـ عػػػػػػاـ بشػػػػػػكؿ المحامػػػػػػاة أحكػػػػػػاـ فػػػػػػي عيننػػػػػػييي  أنػػػػػػو إالٌ  ،دراسػػػػػػتو تتناكليػػػػػػا

 .بدراستي عبلقة مف لو لما ؛بالخصكمة

 محمػػػػػػػد الكػػػػػػػريـ عبػػػػػػػد .د "مقارنػػػػػػػة دراسػػػػػػػة اإلسػػػػػػػبلمي الفقػػػػػػػو فػػػػػػػي المحػػػػػػػامي أحكػػػػػػػاـ" بحػػػػػػػث-2

 كقػػػػػػد ."2007\أبريػػػػػػؿ\خػػػػػػاص عػػػػػػدد\23العػػػػػػدد" -صػػػػػػنعاء جامعػػػػػػة -كالقػػػػػػانكف الشػػػػػػريعة كميػػػػػػة -الطيػػػػػػر

 تخصػػػػػػػيص دكف ،عػػػػػػػاـ بشػػػػػػػكؿ المحػػػػػػػامي مسػػػػػػػؤكليات عػػػػػػػف تحػػػػػػػدث ٌنػػػػػػػوإذ إ ،عنػػػػػػػو دراسػػػػػػػتي تميػػػػػػػزت

 الشػػػػػػػػرعية بالمحامػػػػػػػػاة تتعمػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػي كالشػػػػػػػػركط كالتطبيقػػػػػػػػات كالمسػػػػػػػػائؿ الشػػػػػػػػرعية لممحامػػػػػػػػاة الدراسػػػػػػػػة

 .فمسطيف في الشرعية المحاكـ في كباألخص ،ليا القانكنية كالنظرة كمينة

 حمػػػػػػػػػد زيػػػػػػػػػاد .د"العراقػػػػػػػػػي كالقػػػػػػػػػانكف اإلسػػػػػػػػػبلمي الفقػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي بالخصػػػػػػػػػكمة الككالػػػػػػػػػة" بحػػػػػػػػػث-3

 ،كالسياسػػػػػية القانكنيػػػػػة لمعمػػػػػكـ تكريػػػػػت جامعػػػػػة مجمػػػػػة" الجميمػػػػػي عبػػػػػد إبػػػػػراىيـ عػػػػػدناف.كد الصػػػػػميدعي

 حيػػػػػػث مػػػػػف ،الفقػػػػػػو فػػػػػي بالخصػػػػػػكمة الككالػػػػػة أحكػػػػػاـ عػػػػػػرض البحػػػػػث ىػػػػػػذا فػػػػػي تنػػػػػػاكؿ كقػػػػػد ،2العػػػػػدد

 كقػػػػػػػد ،الكضػػػػػػػعية القػػػػػػػكانيف بيػػػػػػػا مقارنػػػػػػػان  ،ىػػػػػػػاؤ كانتيا كصػػػػػػػبلحياتيا الفقػػػػػػػو فػػػػػػػي كضػػػػػػػكابطيا مفيكميػػػػػػػا

 عنيػػػػػػا الحػػػػػػديث دكف بالخصػػػػػػكمة الككالػػػػػػة أحكػػػػػػاـ فػػػػػػي كػػػػػػاف تناكلتػػػػػػو مػػػػػػا بػػػػػػأف عنػػػػػػو دراسػػػػػػتي تميػػػػػػزت

 المحػػػػػاكـ جانػػػػػب عمػػػػػى الحػػػػػديث يخصػػػػػص لػػػػػـأيضػػػػػا  كأنػػػػػو ،قانكنيػػػػػة ضػػػػػكابط ليػػػػػا كمينػػػػػة كدراسػػػػػتيا
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 عػػػػػالجكمػػػػػا أنػػػػػو  ،المتبعػػػػػة إجراءاتػػػػػو كسػػػػػير الخاصػػػػػة كضػػػػػكابطو الشػػػػػرعي المحػػػػػامي كعمػػػػػؿ الشػػػػػرعية

 بػػػػو المعمػػػػكؿ الشػػػػرعييف المحػػػػاميف قػػػػانكففدراسػػػػتي حػػػػكؿ  أمػػػػا أنػػػػا ،العػػػػراؽ قػػػػانكف ناحيػػػػة مػػػػف القػػػػانكف

 .فمسطيف في

 التػػػػػي الشػػػػػرعية المحامػػػػػاة مجػػػػػاؿ فػػػػػي كخاصػػػػػة_ بالخصػػػػػكمة الخاصػػػػػة الككالػػػػػةف ذلػػػػػؾ كعمػػػػػى

 ختاميػػػػػػا كحتػػػػػػى إقامتيػػػػػا منػػػػػػذ بػػػػػػذاتيا معينػػػػػو دعػػػػػػكل فػػػػػي بالمدافعػػػػػػة بمكجبػػػػػػو الككيػػػػػؿ يمتػػػػػػـز بمكجبيػػػػػا

 ىػػػػذه فػػػػي مككمػػػػو حقػػػػكؽ تحفػػػػظ التػػػػي كاإلجػػػػراءات باألعمػػػػاؿ كالقيػػػػاـ القانكنيػػػػة الطعػػػػف طػػػػرؽ كمراجعػػػػة

 فػػػػػي الفقػػػػػو أحكػػػػػاـ بػػػػػيف الكتػػػػػب شػػػػػتات فػػػػػي بػػػػػؿ ،معػػػػػيف كتػػػػػاب فػػػػػي أجػػػػػدىا لػػػػػـ _القانكنيػػػػػة األحكػػػػػاـ

 كتنظػػػػػيـ ،عػػػػػاـ بشػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات كأصػػػػػكؿ المػػػػػدني كالقػػػػػانكف المحامػػػػػاة كأحكػػػػػاـ ،بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة

 كتطبيقػػػػػػات ،الشػػػػػػرعييف المحػػػػػػاميف كقػػػػػػانكف ،القضػػػػػػاة قاضػػػػػػي ديػػػػػػكاف فػػػػػػي الشػػػػػػرعية المحامػػػػػػاة مينػػػػػػة

 .فمسطيف محاكـ في الشرعية المحاكـ في الكاردة المحاميف

 انجحث يُهج

 مػػػػف االسػػػػتفادة مػػػػع الكصػػػػفي المػػػػنيج كجػػػػؿ عػػػػز اهلل مػػػػف تكفيػػػػؽ بعػػػػد البحػػػػث ىػػػػذا فػػػػي اتبعػػػػت

  :تيةاآل الخطكات كفؽ كاالستقرائي االستنباطي المنيج

 .اآلية كرقـ السكرة بذكر القرآنية اآليات عزك -1

لػػػػػػى ك  ،خرجتيػػػػػػا التػػػػػػي الحػػػػػػديث كتػػػػػػب إلػػػػػػى النبكيػػػػػػة األحاديػػػػػػث عػػػػػػزكت -2  الحػػػػػػديث أئمػػػػػػة حكػػػػػػـا 

 .إلييـ بالعزك فاكتفيت ،فالصحيحيٍ  في كرد ما باستثناء ا،عميي

 الػػػػػػػػى الرجػػػػػػػػكع بعػػػػػػػػد كأدلػػػػػػػػتيـ الفقيػػػػػػػػاء أقػػػػػػػػكاؿ كنقػػػػػػػػؿ كالكتػػػػػػػػب األبحػػػػػػػػاث مػػػػػػػػف عػػػػػػػػدد اسػػػػػػػػتقراء -3

 .بينيـ كاالتفاؽ الخبلؼ كمكاضع األصمية المصادر
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 فػػػػػػػي كجػػػػػػػد حيثمػػػػػػػا ـ1952 ةسػػػػػػػن 12 رقػػػػػػػـ الشػػػػػػػرعييف المحػػػػػػػاميف قػػػػػػػانكف رأم بعػػػػػػػرض قمػػػػػػػت -4

 كقػػػػػػػػانكف ،الشخصػػػػػػػية األحػػػػػػػكاؿ كقػػػػػػػانكف ،الشػػػػػػػرعييف المحػػػػػػػاميف شػػػػػػػركط مػػػػػػػف دراسػػػػػػػتي مكضػػػػػػػكعات

كتعميمػػػػػات المحػػػػػاميف الشػػػػػرعييف المنبثػػػػػؽ  ،فمسػػػػػطيف فػػػػػي بػػػػػو المعمػػػػػكؿ األردنػػػػػي المحاكمػػػػػات أصػػػػػكؿ

 عػػػػػػػػف قػػػػػػػػػانكف المحػػػػػػػػاميف الشػػػػػػػػػرعييف ،كالقػػػػػػػػػانكف المػػػػػػػػدني األردنػػػػػػػػػي فيمػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػص أحكػػػػػػػػػاـ الككالػػػػػػػػػة،

 .القضاة قاضي ديكاف كتعميمات

 كعػػػػػػػػرض ،الشػػػػػػػػرعية المحػػػػػػػػاكـ داخػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػرعية المحامػػػػػػػػاة لمينػػػػػػػػة تطبيقػػػػػػػػات بعػػػػػػػػرض قمػػػػػػػػت -5

 .الشرعية المحاماة مينة لمزاكلة التطبيقي الكاقع كعرض ،لبلستفادة ؛فييا صكر

 .البحث في ةالكارد باألعبلـ التعريؼ -6

 .كتكصيات نتائج عمى تحتكم البحث نياية في ةخاتم كضعت -7

 كالمراجػػػػػػػع كالمصػػػػػػػادر الشػػػػػػػريفة كاألحاديػػػػػػػث القرآنيػػػػػػػة كاآليػػػػػػػات لممكضػػػػػػػكعات فيػػػػػػػارس عمػػػػػػػؿ -8

 .فمسطيف في الشرعية المحاكـ في بيا المعمكؿ كالقكانيف

 المحػػػػػػػػاكـ فػػػػػػػػي المعتمػػػػػػػػدة الشػػػػػػػػرعي لممحػػػػػػػػامي بالككالػػػػػػػػة متعمقػػػػػػػػةال صػػػػػػػػكرال بعػػػػػػػػض عػػػػػػػػرض -9

 .الشرعية

 انجحث: خطخ

 .وفيارس وخاتمة فصوؿ وثالثة مقدمة إلى الدراسة ىذه متقسّ 

 .حكًهب و انشزػيخ انًحبيبح حميمخ األول: انفصم

 وأنواعيا. ومشروعيتيا بالخصومة الوكالة مفيـو األوؿ: المبحث
 كالنظامية. الشرعية كالمحاماة بالخصكمة الككالة مفيكـ األكؿ: المطمب

 الفرع األكؿ: مفيكـ الككالة بالخصكمة لغة: 
 في االصطبلح الشرعي:  المحاماة الشرعية)الككالة بالخصكمة(الفرع الثاني: 
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 مف منظكر قانكني: )المحاماة(: تعريؼ الككالة بالخصكمة الثالثالفرع 

 الفرع الرابع: أكجو الشبو كالخبلؼ بيف الككالة بالخصكمة كالمحاماة النظامية كالشرعية: 

 .المبحث الثاني: مشروعية الوكالة بالخصومة، وحكـ العمؿ بمينة المحاماة الشرعية

 مشركعية المحاماة  أدلةاألكؿ:المطمب 

 : كالنظامية المطمب الثاني: حكـ العمؿ بمينة المحاماة الشرعية

 الفرع األكؿ: مشركعية العمؿ بمينة المحاماة الشرعية.

 الفرع الثاني: حكـ مشركعية العمؿ بالمحاماة النظامية.

  )المحاماة(: بالخصومة الوكالة أنواع الثالث: المبحث        

 .كالخاصة العامة المحامي ككالة األكؿ: المطمب         
 انفرع األول:انوكانح انعايح.            

 الفرع الثاني :الككالة الخاصة.       

 المطمب الثاني: الككالة باعتبار التقييد كاإلطبلؽ.

 الفرع األكؿ: الككالة المطمقة:         

 المقيدة:الفرع الثاني: الككالة          

 المطمب الثالث: أنكاع الككالة بالقانكف: 

 .الفرع األكؿ: أقساـ الككالة بالقانكف المدني

 .الشركط المتعمقة بككالة المحامي الشرعي: الثانيلفرع ا

 .المطمب الرابع: النيابة الشرعية كحقيقة عمميا كعبلقتيا بالمحاماة الشرعية

 .والشروط الخاصة بيا المبحث الرابع: أركاف المحاماة الشرعية،

 المطمب األكؿ: الصيغة كالشركط المتعمقة بصحة الصيغة كمحظكرات القبكؿ لممحامي.
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 الفرع األكؿ: صيغة الككالة في الفقو.

 الفرع الثاني: الصيغة في القانكف: 

 الفرع الثالث: أكجو االتفاؽ كالخبلؼ في صيغة العقد بيف الفقو كالقانكف:

 : (العقد كمحؿ كالككيؿ المككؿ)الككالة كالشركط العامة لكؿ منيا أركاف : الثاني المطمب

 .)الفرع األكؿ: الركف الثاني لمككالة )الميككؿ

 )الككيؿ(الفرع الثاني: الركف الثالث 

 : )محؿ العقد(الفرع الثالث: الركف الرابع 

 الفرع الرابع: أركاف الككالة في القانكف: 

 .المحامي الشرعي: شروط الخامسالمبحث       

 ".شركط المككؿ كشركط المككؿ بو" المطمب األكؿ: شركط الككالة بالخصكمة مف ناحية

 الفرع األكؿ: طبيعة عقد الككالة، كالشركط المتعمقة بيا.

 الفرع الثاني: شركط الككيؿ بالخصكمة كالمككؿ بو: 

 التعامؿ مع خصـ مككمو كالشيكد:

كشركط  محاماة كفي مزاكلة مينة المحاماةعي في تعاطي مينة الالمطمب الثاني: شركط المحامي الشر 

 ككالتو.

 الفرع األكؿ: شركط تعاطي مينة المحاماة الشرعية.

 .كشركط ككالتو الفرع الثاني: إجراءات تعييف المحامي الشرعي لمزاكلة مينتو

 المسألة األكلى: المرجعية القانكنية لتعييف المحامي الشرعي.

 الثانية: المتطمبات البلزمة لمحصكؿ عمى مينة المحاماة الشرعية:المسألة 

 النكع األكؿ: المحامي الشرعي فقط.
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 النكع الثاني: المحامي النظامي، الراغب بالحصكؿ عمى إجازة في المحاماة الشرعية.

 .المطمب الرابع: أكجو الشبو كالخبلؼ بيف الفقو كالقانكف في شركط المحامي الشرعي

 كؿ: أكجو االتفاؽ بيف الفقو كالقانكف في شركط المحامي الشرعي .الفرع األ

 الفرع الثاني: أكجو الخبلؼ بيف الفقو كالقانكف في شركط المحامي الشرعي. 

 .المبحث السادس: محؿ العقد لممحامي الشرعي وحدود عممو

 .المطمب األكؿ: محؿ العقد لممحامي الشرعي في الفقو كالقانكف

 حدكد ككالة المحامي الشرعي. المطمب الثاني:

 الفرع األكؿ: القكانيف المحددة لعمؿ المحامي الشرعي.        

 الفرع الثاني: اإلجراءات الشرعية كالقانكنية التي تدخؿ في اختصاص المحامي الشرعي.

 الفصؿ الثاني: أحكاـ المحاماة الشرعية: 

 .المبحث األوؿ: حقوؽ المحامي الشرعي وواجباتو

 .األكؿ: حقكؽ المحامي الشرعي بيف الفقو كالقانكف ككاجباتوالمطمب 

 الفرع األكؿ: حقكؽ المحامي الشرعي. 

 .الفرع الثاني: حقكؽ المحامي الشرعي في القانكف

 الفرع الثالث: كاجبات المحامي الشرعي. 

 المطمب الثاني: أكجو الشبو كالخبلؼ في حقكؽ المحامي الشرعي ككاجباتو.

 كجو االتفاؽ بيف الفقو كالقانكف.الفرع األكؿ: أ

 الفرع الثاني: الحقكؽ الزائدة في القانكف عف الفقو اإلسبلمي، كىي كاآلتي:        
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 .المبحث الثاني: آداب مينة المحاماة الشرعية وأخالقياتيا، واستقاللية المحاماة

المطمب األكؿ: آداب المحاماة الشرعية كأخبلقياتيا بمنظكر فقيي كقانكني، كدكرىا في تحقيؽ  

 .العدالة

 .المطمب الثاني: مفيـك استقبللية المحامي الشرعي كأىميتيا في تحقيؽ العدالة

 الفرع األكؿ: المقصكد باستقبللية المحاماة.

 الفرع الثاني: مستمزمات استقبللية المحامي. 

 .المحامي الشرعي (أتعاب) بحث الثالث: أجرةالم

 .المطمب األكؿ: أحكاـ أجرة المحامي كشركطيا في الفقو كالقانكف 

 .الفرع األكؿ: أحكاـ أجرة الككيؿ كشركطيا بالخصكمة في الفقو 

 .الفرع الثالث: أحكاـ أجرة المحامي الشرعي كشركطيا في القانكف

 .بالمحامي الشرعيالمطمب الثاني: الرسـك المتعمقة 

 (.رسـ الككالة)الفرع األكؿ: رسـك ممارسة المحاماة الشرعية 

 .الفرع الثاني: الرسـك السنكية الستمرار مزاكلة المينة لممحامي الشرعي

 .المبحث الخامس: انتياء عمؿ المحامي الشرعي

 .المطمب األكؿ: انتياء عمؿ المحامي الشرعي في الفقو كالقانكف

 انتياء الككالة بفقداف األىمية.الفرع األكؿ: 

 الفرع الثاني: انتياء الككالة بالقانكف: 

 ككالتو. مف الشرعي المحامي انسحاب الثاني: المطمب
 لفرع األكؿ: الحاالت التي ال يحؽ فيو لمككيؿ عزؿ نفسو فييا.           

 الفرع الثاني: عزؿ المككؿ لمحاميو الشرعي.
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جراءات   .عمؿ المحامي الشرعي وتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعيةالفصؿ الثالث: سير وا 

 .مع موكمو خارج المحاكـ الشرعية المحامي الشرعيؿ: تطبيقات عمؿ المبحث األو

 .المطمب األكؿ: كيفية إعداد المكائح كتنظيميا لممحامي الشرعي 

 المطمب الثاني: إجراءات المحامي الشرعي في إعداد الئحة الدعكل.

 (.تككيؿ الككيؿ)المطمب الثالث: مسألة اإلنابة لممحامي الشرعي 

 الفرع األكؿ: تعدد الككبلء في القضية الكاحدة.

 الفرع الثاني: تككيؿ المحامي الشرعي غيره.

جراءات المجمس التأديبي في حقيـ  .المطمب الرابع: سمكؾ المحاميف الشرعييف كا 

 محامي الشرعي كصكره.الفرع األكؿ: الخطأ الميني الذم ينسب لم

 الفرع الثاني: إجراءات المجمس التأديبي، في حالة كجكد خطأ ميني عند المحامي الشرعي.

 .المبحث الثاني: تطبيقات عمؿ المحاميف الشرعييف داخؿ المحاكـ الشرعية

 .المطمب األكؿ: الدعاكل التي تدخؿ في نطاؽ ككالة المحامي الشرعي 

 .التنفيذ الشرعي في فمسطيف كصبلحيات المحامي الشرعي فيياالمطمب الثاني: دائرة 

 .خاتمةال

 .لمعمؿ عمى تطكر مينة المحاماة الشرعية المقترحة تكصياتال

 

 .والمراجع المصادر فيرس

 .الموضوعات فيرس
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 انشزػيخ. انًحبيبح حميمخ :األول انفصم

كف كفي أعماؿ المحاكـ ىك مصطمح معاصر ذكر في كتب القان المحاماة الشرعيةالحقيقة في 
ككالة بالخصكمة، كعميو في ىذا كالمحاميف إال أف لو أصؿ في كتب الفقو اإلسبلمي كىك مصطمح ال

  كىك التكييؼ الفقيي ليا.مة الفصؿ ال بد مف تأصيؿ مفيـك المحاماة الشرعية عمى أنيا ككالة بالخصك 

 وأنواعيا. ومشروعيتيا بالخصومة الوكالة مفيوـ :األوؿ المبحث
 والنظامية. الشرعية والمحاماة بالخصومة الوكالة مفيوـ :األوؿ المطمب
  :لغة بالخصومة الوكالة مفيوـ :األوؿ الفرع

 خبلليػػػػا كمػػػػف ،كالخصػػػػكمة الككالػػػػة :كممتػػػػيف مػػػػف يتكػػػػكف إضػػػػافي بمرٌكػػػػ ىػػػػك :بالخصػػػػومة الوكالػػػػة

 .كاحد مصطمح في أجمعيما ثـ الخصكمة كمعنى الككالة معنى سأعرؼ

اة الشػػػرعية )الوكالػػػة بالخصػػػومة (الػػػذي ىػػػو معػػػر  ومحػػػؿ بحثنػػػا الػػػذي مصػػػطمل المحامػػػوىػػػو 

 (1)"إقامة اإلنساف غيره مقاـ نفسو لمسير في الدعوى أماـ القضاء" عرؼ عمى أنو

  :منيا معافو  عدة العربية المغة في لمككالة :المغة في الوكالة تعريؼ

كمػػػػػو)" :التفػػػػػكيض-1 ًفػػػػػي ،بًػػػػػوً  ًثقىػػػػػةن  أمػػػػػره اسػػػػػتكفاه (كى ًميػػػػػوً  اأٍلىمػػػػػر كى  أىف (اٍلككىالىػػػػػة)"ك (2)" ًإلىٍيػػػػػوً  فكضػػػػػو كىعى

 .(4)"فكضتو :أم ،ًكمىةن  أىًكميو إليؾ ككىٍمتو :تقكؿ :ككؿ" "،(3)" عمبل لىوي  يٍعمؿ أىف غىيره ًإلىى يٍعيىد

 

                                                             

مجمة تكريت  الجكيمي ،الككالة بالخصكمة في الفقو اإلسبلمي كالقانكف العراقي، دعب ـابراىي فاندع زياد حكذ الصكيذعي ،( 1)
 . 1،السنة 2العدد لمعمـك القانكنية كالسياسية ،

إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر محمد النجار(، مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيط، دار الدعكة،  (2)
(2 /1054) 
 (1055\2مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيط)( 3)
براىيـ : عيف، المحقؽالفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم، كتاب ال (4) ميدم المخزكمي، كا 

 (5/405)السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ، 
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ًكيػػػػػػػؿ) :الكفيػػػػػػػؿ-2  ًفيػػػػػػػؿ كىىيػػػػػػػكى  ،تىعىػػػػػػػالىى اهلل أىسػػػػػػػمىاء مػػػػػػػف (اٍلكى ًفيػػػػػػػؿ:  ،كالحػػػػػػػافظ اٍلعبػػػػػػػاد بػػػػػػػأرزاؽ اٍلكى كىاٍلكى

 (1).ًفيوً  عىنوي  كينكب غىيره عمؿ ًفي يٍسعىى الًَّذم

مى ،ًإلىٍيوً  استسمـ اهلل عمى (كؿاتٌ ) االعتماد"-3  ف كعى  .(2)"ًبوً  ككثؽ اٍعتمد أىمر ًفي فبلى

 كالحفػػػػػػػظ التفػػػػػػػكيض أىميػػػػػػػا ،متعػػػػػػػددة معػػػػػػػافو  عمػػػػػػػى تطمػػػػػػػؽ المغػػػػػػة فػػػػػػػي الككالػػػػػػػة :والخالصػػػػػػػة

 .عنو كينكب غيره عمؿ في يسعى مالذ ىك الككيؿ أف كمفادىا ،كاالعتماد

  :منيا عدة معافو  ليا المغة في كالخصكمة :بالمغة الخصومة

كمىة أحكـ كخصاما خصما (خصـ) :الجدؿ -1  (3).خصـ فىييكى  كجادؿ ،اٍلخيصي

 ،كالدعكل الحجاج مف شؽ في منيما كاحد كؿ ألخذ ؛خصماف لمخصميف كقيؿ) :المنازعة -2

مخاصمة كخصاما جادلو كنازعو فىييكى  (خاصمو)ك"(4) ،( خصمو عمى حجتو لقنو إذا صاحبو كأخصـ

 .5)")مخاصـ كخصيـ

 .(6)خصمو بيا يخصـ حتى توحجٌ  نولقٌ  فبلنان  فبلف كأخصـ بالدعكل كالنائب الككيؿ-4

 كالنائػػػػػػػػػب الككيػػػػػػػػػؿ كىػػػػػػػػػك ،التخاصػػػػػػػػػـ بمعنػػػػػػػػػى ىنػػػػػػػػػا المقصػػػػػػػػػكدة الخصػػػػػػػػػكمة فإ :الخالصػػػػػػػػػة

 ،الجػػػػػػػدؿ): الخصػػػػػػػكمة كأيضػػػػػػػا ،بيانػػػػػػػو سػػػػػػػبؽ كمػػػػػػػا الككالػػػػػػػة معنػػػػػػػى مػػػػػػػع يتناسػػػػػػػب كىػػػػػػػك ،بالػػػػػػػدعكل

 قػػػػػػاؿك الجػػػػػػدؿ جعمػػػػػػو لمعنػػػػػػى العزيػػػػػػز التنزيػػػػػػؿ فػػػػػػيرد ك كمػػػػػػا  بالحجػػػػػػة غمبػػػػػػوأم  خصػػػػػػاما خاصػػػػػػموك 
                                                             

( إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر محمد النجار(، مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيط، دار الدعكة، 1)
(2 /1054.) 
)إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر محمد النجار(، مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيط، دار الدعكة،  (2)
(2/1054) 
 .(1/239المعجـ الكسيط ) (3)
بيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، تاج العركس، المحقؽ: مجم (4) كعة مف الزَّ

 .(104-32/102المحققيف، دار اليداية، )
 .(1/239(المعجـ الكسيط ) 5)
الكتاب مرقـ آليا غير مكافؽ ]الصاحب بف عباد إسماعيؿ بف عباد بف العباس، أبك القاسـ الطالقاني، المحيط في المغة،  (6)

 .(1/347) لممطبكع[
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صػػػػػ أي بػػػػػن اؾى أىتػػػػػ ؿٍ كىىػػػػػ) :تعػػػػػالى ذٍ  ـً اٍلخى كاتىسػػػػػ ًإ ري ًمحػػػػػ كَّ  ألنػػػػػو ؛جمعػػػػػان  جعمػػػػػو ،(21/ ص سػػػػػكرة ((رىابى اٍل

 كىك ما يحصؿ مف إقامة الحجة أماـ القضاء.  (.(1)بالمصدر يسمٌ 

إقامػػػة اإلنسػػػاف غيػػػره مقػػػاـ نفسػػػو لمسػػػير فػػػي " ىػػػو: والوكالػػػة بالخصػػػومة كمركػػػب مضػػػاؼ 

  .مركب ل تعريؼ لو في المغةفقيي وىو مصطمل  (2)الدعوى أماـ القضاء"

 الككالػػػػػػػة سػػػػػػػأتناكؿ ،يػػػػػػػامعانيى  نػػػػػػػتكبيٌ  ،لغػػػػػػػة الخصػػػػػػػكمةك  الككالػػػػػػػة بتعريػػػػػػػؼ قمػػػػػػػت أف كبعػػػػػػػد

 .كالقانكني الشرعي االصطبلح في بالخصكمة

                                                             

 (.12/180لساف العرب ) (1)
مجمة تكريت  الجكيمي ،الككالة بالخصكمة في الفقو اإلسبلمي كالقانكف العراقي، دعب ـابراىي فنادع زياد حكذ الصكيذعي ،( 2)

 . 1،السنة 2لمعمـك القانكنية كالسياسية ،العدد
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  :الشرعي االصطبلح في (1)بالخصكمة الككالة :الثاني الفرع

 اصطبلحا. الككالة مفيكـ :األولى المسألة

 أك مطمقػػػػا نفسػػػػو مقػػػػاـ غيػػػػره الشػػػػخص إقامػػػػة)(2) العسػػػػقبلني حجػػػػر ابػػػػف فيػػػػاعرٌ  كمػػػػا الككالػػػػة

 .(3) (مقيدا

 فػػػػػػي أحػػػػػػد تفػػػػػػكيض) :بأنيػػػػػػا الككالػػػػػػة( 1449) مادتيػػػػػػا فػػػػػػي العدليػػػػػػة األحكػػػػػػاـ مجمػػػػػػة كعرفػػػػػػت

قامتػػػػػو ،آلخػػػػػر شػػػػػغؿ  ككيػػػػػؿ أقامػػػػػو كلمػػػػػف ،مككػػػػػؿ الشػػػػػخص لػػػػػذلؾ كيقػػػػػاؿ ،الشػػػػػغؿ ذلػػػػػؾ فػػػػػي مقامػػػػػو كا 

 (4)بو(. مككؿ األمر كلذلؾ

 مقػػػػػاـ الغيػػػػػر إنابػػػػػة تعنػػػػػي الككالػػػػػة أف عمػػػػػى ،تعريفػػػػػاتيـ فػػػػػي سػػػػػيظير كمػػػػػا الفقيػػػػػاء اتفػػػػػؽ كقػػػػػد

 .ليا محدد تعريؼ كضع في اختمفكا كلكف ،التصرؼ في النفس

 ليتصػػػػرؼ إليػػػػو المػػػػاؿ كتسػػػػميـ الغيػػػػر إلػػػػى التصػػػػرؼ تفػػػػكيض التككيػػػػؿ) :ىػػػػي الحنفيػػػػة عنػػػػد الككالػػػػة   

 (6)(.معمكـ تصرؼ في نفسو مقاـ غيره اإلنساف إقامة ىيكفي البحر الرائؽ عرفيا) (5)( فيو

                                                             

 الككالة بالخصكمة مرٌكب إضافي مؤلؼ مف كممتيف، يتككف مف مضاؼ "الككالة"، كمضاؼ إليو شبو الجممة "بالخصكمة". (1)
حمد بف عمى بف محمد الكنانى العسقبلنى مف أئمة العمـ كالتاريخ أصمو مف عسقبلف بفمسطيف مكلده ككفاتو بالقاىرة انكب  (2)

عمى الحديث كرحؿ فى طمبو ككلى القضاء مرة كتصانيفو كثيرة منيا )الدرر الكامنة فى اعياف المائة الثامنة( كأشيرىا الفتح البارل 
ركمي  خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي ا، األعبلـ، دار العمـ فى شرح صحيح البخارل. الز 

 لممبلييف
 (178/ 1ـ،) 2002أيار / مايك  -الخامسة عشر 

ق، رقـ كتبو كأبكابو 1379ابف حجر، أحمد بف عمي بف حجر، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار المعرفة، بيركت،  (3)
كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصٌححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب، عميو تعميقات العبلمة: عبد 

 .(4/479العزيز بف عبد اهلل بف باز، )
المحقؽ: نجيب ىكاكيني، نكر محمد، كارخانو مجمة األحكاـ العدلية نة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، لج (4)

 (.280)ص: تجارًت كتب، آراـ باغ، كراتشي، 
 -ىػ 1414بدكف طبعة بيركت، –،دار المعرفة المبسكط محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي ،السرخسي،  (5)

 .(2/ 19،)ـ1993
البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ (ابف نجيـ المصرم يف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم  6)

كفي آخره: تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم ،كبالحاشية: منحة الخالؽ البف كتكممة الطكرم،
 (.139/ 7)بدكف تاريخ -عابديف،دار الكتاب اإلسبلمي،ط الثانية 
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 مشػػػػػركط غيػػػػػر فيػػػػػو لغيػػػػػره عبػػػػػادة كال إمػػػػػرة ذم غيػػػػػر حػػػػػؽ ذم نيابػػػػػة ) المالكيػػػػػة عنػػػػػد الككالػػػػة

 .(1)بمكتو(

 يقبػػػػػػؿ ممػػػػػػا حياتػػػػػػو حػػػػػػاؿ عنػػػػػػو يفعمػػػػػػو مػػػػػػا لغيػػػػػػره شػػػػػػخص )تفػػػػػػكيض :الشػػػػػػافعية عنػػػػػػد الككالػػػػػػة

 (2) .بالمرجعكتعددت صيغيـ كىذه الصيغة خاصة  شرعا( أم النيابة

 جػػػػػػػػائز أم ،مثمػػػػػػػػو فيػػػػػػػػو ككػػػػػػػػؿ فيمػػػػػػػػا ،التصػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػائز )اسػػػػػػػػتنابة :الحنابمػػػػػػػػة عنػػػػػػػػد الككالػػػػػػػػة

قباض كقبض فعؿ أك كفسخ كعقد قكؿ مف ،النيابة تدخمو فيما ،التصرؼ  (3).(كا 

 لمنيابة. قابؿ تصرؼ في ،التصرؼ جائز تفكيض ىك الككالة فإ :كالخبلصة 

  :الشرعي الصطالح في بالخصومة الوكالة :الثانية المسألة

 مػػػػػاؿ بػػػػو ليسػػػػتكفى الكػػػػبلـ فػػػػي لجػػػػاج كالخصػػػػكمة) :بقكلػػػػو الخصػػػػكمة الغزالػػػػي اإلمػػػػاـ ؼعػػػػرٌ 

 مػػػػػثبل الخصػػػػكمة فػػػػي لككيػػػػؿاك  )،("اعتراضػػػػا يكػػػػكف كتػػػػػارة ابتػػػػداء يكػػػػكف تػػػػارة كذلػػػػؾ ،مقصػػػػكد حػػػػؽ أك

 يكػػػػف لػػػػـ التمبػػػػيس ذلػػػػؾ يكشػػػػؼ مػػػػف لمخصػػػػكمة فككػػػػؿ بتمبػػػػيس باطمػػػػة دعػػػػكل عميػػػػو ادعػػػػى مػػػػف فنقػػػػكؿ

 منتيػػػػػػػى أمػػػػػػػكر أربعػػػػػػػة فيػػػػػػػو اعتقػػػػػػػد إذا إال بتككيمػػػػػػػو الػػػػػػػنفس مطمػػػػػػػئف كال بػػػػػػػو كاثقػػػػػػػا كال عميػػػػػػػو متػػػػػػػككبل

 (4).(الشفقة كمنتيى الفصاحة كمنتيى القكة كمنتيى اليداية

 بناء عمى حكـ التككيؿ عمى قكليف:الككالة بالخصكمة اختمؼ الفقياء في تعريفيا 

                                                             

المحقؽ: د. حافظ عبد ، الفقيي المختصر،محمد بف محمد ابف عرفة الكرغمي التكنسي المالكي، أبك عبد اهلل  ،عرفة ابف(1)
دطّاب  كينظر:(54 /7)،ـ 2014 -ىػ  1435األكلى، ط  ،مؤسسة خمؼ أحمد الخبتكر لؤلعماؿ الخيرية، الرحمف محمد خير

عٍنً، شًس انذٌن أتو عثذ هللا يذًذ تن يذًذ تن عثذ انردًن انطراتهسً انًغرتً،  ، يواهة انجهٍم فً شرح يختصر خهٍمانرُّ

 .(5/181)و، 1992 -هـ 1112انثانثح، : دار انفكر، انطثعح
، دار الفكر، ياية المحتاج إلى شرح المنياجنالرممي، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي،  (2)

 (.5/15)ـ، 1984ىػ/1404 -بيركت، الطبعة: ط أخيرة 
(، شرح منتيى اإلرادات ىػ1051البيكتى، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس البيكتي الحنبمي )المتكفى:  (3)

 (.2/184)ـ، 1993 -ىػ 1414، عالـ الكتب، الطبعة: األكلىدقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى، 
/ 4) (.3/118)تٍيييروخ،  –، دار انًعرفيييح إدٍيييال عهيييوو انيييذٌنانغسانيييً، أتيييو داييييذ يذًيييذ تييين يذًيييذ انغسانيييً انطو يييً، ( 4)

259) 
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ؿ فػػػػػي مطمػػػػػؽ الجػػػػػكاب سػػػػػكاء كػػػػػاف إقػػػػػرار مقػػػػػاـ المككػػػػػ القػػػػػكؿ األكؿ كىػػػػػك إقامػػػػػة الككيػػػػػؿ-1

 عػػػػػػز - اهلل عنػػػػػػد حػػػػػػؽ ىػػػػػػك الػػػػػػذم بػػػػػػالجكاب ككيػػػػػػؿ بالخصػػػػػػكمة التككيػػػػػػؿ أف) عنػػػػػػو، أك إنكػػػػػػار عنػػػػػػو

 .(1)) إنكارا ذلؾ يككف كقد ،- كجؿ

:أنيػػػػػػا تعنػػػػػػي إقامػػػػػػة الككيػػػػػػؿ مقػػػػػػاـ المككػػػػػػؿ فػػػػػػي إثبػػػػػػات حػػػػػػؽ ،كىػػػػػػك فػػػػػػي القػػػػػػكؿ الثػػػػػػاني -2

و: بقكلػػػػػػػ  المبسػػػػػػػكط كتابػػػػػػػو فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ السرخسػػػػػػػيبػػػػػػػيف  ، كعميػػػػػػػو واإلقػػػػػػػرار عنػػػػػػػدكف  ،واإلنكػػػػػػػار عنػػػػػػػ

كمػػػػػػػػا أكرده  (2)."كالمشػػػػػػػػاحة المنازعػػػػػػػػة سػػػػػػػػبيؿ عمػػػػػػػػى اثنػػػػػػػػيف بػػػػػػػػيف يجػػػػػػػػرم لكػػػػػػػػبلـ اسػػػػػػػػـ كالخصػػػػػػػػكمة"

 (3)(حؽ إثبات في المككؿ مقاـ الككيؿ إقامة تعني نيافإ)البيكتي

 ىػػػػػك الػػػػػذم بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة لمصػػػػػطمح بتعريػػػػػؼ الخػػػػػركج نسػػػػػتطيع تقػػػػػدـ مػػػػػا عمػػػػػى كبنػػػػػاء

 (4)"القضاء أماـ الدعوى في لمسير نفسو مقاـ غيره اإلنساف إقامة": بأنو بحثنا محؿ

 

  :قانوني منظور مف المحاماة)الوكالة بالخصومة( تعريؼ :الثالث لفرعا

التكييػػػػؼ الفقيػػػػي لممحامػػػػاة الشػػػػرعية ىػػػػي ككالػػػػة بالخصػػػػكمة كعميػػػػو تتبػػػػع قػػػػكانيف الككالػػػػة بشػػػػكؿ عػػػػاـ 

كتتبػػػػػع  اـ الشػػػػرعية،كأيضػػػػا تتبػػػػػع أحكػػػػاـ الككالػػػػة بالخصػػػػكمة فػػػػػي مجمػػػػة األحكػػػػ ،فػػػػي القػػػػانكف المػػػػدني

قػػػػػػػانكف قػػػػػػػانكف كأنظمػػػػػػػة مينػػػػػػػة المحامػػػػػػػاة  بشػػػػػػػقييا النظاميػػػػػػػة كالشػػػػػػػرعية ،كليػػػػػػػا أحكػػػػػػػاـ خاصػػػػػػػة فػػػػػػػي 

  :ميف الشرعييف كعميو عرفتالمحا
                                                             

 .(24/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) الكاساني، (1)
السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي، المبسكط لمسرخسي، دار المعرفة، بيركت، بدكف طبعة،  (2)

 .(19/5، )1993 -ىػ 1414
البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس البيكتي الحنبمي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، دار  (3)

 (.3/463الكتب العممية، )
الجكيمي ،الككالة بالخصكمة في الفقو اإلسبلمي كالقانكف  عبد ابراىيـ عدناف مستفاد مف معاصريف سابقيف كينظر  زياد حكذ الصكيذعي ، (4)

 . 1،السنة 2العراقي، مجمة تكريت لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،العدد
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 السػػػػػػمطة تعػػػػػػاكف ،حػػػػػػرة مينػػػػػػة) :ابأنيػػػػػػ القػػػػػػانكف عرفيػػػػػػا فقػػػػػػد (بالخصػػػػػػكمة الككالػػػػػػة المحامػػػػػػاة)

 حقػػػػػػػكؽ عػػػػػػػف الػػػػػػػدفاع حػػػػػػػؽ كفالػػػػػػػة كفػػػػػػػي ،القػػػػػػػانكف سػػػػػػػيادة كتأكيػػػػػػػد العدالػػػػػػػة تحقيػػػػػػػؽ فػػػػػػػي القضػػػػػػػائية

      (1)(كحرياتيـ. المكاطنيف

 يفيالمتقاضػػػػػ أحػػػػػد ؿمثػػػػػيك  ،مقضػػػػػاءل عكنػػػػػان  يالمحػػػػػام جعػػػػػؿ عمػػػػػى تقػػػػػكـ حػػػػػرة مينػػػػػة المحامػػػػػاة

  :القانكف بينيا كما ثبلثة كظائؼ تشمؿ المحاماة ككظيفة ،أنكاعيا مختمؼ في لالدعاك  في

 اخػػػتبلؼ عمػػػى كافػػػة المحػػػاكـ لػػػدى عنػػػو والػػػدفاع بػػػالحقوؽ لالدعػػػاء الغيػػػر عػػػف التوكػػػؿ -1 

 العامػػػػػػػة كالمؤسسػػػػػػػات الرسػػػػػػػمية كالجيػػػػػػػات ،العامػػػػػػػة النيابػػػػػػػة كدكائػػػػػػػر المحكمػػػػػػػيفك  كدرجاتيػػػػػػػا أنكاعيػػػػػػػا

 بيانػػػػػو سػػػػػيأتي كمػػػػػا ،الشػػػػػرعي المحػػػػػامي إال فييػػػػػا يتككػػػػػؿ فػػػػػبل ،الشػػػػػرعية المحػػػػػاكـ باسػػػػػتثناء كالخاصػػػػػة

  النظامي. المحامي كبيف بينو الفرؽ في الحقا

 .ذلؾ يستمزميا التي باإلجراءات كالقياـ العقكد تنظيـ -2 

 القانكنية. االستشارات تقديـ -3

 بشػػػػػػأف ـ1999 لسػػػػػػنة (3) رقػػػػػػـ قػػػػػػانكف (2) المػػػػػػادةفػػػػػػي  المحامػػػػػػاة مينػػػػػػة تعريػػػػػػؼ كرد كقػػػػػػد

 كتأكيػػػػػد العدالػػػػػة تحقيػػػػػؽ فػػػػػي القضػػػػػائية السػػػػػمطة تعػػػػػاكف حػػػػػرة مينػػػػػة المحامػػػػػاة" المحامػػػػػاة مينػػػػػة تنظػػػػػيـ

 المحػػػػػػامكف كيػػػػػػزاكؿ ،كحريػػػػػػاتيـ المػػػػػػكاطنيف حقػػػػػػكؽ عػػػػػػف دفاعالػػػػػػ حػػػػػػؽ كفالػػػػػػة كفػػػػػػي ،القػػػػػػانكف سػػػػػػيادة

 كتشػػػػػمؿ .القػػػػػانكف كأحكػػػػػاـ لضػػػػػمائرىـ إال مػػػػػزاكلتيـ فػػػػػي عمػػػػػييـ سػػػػػمطاف كال ،المحامػػػػػاة مينػػػػػة كحػػػػػدىـ

 -أ :لػػػػػدى عنػػػػػو والػػػػػدفاع بػػػػػالحقوؽ لالدعػػػػػاء غيػػػػػرال عػػػػػف التوكػػػػػؿ -1 :المحامػػػػػاة مينػػػػػة أعمػػػػػاؿ

      .العامػػػػػػػػػة النيابػػػػػػػػػة كدكائػػػػػػػػػر المحكمػػػػػػػػػيف -ب .كدرجاتيػػػػػػػػػا كاعيػػػػػػػػػاأن اخػػػػػػػػػتبلؼ عمػػػػػػػػػى كافػػػػػػػػػة المحػػػػػػػػػاكـ

                                                             

 (2رقـ ) ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة،المادة1999لسنة ( 3)( قانكف رقـ 1)
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 التػػػػػي بػػػػػاإلجراءات كالقيػػػػػاـ العقػػػػػكد تنظػػػػػيـ -2 كالخاصػػػػػة العامػػػػػة كالمؤسسػػػػػات الرسػػػػػمية الجيػػػػػات -ج

 "(1) .القانكنية االستشارات تقديـ-3 .ذلؾ يستمزميا

عمػػػػػػؿ  خػػػػػػبلؿ مػػػػػػف عػػػػػػرؼ بأنػػػػػػو ،اةلممحامػػػػػػ القػػػػػػانكف تعريػػػػػػؼ فػػػػػػي سػػػػػػبؽ امٌمػػػػػػمػػػػػػف المبلحػػػػػػظ 

 األكلػػػػػى المػػػػػادة فػػػػػي بينمػػػػػا ،العدالػػػػػة تحقيػػػػػؽ فػػػػػي ليػػػػػا كمشػػػػػارؾ لمسػػػػػمطة معػػػػػاكف أنػػػػػو كذلػػػػػؾ ،المحػػػػػامي

 ىػػػػػذه زاكؿ سػػػػػكاء لػػػػػو مينػػػػػة المحامػػػػػاة مػػػػػف اتخػػػػػذ طبيعػػػػػي شػػػػػخص كػػػػػؿ) شخصػػػػػو خػػػػػبلؿ مػػػػػف يػػػػػاعرف

 المحػػػػػػػػامي) منيػػػػػػػػا كتصػػػػػػػػنيفات مسػػػػػػػػميات عػػػػػػػػدة لممحػػػػػػػػامي ظيػػػػػػػػر كلػػػػػػػػذلؾ ،(يزاكليػػػػػػػػا لػػػػػػػػـ أـ المينػػػػػػػػة

 .(2)(المتدرب كالمحامي ،المتقاعد كالمحامي ،المزاكؿ

 قػػػػػػانكف كفػػػػػػؽ أعمالػػػػػػو خػػػػػػبلؿ مػػػػػػف عػػػػػػرؼ فقػػػػػػد مكضػػػػػػكع البحػػػػػػث،كىػػػػػػك  الشػػػػػػرعي المحػػػػػػاميك 

 مينػػػػػػة تتػػػػػػألؼ ()2) المػػػػػػادة فػػػػػػي الضػػػػػػفة الغربيػػػػػػة فػػػػػػي بػػػػػػو المعمػػػػػػكؿاألردنػػػػػػي  الشػػػػػػرعييف المحػػػػػػاميف

 ابتدائيػػػػػة شػػػػػرعية محكمػػػػػة أيػػػػػة أمػػػػػاـ ،كالقانكنيػػػػػة الشػػػػػرعية بػػػػػاإلجراءات القيػػػػػاـ مػػػػػف الشػػػػػرعية المحامػػػػػاة

 آخػػػػػر حتػػػػػى تقػػػػػديميا يػػػػػكـ مػػػػػف معاممػػػػػة أك دعػػػػػكل أيػػػػػة فػػػػػي آخػػػػػر شػػػػػخص عػػػػػف بالنيابػػػػػة اسػػػػػتئنافية أـ

 .(3)(فيو تنفذ معاممة

 ،القػػػػػانكف فػػػػػي معتمػػػػػدة عمميػػػػػة درجػػػػػة يحمػػػػػؿ الػػػػػذم ،القضػػػػػاء أعػػػػػكاف أحػػػػػد ىػػػػػك :والمحػػػػػامي

 القضػػػػػائية المسػػػػػاعدة تقػػػػػديـ يخكلػػػػػو بمػػػػػا المحامػػػػػاة مينػػػػػة لمزاكلػػػػػة المحػػػػػاميف نقابػػػػػة قبػػػػػؿ مػػػػػف كالمجػػػػػاز

 .(4)عميو. يتفؽ مادم أجر لقاء يطمبيا لمف كالقانكنية

 

                                                             

 (.2(، المادة )1) ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة، المادة1999( لسنة 3قانكف رقـ ) (1)
 (، تعاريؼ: 1، المادة)كزارة العدؿ الفمسطينية-ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة1999( لسنة 3قانكف رقـ ) (2)

 المحامي المزاكؿ: المحامي األستاذ الذم ما زاؿ يمارس مينة المحاماة.
 امي المتقاعد: المحامي الذم أحيؿ لممعاش كفقان ألحكاـ القانكف.المح

 المحامي المتدرب: المحامي المسجؿ في سجؿ المحاميف المتدربيف كفقان ألحكاـ القانكف.
 (.2المادة )1997( لسنة 20رقـ )بالقانكف المعدؿ  ـ،1952(لسنة 12رقـ )قانكف المحاميف الشرعييف األردني، (3)
 www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=139نكنية، كزارة العدؿ األردنية مصطمحات قا(4)

http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=139
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  :ةوالشرعي ةالنظامي اةوالمحام بالخصومة الوكالة بيف والخالؼ الشبو أوجو :الرابع الفرع

  :الشبو أوجو :األولى المسألة

 بمجمػػػػػػػػس كتخػػػػػػػػتص ،الغيػػػػػػػػر عػػػػػػػػف التصػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػي نيابػػػػػػػػة كالمحامػػػػػػػػاة ،بالخصػػػػػػػػكمة الككالػػػػػػػػة-1

 لفصػػػػػػؿ قضػػػػػػائي حكػػػػػػـ إلػػػػػػى تحتػػػػػػاج ألنيػػػػػػا ؛الككالػػػػػػة أنػػػػػػكاع بقيػػػػػػة عػػػػػػف يميزىػػػػػػا مػػػػػػا كىػػػػػػذا ،القضػػػػػػاء

 .النزاعات

 ،كالمصػػػػػػمحة العدالػػػػػػة كتحقيػػػػػػؽ ،الحػػػػػػؽ إحقػػػػػػاؽ المحامػػػػػػاة مػػػػػػف فالغايػػػػػػة ،الغايػػػػػػة حيػػػػػػث مػػػػػػف -2

 حالػػػػة فػػػػي ألصػػػػحابيا الحقػػػػكؽ كرد النػػػػاس عمػػػػى لمتيسػػػػير فيػػػػي ،بالخصػػػػكمة الككالػػػػة فػػػػي كػػػػذلؾ كىػػػػي

 .النزاع

 كتحمػػػػػػػػػؿ ،عمميػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػير فػػػػػػػػػي كبيػػػػػػػػر دكر الػػػػػػػػػديني كالػػػػػػػػػكازع كلمضػػػػػػػػمير ،المحػػػػػػػػػامي أمانػػػػػػػػة -3

 .كالمجتمع كالنفس اهلل أماـ ؤكليةالمس

  :والشرعية النظامية والمحاماة بالخصومة الوكالة بيف الختالؼ أوجو :الثانية المسألة

 عمػػػػػى القائمػػػػػة الجيػػػػػة ىػػػػػي كالمحامػػػػػاة بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة بػػػػػيف الخػػػػػبلؼ مكاضػػػػػع أىػػػػػـ مػػػػػف-1

 مػػػػػا سػػػػػكل مراقبػػػػػة جيػػػػػة إلػػػػػى تخضػػػػػع ال بالخصػػػػػكمة فالككالػػػػػة ،الككيػػػػػؿ تصػػػػػرفات كضػػػػػبط ،المراقبػػػػػة

 كقبكليػػػػػا الككالػػػػػة تنظػػػػػيـ فػػػػػي كالمحتسػػػػػب القاضػػػػػي سػػػػػمطات كبعػػػػػض لمككالػػػػػة العامػػػػػة بالقكاعػػػػػد يتعمػػػػػؽ

 القاضػػػػي قػػػػاـ ذلػػػػؾ منػػػػو صػػػػدر كمػػػػف ،كالخصػػػػاـ كالمػػػػدد كالرشػػػػكة الخيانػػػػة كمنػػػػع ،القضػػػػاء مجمػػػػس فػػػػي

 تكػػػػػػف لػػػػػػـ فمػػػػػػف ،لمباطػػػػػػؿ كدفػػػػػػع لمحػػػػػػؽ انتصػػػػػػار بالخصػػػػػػكمة الككالػػػػػػة قبػػػػػػكؿ كفػػػػػػي ،كمعاقبتػػػػػػو بعزلػػػػػػو

 كاألصمح. لؤلقدر لعدؿا إلقامة صكرة ألنيا ؛ككالتو قبكؿ عدـ فاألصؿ ،عنده

 يكسػػػػؼ أف) :لمكاليػػػػة كطمبػػػػو يكسػػػػؼ قصػػػػة فػػػػي ذلػػػػؾ عمػػػػى تفسػػػػيره فػػػػي القرطبػػػػي اسػػػػتدؿ كمػػػػا

 كتكصػػػػيؿ كاإلصػػػػبلح العػػػػدؿ فػػػػي مقامػػػػو يقػػػػكـ أحػػػػد ال أنػػػػو عمػػػػـ ألنػػػػو الكاليػػػػة طمػػػػب إنمػػػػا السػػػػبلـ عميػػػػو

 الحكػػػػـ كىكػػػػذا ،غيػػػػره ىنػػػػاؾ يكػػػػف لػػػػـ فإنػػػػو عميػػػػو متعػػػػيف فػػػػرض ذلػػػػؾ أف فػػػػرأل ،حقػػػػكقيـ إلػػػػى الفقػػػػراء
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 مػػػػف ىنػػػػاؾ يكػػػػف كلػػػػـ ،الحسػػػػبة أك القضػػػػاء فػػػػي بػػػػالحؽ يقػػػػكـ أنػػػػو نفسػػػػو مػػػػف إنسػػػػاف عمػػػػـ لػػػػك ،اليػػػػكـ

 التػػػػػي بصػػػػػفاتو كيخبػػػػػر ،ذلػػػػػؾ كيسػػػػػأؿ يتكالىػػػػػا أف ككجػػػػػب ،عميػػػػػو ذلػػػػػؾ لتعػػػػػيف مقامػػػػػو يقػػػػػكـ كال يصػػػػػمح

 ىنػػػػاؾ كػػػػاف لػػػػك فأمػػػػا ،السػػػػبلـ عميػػػػو يكسػػػػؼ قػػػػاؿ كمػػػػا ،ذلػػػػؾ كغيػػػػر كالكفايػػػػة العمػػػػـ مػػػػف بػػػػو يسػػػػتحقيا

 .(1)(يطمب أال فاألكلى بذلؾ كعمـ ليا كيصمح بيا يقكـ مف

 خاضػػػػػػػعة حػػػػػػػرة مينػػػػػػػة المحامػػػػػػػاة يعتبػػػػػػػر المػػػػػػػدني فالقػػػػػػػانكف ،لممحػػػػػػػاميف المراقبػػػػػػػة جيػػػػػػػة أمػػػػػػػاك 

 تػػػػػكفير عمػػػػػى تحػػػػػرص كالتػػػػػي ،لمشػػػػػرعييف القضػػػػػاة قاضػػػػػي ديػػػػػكاف ،لمنظػػػػػامييف المحػػػػػاميف نقابػػػػػة لرقابػػػػػة

 مقػػػػػػػكانيفل يخضػػػػػػػع كلػػػػػػػذلؾ ؛القضػػػػػػػاء أعػػػػػػػكاف مػػػػػػػف المحػػػػػػػامي كيعتبػػػػػػػر ،لممحػػػػػػػاميف كالحريػػػػػػػة الحمايػػػػػػػة

  .األردني الشرعييف المحاميف قانكف مثؿ ،بعممو خاصة كقكانيف لممحاكـ العامة

 تحديػػػػػػد فػػػػػػي النظػػػػػػامي كالمحػػػػػػامي الشػػػػػػرعي المحػػػػػػامي بػػػػػػيف فػػػػػػان اختبل أيضػػػػػػا نػػػػػػرل ىنػػػػػػا كمػػػػػػف

 المحػػػػػامي يتبػػػػػع بينمػػػػػا ،المحػػػػػاميف نقابػػػػػة تراقبػػػػػو النظػػػػػامي المحػػػػػامي فإ حيػػػػػث ،عميػػػػػو المراقبػػػػػة الجيػػػػػة

 .القضاة قاضي دائرة ىي لو المراقبة كالجية األردني الشرعييف المحاميف قانكف الشرعي

 أف ألحػػػػػد يحػػػػػؽ ال :المحامػػػػػاة مينػػػػػة تعػػػػػاطي شػػػػػركط)(3 لمػػػػػادةا) فػػػػػي القػػػػػانكف فػػػػػي كرد كمػػػػػا 

 قػػػػد يكػػػػف لػػػػـ مػػػػا المحامػػػػاة مينػػػػة يتعػػػػاطى أف أك الشػػػػرعية المحػػػػاكـ لػػػػدل محػػػػاـو  أنػػػػو نفسػػػػو عػػػػف يعمػػػػف

 المحػػػػاميف سػػػػجؿ فػػػػي اسػػػػمو كسػػػػجؿ القػػػػانكف ىػػػػذا بمقتضػػػػى المينػػػػة ىػػػػذه بتعػػػػاطي إجػػػػازة عمػػػػى حصػػػػؿ

 ،األصػػػػكؿ حسػػػػب صػػػػادرة إجػػػػازة القػػػػانكف ىػػػػذا صػػػػدكر قبػػػػؿ يحمػػػػؿ كػػػػاف أك ،القضػػػػاة قاضػػػػي قبػػػػؿ مػػػػف

 (2)(.الياشمية األردنية المممكة في مقيمان  ككاف

                                                             

القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي، تفسير القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني  (1)
 (.9/216ـ، ) 1964 -ىػ 1384براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية، القاىرة، الطبعة: الثانية، كا  
 .(3)المادة 1997لسنة ( 20)رقـ بالقانكف المعدؿ  ـ،1952لسنة  (12)رقـ  قانكف المحاميف الشرعييف األردني،(2)
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 مػػػػػػف الحقػػػػػػكؽ فػػػػػػي شػػػػػػيادة عمػػػػػػى حػػػػػػائزا يكػػػػػػكف أف ،قانكنػػػػػػان  النظػػػػػػامي المحػػػػػػامي فػػػػػػي يشػػػػػػترط-2

 يكػػػػػكف أفبػػػػ فيشػػػػػترط ،الشػػػػرعي المحػػػػػامي كأمػػػػا ،بيػػػػا المعتػػػػػرؼ القػػػػانكف معاىػػػػػد أك ،الجامعػػػػات إحػػػػدل

 المحامػػػػاة مينػػػػة لممارسػػػػة مقبكلػػػػة الشػػػػيادة ىػػػػذه تكػػػػكف كأف ،بالشػػػػريعة جامعيػػػػة شػػػػيادة عمػػػػى حاصػػػػبل

 .منحيا الذم البمد في

 اشػػػػػػػترط حيػػػػػػث )د( البنػػػػػػػد فػػػػػػي (9)المػػػػػػادة فػػػػػػػي الشػػػػػػرعييف المحػػػػػػاميف قػػػػػػػانكف فػػػػػػي كرد كمػػػػػػا 

 مػػػػػكاد فييػػػػػا تػػػػػدرس حقػػػػػكؽ كميػػػػػة أك ،اإلسػػػػػبلمية الشػػػػػريعة كميػػػػػة مػػػػػف جامعيػػػػػة شػػػػػيادة عمػػػػػى حصػػػػػكلو

 (1).المحاماة مينة مزاكلة لو ليصح ؛المطمكبة التدريب مدة كأمضى ،الشريعة

كضػػػػػػع ىػػػػػػذا الشػػػػػػرط فػػػػػػي تنظػػػػػػيـ مينػػػػػػة المحػػػػػػاميف النظػػػػػػامييف، كػػػػػػذلؾ كمػػػػػػا كرد فػػػػػػي كأيضػػػػػػا 

( )يشػػػػػترط فػػػػػيمف يػػػػػدخؿ االمتحػػػػػاف، أف يكػػػػػكف قػػػػػد أتػػػػػـ الدراسػػػػػة الثانكيػػػػػة الكاممػػػػػة، أك حػػػػػائزان 3المػػػػػادة )

(، كلػػػػػػـ يكػػػػػػف يشػػػػػػترط بالككيػػػػػػؿ بالخصػػػػػػكمة أف يكػػػػػػكف حػػػػػػائزا عمػػػػػػى عمػػػػػػى شػػػػػػيادة المحامػػػػػػاة النظاميػػػػػػة

نمػػػا ترجػػػع  إلػػػى اختيػػػار الككيػػػؿ بالخصػػػكمة، إلػػػى الخبػػػرة كالعمػػػـ بمػػػا ككػػػؿ بػػػو، كىػػػذا شػػػيادة عمميػػػة، كا 

 (2).مف التطكر اإلدارم كالتنظيمي لمككالة

 إلػػػػػػػى باإلضػػػػػػػافة لممحػػػػػػػامي صػػػػػػػبلحيات إعطػػػػػػػاءتػػػػػػػـ  المحامػػػػػػػاة مفيػػػػػػػكـ عمػػػػػػػى التطػػػػػػػكر كمػػػػػػػف-3

 المحػػػػػػاكـ فػػػػػػي كالمػػػػػػكائح المسػػػػػػتندات كتنظػػػػػػيـ دالعقػػػػػػك  صػػػػػػياغة مثػػػػػػؿ ،ككيمػػػػػػو عػػػػػػف بالخصػػػػػػكمة اإلنابػػػػػػة

 المػػػػػادة فػػػػػي كرد كمػػػػػا ،كالقانكنيػػػػػة الشػػػػػرعية المسػػػػػائؿ فػػػػػي لممككػػػػػؿ كالنصػػػػػح المشػػػػػكرة كتقػػػػػديـ ،الشػػػػػرعية

 .الشرعييف المحاميف قانكف في (2)

                                                             

 (.9ـ، المادة )1997( لسنة 20قانكف المحاميف الشرعييف المعدؿ رقـ ) (1)
 .(3كزارة العدؿ الفمسطينية، المادة ) -ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة1999( لسنة 3قانكف رقـ ) (2)
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 لعمػػػػػؿ الػػػػػكظيفي لبلختصػػػػػاص تبعػػػػػا المحػػػػػامي عمػػػػػؿ مجػػػػػاالت نظػػػػػـ قػػػػػد القػػػػػانكف أف يبلحػػػػػظ-4

 ،الشػػػػػرعية لممحػػػػػاكـ الػػػػػكظيفي االختصػػػػػاص فػػػػػي الشػػػػػرعي المحػػػػػامي عمػػػػػؿ حػػػػػدد كبالتػػػػػالي ،المحػػػػػاكـ

 اختصاصػػػػػيا جكانػػػػػب المػػػػػدني القػػػػػانكف كفػػػػػؽ أيضػػػػػا حػػػػػددت التػػػػػي النظاميػػػػػة المحػػػػػاكـ مػػػػػف غيرىػػػػػا دكف

 مػػػػػا كىػػػػػذا ،سػػػػػابقا بالخصػػػػػكمة الككيػػػػػؿ عمػػػػػؿ فػػػػػي مشػػػػػركطا أك محػػػػػددا ىػػػػػذا يكػػػػػف لػػػػػـ بينمػػػػػا ،الػػػػػكظيفي

  :القانكف مف (2) لمادةا في الشرعييف المحاميف قانكف عميو نص

 أيػػػػػػة أمػػػػػػاـ ،كالقانكنيػػػػػػة الشػػػػػػرعية بػػػػػػاإلجراءات القيػػػػػػاـ مػػػػػػف الشػػػػػػرعية المحامػػػػػػاة مينػػػػػػة تتػػػػػػألؼ)

 مػػػػػف معاممػػػػػة أك دعػػػػػكل أيػػػػػة فػػػػػي آخػػػػػر شػػػػػخص عػػػػػف بالنيابػػػػػة ،اسػػػػػتئنافية أـ ابتدائيػػػػػة شػػػػػرعية محكمػػػػػة

 آخػػػػر شػػػػخص عػػػػف بالنيابػػػػة الحضػػػػكر -1:ذلػػػػؾ كيشػػػػمؿ ،فييػػػػا تنفػػػػذ معاممػػػػة آخػػػػر حتػػػػى تقػػػػديميا يػػػػكـ

 تنفيػػػػػذان  أك ،شػػػػػرعية محكمػػػػػة أيػػػػػة عػػػػػف بالنيابػػػػػة بعمػػػػػؿ يقػػػػػكـ شػػػػػخص أم أك لجنػػػػػة أك مجمػػػػػس أم لػػػػػدل

 مككػػػػؿ ىػػػػك بمػػػػا يتعمػػػػؽ لعمػػػػـ ،أخػػػػرل رسػػػػمية دائػػػػرة أيػػػػة أك ،اإلجػػػػراء دائػػػػرة كلػػػػدل ،قراراتيػػػػا مػػػػف لقػػػػرار

 (1)(...............،الشرعية المحاكـ لدل بو

الحػػػػػػػديث عػػػػػػػف الػػػػػػػكازع الػػػػػػػديني كاألخبلقػػػػػػػي فػػػػػػػي سػػػػػػػير عمػػػػػػػؿ المحػػػػػػػامي كالككالػػػػػػػة كفػػػػػػػي  -5

بالخصػػػػػكمة، تختمػػػػػؼ فػػػػػي مصػػػػػدرىا كمرجعيتيػػػػػا لكػػػػػؿ منيمػػػػػا، فالضػػػػػابط اإلسػػػػػبلمي، ىػػػػػك مرجعيتيػػػػػا 

ف خػػػػػػػالؼ  لؤلخػػػػػػػبلؽ كاألحكػػػػػػػاـ الشػػػػػػػرعية، أمػػػػػػػا المحامػػػػػػػاة النظاميػػػػػػػة فمرجعيػػػػػػػة أخبلقياتيػػػػػػػا القػػػػػػػانكف كا 

 أحكاـ الشرع كأخبلقياتو. 

 كمينػػػػػػػػػة بالخصػػػػػػػػػكمة الككالػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف ظيػػػػػػػػػرت التػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػبلؼ أكجػػػػػػػػػو أف أرل سػػػػػػػػػبؽ كممػػػػػػػػػا

 عمػػػػػػؿ فػػػػػػي لمتطػػػػػػكر نتػػػػػػاج إال ىػػػػػػي مػػػػػػا ،خػػػػػػاص بشػػػػػػكؿ الشػػػػػػرعية كالمحامػػػػػػاة عػػػػػػاـ بشػػػػػػكؿ المحامػػػػػػاة

 كال ،يػػػػػايلإ الحاجػػػػػة بسػػػػػبب ظيػػػػػرت التػػػػػي كاإلداريػػػػػة التنظيميػػػػػة لؤلمػػػػػكر كتطػػػػػكر ،بالخصػػػػػكمة الككيػػػػػؿ

 الككيػػػػػؿ يكػػػػػكف بػػػػػأف حػػػػػرج كال ،المرسػػػػػمة المصػػػػػالح قاعػػػػػدة ضػػػػػمف تػػػػػدخؿ نيػػػػػاإ إذ ا،كجكدىػػػػػ مػػػػػف مػػػػػانع

                                                             

 .(2المادة )1997لسنة( 20)رقـ بالقانكف المعدؿ  ـ،1952لسنة (12)رقـ  قانكف المحاميف الشرعييف األردني، (1)
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 أخطػػػػػر القضػػػػػاء أمػػػػػاـ ككيمػػػػػو عػػػػػف المدافعػػػػػة ألف ؛لككيمػػػػػو كالمشػػػػػكرة لمنصػػػػػح كمقػػػػػدما ،لمعقػػػػػكد ان ائغصػػػػػ

 ال كاإلسػػػػػػبلـ أكلػػػػػػى بػػػػػػاب مػػػػػػف امنيػػػػػػ الحػػػػػػرج كعػػػػػػدـ قبكليػػػػػػا فكػػػػػػاف ،لػػػػػػو كالنصػػػػػػح المشػػػػػػكرة تقػػػػػػديـ مػػػػػػف

 إحقػػػػاؽ فػػػػي الربػػػػاني لمقػػػػانكف العامػػػػة الضػػػػكابط فػػػػي كالنظػػػػر التشػػػػدد مػػػػف يمنعنػػػػا ال ىػػػػذا كلكػػػػف ،يمنعػػػػو

 الحكػػػػػػـ مػػػػػػف عامػػػػػػة الشػػػػػػريعة قكاعػػػػػػد عمييػػػػػػا بنيػػػػػػت التػػػػػػي الطريقػػػػػػة كفػػػػػػؽ لممظمػػػػػػكـ كاالنتصػػػػػػار الحػػػػػػؽ

 مػػػػػػع كبػػػػػػاألخص الظػػػػػػالـ مػػػػػػف المظمػػػػػػكـ نصػػػػػػرة عمػػػػػػى كالتأكيػػػػػػد الفاضػػػػػػمة بػػػػػػاألخبلؽ كالتحمػػػػػػي ،بالعػػػػػػدؿ

 مػػػػػػع المحػػػػػػامي عمػػػػػػؿ تضػػػػػػبط التػػػػػػي القػػػػػػكانيف كضػػػػػػع فػػػػػػي كاالجتيػػػػػػاد ،الػػػػػػذمـ كفسػػػػػػاد الجشػػػػػػع ظيػػػػػػكر

  .كالحؽ العدؿ حساب عمى المشكرة تككف فبل ،األخبلؽ ىذه جممة

 .بيا العمؿ وحكـ ،المحاماة مشروعية :الثاني المبحث

   :المحاماة مشروعية :األوؿ المطمب

ػػػػميكا تىنىػػػػازىعيكا كىالى  كىرىسيػػػػكلىوي  المَّػػػػوى  كىأىًطيعيػػػػكا" :تعػػػػالى قكلػػػػو كالجػػػػبف؛ الفشػػػػؿ سػػػػبب ىػػػػك التنػػػػازع  فىتىٍفشى

تىػػػػػٍذىىبى  كيػػػػػـٍ  كى كا ًريحي ػػػػػعى  المَّػػػػػوى  ًإفَّ  كىاٍصػػػػػًبري ػػػػػاًبًريفى  مى  كالسػػػػػنة الكػػػػػريـ القػػػػػرآف مػػػػػنيج فكػػػػػاف ،(46األنفػػػػػاؿ)"الصَّ

 كفػػػػي ،الفشػػػػؿ سػػػػبب ألنيػػػػا ؛المػػػػذمكـ كالخػػػػبلؼ الفرقػػػػة عػػػػف كالبعػػػػد ،النػػػػزاع قػػػػاءاتٌ  إلػػػػى الػػػػدعكة النبكيػػػػة

 .(1)(الخصـ األلد الرجاؿ أبغض إف) كسمـ عميو اهلل صمى قكلو معناه

ككػػػػػػره اإلمػػػػػػاـ مالػػػػػػؾ  ،الخصػػػػػػاـ كمجػػػػػػالس لمخصػػػػػػكمات كػػػػػػراىيتيـ العممػػػػػػاء مػػػػػػف كثيػػػػػػر كنػػػػػػص

 كيتنػػػػػزه الخصػػػػػكمة لنفسػػػػػو يكػػػػػره (2)محمػػػػػد بػػػػػف القاسػػػػػـ كػػػػػاف :مالػػػػػؾ قػػػػػاؿ) الخصػػػػػكمة لػػػػػذكم الييئػػػػػات 

                                                             

صحيح البخارم، الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي،  (1)
 اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو  صحيح البخارم، المحقؽ: محمد زىير ابف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ

 .(3/131ق، )1422محمد فؤاد عبد الباقي(، ط: األكلى، 
حمد بف أبي بكر الصديؽ... كأمو أـ كلد يقاؿ ليا سكدة. فكلد القاسـ بف محمد عبد الرحمف كأـ فركة كىي أـ جعفر بف محمد القاسـ بف م (2)

بف عمي بف حسيف بف عمي بف أبي طالب كأـ حكيـ بنت القاسـ كعبدة، كأميـ قريبة بنت عبد الرحمف بف أبي بكر الصديؽ، كعف القاسـ بف 
مؽ رؤكسنا عشية عرفة ثـ تحمقنا كتبعثنا إلى المسجد ثـ تضحي عندنا مف الغد، كقاؿ محمد بف عمر: كركل القاسـ محمد قاؿ: كانت عائشة تح

 عف عائشة كأبي ىريرة كابف عباس، ينظر: ابف سعد، أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف
 (5/142ـ) 1990 -ىػ  1410بيركت، ط: األكلى،  –ية، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية سعد، الطبقات الكبرل، ط العمم
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ف ،لػػػػؾ فيػػػػك لػػػػي الشػػػػيء ىػػػػذا كػػػػاف إف :لػػػػو قػػػػاؿ شػػػػيء فػػػػي أحػػػػد نازعػػػػو إذا ككػػػػاف ،عنيػػػػا  لػػػػؾ كػػػػاف كا 

 بػػػػف سػػػػعيد اإلمػػػػاـ عػػػػف أيضػػػػا كرد مػػػػاك  ،(1)،سػػػػكء رجػػػػؿ المخاصػػػػـ :أيضػػػػا كقػػػػاؿ، (عميػػػػو تحمػػػػدني فػػػػبل

، (2)(القيامػػػػػة يػػػػػكـ المكعػػػػػد يقػػػػػكؿ ككػػػػػاف ،يخاصػػػػػمو لػػػػػـ شػػػػػيء رجػػػػػؿ كبػػػػػيف بينػػػػػو كػػػػػاف إذا) :المسػػػػػيب

 .(3)(الدرداء أبك كقالو مخاصما تزاؿ أالٌ  ظالما بؾ كفى): مسعكد ابف عف ككرد

 كظيػػػػػكر ،الحقػػػػػكؽ عػػػػػف كبحػػػػػث كمنازعػػػػػات ،خصػػػػػاـ مػػػػػف يخمػػػػػك ال البشػػػػػرم المجتمػػػػػع إف إال

 ،الحػػػػؽ لتحصػػػػيؿ كالخبػػػػرة الحجػػػػة أصػػػػحاب تككيػػػػؿ إلػػػػى ماسػػػػة الحاجػػػػة فكانػػػػت ،الػػػػذمـ لفسػػػػاد كاضػػػػح

 حائػػػػؿ ككجػػػػكد ،حقػػػػو إثبػػػػات أك نفسػػػػو عػػػػف الػػػػدفاع مػػػػف المككػػػػؿ تعسػػػػر عنػػػػد كبخاصػػػػة ،الظمػػػػـ كدفػػػػع

 بالحجػػػػػػػػة لحػػػػػػػػفأ الخصػػػػػػػػـ كػػػػػػػػاف إذا كخاصػػػػػػػػة ،بنفسػػػػػػػػو مباشػػػػػػػػرتو مػػػػػػػػف الحػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػاحب دكف يحػػػػػػػػكؿ

 كسػػػػػػمـ عميػػػػػػو اهلل صػػػػػػمى اهلل رسػػػػػػكؿ أف: عنيػػػػػػا اهلل رضػػػػػػي سػػػػػػممة أـ عػػػػػػف ؛القضػػػػػػاء أمػػػػػػاـ كاإلثبػػػػػػات

 بحػػػػػؽ لػػػػػو قضػػػػػيت فمػػػػػف بعػػػػػض، مػػػػػف بحجتػػػػػو ألحػػػػػف بعضػػػػػكـ كلعػػػػػؿ إلػػػػػي، تختصػػػػػمكف إنكػػػػػـ: " قػػػػػاؿ

 .(4)" يأخذىا فبل النار مف قطعة لو أقطع فإنما: بقكلو شيئا، أخيو

 :المحاماة مشروعية أدلة :األوؿ الفرع

 .ـالكري القرآف مف الوكالة مشروعية :األولى المسألة

فٍ : "تعػػػػالى قػػػػاؿ-1 ػػػػا ًشػػػػقىاؽى  ًخٍفػػػػتيـٍ  كىاً  كىمػػػػان  فىػػػػاٍبعىثيكا بىٍيًنًيمى كىمػػػػان  أىٍىًمػػػػوً  ًمػػػػفٍ  حى  ييًريػػػػدىا ًإفٍ  أىٍىًميىػػػػا ًمػػػػفٍ  كىحى

حان  فِّػػػػؽً  ًإٍصػػػػبلى ػػػػا المَّػػػػوي  ييكى ػػػػافى  المَّػػػػوى  ًإفَّ  بىٍينىييمى ًميمػػػػان  كى ًبيػػػػران  عى  :اآليػػػػة مػػػػف االسػػػػتدالؿ كجػػػػو ،(35\النسػػػػاء) "خى

  أنكاعيػػػػػػا كتنػػػػػػدرج تحتيػػػػػػا أنيػػػػػػا تفيػػػػػػد مشػػػػػػركعية الككالػػػػػػة بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ كأف الككالػػػػػػة بالخصػػػػػػكمة أحػػػػػػد 

                                                             

 .(5/185مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ) ،الحطاب الرُّعيني (1)
 .المرجع السابؽ نفس الصفحة(2)
 المرجع السابؽ نفس الصفحة. (3)
 ( 3/180البخارم، صحيح البخارم ) (4) 
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 أف رأيتمػػػػػا إف ليمػػػػػا قػػػػػاؿ "فقػػػػػد ككػػػػػؿ عمػػػػػي بػػػػػف أبػػػػػي طالػػػػػب المحكمػػػػػاف فػػػػػي اإلصػػػػػبلح أك التفريػػػػػؽ ك

ف جمعتما، تجمعا   (1)."فيو كككميما ذلؾ كالىما قد كاف فرقتما، تفرقا أف رأيتما كا 

ػػػػػػا ًمػػػػػػٍنييـٍ  قىتىٍمػػػػػػتي  ًإنِّػػػػػػي رىبِّ  قىػػػػػػاؿى  ) :تعػػػػػػالى قػػػػػػاؿ-2 ػػػػػػاؼي  نىٍفسن كفي  كىأىًخػػػػػػي (33) يىٍقتيميػػػػػػكفً  أىف فىأىخى  ىىػػػػػػاري

ػػػػػػحي  ىيػػػػػػكى  ػػػػػػاننا ًمنِّػػػػػػي أىٍفصى ًعػػػػػػيى  فىأىٍرًسػػػػػػٍموي  ًلسى ػػػػػػدِّقيًني ًرٍدءنا مى ػػػػػػاؼي  ًإنِّػػػػػػي ييصى ػػػػػػذِّبيكفً  أىف أىخى  سىنىشيػػػػػػدُّ  قىػػػػػػاؿى  (34) ييكى

ػػػػػدىؾى  ػػػػػؿي  ًبأىًخيػػػػػػؾى  عىضي نىٍجعى ػػػػػػا كى ػػػػػػٍمطىاننا لىكيمى ػػػػػا يىًصػػػػػػميكفى  فىػػػػػبلى  سي ػػػػػػا ًبآيىاًتنىػػػػػػا ًإلىٍيكيمى ػػػػػفً  أىنتيمى مى ػػػػػػا كى  اٍلغىػػػػػػاًلبيكفى  اتَّبىعىكيمى

و ىػػػػػػك بػػػػػػأف طمػػػػػػب مكسػػػػػػى مػػػػػػف ر  فػػػػػػيفيـ مػػػػػػف ىػػػػػػذه اآليػػػػػػة الكريمػػػػػػة .(35 – 33 :القصػػػػػػص) ((35)

نمػػػػػػا لمػػػػػػدفاع عنػػػػػػو فػػػػػػي التيمػػػػػػة المكجػػػػػػو لػػػػػػو لبلسػػػػػػتعانة ،نظران ألنػػػػػػو بأخيػػػػػػو لػػػػػػيس لمقتػػػػػػاؿ أك الحمايػػػػػػة كا 

نمػػػػػا لسػػػػػانا، منػػػػػي أفصػػػػػح ىػػػػػك ىػػػػػاركف أخػػػػػي)كقاؿ أقػػػػػكل منػػػػػو حجػػػػػة كأفصػػػػػح منػػػػػو لسػػػػػانان   ذلػػػػػؾ قػػػػػاؿ كا 

 ردأتػػػػو يقػػػػاؿ عكنػػػػا، ردءا، معػػػػي فأرسػػػػمو فيػػػػو، فػػػػي الجمػػػػرة كضػػػػع مػػػػف لسػػػػانو فػػػػي كانػػػػت التػػػػي لمعقػػػػدة

 ككنػػػػػػو،بالمحػػػػػػامي كعػػػػػػكف لككيمػػػػػػو فػػػػػػي إقامػػػػػػة الحجػػػػػػة فكانػػػػػػت كظيفػػػػػػة ىػػػػػػاركف أشػػػػػػبو (2) ،( أعنتػػػػػػو أم

 .(3)المحاماةالعالـ بأساليب الدفاع كرد الحجج كالجداؿ، كىذا مفيـك 

ػػػػدىكيـ فىػػػػاٍبعىثيكا " :تعػػػػالى قػػػػاؿ-3 ـٍ  أىحى ًرًقكي ػػػػًذهً  بًػػػػكى ًدينىػػػػةً  ًإلىػػػػى ىىَٰ ػػػػىَٰ  أىيُّيىػػػػا فىٍميىنظيػػػػٍر  اٍلمى ػػػػا أىٍزكى  فىٍميىػػػػٍأًتكيـ طىعىامن

ٍنوي  ًبًرٍزؽو  ٍليىتىمىطَّؼٍ  مِّ ـٍ  ييٍشًعرىفَّ  كىالى  كى دنا ًبكي  .(19 :الكيؼ) ("19) أىحى

 ،أحػػػػػد أشػػػػػكاليا  بالخصػػػػػكمة كالككالػػػػػة ،عػػػػػاـ بشػػػػػكؿ الككالػػػػػة مشػػػػػركعية جػػػػػكاز :الداللػػػػػة كجػػػػػو

 لقمػػػة ؛مالػػػو فػػػي التصػػػرؼ عػػػف يعجػػػز كقػػػد ،لمسػػػفر خركجػػػو عنػػػد مالػػػو حفػػػظ عػػػف اإلنسػػػاف يعجػػػز فقػػػد

 بطريػػػػػػػؽ الغيػػػػػػػر إلػػػػػػػى التصػػػػػػػرؼ تفػػػػػػػكيض إلػػػػػػػى فيحتػػػػػػػاج ،مالػػػػػػػو لكثػػػػػػػرة أك ،اشػػػػػػػتغالو ككثػػػػػػػرة ىدايتػػػػػػػو

                                                             

عرابو لمزجاج، عالـ الكتب (1)  –أبك إسحاؽ الزجاج، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، المحقؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي، معاني القرآف كا 
 .(2/49ـ، ) 1988 -ىػ  1408بيركت، األكلى 

لبغكم، المحقؽ: البغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء الشافعي، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف تفسير ا (2)
 .(3/534ىػ، ) 1420بيركت، األكلى، –عبد الرزاؽ الميدم، دار إحياء التراث العربي 

،كينظر :مسمـ محمد جكدت اليكسؼ ،المحاماة في 115( مشيكر حسف محمكد سمماف ،المحاماة تاريخيا كمشركعيتيا ،مجمة الفيصؿ ،العدد 3)
 ـ.1،2001،ط:ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربية 
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 (1).(بدعػػػػػةبم ليسػػػػػت كأنيػػػػػا ،الككالػػػػػة جػػػػػكاز داللػػػػػة كفيػػػػػو)كيقػػػػػكؿ الماتريػػػػػدم فػػػػػي ىػػػػػذه اآليػػػػػة  ،الككالػػػػػة

 .عاـ بشكؿ الككالة مشركعية ضمف مف بالخصكمة فالككالة ذلؾ كعمى

  :السنة مف الوكالة ةمشروعي :الثانية المسألة

 إنمػػػػػا": كسػػػػػمـ عميػػػػػو اهلل صػػػػػمى الرسػػػػػكؿ حػػػػػديث فػػػػػي بالخصػػػػػكمة ككالػػػػػةال أصػػػػػكؿ ثبتػػػػػت دكقػػػػػ-1

نكػػػػـ ،بشػػػػره  أنػػػػا ػػػػكـ كلعػػػػؿَّ  ،إلػػػػيَّ  تختصػػػػمكف كا  تًػػػػو ألحػػػػفى  يكػػػػكف أف بعضى جَّ  لػػػػو فأقضػػػػي ،بعػػػػضو  مػػػػف بحي

 مػػػػف قطعػػػػةن  لػػػػو أقطػػػػعي  فإنمػػػػا ،يأخػػػػذيه فػػػػبل شػػػػيئنا أخيػػػػو بحػػػػؽِّ  لػػػػو قضػػػػيتي  فمػػػػف ،أسػػػػمعي  مػػػػا نحػػػػكً  عمػػػػى

 فػػػػػي تفػػػػػاكتيـ إظيػػػػػار خػػػػػبلؿ مػػػػػف ،القضػػػػػاء أمػػػػػاـ النػػػػػاس ألحػػػػػكاؿ كصػػػػػؼ الحػػػػػديث كىػػػػػذا). (2)"النػػػػػارً 

 أك طمقػػػػػا لسػػػػػانا يممػػػػػؾ ال لمػػػػػذم العػػػػػدؿ ميػػػػػزاف فػػػػػي الخمػػػػػؿ إلػػػػػى يػػػػػؤدم التبيػػػػػاف كىػػػػػذا ،كاآلراء البيػػػػػاف

 فيقػػػػػػع ،بػػػػػػاطبل كالحػػػػػػؽ حقػػػػػػا الباطػػػػػػؿ يقمػػػػػػب قػػػػػػد كبالتػػػػػػالي ،كالبػػػػػػراىيف بػػػػػػالحجج مامػػػػػػدعٌ  متينػػػػػػا أسػػػػػػمكبا

 بككيػػػػؿ الضػػػػعيؼ الطػػػػرؼ اسػػػػتعاف إذا أمػػػػا ،كحجتػػػػو خصػػػػمو لحػػػػف أمػػػػاـ سػػػػيمة لقمػػػػة اآلخػػػػر الخصػػػػـ

 براعتػػػػػػػو عػػػػػػػف ناجمػػػػػػػة كأدلػػػػػػػة ببػػػػػػػراىيف ،الخصػػػػػػػـ حجػػػػػػػة يػػػػػػػدحض أف فيسػػػػػػػتطيع كالخبػػػػػػػرة العمػػػػػػػـ يممػػػػػػػؾ

 (3).(أصحابو إلى الحؽ فيرجع ،الخصكمة مجاؿ في كعممو

  :(المحاماة) بالخصكمة الككالة لمشركعية المقكية األحاديث كمف-3 

ةي  الػػػػػػػدِّيفى  إفٌ ـ: "كسػػػػػػػم عميػػػػػػػو اهلل صػػػػػػػمى النبػػػػػػػي قػػػػػػػكؿ ػػػػػػػةً  كًلرىسيػػػػػػػكًلوً  كًلًكتىابًػػػػػػػوً  ًلمَّػػػػػػػوً  النًَّصػػػػػػػيحى  كألىًئمى

ٍسػػػػػػًمًميفى  ًتًيـٍ  المي الشػػػػػػاىد فػػػػػػي ىػػػػػػذا الحػػػػػػديث أف النصػػػػػػيحة لعامػػػػػػة المسػػػػػػمميف، يػػػػػػدخؿ فييػػػػػػا ك  (4) ،(كعػػػػػػامَّ

                                                             

الماتريدم، محمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم، تفسير الماتريدم  تأكيبلت أىؿ السنة، المحقؽ: د. مجدم  (1)
، دار الكتب العممية   .(7/152ـ، ) 2005 -ىػ  1426بيركت، لبناف، األكلى،  -باسمـك

 (1337/ 3) مسمـ صحيحمسمـ ، ،(180/ 3) البخارم صحيح ،البخارم،سبؽ تخريجو كىك حديث متفؽ عميو (2)
الطيبي، شرؼ الديف الحسيف بف عبد اهلل كينظر:,(،90العربية ) المحاماة في ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيفمسمـ اليكسؼ ،(3)

ؽ الطيبي، شرح المشكاة لمطيبي الكاشؼ عف حقائؽ السنف شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح المسمى بػ)الكاشؼ عف حقائ
 .(2612\8الرياض(، ) -ة المكرمة السنف(، المحقؽ: د. عبد الحميد ىنداكم، مكتبة نزار مصطفى الباز )مك

مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل (4)
 .(1/74بيركت، ) –ث العربي عبد الباقي، دار إحياء التراصمى اهلل عميو كسمـ، صحيح مسمـ، المحقؽ: محمد فؤاد 
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دنيػػػػػػاىـ، ككػػػػػػؼ األذل عػػػػػػنيـ كتعمػػػػػػيميـ الككيػػػػػػؿ بالخصػػػػػػكمة، إذ يرشػػػػػػد المسػػػػػػمميف إلػػػػػػى مػػػػػػا يصػػػػػػمح 

 .(1) األنظمة، ككيفية المطالبة بحقكقيـ، ككيفية الدفاع عنيا كالمحافظة عمييا

: يقػػػػػكؿ عمػػػػػي ككػػػػافعػػػػف عمػػػػػي أنػػػػػو ككػػػػؿ عبػػػػػد اهلل بػػػػف جعفػػػػػر بالخصػػػػػكمة  كمػػػػف اآلثػػػػػار:-4

ف ،قحمػػػػػان  لمخصػػػػػكمة إف» جػػػػػكاز ىػػػػػك مػػػػػا ذىػػػػػب لػػػػػو صػػػػػاحب المبسػػػػػكط فػػػػػي ك 2«يحضػػػػػرىا الشػػػػػيطاف كا 

التككيػػػػؿ بالخصػػػػكمة، كذىػػػػب القاضػػػػي أبػػػػك يكسػػػػؼ كمحمػػػػد فػػػػي االسػػػػتدالؿ مػػػػف ىػػػػذا الحػػػػديث عمػػػػى 

-جػػػػػػكاز التككيػػػػػػؿ بالخصػػػػػػػكمة مػػػػػػف غيػػػػػػر رضػػػػػػػا الخصػػػػػػـ، كبظػػػػػػاىره يسػػػػػػػتدؿ أبػػػػػػك يكسػػػػػػؼ كمحمػػػػػػػد 

فػػػػػي جػػػػػكاز التككيػػػػؿ بغيػػػػػر رضػػػػػا الخصػػػػػـ، بنػػػػاء عمػػػػػى فعػػػػػؿ عمػػػػي كػػػػػٌرـ اهلل كجيػػػػػو فقػػػػػد  -رحميمػػػػا اهلل

 كلـ يطمب رضا خصكمو.(3).خصـ، رضي اهلل عنوقبؿ الككيؿ مف غير رضا ال

 إلػػػػػػػى التصػػػػػػػرؼ تفػػػػػػػكيض أم) البحػػػػػػػر كتػػػػػػػاب صػػػػػػػاحب عػػػػػػػف اإلجمػػػػػػػاع نقػػػػػػػؿ :اإلجمػػػػػػػاع -(3)

 بػػػػكرقكـ أحػػػػدكـ فػػػػابعثكا} الكيػػػػؼ أصػػػػحاب عػػػػف حكايػػػػة تعػػػػالى قػػػػاؿ كاإلجمػػػػاع كالسػػػػنة بالكتػػػػاب الغيػػػػر

 إذا لنػػػػا شػػػػرع قبمنػػػػا مػػػػف كشػػػػرع الككالػػػػة بطريػػػػؽ مػػػػنيـ البعػػػػث ككػػػػاف[ 19: الكيػػػػؼ{ ]المدينػػػػة إلػػػػى ىػػػػذه

 بػػػػف حكػػػػيـ - السػػػػبلـ عميػػػػو - كككػػػػؿ» نسػػػػخو يظيػػػػر كلػػػػـ إنكػػػػار غيػػػػر مػػػػف كرسػػػػكلو تعػػػػالى اهلل قصػػػػو

 أف نػػػػػػػرل ذلػػػػػػػؾ كعمػػػػػػػى، (4) (كخػػػػػػػاص عػػػػػػػاـ كىػػػػػػػك عميػػػػػػػو اإلجمػػػػػػػاع كانعقػػػػػػػد «أضػػػػػػػحيتو بشػػػػػػػراء حػػػػػػػزاـ

 ،عميػػػػػػو المػػػػػػدعى أـ المػػػػػػدعي قبػػػػػػؿ مػػػػػػف كانػػػػػػت سػػػػػػكاء بالخصػػػػػػكمة الككالػػػػػػة بجػػػػػػكاز حصػػػػػػؿ اإلجمػػػػػػاع

 إلػػػػػى بحاجػػػػػة النػػػػػاس فأل لمضػػػػػركرة كىػػػػػذا ،مخاصػػػػػماتو فػػػػػي بغيػػػػػره لبلسػػػػػتعانة بحاجػػػػػة نػػػػػوأ يػػػػػرل كمػػػػػف

                                                             

 (95)مسمـ اليكسؼ ،المحاماة في ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربية  ( 1)
ٍكًجردم الخراساني،  ، (أبك بكر البييقي4( ٍسرى عبد : معرفة السنف كاآلثار، المحقؽ أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 -حمب )، دار الكعي (بيركت-دمشؽ )، دار قتيبة (باكستاف -كراتشي )جامعة الدراسات اإلسبلمية  قمعجي،المعطي أميف 
 (293/ 8)ـ،1991 -ىػ 1412األكلى، : لطبعةh ،(القاىرة -المنصكرة )، دار الكفاء (دمشؽ

 .(19/2المبسكط لمسرخسي ) (3)
ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم، كفي آخره: تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف  (4)

بدكف تاريخ،  -حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم، )كبالحاشية: منحة الخالؽ البف عابديف: دار الكتاب اإلسبلمي، الثانية 
(7/141). 
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 الػػػػذيف كالعمػػػػـ المشػػػػكرة أىػػػػؿ بسػػػػؤاؿ ،العدالػػػػة كتحقيػػػػؽ حقػػػػكقيـ عمػػػػى الحفػػػػاظ فػػػػي كالمسػػػػاعدة المعكنػػػػة

 .(1)(عنيـ ينكبكف

 يقػػػػػػكؿ كاإلجمػػػػػػاع منعقػػػػػػد عمػػػػػػى الككالػػػػػػة بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ كالككالػػػػػػة بالخصػػػػػػكمة أحػػػػػػد أشػػػػػػكاليا،ك

 عمػػػػى التعػػػػاكف مػػػػف نػػػػكع ألنيػػػػا ؛اسػػػػتحبابيا عمػػػػى بػػػػؿ جكازىػػػػا عمػػػػى المسػػػػممكف كأجمػػػػع" :(2)سػػػػابؽ سػػػػيد

نيكا" :سػػػػبحانو اهلل يقػػػػكؿ ،السػػػػنة فيػػػػو بػػػػتكحبٌ  الكػػػػريـ القػػػػرآف إليػػػػو دعػػػػا الػػػػذم كالتقػػػػكل البػػػػر تىعىػػػػاكى مىػػػػى كى  عى

نيكا كىالى  كىالتٍَّقكىلَٰ  اٍلًبرِّ  مىى تىعىاكى ٍثـً  عى  (3).(2آية\المائدة سكرة)."كىاٍلعيٍدكىافً  اإٍلً

   :والنظامية انشزػيخ انًحبيبح ثًهُخ انؼًم حكى :انثبَي انًطهت

 الشرعية. المحاماة بمينة العمؿ مشروعية :األوؿ الفرع

 ،النظر كجيات في كاختبلفات كمنازعات خصكمات فيو تككف أف الحي المجتمع طبيعة مف

 ،الخصكمة لكاـز مف الدفاع فحؽ ،المتباينة الكجيات عف الدفاع حؽ يكجد االختبلفات تكجد كحيثما

 بد ال كاف الدفاع عمى القدرة في مختمفة درجات عمى الناس كاف كلما ،جتماعاال لكاـز مف كالخصكمة

 ،الحاضر كقتنا في كقانكنية إدارية نظـ مف تبعو كما ،نظره كجية لتبرير باألقكل الضعيؼ يستعيف أف

كيحدد صبلحيتو  كىك نظاـ يتبع القانكف،كالمحاماة الشرعية  ،الجديد بمفيكميا المحاماة ظيرت

 كفقا ،الشخصية األحكاؿ في اختصاصيا كقيدت الشرعية المحاكـخاصة ىي كيتبع لمحاكـ  ،كضكابطو

 في كالكحيدة بؿ العاـ االختصاص صاحبة المحاكـ ىذه ككانت ،الشرعية المحاكمات أصكؿ لقانكف

 ،اختصاصيا قمص كلكنو ،عمميا عمى كبقيت ،أكاخره حتى بؿ ،العثماني العيد في ،المنازعات جميع

 لسنة المحاكمات أصكؿ لقانكف تبعا ،كالديات ،كالكقؼ ،الشخصية األحكاؿ مسائؿ في إال تنظر فبل
                                                             

 .(5/67ـ، )1968 -ىػ 1388سي، المغني، مكتبة القاىرة، الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر: ابف قدامة المقد (1)
تخرج في كمية الشريعة، اتصؿ باإلماـ  األزىرالشيير كأحد عمماء  فقو السنةصاحب كتاب  (1915-2000)السيد سابؽ  (2)

ا يقـك عمى طرح التعصب منذ أف كاف طالبنا،  لمسمميفاإلخكاف ا، كأصبح عضكنا في جماعة حسف البنا اعتمد الشيخ سيد منيجن
 السيد سابؽ، كيكبيديا.لممذاىب مع عدـ تجريحيا، كاالستناد إلى أدلة الكتاب كالسنة كاإلجماع، 

 .(3/229، )1977 -ىػ  1397لبناف، الطبعة: الثالثة،  –سيد سابؽ، فقو السنة، الناشر: دار الكتاب العربي، بيركت  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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 المحاكـ القانكف كأعطى ،(1)ـ1972 لسنة الشرعية المحاكـ تشكيؿ كقانكف ،(2) المادة في ـ1959

 ،الجزائيةالمدنية ك  المكاد جميع في ،األشخاص جميع عمى القضاء تمارس فيي ،العامة الكالية النظامية

 مشركعية بيف فركؽ ترتب كعميو ،النظامية بالمحاماة نظاميا كتتبع تتبعيا التي المحاماة مينة كسميت

 بيانو سبؽ ما كفؽ بذلؾ كىي ،اإلسبلمي الشرع قكانيف إلى بأنظمتيا تتبع التي ،الشرعية المحاماة مينة

 ،الككالة بقكاعد تمتـز دامت ما ،مشركعيتيا عمى اإلجماع انعقد فقد ،بالخصكمة الككالة مشركعية في

  كأنظمتيا. أعماليا في السمحة الشريعة كقكاعد

 النظامية. بالمحاماة العمؿ مشروعية حكـ :الثاني الفرع

عطائ النظاميػػػػػة المحػػػػػاكـ ظيػػػػػكرارتػػػػػبط فػػػػػي   بػػػػػيف اخػػػػػتبلؼ القضػػػػػايا فػػػػػي العامػػػػػة الكاليػػػػػة يػػػػػاكا 

 أك ،لمراقبتيػػػػػا المختصػػػػػة الجيػػػػػةك  ،ليػػػػػا الضػػػػػابطة قكانينيػػػػػا حيػػػػػث مػػػػػف ،كالنظاميػػػػػة الشػػػػػرعية المحامػػػػػاة

 أمػػػػػػا ،كاإلجمػػػػػػاع كالسػػػػػػنة بالكتػػػػػػاب مشػػػػػػركعيتيا ثبتػػػػػػت قػػػػػػد األكلػػػػػػى أف فنػػػػػػرل ،تتبعيػػػػػػا التػػػػػػي القػػػػػػكانيف

 كمحػػػػػرميف مجيػػػػزيف :فػػػػػريقيف إلػػػػى بيػػػػػا العمػػػػؿ حكػػػػـ فػػػػػي ختمػػػػؼا مػػػػػا فيػػػػك ،النظاميػػػػػة المحامػػػػاة مينػػػػة

  :اآلتي النحك عمى

 وأدلتيـ. ،النظامية المحاماة بحرمة قاؿ مف :األولى المسألة

 المكدكدم العبلمة أشيرىـ كمف ،شرعا محرمة المحاماة مينة أف القكؿ ىذا أصحاب يرل :األكؿ الرأم

  :ىذه األمكر أىميػا لعؿ ،أسباب لعدة التحريـ فكيعزك  (2)*حسيف خادـ كالدكتكر عزاـ اهلل عبد كالدكتكر

 قػػػػػػػد المسػػػػػػػمميف حكػػػػػػػاـ أف كنػػػػػػػرل ،اهلل لشػػػػػػػرع االحتكػػػػػػػاـ عمػػػػػػػؿ أم فػػػػػػػي العمػػػػػػػؿ قكاعػػػػػػػد مػػػػػػػف -1

 أصػػػػػكؿ ييػػػػػدـ كىػػػػػذا ، البشػػػػػر صػػػػػنعالتػػػػػي ىػػػػػي مػػػػػف  الكضػػػػػعية لمقػػػػػكانيف كاحتكمػػػػػكا اهلل شػػػػػرع عطمػػػػػكا
                                                             

أبك البصؿ، عبد الناصر أبك البصؿ، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كنظاـ القضاء الشرعي، دار الثقافة، األردف،  (1)
 (.23، 22-ـ، )ص2005

-www.islamist*أبك األعمى المكدكدم أك أبك العبلء المكدكدم، أحد أبرز قادة التيار اإلسبلمي في الباكستاف  (2)
movements.com/294  عبد اهلل يكسؼ عزاـ ىك شخصية سمفية إخكانية مف قادة المقاتميف في أفغانستاف ،

ar.wikipedia.org . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%258
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%258
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فِ " :تعػػػػػالى اهلل قػػػػػاؿ ،ىتعػػػػػال اهلل مػػػػػف حكمػػػػػان  أحسػػػػػف كأف ال ،الػػػػػديف ىػػػػػذا ُحكػػػػػ ِإ لّ  ـُ اْل ػػػػػوِ  ِإ ّم مػػػػػ ِل لّ  رَ َأ  َأ

بػػػػػ ْع لّ  ُدواَت يػػػػػ ِإ ـى ) :تعػػػػػالى كقػػػػػاؿ .(40/يكسػػػػػؼ) "اهُ ِإ ٍكػػػػػ اًىًميَّػػػػػةً  أىفىحي ػػػػػفٍ  يىٍبغيػػػػػكفى  اٍلجى مى ػػػػػفي  كى  المَّػػػػػوً  ًمػػػػػفى  أىٍحسى

ٍكمان  ـً  المَّوي  أىلىٍيسى ) :كقاؿ ،(50\)المائدة (ييكًقنيكفى  ًلقىٍكـو  حي اًكًميفى  ًبأىٍحكى  .(1) (8/التيف) (اٍلحى

 ال ،ةالقاعػػػػػػد ىػػػػػػذه أسػػػػػػاس كعمػػػػػػى ،اإلسػػػػػػبلمية الػػػػػػدكؿ أغمػػػػػػب فػػػػػػي اهلل لشػػػػػػرع التعطيػػػػػػؿ كبيػػػػػػذا

ٍيػػػػػؿه " :تعػػػػػالى لقكلػػػػػو ،المحامػػػػػاة كال النيابػػػػػة كال القضػػػػػاء مجػػػػػاؿ فػػػػػي العمػػػػػؿ يصػػػػػح ػػػػػا لىييػػػػػـٍ  فىكى  كىتىبىػػػػػتٍ  ًممَّ

ٍيػػػػؿه  أىٍيػػػػًديًيـٍ  كى ػػػػا لىييػػػػـٍ  كى عمػػػػؿ ىػػػػذه المينػػػػة حػػػػراـ؛ كذلػػػػؾ ألنيػػػػا تابعػػػػة فػػػػي ،ك (2)(79/البقػػػػرة) "يىٍكًسػػػػبيكفى  ًممَّ

عمميػػػػػػا لمقضػػػػػػاء الػػػػػػذم عطػػػػػػؿ كتػػػػػػاب اهلل، كبالتػػػػػػالي فيػػػػػػك ترافػػػػػػع أمػػػػػػاـ الطػػػػػػاغكت، كتػػػػػػكقير ألحكػػػػػػاـ 

الباطػػػػػؿ، كتبجيػػػػػؿ لمقضػػػػػاة الػػػػػذيف يحكمػػػػػكف بمػػػػػا لػػػػػـ ينػػػػػزؿ اهلل بػػػػػو مػػػػػف سػػػػػمطاف، كىػػػػػذا يتعػػػػػارض مػػػػػع 

ٍلنىػػػػػا ًإلىٍيػػػػػؾى اٍلًكتىػػػػػابى بًػػػػػالٍ  ػػػػػا أىرىاؾى المَّػػػػػوي قكلػػػػػو تعػػػػػالى: "ًإنَّػػػػػا أىنزى ـى بىػػػػػٍيفى النَّػػػػػاًس ًبمى ؽِّ ًلػػػػػتىٍحكي ػػػػػاًئًنيفى  َوَل حى تىكيػػػػػف لٍِّمخى

ا  .، كقػد تدخؿ المبالغات كالزيػػادات كالتيكيؿ في مرافعاتػو(105\سكرة النساء ")خىصيمن

 لممحػػػػػػاكـ الحاضػػػػػر النظػػػػػاـ معايػػػػػب أكبػػػػػػر مػػػػػف الحرفػػػػػة ىػػػػػذهكقػػػػػاؿ اإلمػػػػػاـ المػػػػػكدكدم عػػػػػػف  -2

 كجكدىػػػػػا إف ،المحػػػػػاكـ فػػػػػي المينػػػػػة ىػػػػػذه لبقػػػػػاء عممػػػػػي أك ،خمقػػػػػي مبػػػػػرر أم كجػػػػػكد عػػػػػدـل ،الكضػػػػػعية

.(3)الكضػػػػػػػػعية بػػػػػػػػالقكانيف اآلف يتبلعبػػػػػػػػكف كمػػػػػػػػا ،اإلليػػػػػػػػي بالقػػػػػػػػانكف المحػػػػػػػػاميف تبلعػػػػػػػػب إلػػػػػػػػى يػػػػػػػػؤدم

 بضػػػػػػػاعتو يعػػػػػػػرض ككأنػػػػػػػو ،تجػػػػػػػارة عػػػػػػػف عبػػػػػػػارة الحقػػػػػػػكؽ تحصػػػػػػػيؿ يجعػػػػػػػؿ المحػػػػػػػامي إف-3 

 كػػػػػاف مػػػػػا إذا ييػػػػػتـ الك  ،لمػػػػػربح سػػػػػمعة كحججػػػػػو القػػػػػانكف يجعػػػػػؿ مػػػػػا ،ميارتػػػػػو عمػػػػػى القائمػػػػػة باألسػػػػػكاؽ

 باطؿ. عمى أـ حؽ عمى مككمو

                                                             

 (.75)ص في ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربيةمسمـ محمد جكدت اليكسؼ، المحاماة  (1)
ـ 2002-7-4 -ىػ  1423ربيع اآلخر  24مينة المحاماة كالقضاء في ظؿ القكانيف الكضعية، تاريخ النشر: الخميس  (2)
 www.islamweb.net/ar/fatwa/18505. 
 ػسـػق في 04/01/2019، د. حساـ الديف عفانة، المظالـ كدفعً  الحقكؽ عمى لمحصكؿً  الكضعية لمقكانيف التَّحاكـً  ضكابطي  (3)

،كينظر إلى :محمد بف البرؾ الفكزاف ،الكافي في أصكؿ المرافعات الشرعية ،مكتبة .yasaloonak.net// ، متفرقات ،الػمػقػػػاالت
 (196ـ،)ص1،2016نكف كاإلقتصاد،الرياض،ط:القا

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/18505
http://yasaloonak.net/category/%d9%82%d9%80%d8%b3%d9%80%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%85%d9%80%d9%82%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
http://yasaloonak.net/category/%d9%82%d9%80%d8%b3%d9%80%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%85%d9%80%d9%82%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
http://yasaloonak.net/category/%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%aa/
http://yasaloonak.net/
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 كذلػػػػؾ ،المرجػػػػكة فكائػػػػدىا مػػػػف بكثيػػػػر أكبػػػػر كػػػػاف المينػػػػة ىػػػػذهإجػػػػازة الضػػػػرر الػػػػذم لحػػػػؽ ب إف -4

 العدالػػػػة نظػػػػاـ جانػػػػب عمػػػػى تتكقػػػػؼ كلػػػػـ ،كمظاىرىػػػػا االجتماعيػػػػة الحيػػػػاة جكانػػػػب جميػػػػعب أضػػػػرت أنيػػػػا

  .فقط

 ظيػػػػػكر دكف ،الػػػػػدنيا نصػػػػػؼ مػػػػػف أكثػػػػػر ركعٌمػػػػػ ،عػػػػػدال الػػػػػببلد مػػػػػؤل قػػػػػد اإلسػػػػػبلمي الحكػػػػػـ إف-5

 كلػػػػػـ حياتنػػػػػا االسػػػػػتعمار دخػػػػػؿ أف بعػػػػػدما إال عنػػػػػدنا تظيػػػػػر كلػػػػػـ ،ليػػػػػا الحاجػػػػػة أك الحرفػػػػػة ىػػػػػذه لمثػػػػػؿ

  .(1)لميجرة عشر الثاني القرف بعد إال يظير

 ألصكؿ مخالؼ كىك ،الغرر عمى قائـ عقد كىك ،األجر تقاضي عمى قائمة المحاماة مينة-6

 (2).الغرر صفقات اإلسبلـ يبيح كال ،الشريعة

 ال كبالتالي ،اهلل شرعل تحتكـ ال ألنيا ؛الخنزير لحـ كبيع الخمر صناعة مينة تشبو المحاماة-7

 بضكابط تنضبط ال كألنيا ،مرافعاتو في كالمغاالة التيكيؿ المحامي كتمـز ،عةالشري أصكؿ تجيزىا

 (3) .حرمتيا جاءت ىنا كمف ،كآدابو اإلسبلـ

 .ضوابط وفؽ ،النظامية لممحاماة اإلجازةب قاؿ مف :الثانية المسألة

 (4)كثيػػػػػػرة كعقميػػػػػػة نقميػػػػػػة بأدلػػػػػػة اسػػػػػػتدلكا كقػػػػػػد ،جػػػػػػدان  كثػػػػػػر فيػػػػػػـ المينػػػػػػة ىػػػػػػذه فالمجيػػػػػػزك  أمػػػػػػا

  :تياآل بالترتيب نكردىا

                                                             

(، جميع النقاط مأخكذة مف 78-75مسمـ محمد جكدت اليكسؼ المحاماة في ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربية )ص (1)
 .نفس المرجع

النقاط مأخكذة مف (، جميع 78-75( مسمـ محمد جكدت اليكسؼ المحاماة في ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربية )ص2)
 .نفس المرجع

 ( المرجع السابؽ نفسو.3)
 24 - 19(، مجمة جامعة أـ القرل 85( مسمـ محمد جكدت اليكسؼ المحاماة في ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربية)ص4)
 مكقع المجمة عمى اإلنترنت مصدر الكتاب:مجمكعة مف المؤلفيف، ، بترقيـ الشاممة آليا(23/ 13)
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 عػػػػػػاـ بشػػػػػػكؿ الككالػػػػػػة مشػػػػػػركعية فػػػػػػي الػػػػػػذكر سػػػػػػابقة األدلػػػػػػة عمػػػػػػى بمشػػػػػػركعيتيا اسػػػػػػتدلكا فقػػػػػػد

 حػػػػػػديث فػػػػػػي (المحامػػػػػػاة) بالخصػػػػػػكمة الككالػػػػػػة أصػػػػػػكؿ كنجػػػػػػد ،خػػػػػػاص بشػػػػػػكؿ بالخصػػػػػػكمة كالككالػػػػػػة

ػػػػاإ" :كسػػػػٌمـ عميػػػػو اهلل صػػػػمى اهلل رسػػػػكؿ ػػػػره  أىنىػػػػا نَّمى نَّكيػػػػـٍ  ،بشى ػػػػؿَّ  ،ًإلىػػػػيَّ  تىٍختىًصػػػػميكفى  كىاً  لىعى ـٍ  كى ػػػػكي  يىكيػػػػكفى  أىفٍ  بىٍعضى

ػػػفى  تًػػػوً  أىٍلحى جَّ ؛ ًمػػػفٍ  بحي ػػػا ًبنٍحػػػكً  لىػػػوي  فأىٍقًضػػػي بىٍعػػػضو ػػػفٍ  ،أىٍسػػػمىعي  مى ػػػٍيتي  فىمى ػػػؽِّ  لىػػػوي  قىضى ػػػا أىًخيػػػوً  بحى  لىػػػوي  أىٍقطىػػػعي  فىًإنَّمى

مىيػػػػػوً  ميتَّفىػػػػػؽه  "النَّػػػػػارً  ًمػػػػػفى  ًقٍطعىػػػػػةن   ال فمػػػػػف ،خصػػػػػكمة فػػػػػي ككالػػػػػة :ىػػػػػك الفقيػػػػػي تكييفيػػػػػا المحامػػػػػاةك  ،(1)عى

 كالمحامػػػػاة (2)،األصػػػػحاب بعػػػػض بػػػػيف حصػػػػؿ كقػػػػد ،عنػػػػو ليخاصػػػػـ غيػػػػره فيقػػػػدـ يخاصػػػػـ أف يحسػػػػف

ما أف تكػػػػػكف بعػػػػكض كتكػػػػػكف إجػػػػارة أك جعالػػػػػة  إمػػػػا أف تكػػػػكف بػػػػػبل عػػػػكض فيػػػػػي ككالػػػػة بالخصػػػػكمة،كا 

 كما يمي : ىي ككالة بالخصكمة  ،كعميو فالتكييؼ الفقيي لياكما سيأتي بيانو 

 تككف بعكض فيي إما إجارة أك جعالة . ما أفأف-1

 (3)بالخصكمة فقط .يي ككالة تككف ببل عكض ف كأما أف-2

 فأككؿ الخصكمة في غيره كيككؿ يخاصـ يكف لـ أنو أيضا كجيو اهلل كـر عمي عف ركم كما

 ذلؾ كقبؿ ،جعفر فب اهلل عبد ككؿ ثـ ،عقيبل بيا يككؿ فكاف ،قحما لمخصكمة فإ :كيقكؿ) عقيبل بدلو

 .(4)(عثماف

 

                                                             

 ( كىك متفؽ عميو.9/25سبؽ تخريجو، صحيح البخارم ) (1)
 .- ar.islamway.net/fatwa/31102مشيكر حسف سمماف، طريؽ اإلسبلـ  (2)
 /المحاماةdrive.uqu.edu.sa/_/amshrahili/files (14عادؿ منصكر شراحيمي ، المحاماة في الشريعة اإلسبلمية،ص)(3)
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي، البييقي، السنف الكبرل،(4) ٍسرى محمد عبد  المحقؽ: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 أخرجو البييقى بسند ضعيؼ، (134/ 6،)ـ2003-ىػ 1424الثالثة،  ط: ،لبنات –دار الكتب العممية، بيركت  ،القادر عطا
الثانية : زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت ط: السبيؿ، إشراؼناصر الديف األلباني إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار 

الخمكتي، : كلـ أقؼ عمى سنده بيذا التماـ، كينظر: "أثر ضعيؼ، حكـ عميو األلباني كقاؿ عنو (5/287)ـ، 1985 -ق 1405
(3/266.) 
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ف ميالؾ أم قحمنا لمخصكمة إف" أخرل ركاية كفي ني ،يحضرىا الشيطاف كا   أف أكره كا 

  .(1)"أحضرىا

 كاآلراء البيػػػػػاف فػػػػػي قػػػػػدرتيـ كتفػػػػػاكت القضػػػػػاء أمػػػػػاـ النػػػػػاس أحػػػػػكاؿ كصػػػػػؼ عمػػػػػى يػػػػػدؿ كىػػػػػذا

ػػػػ اختػػػػار نػػػػوأ نػػػػرل آخػػػػر جانػػػػب كمػػػػف ،الخصػػػػكمة يكػػػػره ان عمٌيػػػػ نػػػػرل جانػػػػب فمػػػػف  الخصػػػػكمة يحسػػػػف فمى

ف ،الخصػػػػػػكمة فػػػػػػي بغيػػػػػػره االسػػػػػػتعانة كجػػػػػػكاز ،عقيػػػػػػؿ مثػػػػػػؿ  أكلػػػػػػى بػػػػػػاب فمػػػػػػف ،عمييػػػػػػا قػػػػػػادرا كػػػػػػاف كا 

 شػػػػؾ كال ،ألصػػػػحابيا الحقػػػػكؽ إلرجػػػػاع ؛كالبيػػػػاف الحجػػػػج إظيػػػػار عمػػػػى منػػػػو قػػػػدرأ ىػػػػك بمػػػػف االسػػػػتعانة

 فػػػػػػػي غيػػػػػػػره الشػػػػػػػخص فييػػػػػػػا أنػػػػػػػابالتػػػػػػػي  الحػػػػػػػاالت مػػػػػػػف كثيػػػػػػػر فيػػػػػػػو ظيػػػػػػػر قػػػػػػػد القضػػػػػػػاء تػػػػػػػاريخ أف

 الككالػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ال ،الخصػػػػػػػػكمة نكعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػأف كلكػػػػػػػػف ،ذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي بػػػػػػػػأس ال ككػػػػػػػػاف ،الخصػػػػػػػػكمة

 ال مرفكضػػػػػػة فيػػػػػػذه ،لمحقػػػػػػائؽ كقمػػػػػػب ،كخػػػػػػداع كتزكيػػػػػػر باطػػػػػػؿ فػػػػػػي كانػػػػػػت فػػػػػػإذا ،ذاتيػػػػػػا بالخصػػػػػػكمة

 التػػػػػػي كالبػػػػػػراىيف البينػػػػػػة مػػػػػػف معػػػػػػو بمػػػػػػا القضػػػػػػية يبػػػػػػدم بالخصػػػػػػكمة الككيػػػػػػؿ كػػػػػػاف اذا كأمػػػػػػا ،محالػػػػػػة

 الحػػػػؽ كيظيػػػػر ،عػػػػنيـ يػػػػدافع أمػػػػيف لمحػػػػاـو  بحاجػػػػة فالنػػػػاس ،ذلػػػػؾ فػػػػي بػػػػأس فػػػػبلمككمػػػػو  صػػػػدؽ تظيػػػػر

ػػػػػػفٍ ": قكلػػػػػػوب فضػػػػػػؿ ىػػػػػػذا كسػػػػػػمـ عميػػػػػػو اهلل صػػػػػػمى الرسػػػػػػكؿ لقػػػػػػد بػػػػػػٌيفك  ،ألصػػػػػػحابيا الحقػػػػػػكؽ كيعيػػػػػػد  كمى

ٍيوً  اهلل ثىبَّتى  حقَّو؛ لو ييٍثًبتى  حتى مىٍظمكـو  مىعى  مىشى راطً  عمى قدمى ـي  تزكؿي  يكـى  الصِّ  (2)".األٍقدا

                                                             

 -عبد الحميد محمد ندا -إبراىيـ اليائج المحقؽ: مختار« الجامع الكبير»جبلؿ الديف السيكطي، جمع الجكامع المعركؼ بػ  (1)
(، كقاؿ 18/195ـ، ) 2005 -ىػ 1426جميكرية مصر العربية، الثانية،  -حسف عيسى عبد الظاىر، األزىر الشريؼ، القاىرة

بمفظو كعزكه كقاؿ في آخر األثر قاؿ  81ص  6عنو: كرد في األثر في السنف الكبرل لمبييقي كتاب )الككالة(، ج  المحققكف
نما أخرجو البييقي بسند ضعيؼ كجاء في تنبيو القارمءبيد: قاؿ أبك الزياد: القحـ الميالؾ، ع : كلـ أقؼ عمى سنده بيذا التماـ كا 

ف الشيطاف"، عبد اهلل بف محمد بف أحمد الدكيش، تنبيو القارئ، تقديـ: سماحة الشيخ عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز،  دكف قكلو: كا 
صحيحيا: عبد العزيز بف أحمد بف محمد المشيقح، دار العمياف لمنشر كالنسخ كالتصكير كالتجميد، بريدة، أشرؼ عمى طبعيا كت

 .(1/50ـ، ) 1990 -ىػ  1411األكلى، 
، كقاؿ عنو األلباني: "كلـ أرى ىذه الزيادة في شيء مف أصكلو"، إنما ركاه ابف أبي الدنيا حسف لغيره((قاؿ عنو األلباني  (2) 

المممكة العربية  -ي، محمد ناصر الديف األلباني، صحيح الترغيب كالترىيب، مكتىبة المىعارؼ ًلمنىٍشًر كالتكزٍيع، الرياضكاألصبيان
 .(2/706ـ، )2000 -ىػ 1421السعكدية، األكلى، 
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ػػػػػػػػوي  - العثيمػػػػػػػػيف صػػػػػػػػالح بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد الشػػػػػػػػيخ فضػػػػػػػػيمة سػػػػػػػػئؿ كقػػػػػػػػد  العمػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػف - اهللي  رىًحمى

 بالمحاماة

 أنيػػػػػا فبلشػػػػػؾ عنػػػػػو كدفػػػػػاع شػػػػػر حمايػػػػػة كانػػػػػت إف الحمايػػػػػة مػػػػػف مفاعمػػػػػة المحامػػػػػاة: فأجػػػػػاب"

نيكا: )تعػػػػالى قكلػػػػو فػػػػي عنػػػػو اهلل نيػػػػى فيمػػػػا كقػػػػكع ألنػػػػو محرمػػػػة؛ مىػػػػى كىالىتىعىػػػػاكى ف ،) كىاٍلعيػػػػٍدكىافً  اإًلثٍػػػػـً  عى  كا 

: تعػػػػػالى قكلػػػػػو فػػػػػي بيػػػػػا مػػػػػأمكر محمػػػػػكدة حمايػػػػػة فإنيػػػػػا عنػػػػػو كالػػػػػذكد الخيػػػػػر لحمايػػػػػة المحامػػػػػاة كانػػػػػت

نيكا) تىعىػػػػاكى مىػػػػى كى  يػػػػدخؿ أف قبػػػػؿ عميػػػػو يجػػػػب لػػػػذلؾ نفسػػػػو أعػػػػدٌ  مػػػػف فػػػػإف ىػػػػذا كعمػػػػى ،) كىالتٍَّقػػػػكىل اٍلبًػػػػرِّ  عى

 المحامػػػػػاة طالػػػػػب مػػػػػع الحػػػػػؽ كػػػػػاف فػػػػػإف كيدرسػػػػػيا القضػػػػػية ىػػػػػذه فػػػػػي ينظػػػػػر أف المعينػػػػػة القضػػػػػية فػػػػػي

ف صػػػػاحبو، كنصػػػػػر لمحػػػػؽ كانتصػػػػر المحامػػػػػاة فػػػػي دخػػػػؿ  طمػػػػػب مػػػػف جانػػػػػب غيػػػػر فػػػػي الحػػػػػؽ كػػػػاف كا 

 بمعنػػػػػى الطالػػػػػب يريػػػػػد مػػػػػا عكػػػػػس تكػػػػػكف المحامػػػػػاة لكػػػػػف أيضػػػػػان، المحامػػػػػاة فػػػػػي يػػػػػدخؿ فإنػػػػػو المحامػػػػػاة

 (1)"عميو ىك ما دعكل كفي عميو اهلل حـر فيما اليدخؿ حتى الطالب ىذا عف يحامي أنو

 كظػػػػػػػػائؼ فػػػػػػػػي االشػػػػػػػتغاؿ حكػػػػػػػػـفػػػػػػػػي  كاإلفتػػػػػػػاء العمميػػػػػػػػة لمبحػػػػػػػػكث الدائمػػػػػػػة المجنػػػػػػػػةكنصػػػػػػػت 

 بيػػػػا يميػػػػز كعمميػػػػة فكريػػػػة قػػػػكة لديػػػػو الكضػػػػعية القػػػػكانيف دراسػػػػة يريػػػػد مػػػػف كػػػػاف إذا"(القضػػػػاء) المحامػػػػاة

 كمػػػػػػف الحػػػػػؽ عػػػػػف االنحػػػػػراؼ مػػػػػػف معيػػػػػا يػػػػػأمف إسػػػػػبلمية حصػػػػػانة لديػػػػػػو ككػػػػػاف الباطػػػػػؿ، مػػػػػف الحػػػػػؽ

 الكضػػػػػعية القػػػػػكانيف كأحكػػػػػاـ اإلسػػػػػبلـ أحكػػػػػاـ بػػػػػيف المقارنػػػػػة الدراسػػػػػة بتمػػػػػؾ كقصػػػػػد بالباطػػػػػؿ، االفتتػػػػػاف

 ديػػػػػػنيـ صػػػػػػبلح فػػػػػػي النػػػػػػاس يحتاجػػػػػػو مػػػػػػا لكػػػػػػؿ شػػػػػػمكليا كبيػػػػػػاف عمييػػػػػػا اإلسػػػػػػبلـ أحكػػػػػػاـ ميػػػػػػزة كبيػػػػػػاف

بطػػػػػػاال لمحػػػػػػؽ إحقاقػػػػػػا ذلػػػػػػؾ، فػػػػػػي ككفايتيػػػػػػا كدنيػػػػػػاىـ  القػػػػػػكانيف اسػػػػػػتيكتو مػػػػػػف عمػػػػػػى كالػػػػػػرد لمباطػػػػػػؿ، كا 

ال جػػػػػػائزة، إياىػػػػػػا فدراسػػػػػػتو كػػػػػػذلؾ كػػػػػػاف إف -ككفايتيػػػػػػا كشػػػػػػمكليا صػػػػػػبلحيتيا فػػػػػػزعـ الكضػػػػػػعية  فػػػػػػبل كا 

 كالثابػػػػػت تعػػػػػالى اهلل كتػػػػػاب فػػػػػي اإلسػػػػػبلمية األحكػػػػػاـ بدراسػػػػػة يسػػػػػتغني أف كعميػػػػػو دراسػػػػػتيا، لػػػػػو يجػػػػػكز

                                                             

 (آليا الشاممة بترقيـ ،23/ 13) 24 - 19 القرل أـ جامعة مجمة( 1)
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 كطريقػػػػػػة اإلسػػػػػػبلـ عممػػػػػػاء أئمػػػػػػة عميػػػػػػو درج مػػػػػػا عمػػػػػػى كسػػػػػػمـ عميػػػػػػو اهلل صػػػػػػمى اهلل رسػػػػػػكؿ سػػػػػػنة مػػػػػػف

 .منيا كاالستنباط دراستيا في األمة سمؼ

 

بطػػػػػاؿ لمحػػػػػؽ إحقػػػػػاؽ القضػػػػػاء أك بالمحامػػػػػاة االشػػػػػتغاؿ فػػػػػي كػػػػػاف إذا: ثانيػػػػػا  شػػػػػرعا لمباطػػػػػؿ كا 

 البػػػػػر عمػػػػػى التعػػػػػاكف مػػػػػف ذلػػػػػؾ فػػػػػي لمػػػػػا؛ مشػػػػػركع فيػػػػػك -لممظمػػػػػكـ كنصػػػػػر أربابيػػػػػا إلػػػػػى الحقػػػػػكؽ كرد

ال كالتقػػػػػكل،  كتعػػػػػاكنكا: تعػػػػػالى اهلل قػػػػػاؿ كالعػػػػػدكاف، اإلثػػػػػـ عمػػػػػى التعػػػػػاكف مػػػػػف فيػػػػػو لمػػػػػا؛ يجػػػػػكز فػػػػػبل كا 

 "(1)كالعدكاف اإلثـ عمى تعاكنكا كال كالتقكل البر عمى

النػػػػػاظر فػػػػػي مجمكعػػػػػة األسػػػػػباب كالتعمػػػػػيبلت التػػػػػي عرضػػػػػيا المحرمػػػػػكف، يسػػػػػتخمص أف المحػػػػػامي إذا 

ىػػػػذه المينػػػػة تصػػػػبح شػػػػرعية كال  تػػػػأدب بػػػػآداب اإلسػػػػبلـ كحػػػػدكده، كاحػػػػتكـ فيػػػػو لشػػػػرعو كضػػػػكابطو فػػػػإف

 .(2)شؾ في ذلؾ

، "الضػػػػػرر األشػػػػػد يػػػػػزاؿ بالضػػػػػرر األخػػػػػؼ"ك قاعػػػػػدة ليػػػػػذه المينػػػػػة ،عمػػػػػـ فقػػػػػو الكاقػػػػػع  كمكافقػػػػػة

فانتشػػػػػار الظمػػػػػـ كضػػػػػياع الحقػػػػػكؽ مػػػػػف أكبػػػػػر مخالفػػػػػات الػػػػػديف اإلسػػػػػبلمي، نخمػػػػػص إلػػػػػى أف المحامػػػػػاة 

الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية  تصػػػػبح شػػػػرعية إذا كضػػػػعت فػػػػي بيئػػػػة إسػػػػبلمية، كصػػػػيغت صػػػػياغة كفػػػػؽ أحكػػػػاـ

 الغراء. كىذه أبرز الردكد عمى الشبيات السابقة:

المحامػػػػػػاة ال تحػػػػػػتكـ لمشػػػػػػرع اإلسػػػػػػبلمي ،فػػػػػػبل ينظػػػػػػر إلػػػػػػى األحكػػػػػػاـ الكضػػػػػػعية بػػػػػػؿ ينظػػػػػػر -1

حقػػػػػػػاؽ العػػػػػػػدؿ ؛كبالتػػػػػػػالي فمينػػػػػػػة المحامػػػػػػػاة مضػػػػػػػبكطة كفػػػػػػػؽ أحكػػػػػػػاـ الشػػػػػػػرع  إلػػػػػػػى عدالػػػػػػػة القضػػػػػػػية كا 

                                                             
عبد اهلل بف قعكد، عبد اهلل بف غدياف، عبد  عضك، عضك، نائب رئيس المجنة، الرئيس، كاإلفتاءالدائمة لمبحكث العممية المجنة  1

ىػ =  1432المحـر  تحميمو في: ،(456/ 44) 1 -أرشيؼ ممتقى أىؿ الحديث  ،الرزاؽ عفيفي، عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز
 المنتدل الشرعي العاـ ىذا الجزء يضـ:، ـ 2010ديسمبر 

(، جميع النقاط مأخكذة مف 78-75مسمـ محمد جكدت اليكسؼ المحاماة في ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربية )ص (2)
حساـ الديف عفانة، ضكابطي التَّحاكـً لمقكانيف الكضعية لمحصكًؿ عمى الحقكؽ كدفًع المظالـ،  :نفس المرجع، كينظر أيضا

 .yasaloonak.net، متفرقات، قػسػـ الػمػقػػػاالتفي  04/01/2019
 

http://yasaloonak.net/category/%d9%82%d9%80%d8%b3%d9%80%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%85%d9%80%d9%82%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
http://yasaloonak.net/category/%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%aa/
http://yasaloonak.net/
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شػػػػػرع فيػػػػػك يسػػػػػتطيع ردىػػػػػا كعػػػػػدـ قبكلػػػػػو كبالتػػػػػالي فينظػػػػػر قبػػػػػؿ قبػػػػػكؿ الػػػػػدعكل فػػػػػإف كانػػػػػت مخالفػػػػػة لم

 (1)فقبكؿ القضية مضبكط بأحكاـ الشرع .

كأمػػػػػػػا بالنسػػػػػػػبة إلػػػػػػػى الباطػػػػػػػؿ الػػػػػػػذم تحممػػػػػػػو القػػػػػػػكانيف الكضػػػػػػػعية كالتبلعػػػػػػػب بيػػػػػػػا ،فمػػػػػػػف -2

حقػػػػػػاؽ لمعػػػػػػدؿ،كرد الحقػػػػػػكؽ ألصػػػػػػحابيا  ضػػػػػػكابط مينػػػػػػة المحامػػػػػػاة ىػػػػػػي عػػػػػػدـ الػػػػػػدفاع عػػػػػػف المبطػػػػػػؿ كا 

الكضػػػػػعية لمشػػػػػػرع الحنيػػػػػؼ كلػػػػػذلؾ كمػػػػػا سػػػػػبؽ ينظػػػػػر المحػػػػػػامي  ،كلػػػػػيس بالضػػػػػركرة مخالفػػػػػة القػػػػػكانيف

 (2)لكؿ قضية عمى حدة كما سبؽ بيانو في النقطة السابقة .

أمػػػػػا األجػػػػػر الػػػػػذم يسػػػػػتحقو المحػػػػػامي فمجيػػػػػكؿ يحػػػػػيط بػػػػػػو الغػػػػػرر مػػػػػف كػػػػػؿ جيػػػػػة، فػػػػػإف -3

ىػػػػػػذا األجػػػػػػر أك األتعػػػػػػاب نظيػػػػػػر عمػػػػػػؿ، كىػػػػػػك الجيػػػػػػد الػػػػػػذم يبذلػػػػػػو المحػػػػػػامي فػػػػػػي القضػػػػػػية إلظيػػػػػػار 

 (3).بناء عمى اتفاقو مع مككمو كبصرؼ النظر عف أم نتيجة حقائقيا

كأمػػػػػػا مػػػػػػف يقػػػػػػيس مينػػػػػػة صػػػػػػناعة الخمػػػػػػكر كبيػػػػػػع لحػػػػػػـ الخنزيػػػػػػر بمينػػػػػػة المحامػػػػػػاة فيػػػػػػذا  -4

يػػػػؤدم إلػػػػى أف المحامػػػػاة المحرمػػػػة بػػػػيف المسػػػػمميف حػػػػؿ لسػػػػكاىـ، كىػػػػذا أمػػػػر ال يقكلػػػػو أحػػػػد مػػػػف أىػػػػؿ 

ىنػػػػػاؾ أدلػػػػػة نقميػػػػػة كعقميػػػػػة تبػػػػػيف شػػػػػرعية  اإلسػػػػػبلـ، إال بػػػػػدليؿ شػػػػػرعي قطعػػػػػي الداللػػػػػة كالثبػػػػػكت، كأف

 .(4)المحاماة كضركرتيا خاصة في المجتمع المسمـ المعاصر

 تعػػػػػػػزز كمشػػػػػػػركعيتيا لخصػػػػػػػكمةبا الككالػػػػػػػة فػػػػػػػي الػػػػػػػكاردة األحاديػػػػػػػث أف نبلحػػػػػػػظ :كالخبلصػػػػػػػة

 المحامػػػػػاة أف نػػػػرل سػػػػػبؽ كممػػػػا ،الشػػػػػريعة ألحكػػػػاـ مكافقػػػػػة كانػػػػت إذا فيمػػػػػا تعالجيػػػػا كلكنيػػػػػا ،المحامػػػػاة

  :فنكعي إلى تنقسـ

                                                             

 (197ـ،)ص1،2016( محمد بف البرؾ الفكزاف ،الكافي في أصكؿ المرافعات الشرعية ،مكتبة القانكف كاإلقتصاد،الرياض،ط:1)
 ( المرجع السابؽ نفسو.2)
 ـ.1994بالخصكمة )فقو المحاماة في الشريعة اإلسبلمية (رسالة ماجستير،الجامعة األردنية ، ( تيسير محمد طو،الككالة3)
 .(78-75مسمـ محمد جكدت اليكسؼ، المحاماة في ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربية )ص (4)
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 ككفػػػػػػػؽ كأحكامػػػػػػػو معامبلتػػػػػػػو فػػػػػػػي الشػػػػػػػريعة قػػػػػػػكانيف يتبػػػػػػػع كىػػػػػػػك الشػػػػػػػرعي المحػػػػػػػامي :األكؿ 

 المحػػػػػاكـ كاختصػػػػػاص عمػػػػػؿ حػػػػػدكد فػػػػػي كلكنيػػػػػا ،اإلسػػػػػبلمية الشػػػػػريعة مصػػػػػدره الػػػػػذم بالقػػػػػانكف العمػػػػػؿ

 .كتعاليميا الشريعة أحكاـ كفؽ عممو في حرج ال فيذا ،الشخصية األحكاؿ جانب في الشرعية

 القػػػػػػانكف حػػػػػػاؿ حالػػػػػػو ان،شػػػػػػرعيٌ  لػػػػػػيس الحػػػػػػالي كضػػػػػػعو فػػػػػػي كىػػػػػػك النظػػػػػػامي المحػػػػػػامي :الثػػػػػاني

 الحػػػػؽ عػػػػف الػػػػدفاع كىػػػػي ،كالمحامػػػػاة الككالػػػػة بػػػػيف العمػػػػة لكحػػػػدة لمضػػػػركرة إليػػػػو نمجػػػػأ كلكننػػػػا الكضػػػػعي

 أك حػػػػػؽ لػػػػػو يكػػػػػكف قػػػػػد ألنػػػػػو ؛الخصػػػػػكمات فػػػػػي التككيػػػػػؿ إلػػػػػى تػػػػػدعك الحاجػػػػػة كألف ،المظمػػػػػكـ كنصػػػػػرة

 يككػػػػػػػػػؿ أف فجػػػػػػػػػاز بنفسػػػػػػػػػو يتكالىػػػػػػػػػا أف يكػػػػػػػػػره أك فيػػػػػػػػػو الخصػػػػػػػػػكمة يحسػػػػػػػػػف كال حػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػدعي

مػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػؽ بمسػػػػػػػػائؿ منياالنظػػػػػػػػامي لمعمػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػرعي ،كىنالؾ جكانػػػػػػػػب عػػػػػػػػدة لعمػػػػػػػػؿ المحػػػػػػػػامي فيػػػػػػػػو

 .العقارات كاألراضي كقانكف العمؿ كالكظيفة العمكمية كقضايا التزكير 

 لمحفػػػػػاظ عنيػػػػػا يسػػػػػتغني ال التػػػػػي العمػػػػػكـ مػػػػػف كعممػػػػػا ،الفنػػػػػكف مػػػػػف فنػػػػػا أصػػػػػبحت كالمحامػػػػػاة

 .عنيا كالدفاع الحقكؽ عمى
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  :انًحبيبح() ثبنخصىيخ انىكبنخ أَىاع :انثبنث انًجحث

 كباعتبػػػػػػار ،المعمقػػػػػػة كمنيػػػػػػا المنجػػػػػػزة فمنيػػػػػػا ،صػػػػػػيغتيا باعتبػػػػػػار أنػػػػػػكاع إلػػػػػػى الككالػػػػػػة تتنػػػػػػكع

طبلقيػػػػػا تقييػػػػػدىا كباعتبػػػػػار ،العامػػػػػة كمنيػػػػػا الخاصػػػػػة فمنيػػػػػا كعمكميػػػػػا خصكصػػػػػيا  فػػػػػي تناكؿنكسػػػػػ ، كا 

  كحدكدىا. الشرعية المحاماة بمينة يرتبط فيما نحتاجو ما أنكاعيا

 وخصىصهب. ىيهبًػ ثبػتجبر انًحبيي وكبنخ :األول انًطهت

 ألفاظيػػػػا تكػػػػكف التػػػػي كىػػػػي ،المككػػػػؿ أمػػػػكر جميػػػػع فػػػػي تكػػػػكف :العامػػػػة الوكالػػػػة: الفػػػػرع األوؿ

 فػػػػػي لػػػػػو يجػػػػػكز كال ،شػػػػػيء كػػػػػؿ فػػػػػي بالتصػػػػػرؼ ككيمػػػػػي أنػػػػػت الفقػػػػػو فػػػػػي كصػػػػػكرتيا ،بػػػػػالعمكـ تتصػػػػػؼ

 مػػػػػف بنػػػػػاء فيػػػػػو يبنػػػػػي كال ،يعيػػػػػره أف كال ،يكدعػػػػػو كال يرىنػػػػػو كال ،شػػػػػيئا منيػػػػػا يبيػػػػػع أف العامػػػػػة الككالػػػػػة

  (1).أميف في كؿ ذلؾ  فيك ،صاحبو إذف غير

  :الفقو في العامة الوكالة حكـ

  :رأييف عمى الفقياء بيف فيو اختمؼ قدل

 صػػػػػػػاحب ذكػػػػػػػر كمػػػػػػػاالعامػػػػػػػة  الككالػػػػػػػة جػػػػػػػكاز إلػػػػػػػى كالمالكيػػػػػػػة الحنفيػػػػػػػة ذىػػػػػػػب :األكؿ الػػػػػػػرأم

 عنػػػػػده تقػػػػػع التػػػػػي ىػػػػػي فالعامػػػػػة ،كخاصػػػػػة عامػػػػػة :مالػػػػػؾ عنػػػػػد ضػػػػػرباف )كىػػػػػي المجتيػػػػػد بدايػػػػػة كتػػػػػاب

 بػػػػالتعميـ ينتفػػػػع لػػػػـ عنػػػػده سػػػػمى إف أنػػػػو كذلػػػػؾ شػػػػيء دكف شػػػػيء فيػػػػو يسػػػػمى ال الػػػػذم العػػػػاـ بالتككيػػػػؿ

. معنى في العرؼ مع يتكافؽ ما ضمف كذلؾ ،كالتفكيض(  (2)العمـك

                                                             

المحقؽ: المحامي الدكتكر صبلح الديف السٍُّغدم، أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد حنفي، النتؼ في الفتاكل لمسغدم،  (1)
 .(2/596، )1984 –ق1404عماف األردف /بيركت لبناف، الثانية،  -الناىي، دار الفرقاف /مؤسسة الرسالة

 المقتصد كنياية المجتيد بداية، ابف رشد الحفيد ،أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير(2)
 .(86/ 4)،ـ 2004 -ىػ 1425ت،بدكف طبعة ،القاىرة –دار الحديث 
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 ،المعػػػػػامبلت بعػػػػػض المػػػػػذىب مػػػػػف المعتمػػػػػد فػػػػػي اسػػػػػتثنكا كلكػػػػػف أجازكىػػػػػا قػػػػػدف الحنفيػػػػػة كأمػػػػػا

 (1).الفتكل كعميو كاليبة كالكقؼ كالعتؽ الطبلؽ يجيزكا فمـ

 كالضػػػػرر الغػػػػرر تكقػػػػع ألنيػػػػا كذلػػػػؾ ؛تصػػػػح ال نيػػػػاإ قػػػػالكا كالحنابمػػػػة الشػػػػافعية :الثػػػػاني الػػػػرأم

 شخصػػػػػا بينيػػػػ أف يصػػػػح ال كبالتػػػػالي ،بػػػػو ينطػػػػؽ بمػػػػا لممككػػػػؿ إلػػػػزاـ كألنيػػػػا ؛كأمكالػػػػو لممككػػػػؿ الكبيػػػػر

 .(2)عمييا ما إال نفس تكسب ال كأيضا عمييا نص ال كألنو ؛لو كخصص عيف بما إال غيره

 أك ،سػػػػػيارة كشػػػػػراء ،معػػػػػيف تصػػػػػرؼ فػػػػػي اإلنابػػػػػة ىػػػػػيك  :الخاصػػػػػة الوكالػػػػػة الثػػػػػاني:الفػػػػػرع 

 معينة. دعكل عمى تككيؿ أك ،عقار إجارة

 كقػػػػػالكا ،الغػػػػػرر مػػػػػف كخاليػػػػػة ،محػػػػػددة ألنيػػػػػا ؛الخاصػػػػػة الككالػػػػػة صػػػػػحة عمػػػػػى الفقيػػػػػاء كاتفػػػػػؽ 

 . (3)بجكازىا

  

                                                             

ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي، الدر المختار كحاشية ابف عابديف )رد المحتار(،  (1)
اليماـ )المتكفى:  (، كينظر: ابف اليماـ، كماؿ الديف المعركؼ بابف5/510ـ، )1992 -ىػ1412بيركت، الثانية،  -دار الفكر

 .(6/157ىػ( فتح القدير لمكماؿ ابف اليماـ، الناشر: دار الفكر، لطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ، )861
الرممي، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي، نياية المحتاج إلى شرح المنياج، دار الفكر،  (2)

(. كينظر: ابف قدامة المقدسي، أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة 5/26ـ، )1984ىػ/1404 -بيركت، ط أخيرة 
(، كينظر ابف رشد الحفيد، أبك الكليد محمد بف أحمد 5/69الجماعيمي الحنبمي، المغني البف قدامة، مكتبة القاىرة، بدكف طبعة، )

القاىرة، بدكف طبعة،  –ية المجتيد كنياية المقتصد، دار الحديث بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد، بدا
 (.4/86ـ، ) 2004 -ىػ1425

 المجتيد بداية ،ابف رشد الحفيد ،(140/ 7) الطكرم كتكممة الخالؽ كمنحة الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحرابف نجيـ المصرم، (3)
بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني، نياية المطمب في دراية إماـ الحرميف الجكيني، عبد الممؾ  ،(86/ 4) المقتصد كنياية

البيكتى  ، (7/451ـ، )2007 -ىػ1428المذىب، حققو كصنع فيارسو: عبد العظيـ محمكد الٌديب، دار المنياج، األكلى، 
ٍيًمٌي، أستاذ كرئيس قسـ الفقو كينظر: كىٍىبىة  (184/ 2) المنتيى لشرح النيى أكلي دقائؽ  اإلرادات منتيى شرح ،الحنبمى الزُّحى

 (.4/508(، )5/692دمشؽ، ) –سكريَّة -كٌميَّة الشَّريعة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، دار الفكر -اإلسبلمٌي كأصكلو، بجامعة دمشؽ
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 واإلطالق. انتمييذ ثبػتجبر انىكبنخ :انثبَي انًطهت

  :مقيدةو  مطمقة وكالة إلى الوكالة تقسـ

 ال تعمػػػػػػؽ ال التػػػػػػي المنجػػػػػػزة بالصػػػػػػيغة عنيػػػػػػا يعبػػػػػػر كمػػػػػػا :طمقػػػػػػةالم الوكالػػػػػػة :األوؿ الفػػػػػػرع

 مقيػػػػدة غيػػػػر مطمقػػػػة الصػػػػيغة فيػػػػذه ،الفبلنيػػػػة دارم بيػػػػع ككمتػػػػؾ أقػػػػكؿ كػػػػأف ،لكقػػػػت تضػػػػاؼ كال بشػػػػرط

ككنيػػػػػػا أحػػػػػػد  منجػػػػػػزة صػػػػػػيغتيا كانػػػػػػت إذا الككالػػػػػػة صػػػػػػحة عمػػػػػػى متفقػػػػػػكف كالفقيػػػػػػاء ،شػػػػػػرط كال بكقػػػػػػت

 .(1)أنكاع الككالة الخاصة كما سبؽ ذكره

 .سنة أك شيرا ككيمي كانت ،بمدة كمؤقتة كمنجزة مطمقة الككالة كتصح

 .بشرط كالمعمقة ،كالمكاف بالزماف المقيدة ككالةال كىي :المقيدة الوكالة :الثاني الفرع

  :صكرىا مف

 شرط. عمى المعمقة الككالة-أ

 .معيف كقت إلى المضافة الككالة-ب

 ركػػػػػػػف يكػػػػػػػكف) - (1456) المػػػػػػػادة) األحكػػػػػػػاـ مجمػػػػػػػة شػػػػػػػرح فػػػػػػػي الحكػػػػػػػاـ درر فػػػػػػػي كرد كمػػػػػػػا

 كمػػػػػرة ،بقيػػػػػد مقيػػػػػدا أك ،كقػػػػػت إلػػػػػى مضػػػػػافا أك ،بشػػػػػرط معمقػػػػػا يكػػػػػكف ال يعنػػػػػي ،مطمقػػػػػا مػػػػػرة التككيػػػػػؿ

 .(2)(بشرط معمقا يككف

 شرط. عمى المعمقة الوكالة :األولى المسألة

  :رأييف عمى شرط عمى معمقة صيغتيا كانت إذا الككالة صحة في الفقياء اختمؼ

 

                                                             

لدمشقي الحنبمي، الرحيبانى، مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة، الرحيبانى مكلدا ثـ ا، ينظر إلى المراجع السابؽ نفسيا (1)
 .(3/428ـ، )1994 -ىػ 1415لثانية، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، المكتب اإلسبلمي، ا

عمي حيدر خكاجة أميف أفندم، درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، تعريب: فيمي الحسيني، دار الجيؿ، ط: األكلى،  (2)
 .(3/506ـ، )1991 -ىػ 1411
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كمػػػػػػػا كرد فػػػػػػػي ،(1)جكازىػػػػػػػا عمػػػػػػػى لمشػػػػػػػافعية كقػػػػػػػكؿ كالحنابمػػػػػػػة الحنفيػػػػػػػة ذىػػػػػػػب :األوؿ الػػػػػػػرأي

 قػػػػػػدـ إذا قػػػػػػكليـ: المثػػػػػػاؿ سػػػػػػبيؿ عمػػػػػػى كصػػػػػػكرتيا ،(جػػػػػػائز بالشػػػػػػرط الككالػػػػػػة تعميػػػػػػؽبػػػػػػدائع الصػػػػػػنائع )

 غػػػػزكة فػػػػي كسػػػػمـ عميػػػػو اهلل صػػػػمى النبػػػػي تككيػػػػؿ عمػػػػى رأييػػػػـ فػػػػي كاسػػػػتدلكا ،الطعػػػػاـ ىػػػػذا عٍ فبًػػػػ الحػػػػاج

 فقػػػػػاؿ ،حارثػػػػة بػػػػف زيػػػػػد مؤتػػػػة غػػػػزكة فػػػػػي كسػػػػمـ عميػػػػو اهلل صػػػػػمى اهلل رسػػػػكؿ أمػػػػر :قػػػػػاؿ ، حيػػػػثمؤتػػػػة

ف ،فجعفر زيد قتؿ إف" :كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ  .(2)"ركاحة بف اهلل فعبد جعفر قتؿ كا 

مػػػػػف العقػػػػػكد التػػػػػي يصػػػػػح التعميػػػػػؽ ) مػػػػػف مجمػػػػػة األحكػػػػػاـ العدليػػػػػة (82)كقػػػػػد كرد فػػػػػي المػػػػػادة 

أف يكػػػػػػػكف الشػػػػػػػرط مؤيػػػػػػػدا )كيكػػػػػػػكف التعميػػػػػػػؽ صػػػػػػػحيحا إذا كػػػػػػػاف الشػػػػػػػرط المعمػػػػػػػؽ عميػػػػػػػو مبلئمػػػػػػػا أم 

كىػػػػػػػك مػػػػػػػف مكجباتػػػػػػػو كمقتضػػػػػػػياتو، كفاسػػػػػػػدا إذا كػػػػػػػاف غيػػػػػػػر مبلئػػػػػػػـ كىػػػػػػػي: الككالػػػػػػػة الدكريػػػػػػػة،  (لمعقػػػػػػػد

كالككالػػػػة الدكريػػػػة: شػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ تعميػػػػؽ الككالػػػػة بالشػػػػرط كىػػػػك جػػػػائز، كالسػػػػبب فػػػػي تسػػػػمية ىػػػػذه 

الككالػػػػػة دكريػػػػػة ىػػػػػذا التجػػػػػدد، كصػػػػػكرتيا أف يقػػػػػكؿ المككػػػػػؿ لمككيػػػػػؿ: ككمتػػػػػؾ ببيػػػػػع ىػػػػػذا المػػػػػاؿ ككممػػػػػا 

 .(3)عزلتؾ فأنت ككيمي

 
 ال أنػػػػو عمػػػػى ،الحنابمػػػػة عنػػػػد كقػػػػكؿ ،الشػػػػافعية مػػػػذىب فػػػػي األصػػػػح مػػػػف كىػػػػك :الثػػػػاني الػػػػرأي

 .(4)لمنزاع كمفضية كجيالة ران غر  فييا ألف العقكد؛ باقي عمى قياسا ،يصح

 

                                                             

دائع الصنائع في ترتيب ب، لكاسانيا،(45/ 8) الطكرم كتكممة الخالؽ كمنحة الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحرابف نجيـ المصرم ،(1)
تحقيؽ: زىير ، المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة ، (.3/506) كدرر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،(، عمي حيدر6/38) ،الشرائع
مطالب أكلي النيى  ،الرحيبانى ،(302/ 4)،ـ1991ىػ / 1412الثالثة،  ،ط:عماف -دمشؽ -المكتب اإلسبلمي، بيركت،الشاكيش

 كمنحة الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحر، ا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككمأبك زكري،النككم (، 3/428في شرح غاية المنتيى، )
 (68/ 5 )المغني) قدامة ابف، (45/ 8) الطكرم كتكممة الخالؽ

 .(68/ 5 )المغني) قدامة ابف، (5/143) 4261م حصحيح البخار البخارم، (2)
 (.3/507درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر ) (3)
الشربيني، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، دار الكتب العممية،  (4)

 .(68/ 5 ) ،(، ينظر: المغني البف قدامة3/242ـ، )1994 -ىػ1415األكلى، 
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   :معيف زمف إلى المضافة الوكالة :الثانية المسألة

 إلػػػػػػى حكميػػػػػػا فػػػػػػي الفقيػػػػػػاء كاختمػػػػػػؼ ،سػػػػػػنة إلػػػػػػى ككيمػػػػػػي أنػػػػػػت المككػػػػػػؿ يقػػػػػػكؿ أف صػػػػػػكرتيا 

  :قكليف

 )إنػػػػػؾكصػػػػػكرتيا أف تقكؿ) ،بػػػػػزمف تقييػػػػػدىا اعتبػػػػػار عػػػػػدـ إلػػػػػى الحنفيػػػػػة ذىػػػػػب :األوؿ القػػػػػوؿ

ككيمػػػي إلػػػى عشػػػرة أيػػػاـ( ليسػػػت بإضػػػافة كتقييػػػد، فمػػػك قػػػاؿ أحػػػد آلخػػػر: إنػػػؾ ككيمػػػي إلػػػى عشػػػرة أيػػػاـ، 

فكمػػػػا يكػػػػكف ذلػػػػؾ الشػػػػخص ككػػػػيبل فػػػػي العشػػػػرة أيػػػػاـ يكػػػػكف ككػػػػيبل أيضػػػػا بعػػػػدىا، ىػػػػذه الككالػػػػة ليسػػػػت 

 ككمتػػػػؾ: " يقػػػػكؿكصػػػػكرتيا بػػػػأف التككيػػػػؿ مضػػػػاؼ إلػػػػى زمػػػػف فيػػػػك معتبػػػػر عنػػػػدىـ )كأمػػػػا  ،(1)(مضػػػػافة

 ألف ؛ الغػػػػػد قبػػػػػؿ ككػػػػػيبل يكػػػػػكف كال بعػػػػػده، فمػػػػػا الغػػػػػد فػػػػػي ككػػػػػيبل كيصػػػػػير ،" غػػػػػدا العبػػػػػد ىػػػػػذا بيػػػػػع فػػػػػي

 (2)"الكقت إلى كاإلضافة بالشرط التعميؽ يحتمؿ مما كاإلطبلقات التصرؼ، إطبلؽ التككيؿ

 تنتيػػػػػي الككالػػػػػة كأف ،المحػػػػػدد بػػػػػالزمف التقيػػػػػد ضػػػػػركرة إلػػػػػى الجميػػػػػكر ذىػػػػػب :الثػػػػػاني القػػػػػوؿ

 التصػػػػػرؼ لػػػػػو يحػػػػػؽ كال ،ةالغيػػػػػ الكقػػػػػت نيايػػػػػة بعػػػػػد الككالػػػػػة كتعتبػػػػػر ،المككػػػػػؿ حػػػػػدده الػػػػػذم بالكقػػػػػت

ال عد الككيؿ متعديا ،(3)جديد بتككيؿ إال ،بيا  .كضركرة التقيد بشركط المككؿ، كا 

 أف فصػػػػػكرتو ،بعينيػػػػػا حػػػػػاؿ فػػػػػي الخػػػػػاص)بأنيػػػػػا الخاصػػػػػة الككالػػػػػة عػػػػػف المػػػػػاكردم عػػػػػف كنقػػػػػؿ

 فػػػػي أك الػػػػديف ىػػػػذا اقتضػػػػاء فػػػػي أك الػػػػدار ىػػػػذه شػػػػراء فػػػػي أك العبػػػػد ىػػػػذا بيػػػػع فػػػػي ككمتػػػػؾ قػػػػد :يقػػػػكؿ

 فيػػػػػو المػػػػػأذكف فػػػػػي خصكصػػػػا الككالػػػػػة فتصػػػػػح ،المػػػػدعي ىػػػػػذا مخاصػػػػػمة فػػػػي أك الكصػػػػػية ىػػػػػذه تثبيػػػػت

                                                             

 (508/ 3درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ) عمي حيدر، (1)
 (20/ 6الصنائع في ترتيب الشرائع )بدائع  الكاساني، (2)

الدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي، الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي، دار الفكر، بدكف طبعة  (3)
لنككم (، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ا3/501) (، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، الرحيباني3/383كبدكف تاريخ )

(4/303). 
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 خبلفػػػػػان  بشػػػػػرط أك بػػػػػزمف سػػػػػكاء ،المشػػػػػركطة الككالػػػػػة أنػػػػػكاع كػػػػػؿ تشػػػػػمؿ بػػػػػذلؾ كىػػػػػي ،(1) (غيػػػػػره دكف

 رأس جػػػػػػػاء أك زيػػػػػػػد، قػػػػػػػدـ إذا: فقػػػػػػػاؿ بشػػػػػػػرط، الككالػػػػػػػة عمػػػػػػػؽ إذا)عنػػػػػػػدىـ التػػػػػػػي ال تصػػػػػػػحلمشػػػػػػػافعية 

 (2)(.األصح عمى يصح لـ ككيمي، أنت أك كذا، في ككمتؾ فقد الشير،

 المككػػػػػؿ حػػػػػدده الػػػػػذم بالكقػػػػػت التقييػػػػػد فأل الجميػػػػػكر؛ قػػػػػكؿ إليػػػػػو ذىػػػػػب مػػػػػا أرل :الخالصػػػػػة 

 لمكقػػػػػػت لمػػػػػػا كبخاصػػػػػػة ،لئلضػػػػػػافة القابمػػػػػػة العقػػػػػػكد مػػػػػػف الككالػػػػػػة كأف ،المككػػػػػػؿ إلرادة احترامػػػػػػا يظيػػػػػػر

 .الككيؿ صبلحية مدل تحديد كفي ،التصرؼ محؿ قيمة تحديد في عظيـ كدكر أىميةمف 

                                                             

الحاكم الكبير، المحقؽ: الشيخ عمي ، الماكردم، عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم (1)
(، 6/498ـ، )1999 -ىػ  1419لبناف، األكلى،  –الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت  -محمد معكض

 .(45/17(، المكسكعة الفقيية الككيتية )5/28لمنياج )نياية المحتاج إلى شرح ا
 (302/ 4) المفتيف كعمدة الطالبيف ركضةاننووي،  2))
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  :ثبنمبَىٌ انىكبنخ أَىاع :انثبنث انًطهت

 .المدني بالقانوف الوكالة أقساـ :األوؿ الفرع

 عمػػػػى وعامػػػػة خاصػػػػة وكالػػػػة إلػػػػى بالفقػػػػو الوكالػػػػة ىػػػػو كمػػػػا القػػػػانوف فػػػػي الوكالػػػػة تقسػػػػـ

  :اآلتي النحو

 التككيػػػػؿ مثػػػػؿ ،معػػػػيف لكقػػػػت أك معػػػػيف بشػػػػيء تككيػػػػؿ عمػػػػى القائمػػػػة كىػػػػي :الخاصػػػػة الوكالػػػػة

 المنصػػػػػكص األشػػػػػياء فػػػػػي فقػػػػػط ىنػػػػػا الككالػػػػػة كتكػػػػػكف ،فقػػػػػط األرض ببيػػػػػع مػػػػػككبلن  فيكػػػػػكف ،أرض لبيػػػػػع

 ،وتصػػػػػحيح أكاالسػػػػػـ فقػػػػػط  لتغييػػػػػر ككالػػػػػة أحيانػػػػػا تكػػػػػكف فقػػػػػد ذلػػػػػؾ غيػػػػػر ،حػػػػػدكدىا تتعػػػػػدل كال عمييػػػػػا

ال ،آخػػػػػػػر تصػػػػػػػرؼ أك آخػػػػػػػر عمػػػػػػػؿ أم تتعػػػػػػػدل كال عميػػػػػػػو النصػػػػػػػكص حسػػػػػػػب  فػػػػػػػي متعػػػػػػػديا اعتبػػػػػػػر كا 

 (1).ككالتو

 مثػػػػؿ ،ككيمػػػػو عػػػػف المككػػػػؿ نيابػػػػة إجػػػػراءات جميػػػػع العامػػػػة الككالػػػػة كتشػػػػمؿ :العامػػػػة الوكالػػػػة

 أك تأجيرىػػػػػػا أك بيعيػػػػػػا فػػػػػػي الحػػػػػػؽ لػػػػػػو كػػػػػػاف أرض عمػػػػػػى ككػػػػػػؿ فمػػػػػػك ،كشػػػػػػراء رىػػػػػػف كفػػػػػػؾ كرىػػػػػػف عبيػػػػػػ

 تفػػػػػكض الفإنيػػػػػا القانكنيػػػػػة الككالػػػػػة عمػػػػػكـ رغػػػػػـ كلكػػػػػف ،عامػػػػػة الككالػػػػػة كانػػػػػت إذا كذلػػػػػؾ عنيػػػػػا التنػػػػازؿ

 مثػػػػػؿ ،المككػػػػػؿ قبػػػػػؿ مػػػػػف خاصػػػػػا تفكيضػػػػػا فييػػػػػا يشػػػػػترط بػػػػػؿ ،القػػػػػانكف بحكػػػػػـ األعمػػػػػاؿ بػػػػػبعض القيػػػػػاـ

 تخػػػػػكؿ ال كأيضػػػػػا ،اإلجػػػػػراء ىػػػػػذا عمػػػػػى يػػػػػنص متنيػػػػػا فػػػػػي تفكيضػػػػػا حػػػػػكت إذا إالٌ  التبرعػػػػػاتك  الطػػػػػبلؽ

 تػػػػػػككيبل يسػػػػػػتكجب اإلدارة أعمػػػػػػاؿ مػػػػػػف لػػػػػػيس عمػػػػػػؿ ككػػػػػػؿ اإلدارة أعمػػػػػػاؿ فػػػػػػي إال التصػػػػػػرؼ الككيػػػػػػؿ

 .(2)خاصا

                                                             

 www.mohamah.net/lawالفرؽ بيف الككالة الخاصة كالككالة، المحاميف العرب، أبحاث قانكنية  ما (1)
 .(838المادة رقـ ) (596|2المرجع السابؽ، المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني ) (2)
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 تنظيميػػػػػا تػػػػاريخ مػػػػػف ةسػػػػن ةعشػػػػػر  خمػػػػس ىػػػػػي كالخاصػػػػة العامػػػػػة الككالػػػػة تقػػػػػادـ مػػػػدة فأ كمػػػػا

 (1).النافذ اإلسرائيمي العسكرم القرار حسب

 الككالػػػػػػػة" :كليػػػػػػػابق األردنػػػػػػي المػػػػػػػدني القػػػػػػػانكف مػػػػػػف (836) :المػػػػػػػادة عميػػػػػػػو نصػػػػػػت مػػػػػػػا كىػػػػػػذا

 ،النيابػػػػػػػػػػػػػػػػة ؿيقب أمركػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اشتممت إذا ًعامة معينة أمًر أً أمر عمى اقتصرت إذا خاصة تكػػػػػػػػػػػػػػػػكف

 تًابع من اػػػػػػػػػػػػبي ؿيتص ًما فييا المعينػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػكر مباشرة إال لمككيػػػػػػػػػػػؿ فمػػػػػػػػػػػيس خاصة كانػػػػػػػػػػػت فإذا

ذا ،بيػػػػػػػػػػا المككػػػػػػػػػػؿ التصػػػػػػػػػػرفات طبيعة تقتضييا ضرًرية  مباشػػػػػػػػػػرة لمككيػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػاز عامػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػت كا 

 ."بيا التصريح مف بد ال التبرعات عدا كالتصرفات المعاكضات

 عمػػػػػػى معمقػػػػػا أك مقيػػػػػػدا أك مطمقػػػػػا التككيػػػػػؿ يكػػػػػػكف أف يصػػػػػح" :)835) المػػػػػػادة فػػػػػي كرد كمػػػػػا 

 (2)."بالمستقبؿ كقت إلى مضافا أك شرط

 المػػػػػػكاد فػػػػػػي الككالػػػػػػة أنػػػػػػكاع بػػػػػػيف غػػػػػػزة فػػػػػػي بػػػػػػو المعمػػػػػػكؿ الفمسػػػػػػطيني المػػػػػػدني القػػػػػػانكف كفػػػػػػي

  :التالية

 مضػػػػػػػافة أك شػػػػػػػرط عمػػػػػػػى معمقػػػػػػػة أك خاصػػػػػػػة أك عامػػػػػػػة الككالػػػػػػػة تكػػػػػػػكف أف يجػػػػػػػكز) (799) مػػػػػػػادة-1

 .(مستقبؿ كقت إلى

 فييػػػػػا المعينػػػػػة األمػػػػػكر مباشػػػػػرة فػػػػػي إال صػػػػػفة لمككيػػػػػؿ تجعػػػػػؿ ال الخاصػػػػػة الككالػػػػػة) (800) مػػػػػادة-2

 الككالػػػػػػػةك  ،الجػػػػػػػارم كالعػػػػػػػرؼ التصػػػػػػػرؼ طبيعػػػػػػػة تقتضػػػػػػػييا ضػػػػػػػركرية تكابػػػػػػػع مػػػػػػػف بيػػػػػػػا يتصػػػػػػػؿ كمػػػػػػػا

 عمػػػػى العمػػػػؿ ىػػػػذا محػػػػؿ يعػػػػيف لػػػػـ كلػػػػك تصػػػػح القانكنيػػػػة األعمػػػػاؿ أنػػػػكاع مػػػػف معػػػػيف نػػػػكع فػػػػي الخاصػػػػة

 (.التبرعات مف العمؿ كاف إذا إال التخصيص كجو

 تخػػػػػكؿ فػػػػػبل منػػػػػو المقصػػػػػكد يكضػػػػػح بمػػػػػا يقتػػػػػرف لػػػػػـ عػػػػػاـ بمفػػػػػظ الككالػػػػػة كانػػػػػت إذا) (801) مػػػػػادة-3

 ثػػػػػػػػبلث عمػػػػػػػػى مدتػػػػػػػػو تػػػػػػػػزد لػػػػػػػػـ إذا اإليجػػػػػػػػار اإلدارة أعمػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػف يعػػػػػػػػدك  ،اإلدارة أعمػػػػػػػػاؿ إال الككيػػػػػػػػؿ
                                                             

 .www.mohamah.net/lawما الفرؽ بيف الككالة الخاصة كالككالة، المحامكف العرب، أبحاث قانكنية  (1)
 .(836ك) (835) ( المادة595، 2المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني ) (2)
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 أعمػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف عمػػػػػػػؿ ككػػػػػػػؿ الػػػػػػػديكف ككفػػػػػػػاء الحقػػػػػػػكؽ كاسػػػػػػػتيفاء كالصػػػػػػػيانة الحفػػػػػػػظ كأعمػػػػػػػاؿ ،سػػػػػػػنكات

 التمػػػػػؼ إليػػػػػو يسػػػػػرع الػػػػػذم المنقػػػػػكؿ أك البضػػػػػاعة كبيػػػػػع المحصػػػػػكؿ كبيػػػػػع ،اإلدارة تقتضػػػػػيو التصػػػػػرؼ

 .(لحفظو أدكات مف الككالة محؿ الشيء يستمـز ما كشراء

  ((1)السابقة. الككالة حكـ في لمتصرؼ البلحؽ اإلقرار يعد) (802) مادة-4

 .الشرعي المحاميالشروط المتعمقة بوكالة : الثانيالفرع 

 مينػػػػػة بتعػػػػػاطي القانكنيػػػػػة اإلجػػػػػازة يحمػػػػػؿ ال لمػػػػػف يحػػػػػؽ ال ،الشػػػػػرعييف المحػػػػػاميف لقػػػػػانكف كفقػػػػػا. 1

 ينيػػػػب أك آخػػػػر شػػػػخص عػػػػف عامػػػػة أك خاصػػػػة كانػػػػت سػػػػكاء بالككالػػػػة يترافػػػػع أف الشػػػػرعية المحامػػػػاة

 القػػػػػػػانكف كاسػػػػػػػتثنى ليػػػػػػػا؛ تػػػػػػػابع مكظػػػػػػػؼ أم أك ،الشػػػػػػػرعية المحكمػػػػػػػة تعقػػػػػػػدىا جمسػػػػػػػة أم فػػػػػػػي عنػػػػػػػو

 ،لػػػػػو الشػػػػػرعية المحكمػػػػػة إذف دبعػػػػػ محػػػػػاـ يمثمػػػػػو ال الػػػػػذم مػػػػػككمييـ عػػػػػف ترافػػػػػعلم األشػػػػػخاص بعػػػػػض

  :يةاآلت الفئات ضمف كىك ،عممو لقاء بأجرة المطالبة حؽ لو يككف كال

 .(2)الصديؽ-ج الفركع أك األصكؿ أحد-ب .  الزكج-أ

 الككػػػػػػػاالت عمػػػػػػػى مككمػػػػػػػو تكاقيػػػػػػػع عمػػػػػػػى التصػػػػػػػديؽ الشػػػػػػػرعي المحػػػػػػػامي حػػػػػػػؽ مػػػػػػػف الػػػػػػػرغـ عمػػػػػػػى-2

 إال ،الشػػػػػرعية المحامػػػػػاة مينػػػػة فػػػػػي عميػػػػػو المنصػػػػكص كاألمػػػػػكر بأحػػػػػد التككيػػػػؿ تعمػػػػػؽ إذا الخصكصػػػػية

 كـالمحػػػػػػػػا أحػػػػػػػػد لػػػػػػػػدل تػػػػػػػػنظـ أف فييػػػػػػػػا كاشػػػػػػػػترط ،الخاصػػػػػػػػة الككػػػػػػػػاالت بعػػػػػػػػض اسػػػػػػػػتثنى القػػػػػػػػانكف أف

 الككػػػػػاالت كىػػػػػذه ،التكاقيػػػػػع ىػػػػػذه صػػػػػحة عػػػػػف شخصػػػػػية مسػػػػػؤكلية كالن ؤ مسػػػػػ المحػػػػػامي كيكػػػػػكف ،الشػػػػػرعية

  :ىي القانكف استثناىا التي الخاصة

  (3) المككؿ عف القبض-ج الزكاج عقد إجراء-ب الطبلؽ إيقاع-أ

                                                             

 .site.iugaza.edu.ps/akalloubhـ2012-4رقـ  ،غزة،القانكف المدني الفمسطيني (1)
 (.1(، بند )6ـ، المادة )1997لعاـ  (20بالقانكف رقـ ) المعدؿ ،1952(لسنة 12رقـ) قانكف المحاميف الشرعييف (2)
(، أضيفت (3(، بند 6ـ، المادة )1997لعاـ  (20)بالقانكف رقـ  المعدؿ ،1952لسنة (12)رقـ الشرعييف قانكف المحاميف  (3)

 .6، صفحة 1986، 1، 16المنشكر بعدد الجريدة الرسمية تاريخ  1986( لسنة 3ىذه إلييا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ)
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 بػػػػػػاألمكر يتعمػػػػػػؽ مػػػػػػا بجميػػػػػػع القيػػػػػػاـ المحػػػػػػامي مػػػػػػف تتضػػػػػػمف التػػػػػػي العامػػػػػػة الككالػػػػػػة فػػػػػػي يشػػػػػػترط-3

 لػػػػػدل أك ،العػػػػدؿ كاتػػػػػب لػػػػدل تػػػػػنظـ أف ،الشػػػػرعية المحػػػػػاكـ اختصػػػػاص تحػػػػػت تػػػػدخؿ التػػػػػي كاألعمػػػػاؿ

  (1)صحتيا. مف نفسو القاضي كيتأكد الشرعية المحاكـ

 جػػػػػػكاز كفػػػػػػي ،الككالػػػػػػة أنػػػػػػكاع فػػػػػػي الفقيػػػػػػاء مػػػػػػع المػػػػػػدني القػػػػػػانكف اتفػػػػػػاؽ نبلحػػػػػػظ :الخالصػػػػػػة

طبلقيػػػػا تقييػػػػدىا  اإلسػػػػػبلـ لفقيػػػػاء الكبيػػػػر كالفضػػػػػؿ األسػػػػبقية ننسػػػػى ال كلكػػػػػف ،شػػػػرط عمػػػػى كتعميقيػػػػػا كا 

 فػػػػػي كاإلثػػػػػراء ،عػػػػػدة بقػػػػػركف الحػػػػػديث القػػػػػانكف سػػػػػبؽ الػػػػػذم الككالػػػػػة كتقسػػػػػيمات شػػػػػركط تفصػػػػػيؿ فػػػػػي

 كضػػػػػػػكابطيا الككالػػػػػػػة أنػػػػػػػكاع فػػػػػػػي الفقييػػػػػػػة اختبلفػػػػػػػاتيـ فػػػػػػػي الفقيػػػػػػػاء أضػػػػػػػافيا التػػػػػػػي الفقييػػػػػػػة المػػػػػػػادة

 مػػػػػػف كأيضػػػػػػا ،كمكػػػػػػاف زمػػػػػػاف لكػػػػػػؿ كصػػػػػػبلحيتيا الككالػػػػػػة أحكػػػػػػاـ مركنػػػػػػة مػػػػػػف يزيػػػػػػد فيػػػػػػك ،كشػػػػػػركطيا

 إال المينػػػػة مزاكلػػػػة أحقيػػػػة لػػػػو مخػػػػتص مككػػػػؿ مػػػػف إال يكػػػػكف ال المحػػػػاكـ داخػػػػؿ الككالػػػػة فػػػػي المبلحػػػػظ

 ،كضػػػػػكابطو بشػػػػركطو المحػػػػامي ك ،بيانػػػػو سػػػػػبؽ كمػػػػا كاألشػػػػخاص الككػػػػاالت بعػػػػػض مػػػػف اسػػػػتثني مػػػػا

جػػػػراءات  التػػػػاريخي التطػػػػكر نتيجػػػػة كىػػػػك ،كمحكرىػػػػا الدراسػػػػة ىػػػػذه نطػػػػاؽ كىػػػػك المينػػػػة ليػػػػذه مزاكلتػػػػو كا 

  .المعامبلت مف النكع ليذا كاإلدارم

 انشزػيخ. ثبنًحبيبح وػاللتهب ػًههب وحميمخ انشزػيخ انُيبثخ :انزاثغ انًطهت

 عف اإلدعاء تتكلى التي كىي ،الشخصية األحكاؿ نيابة عميو يطمؽ ما ىي الشرعية النيابة فإ

 كىي، ""دعاكل الحسبة اهلل حؽ فييا يظير التي الشخصية األحكاؿ مسائؿ في الشرعي العاـ الحؽ

 ىذه تتكلى حيث ، ،الكقؼ إثبات كتكلي القاصريف أمكر كتكلي النسب ثباتكا   كالزكاج الطبلؽ قضايا

 كتعدٌ  ،تعالى اهلل حؽ عف دفاعا الشرعية المحاكـ في القاضي لدل كمباشرتيا الدعكل إقامة الجية

 نيابة أنشئت كقد ،الشرعي القضاء أماـ ،مصالحو كتحمي المجتمع عف تنكب ىيئة الشرعية النيابة

                                                             

 .(3(، بند )6المرجع نفسو، المادة ) (1)
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 بمكجب كنظمت ،ـ30/4/2004 بتاريخ عرفات ياسر الرئيس مف قرار بمكجب الشخصية األحكاؿ

  الكزراء مجمس عف الصادر الشرعية كالمحاكـ القضاة قاضي بديكاف الخاص التنظيمي الييكؿ

 لتيا كلعادلا نيردألا عيةرلشا تلمحاكماا ؿكصأ كفقان كحدد ،ـ2005 العاـ في الفمسطيني

 (1).الذكر سابقة العاـ الحؽ دعاكل كىي (172) المادة في ،عيةرلشا لعامةا لنيابةا فييا خؿدتت

 -في التدخؿ بالدعكل: ىا كطرؼفي تحديد كالنيابة العامة

ىك تشكؿ خطران يمس الحؽ العاـ كالمجتمع ك  يفي القضايا التإما أف تككف طرؼ أصمي  -1

 طرؼ أصمي كخصـ.كما أعطاه المشرع ليا كيحؽ ليا أف تتدخؿ 

كتبدم رأييا منظمان في القضايا التي ال تمس المجتمع كالحؽ العاـ إما أف تعتبر طرؼ -2

 ف لمصمحة العدالة بطمب مف القانكف أك العدالة نفسيا.حسب القانك 

 القضايا في منظما طرفا تعتبر النيابة فإف ،الشرعية المحاماة في الشرعية النيابة عبلقةأما  

نما ،التي ال تمس المجتمع كالحؽ العاـ  الشرعية  القانكف لمصمحة رأييا لتبدم كمنظـ رأييا تبدم كا 

 نوإ إذ ،المحامي عمؿ كبيف بينيا كاضح الفرؽ كىذا ،ألحد خصما تككف ال الحالة ىذه كفي ،كالعدالة

  :آلتيا بلن يأص كليست نظمام ككنيا في كالفرؽ ،منظما كليس يبلن كأص الدعكل أطراؼ كأحد خصما دٌ يع

 مف ليا يظير بما تتقدـ أف ليا يصح كال ،الدعكل تكسيع ليا يحؽ الك ،تكتفي بإبداء الرأم  -1

 ذلؾ. ليا حؽف مياأص طرفا كاف إذا أما ،عمييا الرد لخصميا يحؽ كال ،الدفاع أكجو

 كانت سكاء ،صالحيا غير في الحكـ كاف إذا المختمفة الطعف بطرؽ الطعف العامة لمنيابة -2

  الطعف. ليا فميس تكف لـ إذا أما أصيبل طرفا كانت إذا عميو مدعى أك مدعية

                                                             

قاضي القضاة نيابة األحكاؿ الشخصية، ديكاف  (1)
 .www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=hMCuLfa1909216518ahMCuLfا،

يعة رلشـك اعم 46ت سادرا المركز القانكني لمنيابة العامة الشرعية في الدعاكل كتطبيقات القضايا، آمنة ارشيد العقيمي، كينظر:
-Users/ynatt/Downloads/Compressed/101452-117403/ :507،  2019ؽ، ممح 1دد، ع 1د، لمجمكف، القانكا

1-PB.pdf  

http://www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=hMCuLfa1909216518ahMCuLf
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 يجكز ال ألنو ،أصميا ت طرفان كان إذا كاف سبب ألم ؛الشرعية العامة النيابة قضاة تجريح يمنع -3

 (1)الرد. أسباب ألم الدعكل يرد أف لمخصـ يجكز الك  ،خصمو يجرح أف لو

                                                             

قاضي القضاة نيابة األحكاؿ الشخصية، ديكاف (1)
 .www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=hMCuLfa1909216518ahMCuLfا،

يعة رلشـك اعم 46ت سادرا المركز القانكني لمنيابة العامة الشرعية في الدعاكل كتطبيقات القضايا، آمنة ارشيد العقيمي، كينظر:
-Users/ynatt/Downloads/Compressed/101452-117403/ :507،  2019ؽ، ممح 1دد، ع 1د، لمجمكف، القانكا

1-PB.pdf . 

http://www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=hMCuLfa1909216518ahMCuLf
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 .وشزوطهب ،انًحبيي تىكيم أركبٌ -:انزاثغ انًجحث

 اإليجػػػػاب كىػػػػي الصػػػػيغة عمػػػػى فقصػػػػركىا الككالػػػػة أركػػػػاف فػػػػي الجميػػػػكر مػػػػع الحنفيػػػػة ختمػػػػؼا

 كسأسػػػػػير ،المحػػػػػؿ( ،العاقػػػػػداف ،الصػػػػػيغة) ىػػػػػي الككالػػػػػة أركػػػػػاف اعتبػػػػػركا فقػػػػػد الجميػػػػػكر كأمػػػػػا ،كالقبػػػػػكؿ

 .الجميكر رأم عمى

 انمجىل ويحظىراد انصيغخ ثصحخ انًتؼهمخ وانشزوط انصيغخ :األول انًطهت

 .نهًحبيي

 الفقو. في الوكالة صيغة :األوؿ الفرع

 العقػػػػػػػكد كسػػػػػػػائر التراضػػػػػػػي فييػػػػػػػا كيشػػػػػػػترط ،كالقبػػػػػػػكؿ اإليجػػػػػػػاب ىػػػػػػػي الككالػػػػػػػة فػػػػػػػي الصػػػػػػػيغة

 .(1)تصرفو يصح لـ الرضا انعدـ فإذا ،األخرل

 مػػػػػادة العدليػػػػػة األحكػػػػػاـ مجمػػػػػة فػػػػػي التككيػػػػػؿ ركػػػػػف كتقسػػػػػيـ الككالػػػػػة ركػػػػػف بيػػػػػاف فػػػػػي كرد كقػػػػػد

ػػػػ يقػػػػكؿ بػػػػأف كذلػػػػؾ ،كالقبػػػػكؿ اإليجػػػػاب التككيػػػػؿ ركػػػػف) (1451)  فػػػػإذا ،األمػػػػر بيػػػػذا ككمتػػػػؾ :ؿالمككِّ

 شػػػػػيئا يقػػػػػؿ لػػػػػـ لػػػػػك كػػػػػذلؾ ،الككالػػػػػة تنعقػػػػػد ،بػػػػػالقبكؿ يشػػػػػعر آخػػػػػر كبلمػػػػػا قػػػػػاؿ أك قبمػػػػػت :الككيػػػػػؿ قػػػػػاؿ

 ردىػػػػػا لػػػػػك كلكػػػػػف ،داللػػػػػة الككالػػػػػة قبػػػػػؿ قػػػػػد يكػػػػػكف ألنػػػػػو ؛تصػػػػػرفو يصػػػػػح األمػػػػػر ذلػػػػػؾ بػػػػػإجراء كتشػػػػػبث

 الككيػػػػػػؿ كرد األمػػػػػػر بيػػػػػػذا ككمتػػػػػػؾ :قػػػػػاؿ لػػػػػػك عميػػػػػػو بنػػػػػػاء .حكػػػػػػـ ليػػػػػا يبقػػػػػػى ال اإليجػػػػػػاب بعػػػػػػد الككيػػػػػؿ

 .(2)(.تصرفو يصح ال بو المككؿ إجراء باشر ثـ أقبؿ ال بقكلو الككالة

أيضػػػػػػا  كتصػػػػػػح كالداللػػػػػػة بالكنايػػػػػػة الككالػػػػػػة تصػػػػػػح األحكػػػػػػاـ مجمػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػادة ليػػػػػػذه ككفقػػػػػػا

 ثػػػػـ الككالػػػػة رفػػػػض فمػػػػك ،قكلػػػػو عممػػػػو يخػػػػالؼ أالٌ  شػػػػرط عمػػػػى ،بالفعػػػػؿ بػػػػو ككػػػػؿ بمػػػػا الككيػػػػؿ بمباشػػػػرة

 صػػػح بػػػو ككػػػؿ مػػػا عمػػػبلن  كباشػػػر شػػػيئا يقػػػؿ لػػػـ إذا أمػػػا ،بػػػاطبل تصػػػرفو كػػػاف بػػػو ككػػػؿ مػػػا بعمػػػؿ باشػػػر
                                                             

 (.1451(، المادة )281مجمة األحكاـ العدلية )ص: ، لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية (1)
 .(1451(المادة )281مجمة األحكاـ العدلية )ص: ، لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية (2)
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 فيالعاقػػػػػد كجػػػػكد يسػػػػتكجب ،كالقبػػػػكؿ اإليجػػػػاب :ىػػػػك الككالػػػػػة ركػػػػف أف مػػػػف الحنفيػػػػة كمػػػػذىب تصػػػػرفو.

 :ىػػػػػي الككالػػػػػة أركػػػػػاف أف إلػػػػػى جميػػػػػكرال كمػػػػػذىب ،العقػػػػػد فػػػػػي العامػػػػػة لمقكاعػػػػػد طبقػػػػػا كىػػػػػذا ،كالمحػػػػػؿ

 .(1)المحؿك  ،كالعاقداف ،الصيغة

 أف إلػػػػػػى الجميػػػػػػكر فػػػػػػذىب ،كالقبػػػػػػكؿ اإليجػػػػػػاب تحديػػػػػػد فػػػػػػي الجميػػػػػػكر مػػػػػػع الحنفيػػػػػػة ختمػػػػػػؼكا

 فقػػػػالكا الحنفيػػػػة كأمػػػػا ،تبعػػػػا أك ابتػػػػداء كػػػػاف سػػػػكاء إذنػػػػو عمػػػػى كيػػػػدؿ المككػػػػؿ مػػػػف يصػػػػدر مػػػػا اإليجػػػػاب

 أم مػػػػػف تبعػػػػػا صػػػػػدر مػػػػػا كالقبػػػػػكؿ ،الككيػػػػػؿ أك المككػػػػػؿ مػػػػػف كػػػػػاف سػػػػػكاء أكال يصػػػػػدر مػػػػػا اإليجػػػػػاب فإ

 تػػػػدؿ دامػػػػت مػػػػا األخػػػػرس مػػػػف اإلشػػػػارة أك الرسػػػػالة أك الكتابػػػػة أك بػػػػالمفظ سػػػػكاء العقػػػػد كينعقػػػػد ،منيمػػػػا

 .(2)العقد ركف كىك الرضا عمى

 أك ،معػػػػػيف أمػػػػػر بعمػػػػػؿ يػػػػػأمره كػػػػػأف ،كاإلنابػػػػػة التككيػػػػػؿ عمػػػػػى دؿ لفػػػػػظ بكػػػػػؿ الككالػػػػػة كتتحقػػػػػؽ

 صػػػػػػمى النبػػػػػي أف ):عػػػػػػركة عػػػػػفكلمػػػػػػا كرد  (3)؛فكضػػػػػتؾ أك ،مقػػػػػػامي أقمتػػػػػؾ أك ،لػػػػػػؾ أذنػػػػػت لػػػػػػو يقػػػػػكؿ

 بػػػػدينار، إحػػػػداىما فبػػػػاع شػػػػاتيف، بػػػػو لػػػػو فاشػػػػترل شػػػػاة، بػػػػو لػػػػو يشػػػػترم دينػػػػارا أعطػػػػاه» كسػػػػمـ عميػػػػو اهلل

 «فيو لربح التراب اشترل لك ككاف بيعو، في بالبركة لو فدعا كشاة، بدينار كجاءه

                                                             

البيكتى، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس  ( كينظر:5/16الرممي، نياية المحتاج إلى شرح المنياج ) (1)
(كينظر: البيكتى، منصكر ابف يكنس بف صبلح 3/146دار الكتب العممية، )، البيكتى الحنبمى، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع

المنتيى، عالـ الكتب، ط الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى، البيكتي، شرح منتيى اإلرادات = دقائؽ أكلي النيى لشرح 
 (.2/5ـ، )1993 -ىػ 1414األكلى، 

ابف نجيـ المصرم، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة  (2)
درم كبالحاشية: منحة الخالؽ الخالؽ كتكممة الطكرم، كفي آخره: تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القا

كمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  الشربيني،(، 7/140بدكف تاريخ، ) -الثانية . البف عابديف، دار الكتاب اإلسبلمي، ط
 (.5/67(، كينظر: ابف قدامة المغني )3/241المنياج )

 المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة اننووي،،(161/ 7) خميؿ لمختصر كاإلكميؿ التاج انًواق انًانكً،(،2/ 19السرخسي المبسكط ) 3
 .(63/ 5) المغني ،قدامة البف ،(231/ 3) المنياج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني، الشربيني،  (291/ 4)
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 شػػػػػاة شػػػػػراء فػػػػػي البػػػػػارقي الجعػػػػػد أبػػػػػي بػػػػػف عػػػػػركة ككػػػػػؿ كسػػػػػمـ عميػػػػػو اهلل صػػػػػمى النبيفػػػػػ كعميػػػػػو

عىثيكا) :قػػػػػػػالكا أنيػػػػػػػـ الكيػػػػػػػؼ أىػػػػػػػؿ عػػػػػػػف أخبػػػػػػػر كجػػػػػػػؿ عػػػػػػػز اهلل كألف ،(1)(الشػػػػػػػراء بمفػػػػػػػظ ـ فػػػػػػػاٍب كي دى ػػػػػػػ  أىحى

ـٍ  كي ًرًق كى هً ىى  ًب لىى ًذ ينىةً  ًإ ًد مى   .(19 /الكيؼ سكرة) (اٍل

 لفػػػػػظ بكػػػػػؿ كينعقػػػػػد ،الرضػػػػػا كعبلمتػػػػػو ،الككالػػػػػة عقػػػػػد فػػػػػي أساسػػػػػي ركػػػػػف الصػػػػػيغة :الخبلصػػػػػة

 الككيػػػػػؿ فعػػػػؿ يخػػػػػالؼ لػػػػـ مػػػػػا ،كالكنايػػػػة كالفعػػػػػؿ بالداللػػػػة كيصػػػػػح ،كاإلنابػػػػة التفػػػػػكيض مفيػػػػكـ ضػػػػمفيت

 ،بػػػػو ككػػػػؿ مػػػػا يباشػػػػر ثػػػػـ، ال فيقػػػػكؿ كػػػػذا فػػػػي ككيمػػػػي أنػػػػت يقػػػػكؿ كػػػػأف ،تصػػػػرفو يصػػػػح ال فينػػػػا قكلػػػػو

  .تنعقد لـ الككالة ألف ؛باطؿ تصرفو فينا

   :القانوف في الصيغة :الثاني الفرع

 كرد كقػػػػػػد ،كداللػػػػػػة صػػػػػػراحة كتنعقػػػػػػد ،كالقبػػػػػػكؿ اإليجػػػػػػاب عمػػػػػػى تقػػػػػػكـ القػػػػػػانكف فػػػػػػي الصػػػػػػيغة 

 .بيانو سبؽ كما ،(2))1451) المادة في ذلؾ

  :لموكالة الصيغة شرط :األولى المسألة

 عمػػػػػػػػى المتعاقػػػػػػػديف مػػػػػػػف كالقبػػػػػػػػكؿ اإليجػػػػػػػاب تكافػػػػػػػؽ القػػػػػػػانكف فػػػػػػػػي الككالػػػػػػػة النعقػػػػػػػاد يشػػػػػػػترط

 :تيةاآل األمكر

 تكضػػػػيحو سػػػػبؽ مػػػػا كىػػػػك ،التصػػػػرؼ عػػػػيف عمػػػػى اإلرادتػػػػيف تبلقػػػػي مػػػػف بػػػػد فػػػػبل ،العقػػػػد ماىيػػػػة -1

 كانػػػػػت إذا) األردنػػػػػي المػػػػػدني القػػػػػانكف مػػػػػف(837) المػػػػػادة عميػػػػػو نصػػػػػت مػػػػػا كىػػػػػذا ،الككالػػػػػة أنػػػػػكاع فػػػػػي

 اإلدارة أعمػػػػػػاؿ إال الككيػػػػػػؿ تخػػػػػػكؿ فػػػػػػبل منػػػػػػو المقصػػػػػػكد يكضػػػػػػح بمػػػػػػا يقتػػػػػػرف لػػػػػػـ عػػػػػػاـ بمفػػػػػػظ الككالػػػػػػة

 (3)(.كالحفظ

                                                             

 .(4/207)البخارم، ، صحيح البخارم،  (1)
  (.1451(، المادة )281األحكاـ العدلية )ص: مجمة ، لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية (2)
 .(873( المادة )596، 2) المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني (3)
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 الككيػػػػػؿ فقبػػػػػؿ خػػػػػاص نػػػػػكع مػػػػػف سػػػػػيارة بشػػػػػراء الككيػػػػػؿ المككػػػػػؿ ككػػػػػؿ فمػػػػػك ،التصػػػػػرؼ محػػػػػؿ -2

فالككالػػػػة منعقػػػػدة كلكػػػػف تصػػػػرؼ الككيػػػػؿ غيػػػػر ممػػػػـز  آخػػػػر نػػػػكع مػػػػف سػػػػيارة بشػػػػراء قػػػػاـ كلكػػػػف ،الككالػػػػة

 مػػػف لػػػيس عمػػػؿ كػػػؿ) األردنػػػي المػػػدني القػػػانكف مػػػف (838) المػػػادة عميػػػو نصػػػت مػػػا كىػػػذا ،لممككػػػؿ

 مػػػػػف فيػػػػػو الككالػػػػػة مزموسػػػػػتي  كمػػػػػا العمػػػػػؿ لنػػػػػكع محػػػػػددا خاصػػػػػا تػػػػػككيبل تكجػػػػػب كالحفػػػػػظ اإلدارة أعمػػػػػاؿ

 .(1)(.تصرفات

ذا بػػػػأجرة كانػػػػت إذا جربػػػػأ الككالػػػػة أجػػػػرة عمػػػػى االتفػػػػاؽ مػػػػف بػػػػد كال ،الككيػػػػؿ أجػػػػرة -3  تحػػػػدد لػػػػـ كا 

 المػػػػػػادة كفػػػػػػؽ كىػػػػػػذا ،ذلػػػػػػؾ يشػػػػػػترط فػػػػػػبل تبرعػػػػػػا الككالػػػػػػة كانػػػػػػت إذا أمػػػػػػا ،ذلػػػػػػؾ تقػػػػػػدير لمقاضػػػػػػي يتػػػػػػرؾ

 عمػػػػػػى يتفػػػػػػؽ لػػػػػػـ فإفػػػػػػ ،بالعمػػػػػػؿ قػػػػػػاـ متػػػػػػى لمككيػػػػػػؿ عميػػػػػػو المتفػػػػػػؽ األجػػػػػػر أداء المككػػػػػػؿ عمػػػػػى()857)

ال ،المثؿ جرأ فمو بو يعممكف ممف الككيؿ ككاف األجر  .(2).(متبرعا كاف كا 

 بالصيغة؟ تمحؽ ىؿ ،لمفضولي بالتصرؼ واإلذف الالحقة اإلجازة حكـ :الثانية المسألة

 ،السػػػػػابقة كالككالػػػػػة كيعتبػػػػػر ،تصػػػػػرفو المككػػػػػؿ أجػػػػػاز إذا ،الفضػػػػػكلي تصػػػػػرؼ القػػػػػانكف أجػػػػػاز 

 كمػػػػػا ،(تككيػػػػػؿ كاإلجػػػػػازة اإلذف) (1452) المػػػػػادة فػػػػػي العدليػػػػػة األحكػػػػػاـ مجمػػػػػة عميػػػػػو نصػػػػػت مػػػػػا كىػػػػػذا

 مػػػػػاؿ أحػػػػػد بػػػػػاع لػػػػػك مػػػػػثبل ،السػػػػػابقة الككالػػػػػة حكػػػػػـ فػػػػػي البلحقػػػػػة اإلجػػػػػازة) (1453) المػػػػػادة فػػػػػي جػػػػػاء

ككرد فػػػػػي القػػػػػانكف المػػػػػدني  ،(3)(أكال ككمػػػػػو لػػػػػك كمػػػػػا يكػػػػػكف فأجػػػػػازه صػػػػػاحبو أخبػػػػػر ثػػػػػـ فضػػػػػكال اآلخػػػػػر

غيػػػػػر (4)تعتبػػػػػر اإلجػػػػػازة البلحقػػػػػة لمتصػػػػػرؼ فػػػػػي حكػػػػػـ الككالػػػػػة السػػػػػابقة" ("839األردنػػػػػي فػػػػػي المػػػػػادة )

المحكمػػػػػػػة الشػػػػػػػرعية ال تقبػػػػػػػؿ حضػػػػػػػكر المحػػػػػػػامي إال إذا أظيػػػػػػػر ككالتػػػػػػػو كبالتػػػػػػػالي فيػػػػػػػذه القاعػػػػػػػدة أف 

 غير معمكؿ بيا في المحاكـ الشرعية.

                                                             

 .(838المادة )( 596، 2) المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني(1)
 .(857( المادة )601، 2) المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني(2)
( 1452( )1451( المادة )281لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (3)
(1453). 
 (.839(،المادة)596|2المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني) (4)
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  :فييا الوكالة قبوؿ لممحامي يجوز ل حالت :الثالثة المسألة

 المحػػػػػػػامي عمػػػػػػى يحظػػػػػػر أنػػػػػػو إالٌ  ،كالقبػػػػػػكؿ اإليجػػػػػػاب صػػػػػػيغة عمػػػػػػى تقػػػػػػكـ الككالػػػػػػة أف رغػػػػػػـ

  :آخر محاـو  بكاسطة أك بنفسو الككالة قبكؿ

 كاحدة. دعكل في متخاصميف طريؽ عف-1

 خاصة. أك عامة بككالة مككمو ضد-2

 بعػػػػػد كلػػػػػك عنيػػػػػا متفرعػػػػػة دعػػػػػكل فػػػػػي أك الػػػػػدعكل نفػػػػػس فػػػػػي عنػػػػػو ككػػػػػيبل كػػػػػاف شػػػػػخص ضػػػػػد-3

 .(1)الككالة انتياء

 قاضػػػػي قبػػػػؿ مػػػػف أك ،الزميػػػػؿ ذلػػػػؾ مػػػػف خطيػػػػة إجػػػػازة عمػػػػى حصػػػػكلو بعػػػػد إال ،لػػػػو زميػػػػؿ ضػػػػد-4

 (2)القضاة.

 :والقانوف الفقو بيف الوكالة صيغة في والخالؼ التفاؽ أوجو :الثالث الفرع

  :الوكالة صيغة في والقانوف الفقو بيف التفاؽ أوجو :األولى المسألة

 .الككالة عقد لصحة اإلرادتيف تكافؽ اشتراط-1

 .ضمنيا أك صريحا التراضي يككف أف جكاز-2

 ىػػػو بالقػػػانوف التوكيػػػؿ ضػػػمف ففمػػػ الوكالػػػة، صػػػيغة فػػػي الخػػػالؼ أوجػػػو المسػػػألة الثانيػػػة:

  :صورتاف ولو ،بيا  عمى التوكيؿ

                                                             

ـ تقرر 1952( لسنة 12يف الشرعييف رقـ )( مف قانكف المحام21(، بمقتضى المادة )9تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (1)
كضع التعميمات ىذه مكضع التنفيذ لمعمؿ بيا كالتقيد بنصكصيا مف قبؿ قضاة المحاكـ الشرعية كالمحاميف الشرعييف اعتبارا مف 

،أخذت ممحؽ القضايا كاألحكاـ (1272-1267( في الصفحات )3480ـ )ـ، نشرت في عدد الجريدة الرسمية رق1987، 6، 1
 (.541-533\2المحاكـ الشرعية ،أحمد محمد داككد) في
 ـ.1987(، 10تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (2)
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 فػػػػػي عػػػػػادة يكػػػػػكف كىػػػػػذا ،الككيػػػػػؿ اسػػػػػـ فيػػػػػو ؤليمػػػػػ فراغػػػػػا المككػػػػػؿ يتػػػػػرؾ أف :األكلػػػػػى الصػػػػػكرة

 المجمػػػػػس فيقػػػػػكـ ،اجتمػػػػػاع حضػػػػػكر عػػػػػف إدارة مجمػػػػػس عضػػػػػك اعتػػػػػذار مثػػػػػؿ ،األىميػػػػػة قميمػػػػػة األعمػػػػػاؿ

 .عنو الككيؿ اسـ بمؿء

 نػػػػػكع بمػػػػػؿء الككيػػػػػؿ فيقػػػػػكـ ،التصػػػػػرؼ محػػػػػؿ فػػػػػي فراغػػػػػا المككػػػػػؿ يتػػػػػرؾ أف :الثانيػػػػػة الصػػػػػكرة

ذا ،بعػػػػػد فيمػػػػػا بنفسػػػػػو التصػػػػػرؼ  الػػػػػذم الككيػػػػػؿ عمػػػػػى المككػػػػػؿ يرجػػػػػع ،ككالتػػػػػو حػػػػػدكد الككيػػػػػؿ كزتجػػػػػا كا 

 .(1)التصرؼ مؿء في أساء

 ،معينػػػػػػا الككيػػػػػػؿ يكػػػػػػكف أف الككالػػػػػػة لصػػػػػػحة يشػػػػػػترط أنػػػػػػو :األكلػػػػػػى الصػػػػػػكرة عمػػػػػػى يعتػػػػػػرضك 
 ،معينػػػػػة سػػػػػمعة بيػػػػػع فػػػػػي النػػػػػاس أحػػػػػد ككمػػػػػت :شػػػػػخص قػػػػػاؿ فمػػػػػك ،الككالػػػػػة بطمػػػػػت مجيػػػػػكال كػػػػػاف فػػػػػإذا
 .(2)تعيينو كعدـ الككيؿ لجيالة الككالة بطمت

 ،شػػػػػرعية مخالفػػػػػة يعتبػػػػػر كال (3) ،العػػػػػرؼ إلػػػػػى يػػػػػرد أف يمكػػػػػف ،الككيػػػػػؿ تعيػػػػػيف عػػػػػدـ أف كيػػػػػرد

 اإلدارة مجمػػػػس فػػػػي لػػػػيس آخػػػػر شػػػػخص يحضػػػػر أف يمكػػػػف فػػػػبل ،السػػػػابؽ المثػػػػاؿ فػػػػي كرد كمػػػػا كذلػػػػؾ

 .يقبمو ال العرؼ ألف ؛اسمو يقبؿ ال كتب لك كحتى ،اسمو يكتب كأف

                                                             

تيسير محمد عبد المحسف طو، الككالة بالخصكمة )فقو المحاماة في الشريعة اإلسبلمية(، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية،  (1)
 .(18(، )ص1994)تمكز ،  إصدار

( 8/28، أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمكد الركمي البابرتي، العناية شرح اليداية، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، )البابرتي (2)
 .(45/24المكسكعة الفقيية الككيتية )، الككيت –كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 

 : يفالتكقيع عمى بياض يمكف أف يككف أك يمكف اعتباره أحد أمر -التكقيع عمى بياض (3)
تفكيض لمشخص المسممة إليو الكرقة المكقعة عمى بياض تخكلو تممئتيا كفؽ ما يشاء كبالتالي يمكف لو بناء عمى ذلؾ ممئ -1

الكرقة المكقعة عمى بياض بما يشاء ككفؽ رغباتو كمصمحتو ك بالتالي يككف فعمو ىذا مباح كال يمكف لمشخص المٌكقع أف يحتج 
 عميو بأم شيء

عميو ىذا الشخص المستمـ لمكرقة المكقعة عمى بياض ليقـك بتممئتيا كفؽ إرادة مكقعيا أك باالتفاؽ الجارم بيف  ائتماف أؤتمف-2
كبالتالي فإف إساءة االستعماؿ ليذه الكرقة المكقعة ( أك أم التزاـ قانكني اتفؽ عميو الطرفاف،كأف يككف نتيجة عمؿ ما )الطرفيف 

الكفاؽ لمممحاماة كاالستشارات كالدراسات )ميو يعتبر جرمان معاقب عميو بقانكف العقكباتعمى بياض ك تممئتيا بغير ما اتفؽ ع
  www.facebook.com/al.wifaqالقانكنية،

 

https://www.facebook.com/al.wifaq
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 كقػػػػػد ،التصػػػػػرؼ محػػػػػؿ تعيػػػػػيف لعػػػػػدـ ،شػػػػػرعا تجػػػػػكز ال بأنيػػػػػا يقػػػػػاؿ قػػػػػد :الثانيػػػػػة الصػػػػػكرة أمػػػػػا

ػػػػػ ،التصػػػػػرؼ محػػػػػؿ تعيػػػػػيف الفقيػػػػػاء اشػػػػػترط  معمكمػػػػػا فيػػػػػو المككػػػػػؿ يكػػػػػكف أف يشػػػػػترط أنػػػػػو عمػػػػػى كاكنصُّ

 العنايػػػػة فػػػػي كرد كمػػػػا كجػػػػو كػػػػؿ مػػػػف عممػػػػو يشػػػػترط كال ،الغػػػػرر معػػػػو يقػػػػؿ حيػػػػث الكجػػػػكه بعػػػػض مػػػػف

 الكصػػػػػػػػػػؼ كجيالػػػػػػػػػة الككالػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تتحمػػػػػػػػػؿ اليسػػػػػػػػػػيرة الجيالػػػػػػػػػة أف فيػػػػػػػػػو كاألصػػػػػػػػػؿ) اليدايػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػرح

 الجيالػػػػػة لكجػػػػػكد ؛الحالػػػػػة ىػػػػػذه فػػػػػي كالقػػػػػانكف الفقػػػػػو بػػػػػيف تعػػػػػارض ىنالػػػػػؾ عميػػػػػو كبنػػػػػاءن  (1)،(استحسػػػػػانا

 . لمشرع مخالفة في يدخؿ ال حتى التصرفات ىذه مف الحذر ككجب ،لمنزاع المفضية

 

 ويحم وانىكيم انًىكم) يُهب نكم انؼبيخ وانشزوط انىكبنخ أركبٌ :انثبَي انًطهت

  :(انؼمذ
 .)ؿ)الُموك لموكالة الثاني الركف :األوؿ الفرع

 أف فيػػػػػػو كيشػػػػػػترط ،معمػػػػػػكـ جػػػػػػائز تصػػػػػػرؼ فػػػػػػي نفسػػػػػػو مقػػػػػػاـ غيػػػػػػره يقػػػػػػيـ مػػػػػػف ىػػػػػػك :المككػػػػػػؿ"

 .(2)"األحكاـ كتمزمو ،التصرؼ ذلؾ يممؾ ممف يككف

 كعميػػػػػو ،بػػػػػو المككػػػػػؿ فػػػػػي التصػػػػػرؼ يممػػػػػؾ ممػػػػػف المككػػػػػؿ يكػػػػػكف أف التعريػػػػػؼ عمػػػػػى كينبنػػػػػي

 كالمغمػػػػػػى المميػػػػػػز غيػػػػػػر كالصػػػػػػبي كالنػػػػػػائـ المجنػػػػػػكف عػػػػػػدـ جػػػػػػكاز الككالػػػػػػة مػػػػػػف  عمػػػػػػى الفقيػػػػػػاء اتفػػػػػػؽ

 فػػػػي ،المميػػػػز الصػػػػبي ككالػػػػة عمػػػػى جػػػػكاز الفقيػػػػاء اتفػػػػؽ كأيضػػػػا ،(3)مطمقػػػػا ككػػػػالتيـ تجػػػػكز بلفػػػػ ،عميػػػػو

 دائػػػػػرة بػػػػػيف تقػػػػػع التػػػػػي تصػػػػرفاتو فػػػػػي كاختمفػػػػػكا ،ككػػػػػالتيـ تجػػػػػكز ،محضػػػػا نفعػػػػػا لػػػػػو النافعػػػػػة التصػػػػرفات

                                                             

المكسكعة الفقيية الككيتية ، الككيت –كينظر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية. (8/29البابرتي، العناية شرح اليداية ) (1)
 (.18-(. كينظر: تيسير محمد عبد المحسف طو، الككالة بالخصكمة )فقو المحاماة في الشريعة اإلسبلمية، )ص45/28)
( ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم 8/4ابف اليماـ، فتح القدير لمكماؿ ) (2)
بيركت، لطبعة: الثانية، -(، دار الفكر5/510(، كابف عابديف، الحنفي، الدر المختار كحاشية ابف عابديف )رد المحتار( )7/142)

 .(45/21المكسكعة الفقيية الككيتية )، الككيت –ـ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 1992 -ىػ 1412
نة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي، الفتاكل اليندية، ط.الثانية، جملا(، 3/463البيكتى، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ) (3)

(، ك الصاكم المالكي أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي، الشيير بالصاكم المالكي، حاشية الصاكم عمى 3/561ىػ، ) 1310
 .(3/384خ، )دار المعارؼ، ط. بدكف طبعة كبدكف تاري الدركيشالشرح الصغير بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ، 
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عمػػػػػػػى أنيػػػػػػػا مػػػػػػػف العقػػػػػػػكد ،(1) كالحنابمػػػػػػػة كالمالكيػػػػػػػة الحنفيػػػػػػػة مػػػػػػػف الجميػػػػػػػكر فػػػػػػػذىب ،كالضػػػػػػػرر النفػػػػػػػع

المكقكفػػػػػػة عمػػػػػػى إجػػػػػػازة الػػػػػػكلي، فػػػػػػإف أجازىػػػػػػا الػػػػػػكلي كػػػػػػاف حكميػػػػػػا حكػػػػػػـ المككػػػػػػؿ البػػػػػػالغ، كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ 

ككالػػػػة المميػػػػز بػػػػإذف كليػػػػو فػػػػي كػػػػؿ تصػػػػرؼ ال يعتبػػػػر لػػػػو البمػػػػكغ كتصػػػػرؼ المميػػػػز بػػػػإذف )البيػػػػكتي: 

 (2)(الكلي فإنو صحيح

 المككػػػػػػػؿ يكػػػػػػػكف أف يشػػػػػػػترط" (1457) المػػػػػػػادة فػػػػػػػي العدليػػػػػػػة األحكػػػػػػػاـ مجمػػػػػػػةفػػػػػػػي  كرد كمػػػػػػػا 

 كأمػػػػا ،كالمجنػػػػكف المميػػػػز غيػػػػر الصػػػػبي تككيػػػػؿ يصػػػػح فػػػػبل عميػػػػو بنػػػػاء ،بػػػػو المككػػػػؿ إيفػػػػاء عمػػػػى مقتػػػػدرا

ف تككيمػػػػػػو يصػػػػػػح فػػػػػػبل ،المميػػػػػػز الصػػػػػػبي حػػػػػػؽ فػػػػػػي محػػػػػػض ضػػػػػػرر ىػػػػػػي التػػػػػػي األمػػػػػػكر فػػػػػػي  أذنػػػػػػو كا 

ف تككيمػػػػػو يصػػػػػح محػػػػػض نفػػػػػع ىػػػػػي التػػػػػي األمػػػػػكر كفػػػػػي ،كالصػػػػػدقة كاليبػػػػػة كذلػػػػػؾ ،الػػػػكلي  يػػػػػأذف لػػػػػـ كا 

 بػػػػػيف المتػػػػػرددة كالشػػػػػراء بػػػػػالبيع المتعمقػػػػػة التصػػػػػرفات فػػػػػي كأمػػػػػا ،كالصػػػػػدقة اليبػػػػػة كقبػػػػػكؿ كذلػػػػػؾ ،الػػػػػكلي

ال ،يككػػػػػؿ أف فمػػػػػو بيػػػػػا مػػػػػأذكف الصػػػػػبي فػػػػػإف كالضػػػػػرر النفػػػػػع  إجػػػػػازة عمػػػػػى مكقكفػػػػػا ينعقػػػػػد فالتككيػػػػػؿ كا 

 (3)كليو

 كال) :الشػػػػػافعي قػػػػػاؿ حيػػػػػث ،المميػػػػػز الصػػػػػبي ككالػػػػػة بطػػػػػبلف إلػػػػػى ذىبػػػػػكا فقػػػػػد الشػػػػػافعية كأمػػػػػا

 لكمييمػػػػا حكػػػػـ ال ىػػػػذاف كػػػػاف إذا باطمػػػػة فالككالػػػػة فعػػػػؿ فػػػػإف ،ان معتكىػػػػ كال بػػػػالغ غيػػػػر يككػػػػؿ أف يجػػػػكز

 غيرىمػػػػا يمػػػػـز ككيمػػػػيف يككنػػػػا أف يجػػػػز لػػػػـ يمزميمػػػػا فػػػػبل كلآلدميػػػػيف كجػػػػؿ عػػػػز هلل فيمػػػػا أنفسػػػػيما عمػػػػى

 .(4)(بيما

 

                                                             

(، 3/463(، البيكتى، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )2/181شرح منتيى اإلرادات = دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى ) (1)
(، الصاكم، حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير  بمغة السالؾ 3/561لمجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي، الفتاكل اليندية، )

 (.3/384)ألقرب المسالؾ، 
 (3/463)( البيكتى، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع 2)
 .(283( ك)ص: 282( لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية )ص: 3)
 -دار المعرفة ( الشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع المطمبي القرشي المكي األـ لمشافعي،4)

 .(5/219ـ، )1990ىػ/1410بدكف طبعة،  بيركت، ط.
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 :أما بالنسبة إلى توكيؿ المرأة بالخصومة 

 -:اختمؼ الفقياء عمى جكاز تككيؿ المرأة عمى رأييف 

كمػػػػػا أكرده  ،لمحاجػػػػػة إلييػػػػػامػػػػػا ذىػػػػػب إليػػػػػو الحنفيػػػػػة عمػػػػػى جػػػػػكاز تككيػػػػػؿ المػػػػػرأة مطمقان  الػػػػػرأم األكؿ:-1

ذا صػػػػػػػػاحب كتػػػػػػػػاب المبسػػػػػػػػكط"  ذمػػػػػػػػي أك ذميػػػػػػػػا، مسػػػػػػػػمـ أك امػػػػػػػػرأة، رجػػػػػػػػؿ أك رجػػػػػػػػبل، امػػػػػػػػرأة ككمػػػػػػػػت كا 

 إلػػػػػى الحاجػػػػػة لعمػػػػػكـ جػػػػػائز كمػػػػػو فػػػػػذلؾ مػػػػػكاله، بػػػػػإذف لغيػػػػػره أك لػػػػػو مكاتبػػػػػا أك عبػػػػػدا حػػػػػر أك مسػػػػػمما،

 (1)".ىؤالء حؽ في الككالة

يجػػػػػكز أف تتككػػػػػؿ المػػػػػرأة إال بػػػػػػإذف زكجيػػػػػا كىػػػػػك مػػػػػا قالػػػػػو المػػػػػاكردم كالركيػػػػػػاني  الالػػػػػرأم الثػػػػػاني:-2

،كىػػػػػذا مػػػػػا نقمػػػػػو السػػػػػيكطي فػػػػػي كتابػػػػػو يحػػػػػكج المػػػػػرأة إلػػػػػى الخػػػػػركج ،فػػػػػبل بػػػػػد مػػػػػف إذف الزكجألنػػػػػو أمػػػػػر 

 ألنػػػػػو؛  كالركيػػػػػاني المػػػػػاكردم قالػػػػػو. زكجيػػػػػا بػػػػػإذف إال تتككػػػػػؿ أف يجػػػػػكز ال: كالمػػػػػرأة ئر"األشػػػػػباه كالنظػػػػػا

 (2)".لخركجا إلى يحكج أمر

المػػػػػػرأة فػػػػػػي األحػػػػػػكاؿ  فذلػػػػػػؾ؛ كألىػػػػػػك الػػػػػػرأم األكؿ ألف الحاجػػػػػػة تقتضػػػػػػي  ةميػػػػػػؿ إليػػػػػػو الباحثػػػػػػتكمػػػػػػا 

امػػػػػػػرأة مثميػػػػػػػا تعمػػػػػػػـ بعػػػػػػػض  بحاجػػػػػػػة إلػػػػػػػىالشخصػػػػػػػية التػػػػػػػي ىػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػؿ المحػػػػػػػامي الشػػػػػػػرعي 

 . كتحسف الترافع عنيا اخصائص النساء كقضاياى

 بيػػػػػػع فػػػػػػي الكػػػػػػافر المسػػػػػػمـ كتككيػػػػػػؿ ،المرتػػػػػػد كتككيػػػػػػؿ ،السػػػػػػفيو ككالػػػػػػة فػػػػػػي الفقيػػػػػػاء كاختمػػػػػػؼ

 فقػػػػػػػد لبلسػػػػػػػتزادة الفقػػػػػػػو كتػػػػػػػب إلػػػػػػػى الخػػػػػػػبلؼ فػػػػػػػي كيرجػػػػػػػع، (3)المحػػػػػػػـر كتككيػػػػػػػؿ ،كالخنزيػػػػػػػر الخمػػػػػػػر

 زاد كمػػػػا كقبكليػػػػا كالسػػػػفيو المميػػػػز الصػػػػبي ككالػػػػة مػػػػف الشػػػػرعي المحػػػػامي عمػػػػؿ يحتاجػػػػو مػػػػا عرضػػػػت

 .الدراسة بحث معرض في ليس فيك

                                                             

 .(8/ 19المبسكط ) ،لسرخسي( ا1)

 -ىػ 1411األكلى، ط: ،دار الكتب العممية ، كالنظائر األشباه ،عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي انسٍوطً، (2)
 (463: ص)،ـ1990

 (.7/34نياية المطمب في دراية المذىب ) (3)
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 )الوكيؿ( الثالث الركف :نيالثا الفرع

 المقػػػػػػػيـ ىػػػػػػػك :الككيػػػػػػػؿ تعػػػػػػػالى اهلل أسػػػػػػػماء كفػػػػػػػي ،كالمفػػػػػػػكض ،الحػػػػػػػافظ بمعنػػػػػػػى الككيػػػػػػػؿ كرد

 الرجػػػػػؿ ككيػػػػػؿ :يقػػػػػاؿ ،بػػػػػاألمر يقػػػػػكـ الػػػػػذم :المغػػػػػة فػػػػػي الككيػػػػػؿ معػػػػػاني مػػػػػفك  ،العبػػػػػاد بػػػػػأرزاؽ الكفيػػػػػؿ

 فعيػػػػؿ ىػػػػذا عمػػػػى كالككيػػػػؿ ،بػػػػأمره القيػػػػاـ إليػػػػو ككػػػػؿ قػػػػد مككمػػػػو ألف ؛ككػػػػيبل سػػػػمي ،بػػػػأمره يقػػػػكـ الػػػػذم

 .(1)حافظ أم فاعؿ بمعنى يككف كقد ،مفعكؿ بمعنى

 (3).كالجمع الككبلء(2) النيابة يقبؿ فيما إليو فكض بما القائـ :اصطبلحا والوكيؿ

الٌ " ،لنفسػػػػػػو فيػػػػػػو المػػػػػػأذكف التصػػػػػػرؼ مباشػػػػػػرتو صػػػػػػحة الككيػػػػػػؿ كشػػػػػػرط  ؛تككمػػػػػػو يصػػػػػػح فػػػػػػبل كا 

 كلغيػػػػػره ،األصػػػػالة بطريػػػػػؽ لػػػػو تصػػػػرفو فػػػػػإف ،لغيػػػػره تصػػػػػرفو مػػػػف أقػػػػكل لنفسػػػػػو الشػػػػخص تصػػػػرؼ ألف

 يصػػػػػح فػػػػػبل ،األكلػػػػػى بطريػػػػػؽ األضػػػػػعؼ عمػػػػػى يقػػػػػدر ال األقػػػػػكل عمػػػػػى يقػػػػػدر لػػػػػـ فػػػػػإذا ،النيابػػػػػة بطريػػػػػؽ

 .(4)"مثبل عميو مغمى تككيؿ

 نطػػػػػػاؽ تحػػػػػػت كتػػػػػػدخؿ ،المشػػػػػػركعة الككالػػػػػػة أشػػػػػػكاؿ مػػػػػػف (المحامػػػػػػاة) بالخصػػػػػػكمة كالتككيػػػػػػؿ

 ،رقػػػػػائيأ كعتػػػػػؽ كاسػػػػػتيفائيا ،ديػػػػػكني كقػػػػػبض ،أمػػػػػكالي بيػػػػػع فػػػػػي ككمتػػػػػؾ قػػػػػاؿ فػػػػػإف) ،الككيػػػػػؿ تصػػػػػرؼ

ف ،صػػػػػػح ذلػػػػػػؾ كنحػػػػػػك ،خصػػػػػػمائي كمخاصػػػػػػمة ،كدائعػػػػػػي كرد  ىػػػػػػي كمػػػػػػف كالػػػػػػديكف األمػػػػػػكاؿ جيػػػػػػؿ كا 

 .(5)(قميؿ فيو الغرر ألف الخصكمة؛ فيو كما كالخصكـ ،عنده ىي كمف كالكدائع كاألرقاء عميو

 يكػػػػكف أف يشػػػػترط) الككيػػػػؿ عػػػػف (1458) المػػػػادة فػػػػي العدليػػػػة األحكػػػػاـ مجمػػػػة فػػػػي كرد كقػػػد

ف ككػػػػػػيبل المميػػػػػز الصػػػػػبي يكػػػػػكف أف فيصػػػػػح ،بالغػػػػػػا يكػػػػػكف أف يشػػػػػترط كال ،كمميػػػػػزا عػػػػػاقبل الككيػػػػػؿ  كا 
                                                             

(، كينظر: الحمكم، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، المصباح 11/734ابف منظكر األنصارم، لساف العرب ) (1)
 .(2/670بيركت، ) –المنير في غريب الشرح، الكبير المكتبة العممية 

 .(217/ 2لشربيني، مغني المحتاج )ا(2)
ًزٌم، المغرب في ترتيب 3) ًزٌم، ناصر بف عبد السيد أبي المكاـر ابف عمي، أبك الفتح، برىاف الديف الخكارزمي الميطىرِّ ( الميطىرِّ

 بدكف طبعة كبدكف تاريخ.: ، دار الكتاب العربي، ط(494: ص)المعرب 
 .(3/233لشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج )ا (4)
 .(3/239لشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج )ا (5)
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 عػػػف الحػػػديث كسػػػيأتي (.إليػػػو بعائػػػدة كليسػػػت مككمػػػو إلػػػى عائػػػدة العقػػػد حقػػػكؽ كلكػػػف ،مأذكنػػػا يكػػػف لػػػـ

 .تعالى اهلل بإذف البلحؽ المبحث في كالمككؿ الككيؿ شرط

   :)العقد محؿ( الرابع الركف :الثالث الفرع

  :العقد بمحؿ المراد :األولى المسألة

 كفػػػػي ،العقػػػػكد بػػػػاختبلؼ المحػػػػؿ كيختمػػػػؼ ،كآثػػػػاره أحكامػػػػو فيػػػػو كتظيػػػػر العقػػػػد عميػػػػو يقػػػػع مػػػػا

 الككالػػػػػة ألف ؛فييػػػػػا التككيػػػػػؿ جػػػػػاز ةىبػػػػػ أك عػػػػػيف أك مػػػػػاؿ مػػػػػف فيػػػػػو التصػػػػػرؼ جػػػػػاز مػػػػػا فكػػػػػؿ الككالػػػػػة

 الككالػػػػػة كفػػػػػي ،لغيػػػػػره صػػػػػح لػػػػػو صػػػػػح كمػػػػػا ،بنفسػػػػػو المككػػػػػؿ مقػػػػػاـ قػػػػػاـ كالككيػػػػػؿ ،الػػػػػنفس عػػػػػف إنابػػػػػة

،ففييا تفصػػػػيؿ بػػػػيف اإلثبػػػػات كالقصػػػػاص الحػػػػدكد باسػػػػتثناء خصػػػػكمة كػػػػؿ فػػػػي جػػػػائزة فيػػػػي بالخصػػػػكمة

 عمى النحك التالي: كاالستيفاء

 :الوكالة في إثبات الحدود والقصاص الفرع األوؿ: 

فػػػػػػبل  ،مثػػػػػػؿ الزنػػػػػا كشػػػػػرب الخمػػػػػر،هلل خالص ان حقػػػػػ،مػػػػػا كػػػػػاف  عمػػػػػى نػػػػػػكعيفعنػػػػػد الحنفيػػػػػة -1

،مثؿ إثبػػػػػات سػػػػػرقة أك فيػػػػػو إلػػػػػى الخصػػػػػكمةبإثباتيػػػػػا ،كأمػػػػػا فػػػػػي مػػػػػا كػػػػػاف يحتػػػػػاج إلػػػػػى يجػػػػػكز التككيػػػػػؿ 

، كمػػػػا ،خبلفػػػػان لمقاضػػػػي أبػػػػك يكسػػػػؼفيػػػػك عنػػػػد الطرفػػػػاف أبػػػػك حنيفػػػػة كمحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف يجػػػػكز  قػػػػذؼ

 فيػػػػػو يحتػػػػػاج ال حػػػػػدا كػػػػػاف فػػػػػإف الحػػػػػدكد بإثبػػػػػات لتككيػػػػػؿ"ا الشػػػػػرائع ترتيػػػػػب فػػػػػي الصػػػػػنائع بػػػػػدائعذكػػػػػره 

 عنػػػػػد يثبػػػػػت ألنػػػػػو باإلثبػػػػػات؛ فيػػػػػو التككيػػػػػؿ يتقػػػػػدر فػػػػػبل الخمػػػػػر، كشػػػػػرب الزنػػػػػا، كحػػػػػد الخصػػػػػكمة إلػػػػػى

ف خصػػػػػكمة، غيػػػػػر مػػػػػف اإلقػػػػػرار أك بالبينػػػػػة، القاضػػػػػي  كحػػػػػد الخصػػػػػكمة إلػػػػػى فيػػػػػو يحتػػػػػاج ممػػػػػا كػػػػػاف كا 

 ال يكسػػػػػػؼ أبػػػػػػي كعنػػػػػػد كمحمػػػػػػد، حنيفػػػػػػة أبػػػػػػي عنػػػػػػد بإثباتػػػػػػو التككيػػػػػػؿ فيجػػػػػػكز القػػػػػػذؼ، كحػػػػػػد السػػػػػػرقة

 ىػػػػػػػذا عمػػػػػػػى القصػػػػػػػاص بإثبػػػػػػػات الككيػػػػػػػؿ ككػػػػػػػذلؾ المككػػػػػػػؿ، مػػػػػػػف إال فييمػػػػػػػا البينػػػػػػػة تقبػػػػػػػؿ كال يجػػػػػػػكز،

 ".الخبلؼ
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 الحرابػػػػػػػػة قتػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي ككػػػػػػػػذا كالتعزيػػػػػػػػر الحػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى يككػػػػػػػػؿ أف لمحػػػػػػػػاكـ" عنػػػػػػػػد المالكيػػػػػػػػة :-2

 (1)"كالردة

 اإلمػػػػػاـ فقػػػػػة فػػػػػي الميػػػػػذبكمػػػػػا أكرده  التككيػػػػػؿ بإثبػػػػػات حػػػػػدكد اهللعنػػػػػد الشػػػػػافعية:ال يجػػػػػكز -3

 بالػػػػػػدرء فيػػػػػػو أمرنػػػػػػا كقػػػػػػد لػػػػػػو الحػػػػػػؽ ألف تعػػػػػػالى اهلل حػػػػػػدكد إثبػػػػػػات فػػػػػػي التككيػػػػػػؿ يجػػػػػػكز كال"الشػػػػػػافعي

 (2)"يجز فمـ إيجابو إلى يتكصؿ كبالتككيؿ إسقاطو إلى كالتكصؿ

 كيجػػػػػػػػكز " التككيػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي إثبػػػػػػػػات الحػػػػػػػػدكد فػػػػػػػػي جميػػػػػػػػع أنكاعيػػػػػػػػا اعنػػػػػػػػد الحنابمػػػػػػػػة :أجػػػػػػػػازك -4

 ألنيمػػػػػػا كغيبتػػػػػػو؛ المككػػػػػػؿ حضػػػػػػرة فػػػػػػي كاسػػػػػػتيفائيما، القػػػػػػذؼ، كحػػػػػػد القصػػػػػػاص، إثبػػػػػػات فػػػػػػي التككيػػػػػػؿ

 يحسػػػػػػػف ال قػػػػػػػد حػػػػػػػؽ لػػػػػػػو مػػػػػػػف ألف فييمػػػػػػػا، التككيػػػػػػػؿ إلػػػػػػػى الحاجػػػػػػػة كتػػػػػػػدعك اآلدميػػػػػػػيف، حقػػػػػػػكؽ مػػػػػػػف

 (3)".بنفسو يتكاله أف يحب ال أك االستيفاء،

 

 في استيفاء الحدود والقصاص:الفرع الثاني :الوكالة 

اسػػػػػتيفاء  اشػػػػػتراط حضػػػػػكر المككػػػػػؿ فػػػػػيذىػػػػػب أبػػػػػك حنيفػػػػػة كمحمػػػػػد إلػػػػػى :عنػػػػػد الحنفيػػػػػة -2

بػػػػبل يجػػػػكز  ،كقػػػػاؿ أبػػػػك يكسػػػػؼ:  حػػػػد القػػػػذؼ كالسػػػػرقة مثػػػػؿ الػػػػدعكلإقامػػػػة الحػػػػدكد التػػػػي تحتػػػػاج إلػػػػى 

  (4)حد القذؼ كحد السرقة كما ال يجيز إثباتيما كما سبؽ. التككيؿ في استيفاء

  (5).تجكز الككالة باستيفاء العقكبات في حضرة المككؿ كغيبتو: عند المالكية-2

                                                             

 (378/ 3الدسكقي،الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي ) (1)
 .(163/ 2،)دار الكتب العممية،الميذب في فقة اإلماـ الشافعي أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم، الشيرازم ، (2)
 (65/ 5ابف قدامة، المغني ) (3)
(، المكصمي، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي، الحنفي، 21/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) الكاساني، (4)

 -كصكرتيا دار الكتب العممية )القاىرة  -الشيخ محمكد أبك دقيقة، مطبعة الحمبي: االختيار لتعميؿ المختار، عمييا تعميقات
 .(2/157)ـ،  1937 -ىػ 1356، (بيركت، كغيرىا

 (378/ 3(، الدسكقي،الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي )85/ 4ابف رشد الحفيد،بداية المجتيد كنياية المقتصد ) (5)
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التككيػػػػؿ فػػػػي اسػػػػتيفاء عقكبػػػػة آدمػػػػي كقصػػػػاص كحػػػػد قػػػػذؼ كسػػػػائر  ٌصييييخ:عنػػػػد الشػػػػافعية-3

 (1)في استيفاء حدكد اهلل تعالى. حسكاء في حضرة المككؿ أك غيابو، كيصالحقكؽ المالية، 

 في ظػػػػػػػػػاىر المػػػػػػػػػذىب عنػػػػػػػػػدىـ يجػػػػػػػػػكز الككالػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتيفاء الحػػػػػػػػػدكدعنػػػػػػػػػد الحنابمػػػػػػػػػة:-4

 (2)بحضكر المككؿ أك غيبتو.

الحػػػػػػػدكد كالقصػػػػػػػاص مػػػػػػػع المالكيػػػػػػػة كالشػػػػػػػافعية كالحنابمػػػػػػػة يجيػػػػػػػزكف اسػػػػػػػتيفاء  كالخبلصػػػػػػػة:أف

 .بحضكر الخصـ إالغيبة الخصـ ،كأما الحنفية فبل يجيزكف ذلؾ 

  :العقد محؿ شروط :ةالثاني المسألة

  :شركط العقد محؿ في يشترط 

 .التككيؿ عند يككمو ما مالكا فيو المككؿ يككف أف-1

 ،لغيرنػػػػػا مشػػػػػركعا مػػػػػاال أك شخصػػػػػيا حقػػػػػا يكػػػػػكف كػػػػػأف ،لمنيابػػػػػة قػػػػػاببل فيػػػػػو المككػػػػػؿ يكػػػػػكف أف-2 

 أىػػػػؿ حػػػػؽ فػػػػي متقػػػػكـ مػػػػاؿ كالخنزيػػػػر الخمػػػػر فػػػػإف) لنػػػػا ال الذمػػػػة ألىػػػػؿ الخنزيػػػػر كلحػػػػـ الخمػػػػر مثػػػػؿ

 المسػػػػمـ؛ حػػػػؽ فػػػػي بمػػػػاؿ ليسػػػػت كىػػػػي الخمػػػػر فػػػػي ،كسػػػػمما كشػػػػراء بيعػػػػا فييػػػػا تصػػػػرفيـ يجػػػػكز الذمػػػػة

كأداء ،دفػػػػػػػػػع الزكػػػػػػػػػاةك  كالعمػػػػػػػػػرة، الحػػػػػػػػػج إالٌ  ،عبػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػي يصػػػػػػػػػح كال ،(3)(بينيمػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػاكاة فتنعػػػػػػػػػدـ

 ،كما سبؽ تفصيمو سابقان.كالقصاص الحدكد في بالخصكمة الككالة حتص كال (4)الكفارات

 يبطػػػػػػػؿ الػػػػػػػذم الغػػػػػػػرر يقػػػػػػػع ال حتػػػػػػػى الكجػػػػػػػكه بعػػػػػػػض مػػػػػػػف معمكمػػػػػػػا فيػػػػػػػو المككػػػػػػػؿ يكػػػػػػػكف أف-3 

نمػػػػػػا جانػػػػػػب كػػػػػػؿ مػػػػػػف العمػػػػػػـ يشػػػػػػترط كال ،الككالػػػػػػة  يصػػػػػػح لػػػػػػـ لمككيػػػػػػؿ الغػػػػػػرر دفػػػػػػع بػػػػػػو يتحقػػػػػػؽ مػػػػػػا كا 

                                                             

 (238/ 3مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ) الشربيني، (1)
 .(65/ 5ابف قدامة، المغني ) (2)
 .(11/197( السرخسي، المبسكط )3)
تي ( الخمكتي،4) ٍمكى حاشية الخمكتي عمى منتيى اإلرادات تحقيؽ: سامي بف محمد بف عبد اهلل ،محمد بف أحمد بف عمي البيكتي اٍلخى

الطبعة: ،دار النكادر، سكريا،أصؿ الكتاب: أطركحتا دكتكراة لممحققىٍيف،الصقير كالدكتكر محمد بف عبد اهلل بف صالح المحيداف
 (208/ 3)،2011 -ىػ  1432األكلى، 
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 المككػػػػػؿ الشػػػػػيء كعمػػػػػى الككالػػػػػة عمػػػػػى عرفػػػػػا يػػػػػدؿ بمػػػػػا الككالػػػػػة كتصػػػػػح ،(1)فيػػػػػو الغػػػػػرر لكثػػػػػرة التككيػػػػػؿ

 .(2)فيو

   :ياأركان وفؽ القانوف في الوكالة :الرابع الفرع
  :القانوف في الوكالة أركاف :ىاألول المسألة

( جػػػػػائز تصػػػػػرؼ كػػػػػؿ كىػػػػػك-فيػػػػػو كالمككػػػػػؿ ،كالككيػػػػػؿ ،المككػػػػػؿك  ،العقػػػػػد صػػػػػيغة) كىػػػػػي  معمػػػػػـك

 المككػػػػػػػؿ يقػػػػػػػيـ عقػػػػػػػد الككالػػػػػػػة بػػػػػػػأف) :(833) المػػػػػػػادة فػػػػػػػي األردنػػػػػػػي المػػػػػػػدني القػػػػػػػانكف فػػػػػػػي كرد كمػػػػػػػا

( جائز تصرؼ في نفسو مقاـ آخر شخص بمقتضاه  .(3)معمـك

 القانوف. وفؽ الوكالة عقد صحة شروط :ةالثاني المسألة

 صػػػػحة شػػػػركط األركػػػػاف مػػػػف ركػػػػف فمكػػػػؿ ،العقػػػػد بأركػػػػاف الككالػػػػة عقػػػػد صػػػػحة شػػػػركط تتعمػػػػؽ

  :اآلتي كفؽ بيا تتعمؽ

 العقػػػػػد لصػػػػػحة كاشػػػػػترط ،الصػػػػػيغة مطمػػػػػب فػػػػػي سػػػػػابقا بيانػػػػػو سػػػػػبؽ فقػػػػػد بالصػػػػػيغة يتعمػػػػػؽ فيمػػػػػا-1

 ضمنيا. أك صريحا التراضي يككف أف كجكاز ،اإلرادتيف تكافؽ

 المػػػػػػادة كفػػػػػػؽ ،فيػػػػػػو ككػػػػػػؿ فيمػػػػػػا بنفسػػػػػػو التصػػػػػػرؼ حػػػػػػؽ مالكػػػػػػا يكػػػػػػكف أف يشػػػػػػترط المككػػػػػػؿ فػػػػػػي-2

 .(4)العدلية األحكاـ مجمة في (1457) المادة ككفؽ ،األردني المدني القانكف مف (834)

                                                             

(، ابف مكدكد المكصمي، االختيار لتعميؿ المختار 3/239لشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج )ا (1)
(2/159). 
ي شرح مختصر (، الحطاب الرُّعيني، مكاىب الجميؿ ف3/236لشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج )ا (2)

 .(5/191خميؿ )
 .(833( المادة )595|2المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني ) (3)
(، عمي حيدر خكاجة أميف أفندم، درر الحكاـ في شرح 834) ( المادة595، 2) المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني (4)

 .(1459-1457) ( المكاد3/517ـ، )1991 -ىػ1411األكلى،  مجمة األحكاـ، تعريب: فيمي الحسيني، دار الجيؿ، ط.
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 كفػػػػؽ ،بػػػػو ككػػػػؿ فيمػػػػا التصػػػػرؼ مػػػػف ممنػػػػكع غيػػػػر الككيػػػػؿ يكػػػػكف أف :)المحػػػػامي( الككيػػػػؿ فػػػػي-3

 األمػػػػػػر فػػػػػػي التصػػػػػػرؼ كحػػػػػػده ألحػػػػػػدىما فمػػػػػػيس بػػػػػػأمر معػػػػػػا اثنػػػػػػيف كاحػػػػػػد ككػػػػػػؿ إذا"( 1465)  المػػػػػػادة

،  ديػػػػػػػػف إيفػػػػػػػػاء أك،  كديعػػػػػػػػة بػػػػػػػػرد أك،  بالخصػػػػػػػػكمة ككػػػػػػػػبل قػػػػػػػػد كانػػػػػػػػا إذا كلكػػػػػػػػف،  بػػػػػػػػو ككػػػػػػػػبل الػػػػػػػػذم

 األمػػػػػر بػػػػػذلؾ رأسػػػػػا غيػػػػػره ككػػػػػؿ ثػػػػػـ،  بػػػػػأمر رجػػػػػبل ككػػػػػؿ إذا كأمػػػػػا كحػػػػػده الككالػػػػػة يػػػػػكفي أف فؤلحػػػػػدىما

 .(2)الخصـ رضا بالخصكمة الككالة لصحة يشترط كال ،(1) ".جاز الككالة أكفى فأييما

 في كرد كما ،لمنيابة كقاببل معمكما بو المككؿ يككف أف بو يشترط :العقد( )محؿ بو المككؿ في-4

 حؽ كؿ كبإيفاء ،بالذات إجرائيا عمى يقدر التي األمكر في غيره أحد يككؿ أف يصح( (1459) المادة

 كالرىف كاالستئجار كاإليجار كالشراء بالبيع غيره أحد ككؿ لك :مثبل ،كاستيفائو بالمعامبلت متعمؽ

يفاء كالقسمة الشفعة كطمب كالدعكل كاإلقرار كاإلبراء كالصمح كاليبة كاالستيداع كاإليداع كاالرتياف  كا 

 المادة كما كرد في(3).(معمكما بو المككؿ يككف أف يمـز كلكف يجكز ،الماؿ كقبض كاستيفائيا الديكف

 ما يشترط فيو األردني القانكف مف (163)

 .لمحكـ قاببل المحؿ يككف أف -1

 .العقد بمحؿ التعامؿ منع عمى الشارع ينص أالٌ -2 

الٌ  ؛كلآلداب العاـ لمنظاـ مخالفا يككف الٌ أ -3   .(4).باطبل العقد كاف كا 

 :والقانوف الفقو بيف الوكالة أركاف :الثالثة المسألة

  :ييأت ما تبيف كالقانكف الفقو في الككالة أركاف عرض بعد

                                                             

(، عمي حيدر خكاجة أميف أفندم، درر الحكاـ في شرح 834( المادة )595، 2) المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني (1)
 .(1459-1465( المكاد )3/517ـ، )1991 -ىػ1411مجمة األحكاـ، تعريب: فيمي الحسيني، دار الجيؿ، ط. األكلى، 

 .(834( المادة)595، 2المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني ) (2)
 .(283لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (3)
 .(158، 1المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني ) (4)
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 لصػػػػػػحة اإلرادتػػػػػػيف تكافػػػػػػؽ اشػػػػػػتراط عمػػػػػػى الكفػػػػػػاؽ ىػػػػػػي الصػػػػػػيغة فػػػػػػي الكفػػػػػػاؽ أكجػػػػػػو :لصػػػػػػيغةا-1

 العقػػػػػػد صػػػػػػيغة فػػػػػي الخػػػػػػبلؼ كأكجػػػػػػو ،ضػػػػػمنيا أك صػػػػػػريحا التراضػػػػػػي يكػػػػػكف أف كجػػػػػػكاز الككالػػػػػػة عقػػػػػد

 فػػػػػي العقػػػػػد صػػػػػيغة فػػػػػي ذكػػػػػره سػػػػػبؽ كقػػػػػد ،بيػػػػػاض عمػػػػػى التككيػػػػػؿ ىػػػػػك بالقػػػػػانكف التككيػػػػػؿ ضػػػػػمف فمػػػػػف

 .القانكف

معينػػػػػا  بالغػػػػػا المككػػػػػؿ يكػػػػػكف أف فػػػػػي الفقػػػػػو مػػػػػع شػػػػػركطو فػػػػػي المػػػػػدني القػػػػػانكف اتفػػػػػؽ :الموكػػػػػؿ-2

فالمككؿ البػػػػػػد أف يكػػػػػػكف أىػػػػػػبل لمتصػػػػػػرؼ القػػػػػػانكني فػػػػػػي محػػػػػػؿ ،صػػػػػػاحب تصػػػػػػرؼ فػػػػػػي المككػػػػػػؿ بػػػػػػو

الفقيػػػػاء الػػػػذيف  أراءخبلفػػػػان لمػػػػبعض  (1)لتػػػػالي ال تقبػػػػؿ ككالػػػػة الصػػػػبي المميػػػػز فػػػػي القػػػػانكف اكبالككالػػػػة 

 المػػػػأخكذ الحنفػػػػي المػػػػذىب عمػػػػى المككػػػػؿ شػػػػركط فػػػػي رأيػػػػو بنػػػػا نػػػػوإ بػػػػؿ سػػػػبؽ بيانػػػػو، أجػػػازكا ذلػػػػؾ كمػػػػا

 أف بالضػػػػػػركرة لػػػػػػيس القػػػػػػانكف فػػػػػػي الشػػػػػػرعية التصػػػػػػرفات قيػػػػػػد وأنػػػػػػ إال ،العدليػػػػػػة األحكػػػػػػاـ مجمػػػػػػة مػػػػػػف

 .بينيما التفريؽ فيجب  الشرع في مشركعا يككف

 شػػػػػركط فػػػػػي الحنفػػػػػي المػػػػػذىب إطػػػػػار مػػػػػف يخػػػػػرج لػػػػػـ األردنػػػػػي القػػػػػانكف :)الوكيػػػػػؿ( المحػػػػػامي-3

 القػػػػػكانيف ىػػػػػذه كأف ،بالككيػػػػػؿ الخصػػػػػـ رضػػػػػا اشػػػػػتراط عػػػػػدـ بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة فػػػػػي كمنيػػػػػا ،الككيػػػػػؿ

 ،الككيػػػػػؿ شػػػػػركط فػػػػػي ذكػػػػػره سػػػػػبؽ كمػػػػػا العدليػػػػػة األحكػػػػػاـ مجمػػػػػة مػػػػػف (1458) مػػػػػادة إلػػػػػى ترجػػػػػع إنمػػػػػا

إال أف الفقػػػػػو أجػػػػػاز تككيػػػػػؿ الصػػػػػبي المميػػػػػز كمػػػػػا سػػػػػبؽ كلكػػػػػف القػػػػػانكف حػػػػػدد سػػػػػف المحػػػػػامي الشػػػػػرعي 

( مػػػػػف قػػػػػانكف 8حتػػػػػى يتعػػػػػاطى مينػػػػػة المحامػػػػػاة بأنػػػػػو أتػػػػػـ الثانيػػػػػة كالعشػػػػػريف مػػػػػف عمػػػػػره كفػػػػػؽ المػػػػػادة)

 .)2(المحامييف الشرعييف

 نيػػػػى فيمػػػػا التككيػػػػؿ جػػػػكاز عػػػػدـ فػػػػي الفقيػػػػاء مػػػػع القػػػػانكف ؽاتفػػػػ :العقػػػػد( )محػػػػؿ فيػػػػو الموكػػػػؿ-4

 كالعػػػػػرؼ كاألخػػػػػبلؽ اآلداب يعػػػػػارض فيمػػػػػا التككيػػػػػؿ جػػػػػكاز كعػػػػػدـ ،الشػػػػػارع إرادة لمخافػػػػػة الشػػػػػارع عنػػػػػو

                                                             

 (.47( محمد عزمي البكرم ،مكسكعة الفقو ك القضاء كالتشريع في القانكف المدني،دار محمكد ،القاىرة ،ص)1)
 (.8ـ ،المادة )1997( لعاـ 20ـ المعدؿ بالقانكف رقـ )1952( قانكف المحامييف الشرعييف لعاـ 2)
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 التككيػػػػؿ جػػػػكاز كعػػػػدـ ،كػػػػالكقؼ العػػػػاـ لمنفػػػػع معػػػػدا كػػػػاف إف المحػػػػؿ فػػػػي التككيػػػػؿ جػػػػكاز كعػػػػدـ ،العػػػػاـ

 .معدكما المحؿ كاف إذا التككيؿ جكاز كعدـ ،معدكما المحؿ كاف إذا

 كمشػػػػػركعا ،الحنيػػػػػؼ الشػػػػػرع حيػػػػػث مػػػػػف مشػػػػػركعا عتبػػػػػري فيمػػػػػا ،الفقػػػػػو مػػػػػع القػػػػػانكف كاختمػػػػػؼ

 التككيػػػػؿ مثػػػػؿ ،الشػػػػرع فػػػػي عاك مشػػػػر  يكػػػػكف ال قػػػػد القػػػػانكف فػػػػي مشػػػػركعا كػػػػاف فمػػػػا ،القػػػػانكف حيػػػػث مػػػػف

 .(1)لذمي فقد أجازه أبك حنيفةاأما  لمسمـ، الخمر شراء في

 أف الإ شػػػػرعي منظػػػػكر عمػػػػى أحكامػػػػو مػػػػف ان كثيػػػػر  ىبنػػػػ قػػػػد القػػػػانكف أف لنػػػػا يتضػػػػح تقػػػػدـ كممػػػػا

 قكاعػػػػػػد كفػػػػػػؽ كمضػػػػػػبكطة ،مكضػػػػػػكعية كأكثػػػػػػر لممصػػػػػػمحة تحقيقػػػػػػا كأكثػػػػػػر نظػػػػػػرا أبعػػػػػػد الشػػػػػػرع شػػػػػػركط

 .(2)كمكاف زماف لكؿ صالحةك  ،الشرع

                                                             

 (95/ 5( ابف قدامة المغني )1)
 .(31-16تيسير محمد طو، الككالة بالخصكمة )فقو المحاماة في الشريعة اإلسبلمية، )ص (2)
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 .يخانشزػ بحانًحبي يهُخ شزوط :انخبيش انًجحث

 وشبببزوط انًىكبببم شبببزوط"َبحيبببخ يبببٍ نخصبببىيخثب انىكبنبببخ شبببزوط :األول انًطهبببت

 .ثه انًىكم

 الككالػػػػة عقػػػػد طبيعػػػػة عمػػػػى ،أحكػػػػاـ مػػػػف بيػػػػا يتعمػػػػؽ كمػػػػا ،بالخصػػػػكمة الككالػػػػة شػػػػركط ترجػػػػع

 تكافرىػػػػػا يجػػػػػب التػػػػػي العامػػػػػة الشػػػػػركط إلػػػػػى باإلضػػػػػافة ،كالككيػػػػػؿ المككػػػػػؿ بػػػػػيف كصػػػػػيغتو بالخصػػػػػكمة

 ،عػػػػػػػاـ بشػػػػػػػكؿ الككالػػػػػػػة أركػػػػػػػاف فػػػػػػػي كتفصػػػػػػػيميا عنيػػػػػػػا الحػػػػػػػديث سػػػػػػػبؽ التػػػػػػػي كالككيػػػػػػػؿ المككػػػػػػػؿ فػػػػػػػي

  :اآلتي النحك عمى كسأكرده

 بيا. المتعمقة والشروط ،الوكالة عقد طبيعة :األوؿ الفرع

 مػػػػػف بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة عقػػػػػد أف الفقيػػػػػاء جميػػػػػكر يػػػػػرل :بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة عقػػػػػد طبيعػػػػػة

 :تيةاآل لؤلسباب كذلؾ ؛منفردة بإدارة فسخو طرفيو ألم يحؽ التي البلزمة غير الجائزة العقكد

 ككيمػػػػػػػو يعػػػػػػػزؿ أف لممككػػػػػػػؿ ألف ؛الـز غيػػػػػػػر العقػػػػػػػد أف تظيػػػػػػػر فيػػػػػػػي ،الككيػػػػػػػؿ عػػػػػػػزؿ مسػػػػػػػألة -1

 .(1)شاء متى الككالة مف نفسو يقيؿ أف مككيؿلك  ،حقو خالص في تصرؼ ألنوك  ،شاء متى

 الككيػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػرل كقػػػػػػػػد ،األكؿ الككيػػػػػػػػؿ غيػػػػػػػػر آخػػػػػػػػر تككيػػػػػػػػؿ ممككػػػػػػػػؿفم :الككالػػػػػػػػة تعػػػػػػػػدد مسػػػػػػػػألة-2

 مػػػػػف كػػػػػؿ لتضػػػػػرر المككػػػػػؿ أك لمككيػػػػػؿ الجػػػػػكاز بعػػػػػدـك  بػػػػػالمزكـ قمنػػػػػا كلػػػػػك ،آخػػػػػرعمػػػػػؿ  فػػػػػي مصػػػػػمحتو

 .كالككيؿ المككؿ

                                                             

الكاساني، عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العممية،  (1)
 المالكي، محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد اهلل (، كينظر أيضا: أبك عبد اهلل6/37ـ، )1986 -ىػ 1406الثانية،  ط.

(، أبك عبد اهلل 6/361ـ، )1989 ىػ/1409بيركت، : بدكف طبعة،  –المالكي، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، دار الفكر 
ـ مالؾ: دار المالكي، محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد اهلل المالكي، فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلما

 قدامة ابف ،(231/ 3) المنياج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنيالشربيني، ،(1/240المعرفة، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، )
 .(63/ 5) المغني
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 ينقمػػػػػػب أنػػػػػػو إال الجػػػػػػائزة العقػػػػػػكد مػػػػػػف الككالػػػػػػة عقػػػػػػد أف إلػػػػػػى المسػػػػػػألة ىػػػػػػذه الفقيػػػػػػاء فٌصػػػػػػؿ كلػػػػػػذلؾ

 :تيةاآل الحاالت بعض في الزما

 مثػػػػؿ ،الحػػػػؽ صػػػػاحب عمػػػػى الضػػػػرر لكقػػػػكع ىنػػػػا الزمػػػػا العقػػػػد يصػػػػبح :بػػػػو الغيػػػػر حػػػػؽ تعمػػػػؽ -1

 برضػػػػا إال ككيمػػػػو عػػػػزؿ لممككػػػػؿ فمػػػػيس ،ديػػػػف سػػػػداد أجػػػػؿ مػػػػفمرىكنػػػػة  فيعػػػػ بيػػػػع فػػػػي ككيمػػػػو ككػػػػؿ إذا

 .الضرر كرفع العامة بالمصمحة ذلؾ الفقياء كعمؿ ،(1)بو حقو لتعمؽ المرتيف

 كذلػػػػػػؾ ،فػػػػػػأكثر مػػػػػػرات ثػػػػػػبلث القضػػػػػػاء مجمػػػػػػس فػػػػػػي خصػػػػػػمو بالخصػػػػػػكمة الككيػػػػػػؿ خاصػػػػػػـ إذا-2

 ،بالخصػػػػػـ اإلضػػػػػرار إلػػػػى سػػػػػيؤدم إطبلقػػػػػو عمػػػػى جػػػػػائزا العقػػػػػد ظػػػػؿ فمػػػػػك ،طػػػػػكيبل كقتػػػػا يسػػػػػتغرؽ ألنػػػػو

 قػػػػاؿ) ،لمالكيػػػػةا الجممػػػػة فػػػػي كذلػػػػؾ ،العقػػػػد فسػػػػخ طريػػػػؽ عػػػػف القضػػػػية فػػػػي كالمماطمػػػػة بحقػػػػو كالتعسػػػػؼ

 مقاعػػػػػدة مقاعدتػػػػػو بعػػػػػد ثالثيػػػػػا ثبلثػػػػػا بمقاعدتػػػػػو أك الخصػػػػػاـ انتشػػػػػاب بمجػػػػػرد العػػػػػزؿ منػػػػػع :عرفػػػػػة ابػػػػػف

 .(2)(الحكـ فييا يثبت

 الككيػػػػػؿ ألف ؛الزمػػػػػا العقػػػػػد أصػػػػػبح(األجػػػػػرة اسػػػػػتحقاؽ) عػػػػػكض مقابػػػػػؿ الككالػػػػػة عقػػػػػد كػػػػػاف إذا -2

 السػػػػػتطاع الـز غيػػػػػر العقػػػػػد كػػػػػاف فمػػػػػك ،بيػػػػػا ككػػػػػؿ التػػػػػي بالميمػػػػػة القيػػػػػاـ مقابػػػػػؿ األجػػػػػرة اسػػػػػتحؽ إنمػػػػػا

 يرجػػػػػػع كىػػػػػػذا ،يجػػػػػػكز ال بالمككػػػػػػؿ إضػػػػػػرار كىػػػػػػذا األجػػػػػػرة اسػػػػػػتكجب أنػػػػػػو مػػػػػػع ،العقػػػػػػد فسػػػػػػخ الككيػػػػػػؿ

 حقػػػػػا بػػػػػو تعمػػػػػؽ إذا إال ،البلزمػػػػػة غيػػػػػر الجػػػػػائزة العقػػػػػكد مػػػػػف عػػػػػاـ بشػػػػػكؿ الككالػػػػػة فػػػػػي العامػػػػػة لمقاعػػػػػدة

ف" :تبصػػػػػػرتو فػػػػػػي فرحػػػػػػكف ابػػػػػػف كقػػػػػػاؿ،إلزاميا أصػػػػػػبح  مػػػػػػف معػػػػػػركؼ فيػػػػػػي ،عػػػػػػكض بغيػػػػػػر كانػػػػػػت كا 

ف ،شػػػػاء متػػػػى عزلػػػػو كلممككػػػػؿ ،قبػػػػؿ إذا يمزمػػػػو الككيػػػػؿ  بالعقػػػػد تمزميمػػػػا إجػػػػارة فيػػػػي بعػػػػكض كانػػػػت كا 

لى مسمى بعكض كتككف التخمي لكاحد يككف كال  .(3)(معركؼ عمؿ كفي مضركب أجؿ كا 

                                                             

، منح الجميؿ شرح عميش(، 19/7كينظر السرخسي، المبسكط ) ،(6/38الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (1)
 .(1/240، فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ )عميش(،4/176خميؿ )مختصر 

الحطاب، محمد بف محمد ابف عبد الرحمف الطرابمسي الحطاب الرُّعيني المالكي، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، دار (2)
 .(5/188ـ، )1992 -ىػ 1412الفكر، ط. الثالثة، 

 (.5/188الحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ) ،(184/ 1) األحكاـ كمناىج ألقضيةا أصكؿ في الحكاـ تبصرة(3)



59 
 

   :بو والموكؿ بالخصومة الوكيؿ روطش :الثاني الفرع

 فػػػػػػي ذكػػػػػػره ذلػػػػػػؾ سػػػػػػبؽ مػػػػػػا إلػػػػػػى باإلضػػػػػػافة اإلسػػػػػػبلـ فػػػػػػي بالخصػػػػػػكمة الككيػػػػػػؿ شػػػػػػركط مػػػػػػف

 تتعمػػػػػػؽ ان شػػػػػػركط ىنالػػػػػػؾ أفٌ  ، إالٌ بسػػػػػػفيو لػػػػػػيس كمميػػػػػػزا عػػػػػػاقبل الككيػػػػػػؿ يكػػػػػػكف حيػػػػػػث الككالػػػػػػة أركػػػػػػاف

  :كمنيا بالخصكمة الككيؿ في تكافرىا مف بد ال الككالة لىإ باإلضافة بالخصكمة

  :توكيؿ الذمي :األولى المسألة

 عدالػػػػػػة مػػػػػػفكأخبلقياتيػػػػػػا  المحامػػػػػػاة مينػػػػػػة بضػػػػػػكابط كتعمقيػػػػػػا ىػػػػػػذه المسػػػػػػألة كتظيػػػػػػر أىميػػػػػػة

 تككيػػػػػؿ يصػػػػػح فيػػػػػؿ ،المحػػػػػامي عمػػػػػؿ فػػػػػي الػػػػػديني الػػػػػكازع كجػػػػػكد كضػػػػػركرة كاألمانػػػػػة المككػػػػػؿ قضػػػػػية

 اإلسػػػػػبلمية لؤلخػػػػػبلؽ التػػػػػي المينػػػػػة ىػػػػػذه كأخػػػػػبلؽ ضػػػػػكابط مراعػػػػػاة يمكػػػػػف كىػػػػػؿ بالخصػػػػػكمة؟ الػػػػػذمي

ذا ،مصػػػػػداقيتيا فػػػػػي طكيػػػػػؿ ذراع  أف نػػػػػرل ،ألصػػػػػحابيا الحقػػػػػكؽ إلعػػػػػادة طريػػػػػؽ أنيػػػػػا تمامػػػػػا عممنػػػػػا كا 

  :ىما ،رأييف عمى المسألة ىذه في ان خبلف لمفقياء

 ؛لمػػػػػديف تقػػػػػاضو  أك شػػػػػراء أك بيػػػػػع فػػػػػي لمػػػػػذمي مسػػػػػمـال تككيػػػػػؿ بمنػػػػػع المالكيػػػػػة رأم :األوؿ الػػػػػرأي-أ

 الػػػػػػػػثمف مثػػػػػػػؿ ،كدالعقػػػػػػػ فػػػػػػػيكشػػػػػػػركطو  اإلسػػػػػػػبلـ ضػػػػػػػػكابط يعػػػػػػػرض كال ،ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي يتحػػػػػػػرل ال ألنػػػػػػػو

 كيحػػػػػػـر ،بيػػػػػػـ األذل إليقػػػػػػاع قصػػػػػػدا عمػػػػػػييـ ككػػػػػػؿ إذا المسػػػػػػمميف عمػػػػػػى كيغمػػػػػػظ يشػػػػػػؽ كقػػػػػػد ،كالمػػػػػػثمف

 الربػػػػا طريػػػػؽ عػػػػف بحػػػػراـ يأتيػػػػو فقػػػػد كالشػػػػراء البيػػػػع فػػػػي كأمػػػػا ،بتككيمػػػػو ذلػػػػؾ عمػػػػى إعانتػػػػو المسػػػػمـ عمػػػػى

 كال ،لػػػػػػؾ يبيعػػػػػو شػػػػػيئا النصػػػػػػراني إلػػػػػى تػػػػػدفع ال :مالػػػػػػؾ قػػػػػاؿ) ،شػػػػػرعا المحرمػػػػػػة الطػػػػػرؽ مػػػػػف كغيرىػػػػػا

 كال ،معػػػػػػو تبضػػػػػػع كال ،شػػػػػػيئا لػػػػػػؾ يتقاضػػػػػػى أف عمػػػػػػى تسػػػػػػتأجره كال ،األشػػػػػػياء مػػػػػػف شػػػػػػيئا لػػػػػػؾ يشػػػػػػترم

 .(1)(لمخدمة يستأجره أف إالٌ  شراء كال بيع في لممسمميف النصراني يصنعو مما شيء يجكز

                                                             

ـ، 1994 -ىػ1415مالؾ، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني، المدكنة، دار الكتب العممية، ط. األكلى،  (1)
: محمد 13، 8، 1القرافي، الذخيرة ، المحقؽ: جزء (، كينظر: القرافي، أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير ب3/98)

األكلى،  بيركت، ط. -: محمد بك خبزة، دار الغرب اإلسبلمي12 - 9، 7، 5 - 3: سعيد أعراب، جزء 6، 2حجي، جزء 
 (.8/5ـ، )1994



61 
 

ػػػػكفى  الَّػػػػػًذيفى ) :تعػػػػالى بقكلػػػػو الكتػػػػاب فػػػػػي ثبػػػػت بمػػػػا رأييػػػػػـ عمػػػػى اسػػػػتدلكا كقػػػػد بَّصي  فىػػػػػًإف ًبكيػػػػـٍ  يىتىرى

ػػػػافى  ػػػػفى  فىػػػػٍتحه  لىكيػػػػـٍ  كى ف مَّعىكيػػػػـٍ  نىكيػػػػف أىلىػػػػـٍ  قىػػػػاليكا المَّػػػػوً  مِّ ػػػػافى  كىاً  ػػػػاًفًريفى  كى ـٍ  نىٍسػػػػتىٍحًكذٍ  أىلىػػػػـٍ  قىػػػػاليكا نىًصػػػػيبه  ًلٍمكى مىػػػػٍيكي  عى

نىٍمػػػػػنىٍعكيـ ػػػػػفى  كى ػػػػػٍؤًمًنيفى  مِّ ـي  فىالمَّػػػػػوي  اٍلمي ـٍ  يىٍحكيػػػػػ ػػػػػةً  يىػػػػػٍكـى  بىٍيػػػػػنىكي لىػػػػػف اٍلًقيىامى ػػػػػؿى  كى ػػػػػاًفًريفى  المَّػػػػػوي  يىٍجعى مىػػػػػى ًلٍمكى ػػػػػٍؤًمًنيفى  عى  اٍلمي

ػػػػًبيبلن   ،(لمخكنػػػػة أمينػػػػا يكػػػػكف أف خيانػػػػة بػػػػالمرء كفػػػػى):مالػػػػؾ اإلمػػػػاـ قػػػػكؿبك  (1)(141\النسػػػػاء سػػػػكرة) (سى
 ألكلػػػػػي يتككمػػػػػكا الٌ أ األمانػػػػػات ألكلػػػػػي فينبغػػػػػي كاألمانػػػػػات الككػػػػػاالت) :بعضػػػػػيـ عػػػػػفكقػػػػػاؿ البرزلػػػػػي (2)

 (3)(.الخيانات

 المػػػػػػذىب فػػػػػػذىب ،بتفصػػػػػػيؿ كلكػػػػػػف الػػػػػػذمي تككيػػػػػؿ فػػػػػػي بػػػػػػالجكاز ائػػػػػػؿالق :الثػػػػػػاني الػػػػػػرأي-ب

 :المبسػػػػػكط فػػػػػي السرخسػػػػػي ذكػػػػػر كقػػػػػد ،الكراىػػػػػة مػػػػػع الػػػػػذمي لتككيػػػػػؿ المطمػػػػػؽ الجػػػػػكاز عمػػػػػى الحنفػػػػػي

ف السػػػػػػمـ لػػػػػػو يعقػػػػػػد الػػػػػػذمي تككيػػػػػػؿ كأكػػػػػػره)  كعػػػػػػف الربػػػػػػا عػػػػػػف يتحػػػػػػرز ال الػػػػػػذمي ألف ؛يجػػػػػػكز فعمػػػػػػو كا 

 فميػػػػػػذا ،الحػػػػػػراـ المسػػػػػػمـ يككػػػػػػؿ أف قصػػػػػػده أك العتقػػػػػػاده أك بػػػػػػذلؾ لجيمػػػػػػو إمػػػػػػا ،الفاسػػػػػػد العقػػػػػػد مباشػػػػػػرة

 بنفسػػػػػو التصػػػػػرؼ يممػػػػػؾ أف بشػػػػػرط كقيػػػػػدكه ،(4)(فعمػػػػػو إف لػػػػػو كيجػػػػػكز ذلػػػػػؾ عمػػػػػى يأتمنػػػػػو أف لػػػػػو يكػػػػػره

 فػػػػػبل ،بنفسػػػػػو يتػػػػػكاله أف لممسػػػػػمـ يجػػػػػكز ال عقػػػػػد بأنػػػػػو كاحتجػػػػػكا ،لمػػػػػذمي تككيمػػػػػو يسػػػػػتطيع حتػػػػػى ،ابتػػػػػداء

                                                             

 387/ 3) ( الدسكقي، الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي1)
أبك القاسـ بف أحمد بف محمد البىمىًكم القيركاني، المعركؼ بالبرزلي: أحد أئمة المالكية في المغرب، حج، كمر بالقاىرة سنة  (2)

كسكف تكنس، كانتيت إليو الفتكل فييا. ككاف ينعت بشيخ اإلسبلـ. كعمر طكيبل، قاؿ السخاكم: تكفي بتكنس عف مئة  800
خ" في مجمديف، قد يككف مختصرا مف كتابو  -األحكاـ مما نزؿ مف القضايا لممفتيف كالحكاـ كثبلث سنيف. مف كتبو "جامع مسائؿ 

-سماىا الناسخ، في أكليا "الفتاكم"  982خ"، اقتنيت نسخة منو نفيسة في أربعة مجمدات، مجزأة إلى ستة، كتبت سنة  -"الفتاكل 
ربة، مف آثاره: الديكاف الكبير في الفقو، النكازؿ، كالفتاكل. الزركمي، كفي نيايتيا "النكازؿ" عمى طريقة المغا -عمى طريقة المشارقة

 -خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي، األعبلـ لمزركمي، دار العمـ لممبلييف، الخامسة عشرة 
، دار إحياء التراث العربي بيركت، بيركت -مكتبة المثنى، (، عمر رضا كحالة معجـ المؤلفيف5/172ـ، ) 2002أيار /مايك 

(8/94.) 
بيركت، بدكف  –( الخرشي، محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل، شرح مختصر خميؿ لمخرشي، دار الفكر لمطباعة3)

 (.6/76طبعة كبدكف تاريخ، )
 .(12/216( السرخسي، المبسكط )4)
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 ،(1) الجزيػػػػة قػػػػبض فػػػػي الػػػػذمي تككيػػػػؿ منػػػػع ذلػػػػؾ فػػػػي الشػػػػافعية خػػػػص كقػػػػد ،بػػػػو الػػػػذمي تككيػػػػؿ يجػػػػكز

ف ببيعػػػػػو الػػػػػذمي تككيػػػػػؿ يممػػػػػؾ ال كأيضػػػػػا ،الخمػػػػػر بيػػػػػع المسػػػػػمـ يممػػػػػؾ ال فمػػػػػثبل  يممػػػػػؾ الػػػػػذمي كػػػػػاف كا 

  .العكس ال الطرد بإبطاؿ القكاعد إبطاؿ ألف ؛لنفسو التصرؼ ىذا

 التككيػػػػؿ يصػػػػح كال ،لػػػػو تصػػػػح التػػػػي التصػػػػرفات حػػػػدكد فػػػػي بػػػػالجكاز قػػػػالكا فقػػػػد الحنابمػػػػة كأمػػػػا

 .(2)أكلى فبنائبو ،بنفسو التصرؼ يممؾ ال فمى  ألف فيو؛ فوتصرٌ  يصح ال اممٌ  شيء في

 القائمػػػػػػة كىػػػػػػي ،الػػػػػػذمي ككالػػػػػػة قبػػػػػػكؿ فػػػػػػي منيجػػػػػػيف عمػػػػػػى الفقيػػػػػػاء اختمػػػػػػؼ لقػػػػػػد :والخالصػػػػػػة

 كالشػػػػػػػافعية الحنفيػػػػػػػة مػػػػػػػف الجميػػػػػػػكر كأمػػػػػػػا ،ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي حججيػػػػػػػـ أكردكا كقػػػػػػػد ،المالكيػػػػػػػة عنػػػػػػػد بػػػػػػػالمنع

 مقيػػػػػدة الجػػػػػكاز كالحنابمػػػػػة الشػػػػػافعية كعنػػػػػد ،الحنفيػػػػػة عنػػػػػد الكراىػػػػػة مػػػػػع الجػػػػػكاز إلػػػػػى فػػػػػذىبكا كالحنابمػػػػػة

 الػػػػذمي ككالػػػػة منػػػػع فػػػػي المالكيػػػػة رأم إلػػػػى الباحػػػػث كيميػػػػؿ ،ابتػػػػداء بػػػػو التصػػػػرؼ لممككػػػػؿ يجػػػػكز بمػػػػا

 الككالػػػػػػة أف ذلػػػػػػؾ إلػػػػػػى كأضػػػػػػيؼ ،رأييػػػػػػـ فػػػػػػي المالكيػػػػػػة عرضػػػػػػيا التػػػػػػي لؤلسػػػػػػباب كذلػػػػػػؾ ،بالخصػػػػػػكمة

ثباتيػػػػػػػا حقكقػػػػػػػو معرفػػػػػػػة عمػػػػػػػى المككػػػػػػػؿ إعانػػػػػػػة ىػػػػػػػي بالخصػػػػػػػكمة  أعػػػػػػػرؼ ألنػػػػػػػو ؛لممحػػػػػػػامي كيمجػػػػػػػأ ،كا 

 كالحػػػػػؽ ،اإلسػػػػػبلمي الػػػػػديف أحكػػػػػاـ يراعػػػػػي أف عميػػػػػو يتكجػػػػػب كلكنػػػػػو ،المككػػػػػؿ مػػػػػف كالحجػػػػػج بػػػػػالقكانيف

 ذلػػػػػؾ كػػػػؿفػػػػي ك  ،عنػػػػو يػػػػدافع حػػػػؽ صػػػػاحب أنػػػػو لػػػػو كيتػػػػرجح ،مككمػػػػو صػػػػدؽ يراعػػػػي كأف كجػػػػد أينمػػػػا

 محمػػػػػو كىػػػػػذا ،مككمػػػػػو عػػػػػف دفاعػػػػػو فػػػػػي تقػػػػػكل كصػػػػػاحب ،ككرعػػػػػا أمينػػػػػا المحػػػػػامي يكػػػػػكف أف يتكجػػػػػب

 ألف اإلسػػػػبلـ؛ كىػػػػي ،جميعػػػػا الصػػػػفات ليػػػػذه أساسػػػػية قاعػػػػدة كجػػػػبي مػػػػا كىػػػػك ،الػػػػديني الػػػػكازع جميعػػػػا

                                                             

مداف أبك الحسيف القدكرم، التجريد، المحقؽ: مركز الدراسات الفقيية ( القدكرم، أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف ح1)
ـ، 2006 -ىػ 1427القاىرة، الطبعة: الثانية،  –كاالقتصادية، أ. د محمد أحمد سراج... أ. د عمي جمعة محمد، دار السبلـ

كريا محيي الديف يحيى بف شرؼ أبك ز النككم، كينظر: الدر المختار كحاشية ابف عابديف )رد المحتار(، كينظر: ، (6/3136)
الثالثة، ، عماف -دمشؽ -المكتب اإلسبلمي، بيركت، (، تحقيؽ: زىير الشاكيش4/292ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف )، النككم
 .(5/511)، ـ1991ىػ /1412

الشيير بابف قدامة ( ابف قدامة المقدسي، أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي الحنبمي، 2)
 ـ.1994 -ىػ 1414(، دار الكتب العممية، ط. األكلى، 2/137المقدسي الكافي في فقو اإلماـ أحمد )
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 كأنػػػػو ،كعدالتػػػػو مككمػػػػو صػػػػدؽ مػػػػف يتأكػػػػد بعػػػػدما الحػػػػؽ عػػػػف يػػػػدافع الػػػػذم األمػػػػيف الػػػػكرع التقػػػػي المسػػػػمـ

  بيا. المككؿ المسألة في اهلل كحكـ الشرعية الطرؽ كيمتمس ،حؽ صاحب

  :المحامي لعمؿ شرط األمانة :الثانية المسألة

 تفػػػػريط غيػػػػر مػػػػف بيػػػػده تمػػػػؼ مػػػػا يضػػػػمف ال المحػػػػامي أف ىػػػػك بػػػػذلؾ كيقصػػػػد ،أمػػػػيف المحػػػػامي

 بيػػػػػػده مػػػػػػا ىػػػػػػبلؾ فكػػػػػػاف ،مككمػػػػػػو عػػػػػػف تصػػػػػػرفاتو فػػػػػػي نائػػػػػػب ألنػػػػػػو كذلػػػػػػؾ ؛منػػػػػػو تعػػػػػػد   كال تقصػػػػػػير كال

 المجمػػػػػكع كتابػػػػػو فػػػػػي النػػػػػككم ذكػػػػػر كقػػػػػد ،(1)الفقيػػػػػاء باتفػػػػػاؽ كىػػػػػذا ،الكديعػػػػػة ككحكػػػػػـ ،المالػػػػػؾ كيػػػػػبلؾ

 أف: ألمػػػػػػريف ؛ىمػػػػػػؾ إف عميػػػػػػو ضػػػػػػماف كال ،لمككمػػػػػػو بيػػػػػػده فيمػػػػػػا أمػػػػػػيف الككيػػػػػػؿ )فػػػػػػإف الميػػػػػػذب شػػػػػػرح

 ىػػػػك الػػػػذم الككيػػػػؿ فكػػػػذلؾ ،بيػػػػده مػػػػا ضػػػػماف لنفسػػػػو يمػػػػـز ال كىػػػػك ،نفسػػػػو مقػػػػاـ فيػػػػو أقامػػػػو قػػػػد المككػػػػؿ

 مقصػػػػػكد عػػػػػف يخػػػػػرج مػػػػػا بيػػػػػا الضػػػػػماف تعمػػػػػؽ كفػػػػػى ،كمعكنػػػػػة إرفػػػػػاؽ عقػػػػػد لػػػػػو الككيػػػػػؿ أفك  ،بمثابتػػػػػو

  .(2)فييا( كالمعكنة اإلرفاؽ

 

 حؽ الوكيؿ بالخصومة في قب  الماؿ الموكؿ بو :

 كىك عمى رأييف :)المحامي( بالخصكمة الككيؿ كىك البحث مكضكع يخص ما كىك

 حقػػػػػػكؽ فػػػػػػي كالخصػػػػػػكمةرأم أبػػػػػػك حنيفػػػػػػة: يحػػػػػػؽ لػػػػػػو القػػػػػػبض كىػػػػػػك مػػػػػػف تمػػػػػػاـ الككالػػػػػػة ) -1

 (3)(الككيؿ فيممكو بالماؿ الماؿ مبادلة

                                                             

(، 3/484(، البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )14/158النككم، المجمكع شرح الميذب المجمكع شرح الميذب، ) (1)
 (.5/123عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار ) (، ابف8/52الكماؿ ابف اليماـ، فتح القدير )

النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، المجمكع شرح الميذب تكممة محمد نجيب المطيعي ،كتاب الككالة،( 2)
، (14/158) المجمكع شرح الميذب ))مع تكممة السبكي كالمطيعي((، دار الفكر، )طبعة كاممة معيا تكممة السبكي كالمطيعي(،

(، ابف عابديف، محمد أميف بف 8/52(، الكماؿ ابف اليماـ، فتح القدير، )3/484البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )كينظر: 
الثانية، ط: بيركت، -(، دار الفكر5/123عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي، )رد المحتار عمى الدر المختار( )

 .ـ1992 -ىػ 1412
 (25/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )( 3)
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قػػػػػػد :ال يحػػػػػػؽ لػػػػػػو القػػػػػػبض ألنػػػػػػو  (1)كالمفتػػػػػػى بػػػػػػو عنػػػػػػد الحنفيػػػػػػة الشػػػػػػافعية كالحنابمػػػػػػة رأم -2

كمػػػػػا كرد  "بػػػػػالقبض تػػػػػككيبل بالخصػػػػػكمة التككيػػػػػؿ يكػػػػػكف فػػػػػبل بمػػػػػو بالخصػػػػػكمة كال يرضػػػػػاه بػػػػػالقبض،"يق

. بػػػػػػػػالقبض الككالػػػػػػػػة تسػػػػػػػتمـز ال بالخصػػػػػػػػكمة الككالػػػػػػػػةفػػػػػػػػي مجمػػػػػػػػة األحكػػػػػػػاـ العدلية)( 1519)بالمػػػػػػػادة 

 بػػػػالقبض ككػػػػيبل يكػػػػف لػػػػـ مػػػػا بػػػػو المحكػػػػكـ المػػػػاؿ قػػػػبض صػػػػبلحية بالػػػػدعكل لمككيػػػػؿ لػػػػيس عميػػػػو بنػػػػاء

 (2)(.أيضا

 قػػػػػػبض صػػػػػػبلحياتيا ضػػػػػػمف مػػػػػػف كلػػػػػػيس ،الحػػػػػػؽ إلظيػػػػػػار ىػػػػػػي بالخصػػػػػػكمة الككالػػػػػػة فحقيقػػػػػػة

 إذا إال ،بيػػػػػده ىمػػػػػؾ إف فيضػػػػػمنو ،منػػػػػو تعػػػػػديا اعتبػػػػػر بالخصػػػػػكمة الككيػػػػػؿ قػػػػػبض إف كبالتػػػػػالي ؛الػػػػػديف

 ،التنفيػػػػذم المحػػػػامي المعاصػػػػر الكقػػػػت فػػػػي عميػػػػو أطمػػػػؽ مػػػػا كىػػػػذا ،عنػػػػو القػػػػبض عمػػػػى الككالػػػػة نصػػػػت

 مػػػػػا كىػػػػػذا ،التنفيذيػػػػػة المحكمػػػػػة فػػػػػي المككػػػػػؿ عػػػػػف كالقػػػػػبض الحكػػػػػـ تنفيػػػػػذ فػػػػػي أحقيتػػػػػو يمػػػػػارس الػػػػػذم

 العامػػػػة القاعػػػػدة عمػػػػى أمػػػػا ،فمسػػػػطيف فػػػػي التنفيذيػػػػة المحكمػػػػة عػػػػف الػػػػتكمـ عنػػػػد عنػػػػو بالحػػػػديث سػػػػآتي

  (3).الضماف يكجب تعد   ككؿ ،تعديا اعتبر قبض إف ،بالخصكمة الككيؿ فإف

 مخالفػػػػػػػػة أك تعػػػػػػػػد أك تقصػػػػػػػػير منػػػػػػػػو صػػػػػػػػدر إذا بالخصػػػػػػػػكمة الككيػػػػػػػػؿ يبلحػػػػػػػػؽ أف كلممككػػػػػػػػؿ

كعميػػػػػػو أف يرجػػػػػػع عميػػػػػػو بػػػػػػػالتعكيض، كىػػػػػػذا حكػػػػػػـ ميػػػػػػـ فػػػػػػي عمػػػػػػؿ المحػػػػػػػامي ،(4) ،الككالػػػػػػة لشػػػػػػركط

كحفػػػػػػػظ الحقػػػػػػػكؽ كعػػػػػػػدـ ضػػػػػػػياعيا كمصػػػػػػػداقية مينػػػػػػػة المحامػػػػػػػاة، كمػػػػػػػف أشػػػػػػػكاؿ التقصػػػػػػػير مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ 

المحػػػػػامي: التقصػػػػػير بػػػػػالتخمؼ عػػػػػف حضػػػػػكر الجمسػػػػػات، خاصػػػػػة إذا كػػػػػاف فػػػػػي ىػػػػػذا التػػػػػأخير ضػػػػػياع 

                                                             

ابف عابديف، الدر : ، كينظر(4/325)ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف النككم،   (،25/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )( 1)
 (.5/123( )رد المحتار)المختار كحاشية ابف عابديف 

 (295مجمة األحكاـ العدلية )ص: ( 2)
(، كينظر: ابف عابديف، الدر المختار كحاشية ابف عابديف )رد المحتار( 4/325الطالبيف كعمدة المفتيف )ركضة النككم،  (3)
(5/123.) 
(، كينظر: القرطبي، يكسؼ بف عبد اهلل 14/158(، كينظر: النككم، المجمكع شرح الميذب )19/68السرخسي، المبسكط ) (4)

لكافي في فقو أىؿ المدينة، المحقؽ: محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني، بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي، ا
(، كينظر: القرافي، الذخيرة 2/789ـ، )1980 -ىػ1400مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط. الثانية، 

(8/15.) 



64 
 

تػػػػػي تػػػػػؤثر فػػػػػي القضػػػػػية كتضػػػػػيع حػػػػػؽ لحػػػػػؽ المككػػػػػؿ، كأيضػػػػػا التقصػػػػػير فػػػػػي جمػػػػػع األدلػػػػػة كالقػػػػػرائف ال

مككمػػػػػو، كأيضػػػػػا مػػػػػا أضػػػػػافو القػػػػػػانكف بػػػػػأف مػػػػػف أعمػػػػػاؿ المحػػػػػػامي تقػػػػػديـ النصػػػػػح كالمشػػػػػكرة لمككمػػػػػػو، 

كالمحافظػػػػػة عمػػػػػى أسػػػػػراره كالحػػػػػرص عمػػػػػى أاٌل تسػػػػػتغٌؿ مػػػػػف قبػػػػػؿ الخصػػػػػكـ، أك تسػػػػػتباح أمػػػػػكره كحياتػػػػػو 

الضػػػػػماف، الخاصػػػػػة، كخاصػػػػػة إف أدل التشػػػػػيير فيػػػػػو إلػػػػػى خسػػػػػراف قضػػػػػيتو، فػػػػػإف أخػػػػػؿ كجػػػػػب عميػػػػػو 

 .كما سبؽ ذكره

 :موكمو قضية الوكيؿ وعدالة عدالة :الثالثة المسألة

 فقد اختمؼ الفقياء في ككنيا شرطان مف شركط المحامي : أما بالنسبة إلى عدالة الككيؿ

القػػػػػكؿ األكؿ: ذىػػػػػب الشػػػػػافعية كالحنابمػػػػػة عمػػػػػى اشػػػػػتراط العدالػػػػػة فػػػػػي الككالػػػػػة كفػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػف الككيػػػػػؿ 

 (1)الفسؽ مف الككيؿ أك المككؿ انتيت الككالة لبطبلنيا. كالمككؿ كعميو، فإف ظير

القػػػػكؿ الثػػػػاني: كىػػػػك مػػػػف قػػػػاؿ بعػػػػدـ اشػػػػتراط العدالػػػػة، كبالتػػػػالي ال تنتيػػػػي الككالػػػػة بظيػػػػكر الفسػػػػؽ مػػػػف 

الككيػػػػػؿ أك المككػػػػػؿ، كمػػػػػا ذكػػػػػر الركيػػػػػاني: )فػػػػػإف ظيػػػػػر مػػػػػف الككيػػػػػؿ فسػػػػػؽ أك المككػػػػػؿ، فػػػػػإف كانػػػػػت 

 (2)الخصكمات، كالمعاكضات، فالككالة بحاليا(.الككالة فيما ال يفتقر إلى العدالة، ك

 كأما ما يتعمؽ بعدالة قضية مككمو: 

 بالخصػػػػػكمة الككيػػػػػؿ عمػػػػػـ فػػػػػإذا ،مككمػػػػػو قضػػػػػية عدالػػػػػة مػػػػػف يتأكػػػػػد أف المحػػػػػامي عمػػػػػى يجػػػػػبف

 .(3)ككالتو رد دعكاه في مبطؿ مككمو أف

                                                             

البيف كعمدة المفتيف، تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، ركضة الط (1)
 .(5/89(، كينظر: ابف قدامة المغني )4/314ـ، )1991ىػ /1412عماف، ط: الثالثة،  -دمشؽ -اإلسبلمي، بيركت

 (، الركياني، أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ الركياني،5/359المرداكم، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ) (2)
 (.6/38ـ، ) 2009بحر المذىب، المحقؽ: طارؽ فتحي السيد، دار الكتب العممية، ط: األكلى، 

ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ، فتح القدير، دار الفكر، ط. بدكف طبعة كبدكف  (3)
(، كينظر: المرداكم، عبلء الديف 5/530ابف عابديف )رد المحتار( )(، كينظر ابف عابديف، الدر المختار كحاشية 8/114تاريخ، )

 -أبك الحسف المىٍرداكم، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ت التركي، تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف التركي
ية مصر العربية، ط: األكلى، جميكر  -الدكتكر عبد الفتاح محمد الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف، القاىرة

 .(5/185(، كينظر: الحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ )13/448ـ، )1995 -ىػ1415
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 كالػػػػػكرع كالتقػػػػػكل ،العدالػػػػػة تحػػػػػرم مػػػػػف السػػػػػابقيف الشػػػػػرطيف يتبػػػػػع الشػػػػػرط ىػػػػػذا أف بينػػػػػت كقػػػػػد

 الحقػػػػكؽ إعػػػػادة عمييػػػػا ينبنػػػػي التػػػػي الميػػػػف أىػػػػـ مػػػػف المحػػػػامي عمػػػػؿ ألف كذلػػػػؾ ؛المحػػػػامي عمػػػػؿ فػػػػي

عانػػػػة ،ألصػػػػحابيا  :تعػػػػالى بقكلػػػػو الكػػػػريـ القػػػػرآف فػػػػي الشػػػػرط ىػػػػذا ثبػػػػكت كنجػػػػد ،الحػػػػؽ إظيػػػػار عمػػػػى كا 

ٍلنىػػػػػػػػػا ًإنَّػػػػػػػػػا) ؽِّ  اٍلًكتىػػػػػػػػػابى  ًإلىٍيػػػػػػػػػؾى  أىنزى ـى  بًػػػػػػػػػاٍلحى ػػػػػػػػػا النَّػػػػػػػػػاسً  بىػػػػػػػػػٍيفى  ًلػػػػػػػػػتىٍحكي يفى  َتُكػػػػػػػػػف كىالى  المَّػػػػػػػػػوي  أىرىاؾى  ًبمى ًن خػػػػػػػػػاًئ  لٍِّم

صػػػػػ اخى  المجادلػػػػػة كال الباطػػػػػؿ يػػػػػدعي الػػػػػذم ممػػػػػتيـل الككالػػػػػة تجػػػػػكز ال حيػػػػػث (105|النسػػػػػاء سػػػػػكرة)(يمن

ف ،عنػػػػو  كالمحػػػػامكف ،مسػػػػمـ لكػػػػؿ أكلػػػػى بػػػػاب مػػػػف فيػػػػك كسػػػػمـ عميػػػػو اهلل صػػػػمى لمرسػػػػكؿ الػػػػنص كػػػػاف كا 

 الدقػػػػػة المحػػػػػامي تحػػػػػرم كجػػػػػكب ثبػػػػػت فقػػػػػد النبكيػػػػػة السػػػػػنة مػػػػػف كأمػػػػػا ،بالػػػػػذكر كأخصػػػػػيـ النػػػػػاس أكلػػػػػى

 أنػػػػو عػػػرؼ مككػػػػؿ عػػػف يترافػػػػع فػػػبل ،الحػػػػؽ بمكاكبػػػة دينػػػػو عمػػػى يػػػػتحفظ كأف ،مككمػػػو قضػػػػية عدالػػػة فػػػي

 المَّػػػػوي  صػػػػمى المَّػػػػوً  رسػػػػكؿى  سػػػػمعتي  ،قػػػػاؿ عنيمػػػػا المَّػػػػو رضػػػػي عمػػػػر بػػػػف المَّػػػػو عبػػػػد عػػػػف ركم مػػػػا ،مبطػػػػؿ

ػػػػػف" :يقػػػػػكؿ كسػػػػػمـ عميػػػػػو ػػػػػف ،المَّػػػػػوى  ضػػػػػادَّ  فقػػػػػد تعػػػػػالى المَّػػػػػوً  حػػػػػدكدً  ًمػػػػػف حػػػػػد   دكفى  شػػػػػفاعتيو حالىػػػػػتٍ  مى  كمى

ـى  ػػػػ ػػػػو ىػػػػك باطػػػػؿو  فػػػػي خاصى ػػػػف ،ينػػػػًزعى  حتَّػػػػى تعػػػػالى المَّػػػػوً  سػػػػخطً  فػػػػي يػػػػزؿٍ  لػػػػـ يعممي ػػػػٍؤًمفو  فػػػػي قػػػػاؿى  كمى  مػػػػا مي

ػػػػػػةى  المَّػػػػػػوي  أىسػػػػػػكنىوي  فيػػػػػػو لػػػػػػيسى  ٍدغى رى
بػػػػػػاؿ (1) ػػػػػػف" :كيػػػػػػركل ".قػػػػػػاؿى  ممػػػػػػا يخػػػػػػريجى  حتَّػػػػػػى ،(2)الخى  عمػػػػػػى أعػػػػػػافى  مى

ػػػػػؽ   يػػػػػدرم ال ،خصػػػػػكمةو  ًمػػػػػيَّ  أفَّ  ركم كمػػػػػا، (3)"ينػػػػػًزعى  حتَّػػػػػى المَّػػػػػوً  سػػػػػخطً  فػػػػػي فيػػػػػك !باطػػػػػؿه  أـٍ  ىػػػػػك أىحى  عى

                                                             

 أبك القاسـ الطبراني، حديث رقـ رقـ حديث، 2320، بترقيـ الشاممة آليا،(5/320)كصحيح كضعيؼ سنف ابف ماجة * ( 1)
 –ف عكض اهلل بف محمد، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميفطارؽ ب: المحقؽ( 3/201)المعجـ األكسط، ( 2921)

المكتب  )2/1045)القاىرة، كينظر األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، األلباني، صحيح الجامع الصغير كزيادتو 
 .رقـ حديث 2320، بترقيـ الشاممة آليا،(5/320)اإلسبلمي، كصحيح كضعيؼ سنف ابف ماجة 

ارة أىؿ النار، (2)  (.377/ 7صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجة ) ابف ماجة، "ردغة الخباؿ" ىي عيصى
 -أبك داكد، ابك داكد سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا (3)

 محٌمد بف أحمد بف عيثماف الٌذىىبٌي الشَّافعٌي الميذب في (. قكلو: الٌذىىبٌي، أبك عبد اهلل3517(، رقـ الحديث )3/305بيركت )
اختصار السنف الكبير، تحقيؽ: دار المشكاة لمبحث العممي، بإشراؼ أبي تىميـ يىاسر بف إبراىيـ، دار الكطف لمنشر، ط: األكلى، 

أللباني: محمد ناصر الديف (، حكـ عميو بقكلو: "قمت: يحيى دمشقي محمو الصدؽ"، كحكـ عميو ا5/2211ـ، )2001 -ىػ1422
 -ىػ1405الثانية،  بيركت، ط. –األلباني إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، إشراؼ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي

(، فقاؿ فيو: )قمت: كىذا إسناد صحيح رجالو ثقات رجاؿ مسمـ غير يحيى بف راشد كىك ثقة، كقد تكبع مف 7/349ـ، )1985
 يف(.ثقات آخر 
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ػػػػكمىةى  يىٍكػػػػرىهي  طىاًلػػػػبو  أىبًػػػػي ٍبػػػػفى  ػػػػافى  ،اٍلخيصي ػػػػكمىةه  لىػػػػوي  كىانىػػػػتٍ  ًإذىا فىكى كَّػػػػؿى  خيصي ًقيػػػػؿى  ًفييىػػػػا كى  ،طىاًلػػػػبو  أىبًػػػػي ٍبػػػػفى  عى

ػػػػا بًػػػػرى  فىمىمَّ ًقيػػػػؿه  كى كَّمىنًػػػػي عى ػػػػفً ك  ،«كى اؽى  اٍبػػػػفً  عى ػػػػكمىةً  ًإفَّ  :فىقىػػػػاؿى  ،ًفيػػػػوً  كىزىادى  ًإٍسػػػػحى ػػػػا ًلٍمخيصي من  أىبيػػػػك كقػػػػاؿ ،(1)".قىحى

يَّػػػػػػػػادً  ـي  :الزَّ ػػػػػػػػ  شػػػػػػػػدة عنػػػػػػػػد يصػػػػػػػػمح ال بمػػػػػػػػا االحتجػػػػػػػػاج فػػػػػػػػي الميالػػػػػػػػؾ اقتحػػػػػػػػاـ يعنػػػػػػػػيك  ،اٍلمىيىاًلػػػػػػػػؾي  :اٍلقىحى

  (2).الخصاـ

كمىةً  ًإفَّ » ركايتو في الشافعي كزاد ا ًلٍمخيصي فَّ  ،قىٍحمن ريىىا الشٍَّيطىافى  كىاً   .(3)«يىٍحضي

 كػػػػػػاف إذا قضػػػػػػية فػػػػػػي يترافػػػػػػع أف شػػػػػػرعا بالخصػػػػػػكمة لمككيػػػػػػؿ يحػػػػػػؽ ال أنػػػػػػو عمػػػػػػى يػػػػػػدؿ كىػػػػػػذا

 غمػػػػػب بػػػػؿ ،ذلػػػػؾ يتأكػػػػػد لػػػػـ إذا ،عنػػػػو يتككػػػػػؿ أف يمنػػػػع ال ىػػػػذا كلكػػػػػف ،فييػػػػا باطػػػػؿ عمػػػػػى بأنػػػػو عالمػػػػا

 .حؽ صاحب أنو ظنو ىعم

  :موكمو فيو وكمو ما وفؽ تصرفو في بالخصومة الوكيؿ يتقيد أف :الرابعة المسألة

 بالككالػػػػػة يػػػػػذكر مػػػػػا كىػػػػػك ،األمػػػػػكر جميػػػػػع فػػػػػي التفػػػػػكيض سػػػػػبيؿ عمػػػػػى إمػػػػػا الككالػػػػػة أف كذلػػػػػؾ

 ،فيتعػػػػػػػيف ،المشػػػػػػػركطة أك المقيػػػػػػػدة سػػػػػػػكاء الخاصػػػػػػػة الككالػػػػػػػة كىػػػػػػػك ،فيػػػػػػػو المككػػػػػػػؿ يعػػػػػػػيف أك ،العامػػػػػػػة

  :ذلؾ عمى األمثمة كمف ،يتعداه أف حينئذ لو فميس

 ليسػػػػػػػػت المعػػػػػػػػالـ ككاضػػػػػػػػحة محػػػػػػػػددة ،خاصػػػػػػػػة قضػػػػػػػػية فػػػػػػػػي محاميػػػػػػػػو المككػػػػػػػػؿ ككػػػػػػػػؿ إذا-1

 لػػػػػو يحػػػػػؽ كال (4)(آخػػػػػر عقػػػػػدا يممػػػػػؾ ال بعقػػػػػد الككيػػػػػؿ ألف )،فقػػػػػط فييػػػػػا عنػػػػػو يخاصػػػػػـ أف لػػػػػو ،مبيمػػػػػة

 مخاصػػػػػمة عمػػػػػى ككمػػػػػو أنػػػػػو فييػػػػػا يػػػػػذكر لػػػػػـ ،مبيمػػػػػة الككالػػػػػة كانػػػػػت إف أمػػػػػا ،غيرىػػػػػا فػػػػػي يخاصػػػػػـ أف

                                                             

سبؽ تخريجو، البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى، أبك بكر البييقي، السنف الصغير، المحقؽ: عبد المعطي أميف (1)
(، األلباني، إركاء الغميؿ في 2/308ـ، )1989 -ىػ1410قمعجي، جامعة الدراسات اإلسبلمية، كراتشي. باكستاف، ط: األكلى، 

 (، كقاؿ فيو األلباني: )كىذا سند ضعيؼ (.5/287تخريج أحاديث منار السبيؿ )
 .(5/185الحطاب الرُّعيني، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ) (2)
البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى، أبك بكر البييقي، معرفة السنف كاآلثار، المحقؽ: عبد المعطي أميف قمعجي،  (3)

دمشؽ(، دار الكفاء  -بيركت(، دار الكعي )حمب -ف(، دار قتيبة )دمشؽباكستا -جامعة الدراسات اإلسبلمية )كراتشي
 (.8/293ـ، )1991 -ىػ 1412القاىرة(، ط: األكلى،  -)المنصكرة

 (529/ 5( ابف عابديف، الدر المختار كحاشية ابف عابديف )رد المحتار( )4)
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 ىػػػػذا مثػػػؿ فػػػي كيستحسػػػف ،التككيػػػؿ لػػػػو صػػػح ،بػػػبعض بعضػػػيا كاتصػػػؿ ،ككػػػػذا كػػػذا أمػػػر فػػػي أك فػػػبلف

 (1).عنو كمـيت ثـ التككيؿ لو يجدد أف

 مػػػػػػا إلػػػػػػى يتعػػػػػػداىا أف يجػػػػػػكز ال ،المحػػػػػػامي عمػػػػػػؿ فػػػػػػي حػػػػػػدكد ليػػػػػػا ،بالخصػػػػػػكمة الككالػػػػػػة -2

 كالبيػػػػع ،الحػػػػؽ عػػػػف كالمصػػػػالحة ،كاإلبػػػػراء ،مككمػػػػو عػػػػف المحػػػػامي إقػػػػرار األمػػػػكر ىػػػػذه كمػػػػف ،يخالفيػػػػا

  :الفقياء بيف تفصيؿ ذلؾ كفي ،مككمو عف كاليبة

 اإلبػػػػػػراء كال ،الحػػػػػػؽ عػػػػػػف المصػػػػػػالحة فػػػػػػي الحػػػػػػؽ يممػػػػػػؾ ال الخصػػػػػػكمة فػػػػػػي المحػػػػػػامي - أ

 الخصػػػػػكمة ألف تمامػػػػػا؛ العكػػػػػس تقتضػػػػػي التػػػػػي ،الخصػػػػػكمة مفيػػػػػكـ مػػػػػع يتعػػػػػارض ألنػػػػػو كذلػػػػػؾ منػػػػػو؛

 ككالتػػػػػػػو حػػػػػػػدكد فػػػػػػػي متعػػػػػػػديا المحػػػػػػػامي يكػػػػػػػكف التصػػػػػػػرؼ ىػػػػػػػذا كفػػػػػػػي ،كاإلبػػػػػػػراء المصػػػػػػػالحة عكػػػػػػػس

  (2).الضماف كيستكجب

 الحنفيػػػػػة أجػػػػػازه فقػػػػػد ذلػػػػػؾ فػػػػػي الفقيػػػػػاء اختمػػػػػؼ فقػػػػػد مككمػػػػػو عػػػػػف الككيػػػػػؿ إقػػػػػرار كأمػػػػػا - ب

؛ألف مطمػػػػػؽ الككالػػػػػة تفيػػػػػد مطمػػػػػة اإلجابػػػػػة (3)مككمػػػػػو عػػػػػف الككيػػػػػؿ إقػػػػػرار منػػػػػع فقػػػػػد زفػػػػػر إال بالجممػػػػػة

نكػػػػػار،  بػػػػػؿ ،مككمػػػػػو عػػػػػف الككيػػػػػؿ إقػػػػػرار يجيػػػػػزكا لػػػػػـ كالحنابمػػػػػة الشػػػػػافعية المالكيػػػػػة ككػػػػػذلؾ (4) إقػػػػػرار كا 

 فػػػػػي كرد . كقػػػػػدككالتػػػػػو فػػػػػي ذلػػػػػؾ يػػػػػذكر لػػػػػـ إذا ككيمػػػػػو إقػػػػػرار مػػػػػف شػػػػػيء كػػػػػؿالمك  عمػػػػػى يترتػػػػػب ال نػػػػػوإ

 خصػػػػكمة عمػػػػى ككمػػػػو فكا  ) األميػػػػات مػػػػف غيرىػػػػا مػػػػف المدكنػػػػة فػػػػي مػػػػا عمػػػػى كالزيػػػػادات النػػػػكادر كتػػػػاب

 إال لػػػػو كلػػػػيس ،يقػػػػؿ لػػػػـ أك نفسػػػػو كمحػػػػؿ بمثابتػػػػو إنػػػػو :ذلػػػػؾ فػػػػي قػػػػاؿك  ،يعػػػػدكىا ال فإنػػػػو ،شػػػػيء فػػػػي

                                                             

 .(183، 5/194، الحطاب الرُّعيني، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ )(1)
(، الشربيني، مغني المحتاج 6/28(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )19/158(، )19/35السرخسي المبسكط ) (2)

 .(3/472(، البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )5/368(، القرافي الذخيرة )3/168إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج )
 (.6/24ب الشرائع )الكاساني، بدائع الصنائع في ترتي( 3)
 (531/ 5( ابف عابديف،الدر المختار كحاشية ابف عابديف )رد المحتار( )4)
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 ،نفسػػػػػو مقػػػػػاـ فييػػػػػا كيقيمػػػػػو كاإلقػػػػػرار الصػػػػػمح لػػػػػو يجعػػػػػؿ أف إال ،إقػػػػػرار كال لػػػػػو صػػػػػمح كال ،الخصػػػػػكمة

  (1).(كذلؾ فيككف

 نػػػػػػص جيػػػػػػة مػػػػػػف كػػػػػػاف سػػػػػػكاء مككمػػػػػػو إذف يقتضػػػػػػيو مػػػػػػافي بالتصػػػػػػرؼ مقيػػػػػػد الككيػػػػػػؿ - ت

 ىػػػػػػػذه عػػػػػػػف خارجػػػػػػػا التصػػػػػػػرؼ يممػػػػػػػؾ فػػػػػػػبل ،العػػػػػػػرؼ جيػػػػػػػة مػػػػػػػف أك ،المكتػػػػػػػكب أك المنطػػػػػػػكؽ الككالػػػػػػػة

 فػػػػي يػػػػؤثر قػػػػد ألنػػػػو كذلػػػػؾ كقيكدىػػػػا كشػػػػركطيا؛ الككالػػػػة زمػػػػف مراعػػػػاة فػػػػي االحتيػػػػاط كعميػػػػو ،الحػػػػدكد

 ال بالككالػػػػة التصػػػػرؼ لػػػػو يصػػػػح لػػػػـ بػػػػزمف مقيػػػػدة كانػػػػت فػػػػإف ،منيػػػػا االسػػػػتفادة ككيفيػػػػة الككالػػػػة مفيػػػػكـ

 (2).سمبا كيؤثر يضر قد ألنو كال بعده؛ كقتيا قبؿ

 لكقػػػػػػكع كمنعػػػػػا الدقػػػػػػة كتحػػػػػرم ،المحػػػػػامي عمػػػػػػؿ تنظػػػػػيـ فػػػػػػي جػػػػػدا ميػػػػػـ الضػػػػػػابط ىػػػػػذا كلعػػػػػؿ

 عمػػػػؿ أسػػػػاس ىػػػػذا ألف عمييػػػػا؛ كالحفػػػػاظ الحقػػػػكؽ اسػػػػتخراج جبيسػػػػتك  مكضػػػػع فػػػػي كالتنػػػػازع الخصػػػػاـ

 .مككمو مع المحامي لمصداقية كبياف ،المحامي

 ،بضػػػػوابطو واللتػػػػزاـ القضػػػػاء مجمػػػػس احتػػػػراـ المحػػػػامي شػػػػروط مػػػػف :الخامسػػػػة المسػػػػألة

 :والشيود موكمو خصـ مع التعامؿ وحسف

 مػػػػػػػف جميػػػػػػػع مػػػػػػػف االلتػػػػػػػزاـ بضػػػػػػػكابط كمحػػػػػػػاط ،يركالتقػػػػػػػد بػػػػػػػاالحتراـ القضػػػػػػػاء مجمػػػػػػػس يتسػػػػػػػـ

 يصػػػػػح فػػػػػبل ،رهيحضػػػػػ مػػػػػف كػػػػػؿ بيػػػػػا يتخمػػػػػؽ أف بػػػػػد ال كأخػػػػػبلؽ آداب كلػػػػػو ،القضػػػػػاء مجمػػػػػس يحضػػػػػر

 بيػػػػػػػا يمتػػػػػػػـز أف لممحػػػػػػػامي بػػػػػػػد كال ،الخصػػػػػػػـ عمػػػػػػػى كالػػػػػػػتيجـ كالسػػػػػػػب الشػػػػػػػغبك  العػػػػػػػداكة إظيػػػػػػػار فييػػػػػػػا

                                                             

(، الماكردم، عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم، الحاكم الكبير، المحقؽ: الشيخ عمي (1)
ـ،  1999-ىػ  1419لبناف، ط. األكلى،  –العممية، بيركت الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب  -محمد معكض

(، ابف أبي زيد القيركاني، عبد اهلل ابف )أبي زيد( عبد الرحمف النفزم، القيركاني، المالكي، النكادر كالزيادات عمى ما في 6/514)
ب اإلسبلمي، بيركت، الغر  ، ج، دار10، 9، 7، 5المدكنة مف غيرىا مف األميات تحقيؽ: الدكتكر محمَّد حجي، جػ 

 (.3/472البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )،(95/ 14) الميذب شرح المجمكع ،تكممة المطيعي،(7/190)
( ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف 5/529( الدر المختار كحاشية ابف عابديف )رد المحتار( )5/196) مكاىب الجميؿ (2)
(4/316). 
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 :(1)سػػػػػػػيؿ ابػػػػػػػف قػػػػػػػاؿ ، ،ليخاصػػػػػػػميـ ككػػػػػػػؿ الػػػػػػػذم كلمخصػػػػػػػكـ ،القضػػػػػػػاء لمجمػػػػػػػس احترامػػػػػػػو كيظيػػػػػػػر

 كلػػػػػدد تشػػػػػغيب منػػػػػو ظيػػػػػر مػػػػػف إال الػػػػػككبلء قبػػػػػكؿ كالحػػػػػديث القػػػػػديـ فػػػػػي النػػػػػاس إليػػػػػو ذىػػػػػب كالػػػػػذم)

 عمميػػػػػػػة تسػػػػػػييؿ كعميػػػػػػػو ،(2)أحػػػػػػد( عمػػػػػػى ككالػػػػػػػة لػػػػػػو يقبػػػػػػػؿ الٌ كأ إبعػػػػػػاده القاضػػػػػػي عمػػػػػػػى يجػػػػػػب فػػػػػػذلؾ

 ،بالباطػػػػؿ الحػػػػؽ لخمػػػػط كالمػػػػراء الجػػػػداؿ عػػػػف كالتػػػػكرع كتسػػػػكيؼ مماطمػػػػة دكنمػػػػا الحػػػػؽ إلػػػػى الكصػػػػكؿ

 .عنيا السميـ الذكؽ يترفع التي البذيئة األلفاظ استعماؿ عف كالبعد

 ،القضػػػػػاء مجػػػػػالس كحرمػػػػػة ،اإلسػػػػػبلـ بأخبلقيػػػػػات المحػػػػػامي تحمػػػػػي أىميػػػػػة ظيػػػػػرت ىنػػػػػا كمػػػػػف

 فػػػػػػي كطمبػػػػػػو الحػػػػػػؽ يمتػػػػػػـزك  ،اإلسػػػػػػبلمية كقيمػػػػػػو أخبلقػػػػػػو عػػػػػػف المخاصػػػػػػـ تجػػػػػػرد الخصػػػػػػكمة يعنػػػػػػي كال

 مػػػػف بػػػػد ال الصػػػػفة ىػػػػذه كلعػػػػؿ ،خارجػػػػو أك القضػػػػاء مجمػػػػس داخػػػػؿ كػػػػاف سػػػػكاء ،عممػػػػو جكانػػػػب جميػػػػع

 لكػػػػؿ بالخصػػػػكمة الككالػػػػة مينػػػػة أخبلقيػػػػات كتحػػػػرم ،األيػػػػاـ ىػػػػذه المحػػػػامي عمػػػػؿ فػػػػي عمييػػػػا التركيػػػػز

 فػػػػي كالمػػػػراء بالباطػػػػؿ الحػػػػؽ كخمػػػػط ،فقػػػػط المػػػػادم لممكسػػػػب سػػػػببا تكػػػػكف كال ،المينػػػػة ىػػػػذه يػػػػزاكؿ مػػػػف

  عممو. في الصفات بيذه يتخمؽ ال الذم المحامي استبعاد القاضي كعمى ،الخصكمة

 بالخصومة الوكالة يتولى لّ أ "بالخصومة الوكيؿ" المحامي شروط ومف :السادسة المسألة

 .خصميف عف

 آفو  فػػػػػػػي خصػػػػػػػميف عػػػػػػػف ككػػػػػػػيبل المحػػػػػػػامي يكػػػػػػػكف الٌ أ بالخصػػػػػػػكمة الككالػػػػػػػة مقتضػػػػػػػيات مػػػػػػػف

 أك ،المػػػػػدعي عػػػػػف ككػػػػػيبل يكػػػػػكف أف إمػػػػػا كمةبالخصػػػػػ الككيػػػػػؿ ألف كذلػػػػػؾ ؛القضػػػػػية نفػػػػػس كفػػػػػي كاحػػػػػد

                                                             

ـ(، عيسى بف سيؿ بف عبد اهلل األسدم الجياني القرطبي 1073 -1022ىػ = 486 -413) أىبيك األىٍصبىغابف سيؿ  (1)
قاضي غرناطة، أصمو مف جياف، سكف قرطبة، كاستكتب بطميطمة ثـ بقرطبة، ككلي ) ىػ(486الغرناطي أبك األىٍصبىغ )المتكفى: 

 -اإلعبلـ بنكازؿ األحكاـ »عف القضاء. لو كتاب  الشكرم بيا مدة، ثـ كلي القضاء بالعدكة، ثـ استقضي بغرناطة كتكفي مصركفا
أكقاؼ( عمؿ في تحقيقو كتييئتو لمطبع الدكتكر نصكح  86]ثـ طيبع[ في الفتاكل كغيرىا، مجمد ضخـ، في خزانة الرباط )« خ

 .(103/ 5)،لمزركمي« األعبلـ»نقبل عف: ، مف الفقو المالكي، )النجار. قاؿ ابف بشككاؿ: مفيد يعكؿ الحكاـ عميو
 .عميو
  (.5/186ؿ )الحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خمي(2)
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ثباتيػػػػا البينػػػػة إحضػػػػار مػػػػف المػػػػدعي جيػػػػة مػػػػف المحػػػػامي يتطمبػػػػو كمػػػػا ،عميػػػػو المػػػػدعى عػػػػف ككػػػػيبل  ،كا 

 المككػػػػػؿ المحػػػػػامي بعمػػػػػؿ يتعػػػػػارض ،اإلثبػػػػػات كسػػػػػائؿ بػػػػػو يتحقػػػػػؽ مػػػػػا ككػػػػػؿ ،كالقضػػػػػاء الحكػػػػػـ كطمػػػػػب

 كىػػػػػذا ،نػػػػػاتالبيٌ  بػػػػػاقيك  الشػػػػػيكد فػػػػػي كالطعػػػػػف اإلنكػػػػػار ىػػػػػي ىنػػػػػا فكظيفتػػػػػو ،عميػػػػػو المػػػػػدعى جيػػػػػة مػػػػػف

 عػػػػػػف الككيػػػػػؿ كيعجػػػػػز ،الككالػػػػػة مػػػػػف الغايػػػػػة مػػػػػػع كيتعػػػػػارض ،كاحػػػػػد طػػػػػرؼ مػػػػػف يكػػػػػكف أف يتعػػػػػارض

 مػػػػػػف ميػػػػػػـ شػػػػػرط يػػػػػػذاف عميػػػػػػو؛ المػػػػػدعى أك المػػػػػػدعي سػػػػػكاء ميػػػػػػومكك مػػػػػػف أم تجػػػػػاه بكاجباتػػػػػػو االلتػػػػػزاـ

 حضػػػػكر مػػػػف بػػػػد )ال اليدايػػػػة شػػػػرح العنايػػػػة فػػػػي كرد كمػػػػا المينػػػػة كمصػػػػداقية ،المحػػػػامي عمػػػػؿ شػػػػركط

ػػػػػػػػػ مامخاًصػػػػػػػػػ يصػػػػػػػػػمح ال الكاحػػػػػػػػػد ألف ؛خصػػػػػػػػػميف ػػػػػػػػػ ككػػػػػػػػػذا ،ماكمخاصى  كذكػػػػػػػػػر ،(1)ما(كمقاًسػػػػػػػػػ مامقاسى

 شخصػػػػػػػاف ككػػػػػػػؿ إذا أنػػػػػػػو عمػػػػػػػى الحنفيػػػػػػػة صنػػػػػػػك ، األحكػػػػػػػاـ فسػػػػػػػاد إلػػػػػػػى يػػػػػػػؤدم ذلػػػػػػػؾ أف السرخسػػػػػػػي

 كال ،صػػػػحيح غيػػػػر التككيػػػػؿ ذلػػػػؾ كػػػػاف ،صػػػػاحبو يخاصػػػػـ أحػػػػدىما ككػػػػاف بالخصػػػػكمة كاحػػػػدا شخصػػػػا

 قاؿ :،األحكاـ فساد إلى يؤدم ذلؾ ألف الضديف؛ عف الخصكمة يتكلى أف لمككيؿ يجكز

ذا )  فػػػػػػي ككيميمػػػػػػا يكػػػػػػكف أف يجػػػػػػز لػػػػػػـ صػػػػػػاحبو، يخاصػػػػػػـ كأحػػػػػػدىما رجػػػػػػبل، رجػػػػػػبلف ككػػػػػػؿ كا 

 الجانػػػػػب مػػػػػف جاحػػػػػدا جانػػػػػب، مػػػػػف مػػػػػدعيا يكػػػػػكف فإنػػػػػو األحكػػػػػاـ، فسػػػػػاد إلػػػػػى يػػػػػؤدم ألنػػػػػو الخصػػػػػكمة؛

 يكػػػػكف أف الكاحػػػػد يصػػػػمح ال - البيػػػػع فػػػػي كػػػػاف فػػػػإذا كالشػػػػراء، البيػػػػع فػػػػي عنػػػػو منيػػػػي كالتضػػػػاد اآلخػػػػر،

ف أكلػػػػى، الخصػػػػكمة ففػػػػي - الجػػػػانبيف مػػػػف ككػػػػيبل  كاحػػػػدا فككػػػػؿ ثالػػػػث مػػػػع ليمػػػػا الخصػػػػكمة كانػػػػت كا 

 يصػػػػػمح كمػػػػػا اثنػػػػػيف، عػػػػػف معبػػػػػرا يكػػػػػكف أف يصػػػػػمح كالكاحػػػػػد المككػػػػػؿ، عػػػػػف معبػػػػػر الككيػػػػػؿ ألف جػػػػػاز؛

 .(2)(.كاحد عف معبرا يككف أف

                                                             

اليداية »دار الفكر، ، العناية شرح اليداية، البابرتي، محمد بف محمد بف محمكد، ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي (1)
النككم، ركضة (. كينظر: 9/434. )لمبابرتي« العناية شرح اليداية»شرحو  -مفصكال بفاصؿ-بأعمى الصفحة يميو « لممرغيناني

 (.4/320الطالبيف كعمدة المفتيف )
 (.19/15السرخسي، المبسكط ) (2)
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 عمػػػػػػؿ ضػػػػػػبطت التػػػػػػي الفقػػػػػػو أحكػػػػػػاـ فػػػػػػي المتناىيػػػػػػة الدقػػػػػػة يبلحػػػػػػظ سػػػػػػبؽ ممػػػػػػا :والخالصػػػػػػة

 تصػػػػػػرفات كتحػػػػػػدد ،أصػػػػػػحابو إلػػػػػػى الحػػػػػػؽ كتكصػػػػػػؿ العدالػػػػػػة تحقػػػػػػؽ شػػػػػػركط كفػػػػػػؽ الشػػػػػػرعي المحػػػػػػامي

 تقػػػػػكـ أساسػػػػػا لتكػػػػػكف كبالمحكمػػػػػة؛ بمككمػػػػػو كعبلقتػػػػػو ،لػػػػػو يحػػػػػؽ ال كمػػػػػا لػػػػػو يحػػػػػؽ مػػػػػا كفػػػػػؽ المحػػػػػامي

ظيػػػػػار ،الحاضػػػػػر كقتنػػػػػا فػػػػػي المحامػػػػػاة عميػػػػػو  عػػػػػف كتميػػػػػزه المجػػػػػاالت جميػػػػػع فػػػػػي اإلسػػػػػبلـ ألسػػػػػبقية كا 

  الكضعية. القكانيف

 انًحبيبببببح يهُببببخ تؼبببببطي فببببي انشببببزػي انًحبببببيي شببببزوط :انثبببببَي انًطهببببت

 وشروط قبوؿ وكالتو. انًحبيبح يهُخ يزاونخ وفي

 المحػػػػػػػػػاميف نقابػػػػػػػػػة كأنظمػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػانكف مػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػكاد بينػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػد :لممحػػػػػػػػػامي العامػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػركط

 ،الفقيػػػػػاء ذكػػػػره مػػػػا مػػػػع كثيػػػػػرا تتشػػػػابو كىػػػػي ،ككاجباتػػػػو المحػػػػػامي شػػػػركط مػػػػف ،كالشػػػػرعييف النظػػػػامييف

 التطػػػػػػكر بػػػػػػاب مػػػػػػف كضػػػػػػع بعضػػػػػػيا نجػػػػػػد كمػػػػػػع ذلػػػػػػؾ ،كضػػػػػػعيا فػػػػػػي األسػػػػػػبقية ليػػػػػػـ فقياءنػػػػػػا فأ إال

 كمػػػػػدة ،السػػػػػف تحديػػػػػد مثػػػػػؿ ،عمميػػػػػا تنظػػػػػيـ فػػػػػي إداريػػػػػة كشػػػػػركط كضػػػػػكابط المحامػػػػػاة لمينػػػػػة العممػػػػػي

  :كاآلتي كىي ،الجامعية الشيادة عمى كالحصكؿ ،التدريب

 الشرعية. المحاماة مينة تعاطي شروط :األوؿ الفرع

 فيػػػػػػػػػو تحققػػػػػػػػػت إذا إال الشػػػػػػػػػرعية المحػػػػػػػػاكـ لػػػػػػػػػدل محاميػػػػػػػػػان  نفسػػػػػػػػو يعمػػػػػػػػػف أف ألحػػػػػػػػػد يحػػػػػػػػؽ ال

  :تيةاآل الشركط

 المينة. ىذه بتعاطي إجازة عمى الحصكؿ-1

 القضاة. قاضي قبؿ مف الشرعييف المحاميف سجؿ في اسمو سجؿ-2

 الياشمية. األردنية المممكة في مقيمان  يككف أف-3
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  :تيةاآل الشروط ذلؾ عمى ويترتب

  :الشرعي المحامي أىمية في تتعمؽ شروط :األولى المسألة

 .الياشمية األردنية المممكة في مقيـ -1

 عمره. مف فيكالعشر  الثانية أتـ قد -2

 (1).أخبلقية بجريمة محككما كليس كاألخبلؽ السيرة حسف-3

 ،النظاميػػػػػػة المحامػػػػػاة مينػػػػػػة لمزاكلػػػػػة أىميتػػػػػػو فػػػػػي يشػػػػػػترطف ،النظػػػػػامي المحػػػػػػامي شػػػػػركط كأمػػػػػا

  :تيةاآل الشركط (3) المادة في النظامييف فالمحامي قانكف بينيا كما

 .فمسطينيان  أف يككف -1

 الجامعػػػػػػػػػػات إحػػػػػػػػػػدل مػػػػػػػػػػف كالقػػػػػػػػػػانكف الشػػػػػػػػػػريعة أك الحقػػػػػػػػػػكؽ شػػػػػػػػػػيادة عمػػػػػػػػػػى حاصػػػػػػػػػػبلن  -2 

  .القانكف ألحكاـ طبقان  ليا معادلة األخرل الجامعات إحدل مف شيادة عمى أك الفمسطينية

 .فمسطيف في مقيمان  -3

 فػػػػػي مختصػػػػػة فمسػػػػػطينية محكمػػػػػة مػػػػػف عميػػػػػو محكػػػػػكـ كغيػػػػػر ،كالسػػػػػمعة السػػػػػيرة محمػػػػػكد -4 

  .األمانة أك بالشرؼ مخمة جنحة أك جناية

 .الكاممة المدنية باألىمية متمتعان  -5

 .(2)القانكف ىذا ألحكاـ كفقان  المحاماة مينة عمى التدريب أتـ -6

 ىػػػػػك ،المحػػػػػامي أىميػػػػػة فػػػػػي آخػػػػػر شػػػػػرطا يضػػػػػيؼ الشػػػػػرعي المحػػػػػامي أف يبلحػػػػػظ سػػػػػبؽ ممػػػػػا

 المحػػػػامي قػػػػانكف فػػػػي نبلحظػػػػو ال الشػػػػرط كىػػػػذا ،الشػػػػرعية المحامػػػػاة يخػػػػص كبحػػػػث ،المتحػػػػاف التقػػػػدـ

 فػػػػػي مػػػػػكاد تػػػػػدرس التػػػػػي ،الحقػػػػػكؽ كميػػػػػات إحػػػػػدل مػػػػػف متخرجػػػػػان  يكػػػػػكف أف إلػػػػػى باإلضػػػػػافة ،النظػػػػػامي

                                                             

ـ المعمكؿ بو، المادة 1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ ) (1)
(8.) 
 (، القانكف المعمكؿ بو في الضفة كغزة.3المادة )  -ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة1999( لسنة 3قانكف رقـ ) (2)

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13210
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 قػػػػػػد يكػػػػػػكف كأف ،القػػػػػػانكف فػػػػػػي عمييػػػػػػا المنصػػػػػػكص التػػػػػػدريب مػػػػػػدة فػػػػػػي كأمضػػػػػػى ،اإلسػػػػػػبلمية الشػػػػػػريعة

 .الشرعية لممحاماة المركزية المجنة قبؿ مف كأجيز ،الشرعي بالقضاء يتصؿ قانكنيان  بحثان  قدـ

  :الشرعية المحاماة إجازة عمى الحصوؿ شروط :الثانية المسألة

 المحػػػػػػامي فػػػػػػي شػػػػػػركط تػػػػػػكافر مػػػػػػف بػػػػػػد ال ،الشػػػػػػرعية المحامػػػػػػاة فػػػػػػي إجػػػػػػازة عمػػػػػػى لمحصػػػػػػكؿ

المػػػػػادة كرد فػػػػػي  كمػػػػػاك  ،الشػػػػػرعية مػػػػػاةلممحا(1)المركزيػػػػػة المجنػػػػػة إلػػػػػى بتقديمػػػػػو يقػػػػػكـ ،الطمػػػػػب صػػػػػاحب

مػػػػػػف قػػػػػػانكف المحػػػػػػامييف الشػػػػػػرعييف)يمنح قاضػػػػػػي القضػػػػػػاة إجػػػػػػازة المحامػػػػػػاة الشػػػػػػرعية بنػػػػػػاء عمػػػػػػى  (9)

  :لممحاماة الشرعية قرار المجنة المركزية 

 .سنتيف عف تقؿ ال مدة الشرعي القضاء مارس - أ

 ،سػػػػػػنتيف عػػػػػػف تقػػػػػػؿ ال مػػػػػػدة كأسػػػػػػتاذ النظاميػػػػػػة المحامػػػػػػاة أك النظػػػػػػامي القضػػػػػػاء مػػػػػػارس -ب

 الشػػػػريعة فػػػػي مػػػػكاد تػػػػدرس التػػػػي الحقػػػػكؽ كميػػػػات إحػػػػدل مػػػػف متخرجػػػػان  الحػػػػالتيف فػػػػي يكػػػػكف أف شػػػػريطة

 كأف ،كاحػػػػػدة سػػػػػنة مػػػػػدة كىػػػػػي ،عمييػػػػػا المنصػػػػػكص التػػػػػدريب مػػػػػدة الحػػػػػالتيف فػػػػػي كأمضػػػػػى ،اإلسػػػػػبلمية

 لممحامػػػػاة المركزيػػػػة المجنػػػػة قبػػػػؿ مػػػػف كأجيػػػػز ،الشػػػػرعي بالقضػػػػاء يتصػػػػؿ قانكنيػػػػان  بحثػػػػان  قػػػػدـ قػػػػد يكػػػػكف

 (2).الشرعية

 عمػػػػػػى أك اإلسػػػػػػبلمية الشػػػػػػريعة مػػػػػػكاد فػػػػػػي العميػػػػػػا الدراسػػػػػػات فػػػػػػي دبمػػػػػػكميف عمػػػػػػى حصػػػػػػؿ -ج

 ،عمييػػػػػا المنصػػػػػكص التػػػػػدريب مػػػػػدة كأمضػػػػػى اإلسػػػػػبلمية الشػػػػػريعة فػػػػػي الػػػػػدكتكراه أك الماجسػػػػػتير درجػػػػػة

  .الحالة ىذه في فسنتي مدة كىي

                                                             

المجنة المركزية: ىي لجنة يعينيا قاضي القضاة تككف برئاسة رئيس محكمة االستئناؼ الشرعية، كعضكية أحد القضاة  (1)
الشرعييف ال تقؿ ممارستو لمقضاء مدة خمس سنكات، كأحد المحاميف الشرعييف ال تقؿ ممارستو لممينة عف عشر سنكات، كليا أف 

ـ 1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12شرعييف األردنييف رقـ )تشكؿ لجنة فرعية ليا، قانكف المحاميف ال
 (.7المعمكؿ بو، المادة )

ـ المعمكؿ بو، المادة 1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ ) (2)
 (.10(ك )9)
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 كميػػػػػػػػة أك اإلسػػػػػػػػبلمية الشػػػػػػػػريعة كميػػػػػػػػة مػػػػػػػػف األكلػػػػػػػػى الجامعيػػػػػػػػة الشػػػػػػػػيادة عمػػػػػػػػى حصػػػػػػػػؿ -د 

 كىػػػػي عمييػػػػا المنصػػػػكص التػػػػدريب مػػػػدة كأمضػػػػى ،اإلسػػػػبلمية الشػػػػريعة فػػػػي مػػػػكاد فييػػػػا تػػػػدرس حقػػػػكؽ

 المجنػػػػة قبػػػػؿ مػػػػف كأجيػػػػز الشػػػػرعي بالقضػػػػاء يتصػػػػؿ قانكنيػػػػان  بحثػػػػان  كقػػػػدـ ،القػػػػانكف ىػػػػذا مػػػػف فيسػػػػنت مػػػػدة

 .الشرعية لممحاماة المركزية

 بالمرافعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرب لممحػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلذف األحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المركزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكال

 ذلػػػػػؾ يػػػػػتـ أف عمػػػػػى ،لتدربػػػػػو المحػػػػػددة المػػػػػدة نصػػػػػؼ مػػػػػركر بعػػػػػد ،االبتدائيػػػػػة الشػػػػػرعية المحػػػػػاكـ لػػػػػدل

 (1).إشرافو كتحت أستاذه مف خطي بتفكيض

 نبلحػػػػظ ،كالنظػػػػامي الشػػػػرعي المحػػػػامي شػػػػركط بػػػػيف ،المسػػػػألة ىػػػػذه فػػػػي الخػػػػبلؼ أكجػػػػو كمػػػػف

 المركزيػػػػػة المجنػػػػػة قػػػػػرار ىػػػػػك ،الشػػػػػرعي المحػػػػػامي عنػػػػػد التقػػػػػدـ أىميػػػػػة فػػػػػي الحػػػػػؽ ليػػػػػا التػػػػػي الجيػػػػػة أف

 المحػػػػػػػػػاميف فحػػػػػػػػػص لجنػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى كتقػػػػػػػػػكـ ،القضػػػػػػػػػاة قاضػػػػػػػػػي لمكتػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػابع ،الشػػػػػػػػػرعية لممحامػػػػػػػػػاة

 القضػػػػػػػػاة قاضػػػػػػػػي سػػػػػػػػماحة مػػػػػػػػف بقػػػػػػػػرار ،الشػػػػػػػػرعييف المحػػػػػػػػاميف فحػػػػػػػػص لجنػػػػػػػػة كتتشػػػػػػػػكؿ ،الشػػػػػػػػرعييف

 المحػػػػػػاكـ فػػػػػػي بػػػػػػو المعمػػػػػػكؿ الشػػػػػػرعييف المحػػػػػػاميف قػػػػػػانكف مػػػػػػف (7) المػػػػػػادة حسػػػػػػب القػػػػػػانكف بمكجػػػػػػب

 النظػػػػػامي المحػػػػػامي تعيػػػػػيف عػػػػػف كؿالمسػػػػػؤ  بينمػػػػػا ،(2)ذكػػػػػره سػػػػػبؽ كمػػػػػا ،فمسػػػػػطيف دكلػػػػػة فػػػػػي الشػػػػػرعية

 .(3)النظامييف يفالمحام نقابة ىي

 الشرعي. لممحاميوكيفيتو  التدريب بمدة المتعمقة الشروط :الثالثة المسألة

 لمػػػػػف ،سػػػػػنة التػػػػدريب مػػػػػدة تكػػػػػكف أف ،الشػػػػرعييف يفالمحػػػػػام قػػػػػانكف فػػػػي (10) المػػػػػادة اشػػػػترطت-1

 تػػػػػدريبال كمػػػػػدة ،سػػػػػنتيف عػػػػػف تقػػػػػؿ ال مػػػػػدة كأسػػػػػتاذ النظاميػػػػػة المحامػػػػػاة أك ،النظػػػػػامي القضػػػػػاء مػػػػػارس

                                                             

ـ المعمكؿ بو، المادة 1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12نييف رقـ )قانكف المحاميف الشرعييف األرد (1)
(10.) 
ـ المعمكؿ بو، المادة 1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ ) (2)
(7.) 
 (، القانكف المعمكؿ بو في الضفة كغزة.6المادة )  -ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة1999( لسنة 3قانكف رقـ ) (3)

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13210
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 عمػػػػػى أك ،اإلسػػػػػبلمية الشػػػػػريعة مػػػػػكاد فػػػػػي العميػػػػػا الدراسػػػػػات فػػػػػي دبمػػػػػكميف عمػػػػػى حصػػػػػؿ لمػػػػػف ،سػػػػػنتاف

 حصػػػػػػػؿ لمػػػػػػػف ،أيضػػػػػػا فيسػػػػػػػنت تػػػػػػػدريبك  ،اإلسػػػػػػبلمية الشػػػػػػػريعة فػػػػػػػي الػػػػػػدكتكراه أك ،الماجسػػػػػػػتير درجػػػػػػة

 مػػػػػكاد فييػػػػػا تػػػػػدرس حقػػػػػكؽ كميػػػػػة أك ،اإلسػػػػػبلمية الشػػػػػريعة كميػػػػػة مػػػػػف األكلػػػػػى الجامعيػػػػػة الشػػػػػيادة عمػػػػػى

 (1).اإلسبلمية الشريعة في

 حػػػػػدأ مكتػػػػػب فػػػػػي ،الػػػػػذكر سػػػػػابقة التػػػػػدريب مػػػػػدة يمضػػػػػي أف ،الشػػػػػرعي المحػػػػػامي فػػػػػي يشػػػػػترط -2

 الشػػػػػرعية القضػػػػػاء شػػػػػغؿ أك ،المحامػػػػػاة مينػػػػػة فػػػػي اشػػػػػتغالو عمػػػػػى مضػػػػػى الػػػػػذم ،الشػػػػػرعييف المحػػػػاميف

 (2).سنكات خمس عف تقؿ ال مدة

 لممحػػػػػامي كمبلزمػػػػػا ،التػػػػػدريب لشػػػػػؤكف متفرغػػػػػا يكػػػػػكف أف ،لممحػػػػػامي التػػػػػدريب مػػػػػدة فػػػػػي يشػػػػػترط-3

 يكػػػػكف أف بشػػػػرط ،أسػػػػتاذه باسػػػػـ الشػػػػرعية المحػػػػاكـ فػػػػي يترافػػػػع أف كلػػػػو ،عنػػػػده يتػػػػدرب الػػػػذم الشػػػػرعي

  (3)ب.الميدرِّ  محاميو قبؿ مف لو مأذكنا

 مػػػػػػف شػػػػػػيادة عمػػػػػػى الحصػػػػػػكؿ التػػػػػػدريب مػػػػػػدة انتيػػػػػػاء بعػػػػػػد ،المتػػػػػػدرب المحػػػػػػامي عمػػػػػػى يشػػػػػػترط -4

 ،الشػػػػرعية المحكمػػػػة مػػػػف الشػػػػيادة ؽتيصػػػػدٌ  أف عمػػػػى ،المػػػػدة تمػػػػؾ عنػػػػده أمضػػػػى نػػػػوأ تتضػػػػمف ،أسػػػػتاذه

 .(4)المحاماة أمكر في يراجعيا المتدرب المحامي كاف التي

 .وشروط وكالتو مينتو لمزاولة الشرعي المحامي تعييف إجراءات :الثاني الفرع

 .الشرعي المحامي لتعييف القانونية المرجعية :األولى المسألة

  :يأتي مما كؿ إلى الشرعي المحامي لتعييف القانونية المرجعية تعود 

                                                             

ـ المعمكؿ بو، المادة 1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ ) (1)
(10.) 
  (.1(، بند )11مادة )المرجع السابؽ  (2)
ـ المعمكؿ بو، المادة 1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ ) (3)
 (.2(، البند )11)
و، المادة ـ المعمكؿ ب1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ ) (4)
(12.) 
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 المرسػػػػػػػكـ بمكجػػػػػػػب بػػػػػػػو كالمعمػػػػػػػكؿ ـ 1952 لسػػػػػػػنة (12) رقػػػػػػػـ الشػػػػػػػرعييف المحػػػػػػػاميف قػػػػػػػانكف -2

 ياسػػػػػػػر الشػػػػػػػييد الراحػػػػػػػؿ الفمسػػػػػػػطينية الكطنيػػػػػػػة السػػػػػػػمطة رئػػػػػػػيس عػػػػػػػف كالصػػػػػػػادر ـ1/1994 الرئاسػػػػػػػي

 عرفات.

 يتفػػػػػػرع كمػػػػػػا ،القضػػػػػػاة قاضػػػػػػي مػػػػػػف المعينػػػػػػة ،الشػػػػػػرعييف المحػػػػػػاميف لتعيػػػػػػيف المركزيػػػػػػة المجنػػػػػػة-1

  (1)(.7المادة) في القانكف نص كما ،فرعية لجاف مف عنيا

 (2).(21) المادة في القانكف بمقتضى المنبثقة ،الشرعييف المحاميف تعميمات -3

 "يجكز تضمنت حيث (22) المادة القانكف نص بمقتضى ،القضاة قاضي سماحة تعميمات-4 

  :أك تعديميا تيةاآل األمكر لتنظيـ تعميمات يضع أف القضاة لقاضي

 .المحاميف سمكؾ-أ 

 .حفظو كطريقة الشرعييف المحاميف بسجؿ االحتفاظ مكاف-ب 

 .بيا يقكمكف التي أعماليـ مقابؿ لممحاميف تدفع التي األجكر -ج 

  :كاآلتي (2) البند (22) المادة عميو نصت كما ،الرئيس مف بمكافقة الكزراء مجمس-5 

  :اآلتية األمكر تعديؿ أك لتنظيـ أنظمة يضع أف الرئيس بمكافقة الكزراء لمجمس يجكزك 

 .االمتحاف فييا يجرم التي المكاضيع -أ

 .التدريب تحت المحامي يقضييا أف يجب التي التمريف مدة -ب

 (3).اإلجازات عف دفعيا الكاجب الرسكـ -ج

                                                             

ـ المعمكؿ بو، المادة 1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ ) (1)
 ـ.1997(، البند )ا( كالبند )ب( كفؽ المادة المعدلة لسنة 7)
، كتقرر 1952( لسنة 12( مف قانكف المحاميف الشرعييف رقـ )21تعميمات المحاميف الشرعييف، صدرت بمقتضى المادة ) (2)

كضع التعميمات ىذه مكضع التنفيذ لمعمؿ بيا كالتقيد بنصكصيا مف قبؿ قاضي القضاة كقضاة المحاكـ الشرعية كالمحاميف 
 ـ.1987، 6، 1الشرعييف اعتبارا مف 

ـ المعمكؿ بو، المادة 1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ )قانكف  (3)
 ( في القانكف المعدؿ.21( بدؿ )22(، أصبح رقميا )22)
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  :الشرعية المحاماة مينة عمى لمحصوؿ الالزمة المتطمبات :الثانية المسألة 

 فقط. الشرعي المحامي :األوؿ النوع 

  :ةيتاآل األكراؽ الشرعية المحاماة مينة عمى لمحصكؿ لمتقدـ المحامي مف يطمب 

 .المتدرب المحامي مف مقدـ طمب-1

 درب.المي  المحامي مف كتاب-2

 .العبلمات كشؼ عف مصدقة "صكرة ميالعم المؤىؿ-3

 شخصية. صكرة-4

 .محككمية عدـ-5

 .ميبلد كشيادة ىكية صكرة-6

  التدريب. مدة بإنياء المدرب محاميال مف كتاب-7

 (1)التدريب. عمى المكاظبة عمى اثنيف محاميف مف شيادة-8

 التػػػػػدريب عمػػػػػى كالػػػػػدكاـ "التكاقيػػػػػع تشػػػػػمؿ بيػػػػػا تػػػػػدرب التػػػػػي الشػػػػػرعية المحكمػػػػػة مػػػػػف شػػػػػيادة-9

 .سنتيف" عمى مكزعة جمسة 180 بكاقع

 .اإلجازة بمنح كتكصياتيا المجنة مف قرار مع العممي البحث-10 

 (2) .القضاة قاضي قبؿ مف مصادقة-11
 المحامػػػػػػػػاة فػػػػػػػػي إجػػػػػػػػازة عمػػػػػػػػى بالحصػػػػػػػػكؿ الراغػػػػػػػػب ،النظػػػػػػػػامي لمحػػػػػػػػاميا :الثػػػػػػػػاني النػػػػػػػػوع

 الشرعية.

                                                             

ديكاف قاضي القضاة، المكقع الرئيسي  المحامكف الشرعيكف (1)
kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=WF7jFca1927299825aWF7jFc 

ديكاف قاضي القضاة، المكقع الرئيسي  -المحامكف الشرعيكف (2)
kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=WF7jFca1927299825aWF7jFc  
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 كيصػػػػػػبح ،النظػػػػػػامي لممحػػػػػػامي الشػػػػػػرعية المحامػػػػػػاة إجػػػػػػازة عمػػػػػػى الحصػػػػػػكؿ متطمبػػػػػػات ففػػػػػػإ 

  :تشمؿك  ،معا ان كشرعي ان نظامي ان محامي الحالة ىذه في

 .المتدرب المحامي مف مقدـ طمب -1

 ."مصدقة صكرة" العممي المؤىؿ -2

 .عبلمات كشؼ -3

 .محككمية عدـ-4

 ".سنتيف مف ألكثر النظامية لممحاماة "مزاكؿ النظامية المحكمة مف مشركحات -5

 .المزاكلة بطاقة عف صكرة -6

 .العممي البحث -7

 .باإلجازة كتكصياتيا المجنة قرار -8

 .(1)القضاة قاضي مصادقة-9

 .فمسطيف في لممينة النظامي المحامي مزاولة شروط :الثالثة المسألة

 لمكتػػػػػػػب المعتبػػػػػػػرة الشػػػػػػػركط كفػػػػػػػؽ محامػػػػػػػاة مكتػػػػػػػب فػػػػػػػي التػػػػػػػدريب مػػػػػػػدة إكمػػػػػػػاؿ فيػػػػػػػو يشػػػػػػػترط

 ،المحامػػػػػػاة مينػػػػػة مزاكلػػػػػػة رخصػػػػػة عمػػػػػػى لمحصػػػػػكؿ يفالمحػػػػػػام قبػػػػػكؿ لمجنػػػػػػة بطمػػػػػب يتقػػػػػػدـ ،المحامػػػػػاة

 مػػػػػنح يػػػػػتـ خبلليػػػػػا مػػػػػف التػػػػػي المعاينػػػػػات النعقػػػػػاد معػػػػػيف مكعػػػػػد كتحديػػػػػد الطمبػػػػػات بقبػػػػػكؿ المجنػػػػػة تقػػػػػكـ

  :كاآلتي يى مستندات ةثبلث لممزاكلة الطالب المحامي مف المقدـ الممؼ كيتضمف ،الرخص

 .المحاماة مينة مزاكلة رخصة منحة يطمب التمريف تحت المحامي مف طمب .1

 التمػػػػػريف تحػػػػػت المحػػػػػامي عميػػػػػو عمػػػػػؿى  كنمػػػػػاذج قضػػػػػايا خمػػػػػس عمػػػػػى يحتػػػػػكم مكثػػػػػؽ مسػػػػػتند .2

 .التدريب فترة خبلؿ

                                                             

 المرجع السابؽ، ديكاف قاضي القضاة، المكقع الرئيسي، المحامكف الشرعيكف. (1)
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 المحػػػػػػػامي أف فيػػػػػػػو يكضػػػػػػػح ،المحػػػػػػػاميف قبػػػػػػػكؿ لجنػػػػػػػة إلػػػػػػػى المحػػػػػػػامي األسػػػػػػػتاذ مػػػػػػػف خطػػػػػػػاب .3

 ال ككػػػػذلؾ ،المحامػػػػاة رخصػػػػة منحػػػػو مػػػػف لديػػػػو مػػػػانع يكجػػػػد كال التػػػػدريب فتػػػػرة أكمػػػػؿ قػػػػد التمػػػػريف تحػػػػت

 .بمكتبو الستضافتو لديو مانع

 ،ليػػػػػا المحػػػػػدد المكعػػػػػد كفػػػػػؽ المعاينػػػػػات عمػػػػػى المجنػػػػػة كمكافقػػػػػة البلزمػػػػػة الػػػػػدمغات إتمػػػػػاـ كبعػػػػػد

 نقابػػػػػػة قبػػػػػػؿ مػػػػػػف ،المينػػػػػػة مزاكلػػػػػػة رخصػػػػػػة عمػػػػػػى لمحصػػػػػػكؿ المقػػػػػػررة الرسػػػػػػكـ بػػػػػػدفع المحػػػػػػامي يقػػػػػػكـ

 بطاقػػػػػػة لػػػػػػو كيسػػػػػػتخرج ،مككميػػػػػػو كتمثيػػػػػػؿ المحػػػػػػاكـ أمػػػػػػاـ الظيػػػػػػكر ذلػػػػػػؾ بعػػػػػػد لػػػػػػو كيحػػػػػػؽ ،المحػػػػػػاميف

 (1).محاميا أستاذا ذلؾ بعد كيصبح ،يفالمحام نقابة في المحامي سجؿ كرقـ المحاميف

 مػػػػػع ،الشػػػػػرعي لممحػػػػػامي المزاكلػػػػػة شػػػػػركط عػػػػػرض فػػػػػي كرد ممػػػػػا المبلحػػػػػظ كمػػػػػف :الخالصػػػػػة

 لمزاكلػػػػػة الطالػػػػػب أىميػػػػػة فػػػػػي العامػػػػػة الشػػػػػركط فػػػػػي يتكافقػػػػػكف أنيػػػػػـ نػػػػػرل ،النظػػػػػامي المحػػػػػامي نظيػػػػػره

 إنيػػػػػاف ،النظػػػػػامي المحػػػػػامي عػػػػػف الشػػػػػرعي المحػػػػػامي بػػػػػيف تفصػػػػػؿ التػػػػػي الخػػػػػبلؼ نقػػػػػاط كأمػػػػػا ،المينػػػػػة

 قاضػػػػػػي مصػػػػػػادقة ك ،باإلجػػػػػػازة كتكصػػػػػػياتيا ،المجنػػػػػػة قػػػػػػرار قبػػػػػػؿ مػػػػػػف اإلجػػػػػػازة مرجعيػػػػػػة عمػػػػػػى تقػػػػػػكـ

 ،النظػػػػػامي المحػػػػػامي فػػػػػي يشػػػػػترط ال كىػػػػػذا ،العممػػػػػي لمبحػػػػػث كتقػػػػػديـ ،المتحػػػػػاف التقػػػػػدـ بعػػػػػد ،القضػػػػػاة

نمػػػػػػا  المحػػػػػػامي عميػػػػػػو عمػػػػػػؿ كنمػػػػػػاذج ،قضػػػػػػايا خمػػػػػػس عمػػػػػػى يحتػػػػػػكم مكثػػػػػػؽ مسػػػػػػتند عمػػػػػػى يقتصػػػػػػر كا 

 الشرعي. المحامي عند كالبحث ،االمتحاف مف بدال ،التدريب فترة خبلؿ ،التمريف تحت

 مكضػػػػػكعية شػػػػػركط :قسػػػػػميف إلػػػػػى كتقسػػػػػـ ،القػػػػػانكف كفػػػػػؽ الككالػػػػػة صػػػػػحةب المتعمقػػػػػة الشػػػػػركط

  :شكمية كشركط

 

                                                             

-forكالقانكف الدكلي كجرائـ الشيؾ كالمحامي تحت التمريفمدكنة القانكنييف: مقاالت قانكنية في التحكيـ كقانكف الشركات  (1)
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 .القانوف وفؽ الشرعي المحامي وكالة في العامة الشروط :الرابعة المسألة 

،ال كفػػػػػػؽ الشػػػػػػركط التػػػػػػي نػػػػػػص عمييػػػػػػا القػػػػػػانكف تعيينػػػػػػو  إلجػػػػػػراءاتبعػػػػػػد اسػػػػػػتكماؿ المحػػػػػػامي 

شػػػػكمية كمكضػػػػكعية فػػػػي  إجػػػػراءاتيكتفػػػػي بقبػػػػكؿ ككالتػػػػو فػػػػي المحػػػػاكـ الشػػػػرعية بػػػػبل بػػػػد أف يسػػػػتكمؿ 

 الككالػػػػػة؛ هليػػػػػذ كشػػػػػكمية مكضػػػػػكعية شػػػػػركط مراعػػػػػاة مككمػػػػػو كبػػػػػيف بينػػػػػو الككالػػػػػة كتابػػػػػة عنػػػػػدفككالتػػػػػو 

 .صحيحة تعتبر حتى

  :كاآلتي فيي ،الموضوعية الشروط :األوؿ النوع

 .فيو ككؿ فيما بنفسو التصرؼ حؽ مالكا المككؿ يككف أف -1

 .بػو ككؿ فيما التصرؼ مف ممنكع غير الككيؿ يككف أف -2

 .لمنيابة كقاببل ،معمكما بو المككؿ يككف أف -3

 ،الككالػػػػػة إصػػػػػدار جيػػػػػة مػػػػػف مصػػػػػدقة ،األصػػػػػؿ طبػػػػػؽ صػػػػػكرة أك ،أصػػػػػمية الككالػػػػػة تكػػػػػكف أف -4

 (1).(العدؿ كاتب) األصمية بالككالة تحتفظ التي الرسمية الجية قبؿ مف أك

  :المحامي وكالة لصحة الشكمية الشروط :الثاني النوع
 الشػػػػػكمية الشػػػػػركط كأمػػػػػا ،المحػػػػػاميف عػػػػػف أك ،العػػػػػدؿ كاتػػػػػب عػػػػػف تصػػػػػدر أف إمػػػػػا الككػػػػػاالت 

  :كاآلتي ييف ،العدؿ كاتب عف الصادرة لمككاالت

 عنو. صدرت الذم العدؿ كاتب كتصديؽ ختـ عمى تحتكم أف -1

 التصديؽ. كتاريخ ،الككالة رقـ عمى تحتكمأف  -2

 اسػػػػػػػػػػػتخداـ كال كشػػػػػػػػػػػط كال فييػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػبس ال ،كمفيكمػػػػػػػػػػػة كاضػػػػػػػػػػػحة عربيػػػػػػػػػػػة بمغػػػػػػػػػػػةأف تكتػػػػػػػػػػػب  -3

 (2).لمطمس

                                                             

 (. كينظر: شركط الككالة كأحكاميا في القانكف.834( المادة )595، 2ردني )المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األ( 1)
 .www.mohamah.net/lawشركط الككالة كأحكاميا في القانكف،  (2)
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 خػػػػػػبلؿ مػػػػػػف مككمػػػػػػو تكاقيػػػػػػع عمػػػػػػى التصػػػػػػديؽ عمػػػػػػى قدرتػػػػػػو مػػػػػػف بػػػػػػالرغـ ،الشػػػػػػرعي المحػػػػػػامي

 المحكمػػػػػػػة أك ،العػػػػػػػدؿ كاتػػػػػػػب إلػػػػػػػى فييػػػػػػػا الرجػػػػػػػكع مػػػػػػػف لػػػػػػػو بػػػػػػػد ال حػػػػػػػاالت ىنالػػػػػػػؾ أفٌ  إالٌ  ،ككالتػػػػػػػو

 كىػػػػػػذه ،(3) بنػػػػػػد (6) المػػػػػادة الشػػػػػػرعييف المحػػػػػػاميف قػػػػػانكف بمكجػػػػػػب ،الككالػػػػػػة ىػػػػػذه لتنظػػػػػػيـ ،الشػػػػػرعية

  :كاآلتي الحاالت

  الطبلؽ. بإيقاع الخاصة الككالة -1

 الزكاج. عقد بإجراء الخاصة الككالة-2

 .المككؿ عف القبض في الخاصة الككالة-3

 لػػػػػػػدل ،كاألعمػػػػػػػاؿ األمػػػػػػػكر بجميػػػػػػػع القيػػػػػػػاـ المحػػػػػػػامي مػػػػػػػف تتضػػػػػػػمف التػػػػػػػي ،العامػػػػػػػة الككالػػػػػػػة-4

  (1)العدؿ. كاتب لدل أك ،الشرعية المحاكـ لدل تنظيميا مفأيضا  بد الك  ،الشرعية المحاكـ

 المحػػػػػاكـ فػػػػػي المقبولػػػػػة الشػػػػػرعي المحػػػػػامي لغيػػػػػر الخاصػػػػػة الوكػػػػػالت :الثالػػػػػث النػػػػػوع

  :الشرعية

 بتنظيميػػػػػا مشػػػػػركطة أنيػػػػػا الشػػػػػرعي المحػػػػػامي ككالػػػػػة تنظػػػػػيـ فػػػػػي لنػػػػػا تبػػػػػيف الثػػػػػاني النػػػػػكع فػػػػػي

 العدؿ. كاتب أك الشرعية المحاكـ لدل

 شػػػػػػخص عػػػػػػف بالككالػػػػػػة يترافػػػػػع أف ،قانكنيػػػػػػة إجػػػػػػازة يممػػػػػػؾ ال لمػػػػػف فيحػػػػػػؽ الثالػػػػػػث النػػػػػػكع أمػػػػػا

 اسػػػػتثناىا األصػػػػناؼ كىػػػػذه ،خاصػػػػة بشػػػػركط محػػػػاـو  يمثمػػػػو ال فريػػػػؽ عػػػػف ينكبػػػػكا أف الحػػػػؽ كليػػػػـ ،آخػػػػر

 أحقيػػػػة عػػػػدـ عمػػػػى يػػػػنص الػػػػذم ،الشػػػػرعييف المحػػػػاميف قػػػػانكف مػػػػف (3) المػػػػادة تضػػػػمنتو اٌمػػػػع القػػػػانكف

  :ىـ كاألصناؼ ،الشرعية المحاكـ أماـ يترافع أف الشرعي المحامي غير

 الصديؽ.-3 .الفركع أك األصكؿ أحد-2 الزكج.-1

                                                             

ـ المعمكؿ بو، المادة 1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ ) (1)
ـ، كقد نشر في الجريدة الرسمية 1986( لسنة 3(، عدلت ىذه المادة بإضافة ىذه الفقرة بمكجب القانكف المعدؿ رقـ )3(، بند )6)

 .86ـ صفحة  1986، 6، 1بتاريخ 
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  :األصناؼ ىذه وكالة لقبوؿ الخاصة الشروط

 المختصة. الشرعية المحكمة مف مسبؽ إذف عمى الحصكؿ-2

 بو. قامكا عمؿ أم لقاء أجرة بأم بالمطالبة األصناؼ ليذه األحقية عدـ-2

 .فييا صدر التي الدعاكل في إال مفعكؿ المذككر لئلذف يككف أالٌ -3

 إذا ،المتػػػػػػداعيف كصػػػػػػديؽ ،المػػػػػػادة ىػػػػػػذه بمكجػػػػػػب يتككػػػػػػؿ أف ألحػػػػػػد المحكمػػػػػػة صػػػػػػرحت أالٌ -4

 (1)العمؿ. ىذا ممارسة اعتاد أنو لممحكمة ظير

 وكالتػػػػو قبػػػػوؿ وشػػػػروط القاضػػػػي أمػػػػاـ الشػػػػرعي المحػػػػامي سػػػػمطات :الخامسػػػػة المسػػػػألة

  :ونفاذىا

 .الخاصة الوكالة في الشرعي المحامي سمطات :األوؿ النوع

 ،المحكمػػػػػػة أمػػػػػػاـ الككالػػػػػػة إثبػػػػػػات كيجػػػػػػب ،الخصػػػػػػكمة بإنيػػػػػػاء الخصػػػػػػـ عػػػػػػف ككيػػػػػػؿ المحػػػػػػامي

 كتخكلػػػػػو ،معينػػػػػة دعػػػػػكل فػػػػػي القضػػػػػاء أمػػػػػاـ المرافعػػػػػة لمحػػػػػاميا يخػػػػػكؿ رسػػػػػمي تككيػػػػػؿ بمثابػػػػػة كىػػػػػي

 مػػػػػا كػػػػػؿ تتنػػػػػاكؿ ،عامػػػػػة أك خاصػػػػػة كانػػػػػت إف ،الػػػػػدعكل بيػػػػػذه المتعمقػػػػػة القانكنيػػػػػة اإلجػػػػػراءات بجميػػػػػع

 قانكنيػػػػػة إجػػػػػراءات مػػػػػف ضػػػػػده تتخػػػػػذ أك يتخػػػػػذ مػػػػػا ككػػػػػؿ ،دعػػػػػاكل مػػػػػف عميػػػػػو يقػػػػػاـ أك المككػػػػػؿ يقيمػػػػػو

 ىػػػػػػذا يعنػػػػػػي ال كلكػػػػػػف ،ليػػػػػػا التمييػػػػػػد إلػػػػػػى بيػػػػػػا يقصػػػػػػد أك ،عمييػػػػػػا مترتبػػػػػػة أك ،قائمػػػػػػة بػػػػػػدعكل متعمقػػػػػة

 مػػػػػف بػػػػػد ال بػػػػػؿ ،اليمػػػػػيف تكجيػػػػػو فػػػػػي كال ،اإلقػػػػػرار فػػػػػي كال ،التحكػػػػػيـ فػػػػػي كال ،الصػػػػػمح فػػػػػي صػػػػػبلحيتو

 المحػػػػػامي يممػػػػػؾ ال المحاكمػػػػػة سػػػػػير أثنػػػػػاء كفػػػػػي ،التصػػػػػرفات هىػػػػػذ مػػػػػف تصػػػػػرؼ لكػػػػػؿ خػػػػػاص تككيػػػػػؿ

 خػػػػػػاص بتككيػػػػػػؿ إال الخبيػػػػػػر أك القاضػػػػػػي قبػػػػػػؿ مػػػػػػف لمػػػػػػدعكل رد ظيػػػػػػر إذا الػػػػػػدعكل فػػػػػػي االسػػػػػػتمرار

                                                             

ـ المعمكؿ بو، المادة 1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ ) (1)
ـ، كقد نشر في الجريدة الرسمية 1986( لسنة 3(، عدلت ىذه المادة بإضافة ىذه الفقرة بمكجب القانكف المعدؿ رقـ )1(، بند )6)

 .86ـ صفحة  1986، 6، 1بتاريخ 
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 كلػػػػذا ،اتػػػػداركي يمكػػػػف ال جسػػػػيمة أمػػػػكر مػػػػف الطمبػػػػات ىػػػػذه عمػػػػى يترتػػػػب لمػػػػا ؛بالخصػػػػكمة ارر بلسػػػػتمل

 (1).خاص تككيؿ عمى بناء إال الطمبات ىذه تجيب ال المحكمة فإف

 عنػػػػػد أك ،الشػػػػػرعية المحكمػػػػػة دائػػػػػرة فػػػػػي إال الككالػػػػػة تنظػػػػػيـ لػػػػػو يحػػػػػؽ ال الشػػػػػرعي كالمحػػػػػامي

  :تيةاآل الحاالت في ،العدؿ كاتب

 ،الشػػػػػرعية المحكمػػػػػة داخػػػػػؿ الطػػػػػبلؽ ككالػػػػػة تنظػػػػػيـ مػػػػػف بػػػػػد ال ىنػػػػػا كمػػػػػف ،الطػػػػػبلؽ إيقػػػػػاع-1

 ذلؾ. خارج تنظيميا يصح كال ،العدؿ كاتب عف أيضا كيصح

 ،الشػػػػػرعية المحػػػػػاكـ اختصػػػػػاص دائػػػػػرة مػػػػػف ىػػػػػك الػػػػػزكاج عقػػػػػد فإ إذ ،الػػػػػزكاج عقػػػػػد إجػػػػػراء-2

 ،فيػػػػػػو لمتزكيػػػػػر كمنعػػػػػػا االحتػػػػػراز فػػػػػػي زيػػػػػادة المحػػػػػػاكـ فػػػػػي تكثيقػػػػػػو كجػػػػػب كأىميتػػػػػػو العقػػػػػد ىػػػػػػذا كلدقػػػػػة

 .الطبلؽ إيقاع حاؿ حالو فيو االستثناء كرد كلذلؾ

 الككالػػػػػػػػػػة تتضػػػػػػػػػػمف أك ،خاصػػػػػػػػػػة ككالػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػى يحتػػػػػػػػػػاج القػػػػػػػػػػبض ألف كذلػػػػػػػػػػؾ القػػػػػػػػػػبض؛-3 

 التنفيػػػػػذ دائػػػػػرة باسػػػػػتحداث ذلػػػػػؾ بعػػػػػد عنػػػػػو نػػػػػتج مػػػػػا كىػػػػػذا ،المككػػػػػؿ عػػػػػف بػػػػػالقبض األحقيػػػػػة الخاصػػػػػة

 كفػػػػػػؽ الشػػػػػرعي التنفيػػػػػذ بشػػػػػأف ـ2016 لسػػػػػػنة (17) رقػػػػػـ بقػػػػػانكف قػػػػػرار كفػػػػػػؽ فمسػػػػػطيف فػػػػػي الشػػػػػرعي

 يرأسػػػػيا شػػػػرعية تنفيػػػػذ دائػػػػرة محكمػػػػة كػػػػؿ دائػػػػرة فػػػػي كتػػػػرتبط تنشػػػػأ) عمػػػػى تػػػػنص منيػػػػا (2) المػػػػادة

 مػػػػف يرأسػػػػيا القضػػػػاة تعػػػػدد كعنػػػػد ،المػػػػكظفيف مػػػػف كػػػػاؼو  كعػػػػدد المػػػػأمكر كيعاكنػػػػو ،لػػػػذلؾ ينػػػػدب قػػػػاضو 

 تنفيػػػػػذ دكائػػػػػر إنشػػػػػاء عنػػػػػو صػػػػػادر قػػػػػرار بمكجػػػػػب القضػػػػػاة لقاضػػػػػي كيجػػػػػكز ،الميمػػػػػة ىػػػػػذه إليػػػػػو تككػػػػػؿ

 عػػػػػف آخػػػػػر مبحػػػػػث فػػػػػي سػػػػػأكرده مػػػػػا ذاىػػػػػك  (لػػػػػذلؾ الضػػػػػركرة دعػػػػػت إذا األخػػػػػرل المحػػػػػاكـ فػػػػػي شػػػػػرعية

 ،المككػػػػػؿ حػػػػػؽ بقػػػػػبض يطالػػػػػب أف بػػػػػد كال ،(2) الشػػػػػرعي التنفيػػػػػذ دائػػػػػرة فػػػػػي الشػػػػػرعي المحػػػػػامي عمػػػػػؿ

                                                             

بحث حكؿ الككالة بالخصكمة أك الككالة بإجراء معيف في إجراءات الخصكمة، مدكنة المحامي اليمني أميف الربيعي في  (1)
 .ameenlawyer.blogspot.com/2013/10/blog-post_3024.htm، 2013، 28اإلثنيف، أكتكبر 

(، 2ـ بشأف التنفيذ الشرعي، المادة )2016( لسنة 17قرار بقانكف رقـ ) (2)
muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=1685 
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 تككيػػػػػػؿ إلػػػػػػى يحتػػػػػػاج التصػػػػػػرفات ىػػػػػػذه مػػػػػػف تصػػػػػػرؼ فػػػػػػأم ،القػػػػػػبض تنفيػػػػػػذ إجػػػػػػراءات متابعػػػػػػة كلػػػػػػيس

 (1) .المككؿ مف خاص

 العامة. الوكالة في الشرعي المحامي سمطات :الثاني النوع

 بػػػػػػاألمكر يتعمػػػػػػؽ مػػػػػػا بجميػػػػػػع مككمػػػػػػو عػػػػػػف المحػػػػػػامي قيػػػػػػاـ تتضػػػػػػمف التػػػػػػي العامػػػػػػة الككػػػػػػاالت

 أك العػػػػػدؿ كاتػػػػػب لػػػػػدل تنظيميػػػػػا فيػػػػػتـ ،الشػػػػػرعية المحػػػػػاكـ اختصػػػػػاص ضػػػػػمف تػػػػػدخؿ التػػػػػي كاألعمػػػػػاؿ

 المحكمػػػػػة داخػػػػػؿ فػػػػػي تنظيميػػػػػا إلػػػػػى الشػػػػػرعييف المحػػػػػاميف مػػػػػف كثيػػػػػر كيمجػػػػػأ، (2)ـالمحػػػػػاك تمػػػػػؾ لػػػػػدل

 كالرسػػػػكـ ،التكػػػػاليؼ فػػػػي كأكفػػػػر ،التنظػػػػيـ فػػػػي أيسػػػػر ألنيػػػػا ؛العػػػػدؿ كاتػػػػب عنػػػػد مػػػػنيـ كقميػػػػؿ ،الشػػػػرعية

 .المحكمة داخؿ عمميا عند ،بيا المتعمقة

 شبببزوط فبببي وانمببببَىٌ انفمبببه ثبببيٍ وانخبببالف انشبببجه أوجبببه :انزاثبببغ انًطهبببت 

 .انشزػي انًحبيي

 بنكعيػػػػػػػػو المحػػػػػػػػامي كشػػػػػػػػركط ،الفقػػػػػػػػو ناحيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػرعي المحػػػػػػػػامي شػػػػػػػػركط بيػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػد

 شػػػػركط فػػػػي كبيػػػػرا تكافقػػػػا كجػػػػدت الشػػػػركط ىػػػػذه عػػػػرض كبعػػػػد ،القػػػػانكف ناحيػػػػة مػػػػف كالشػػػػرعي النظػػػػامي

 فػػػػي كثيػػػػرة شػػػػكميةال شػػػػركطال كلكػػػػف ،كالمضػػػػمكف المكضػػػػكع ناحيػػػػة مػػػػف كالقػػػػانكف الفقػػػػو بػػػػيف المحػػػػامي

 المحامػػػػػػػاة ألف كذلػػػػػػػؾ الفقيػػػػػػػاء؛ عنػػػػػػػد مكجػػػػػػػكدة تكػػػػػػػف لػػػػػػػـ ،اليػػػػػػػكـ المحػػػػػػػاكـ داخػػػػػػػؿ ،المحػػػػػػػامي ككالػػػػػػػة

 كشػػػػػركطيا ضػػػػػكابطيا ليػػػػػا ،مينػػػػػة باعتبارىػػػػػا السػػػػػابؽ فػػػػػي يكػػػػػف لػػػػػـ ان حػػػػػديث مسػػػػػمى أخػػػػػذت الشػػػػػرعية

 يكػػػػػػف لػػػػػػـ مػػػػػػا كىػػػػػػذا ،كمزاكلتيػػػػػػا ممارسػػػػػػتيا لغيػػػػػػرىـ يصػػػػػػح ال ،بيػػػػػػا فك المختصػػػػػػ كرجاليػػػػػػا ،القانكنيػػػػػػة

 خبلفان. نعده فبل الفقياء زمف في السابؽ في مكجكدا

                                                             

بحث حكؿ الككالة بالخصكمة أك الككالة بإجراء معيف في إجراءات الخصكمة، مدكنة المحامي اليمني أميف الربيعي في  (1)
 .ameenlawyer.blogspot.com/2013/10/blog-post_3024.htm، 2013، 28اإلثنيف، أكتكبر 

ـ المعمكؿ بو، المادة 1997( لسنة 20ـ كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ ) (2)
ـ، كقد نشر في الجريدة الرسمية 1986( لسنة 3(، عدلت ىذه المادة بإضافة ىذه الفقرة بمكجب القانكف المعدؿ رقـ )3(، بند )6)

 .86ـ صفحة  1986، 6، 1بتاريخ 
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 الشػػػػػرعي المحػػػػػامي شػػػػػروط فػػػػػي والقػػػػػانوف الفقػػػػػو بػػػػػيف التفػػػػػاؽ أوجػػػػػو :األوؿ الفػػػػػرع 

  :كاآلتي

 المحػػػػػػاميف قػػػػػػانكف فػػػػػػيك  ،الشػػػػػػرعية المحامػػػػػػاة مينػػػػػػة فػػػػػػي العامػػػػػػة المكضػػػػػػكعية الشػػػػػػركط-1 

 مجمػػػػػػػة مػػػػػػػف كمسػػػػػػػتمدة ،كأحكامػػػػػػػو الفقػػػػػػػو مػػػػػػػف منبثقػػػػػػػة ،الشػػػػػػػرعييف المحػػػػػػػاميف كتعميمػػػػػػػات ،الشػػػػػػػرعييف

 .فقط معو فؽيت ال ،لمفقو تابعان  كاف القانكف فإ نقكؿ أف ىنا كاألصح ،(1)العدلية األحكاـ

 كأخبلقيػػػػػػػػػات ،الفقػػػػػػػػػو أحكػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػف منبثقػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػرعية المحامػػػػػػػػػاة مينػػػػػػػػػة كآداب أعػػػػػػػػػراؼ-2 

 حالػػػػػة فػػػػػي مسػػػػػؤكؿ كىػػػػك ،مككمػػػػػو عػػػػػف الػػػػدفاع عنػػػػػد كاإلخػػػػػبلص ،األمانػػػػة استحضػػػػػار مثػػػػػؿ ،اإلسػػػػبلـ

  .(2)ككالتو حدكد تجاكز

  الشرعي. المحامي شروط في والقانوف الفقو بيف الخالؼ أوجو :الثاني الفرع

 الشػػػػػػػكمية اإلجػػػػػػػراءات بعػػػػػػػض مػػػػػػػف ،المحامػػػػػػػاة مينػػػػػػػة عمػػػػػػػى القػػػػػػػانكف أضػػػػػػػافو فيمػػػػػػػا فتظيػػػػػػػر

 مكجػػػػػكدة تكػػػػػف لػػػػػـ ضػػػػػكابط كفػػػػػؽ تمػػػػػارس مينػػػػػة إلػػػػػى بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة حكلػػػػػت التػػػػػي ،كالتنظيميػػػػػة

 :اآلتي النحك عمى كىي ،اإلسبلمي الفقو في

 ،المحػػػػامي شػػػػخص فػػػػي خاصػػػػة شػػػػركط تػػػػكافر مػػػػف بػػػػد ال لممحامػػػػاة التقػػػػدـ طالػػػػب أىميػػػػة فػػػػي .1

 إجػػػػػػازة عمػػػػػػى كالحصػػػػػػكؿ ،الياشػػػػػػمية األردنيػػػػػػة المممكػػػػػػة فػػػػػػي مقيمػػػػػػا يكػػػػػػكف أف مثػػػػػػؿ بيانػػػػػػو سػػػػػػبؽ كمػػػػػا

تمامػػػػو ،المينػػػػة بتعػػػػاطي  مػػػػف المحػػػػاميف سػػػػجؿ فػػػػي اسػػػػمو يسػػػػجؿ كأف ،عمػػػػره مػػػػف فيكالعشػػػػر  لمثانيػػػػة كا 

 فػػػػػي بالخصػػػػكمة الككالػػػػة شػػػػركط فػػػػي تكػػػػف لػػػػـ مسػػػػػتحدثة شػػػػكمية شػػػػركط فيػػػػذه ،القضػػػػاة قاضػػػػي قبػػػػؿ

 (3)القديـ.

                                                             

 (.834(، المادة )2/595المذكرات اإليضاحية في القانكف المدني األردني ) (1)
( مف قانكف المحاميف الشرعييف 21(، بمقتضى المادة )24( كالمادة )4ـ المادة )1987تعميمات المحاميف الشرعييف عاـ  (2)

 ـ.1952لسنة
ـ المعمكؿ بو، المادة 1997( لسنة 20لمعدؿ بالقانكف رقـ )ـ كا1952( لسنة 12تعميمات المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ ) (3)
 (.8(، كالمادة )3)
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 ،التػػػػػدريب مػػػػػدة تحػػػػػدد التػػػػػي العمميػػػػػة كالمػػػػػؤىبلت ،ككيفيتػػػػػو التػػػػػدريب بمػػػػػدة قػػػػػةالمتعم الشػػػػػركط .2

 أمػػػػػػكر ،الشػػػػػػرعية المحكمػػػػػػة مػػػػػػف عمييػػػػػػا كالمصػػػػػػادقة المحػػػػػػامي أسػػػػػػتاذه مػػػػػػف شػػػػػػيادة عمػػػػػػى كالحصػػػػػػكؿ

 .القديـ في تكف لـ الشرعي المحامي لمينة الحديث التطكر تطمبيا مستحدثة

 مكػػػػرس عميػػػػو دالػػػػة إشػػػػارة كضػػػػع مػػػػع المحامػػػػاة ألعمػػػػاؿ مكػػػػرس الئػػػػؽ مكتػػػػب لػػػػو يكػػػػكف أف  .3

شػػػػػػػػػعار ،(1)المينػػػػػػػػػة ألعمػػػػػػػػاؿ  لممحػػػػػػػػػاميف مدنيػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػركات نشػػػػػػػػاءإ عنػػػػػػػػػد القضػػػػػػػػػاة قاضػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػكاف كا 

 النظػػػػػػاـ يعينػػػػػػو الػػػػػػذم الخػػػػػػاص بػػػػػػالرداء المحكمػػػػػػة أمػػػػػػاـ الػػػػػػدعكل رؤيػػػػػػة خػػػػػػبلؿ يظيػػػػػػر أف ،الشػػػػػػرعييف

 مػػػػف كىػػػػي اإلسػػػػبلمي الفقػػػػو فػػػػي مكجػػػػكدة تكػػػػف لػػػػـ مسػػػػتحدثة شػػػػركط فيػػػػي سػػػػابقا كرد كمػػػػا ،الػػػػداخمي

 تكافػػػػؽ التػػػػي العامػػػػة المصػػػػالح مػػػػف تعتبػػػػر نيػػػػاإ بػػػػؿ ،الغػػػػراء الشػػػػريعة قكاعػػػػد تخػػػػالؼ ال التػػػػي األمػػػػكر

 .األمة حاؿ كتنظـ ،الشريعة مقاصد

 يككػػػػؿ التػػػػي القضػػػػية يتحػػػػرل أف المحػػػػامي اشػػػػتراط فػػػػي ،القػػػػانكف عػػػػف اإلسػػػػبلمي الفقػػػػو تفػػػػرد .4

 فػػػػي يتككػػػػؿ أف لػػػػو يحػػػػؽ فػػػػبل ،بػػػػدعكاه ان ظالمػػػػ لػػػػيس كأنػػػػو ،مػػػػبطبل كلػػػػيس ،حػػػػؽ عمػػػػى ككيمػػػػو أفك  بيػػػػا

 ،الشػػػػرعي المحػػػػامي عمػػػػؿ أسػػػػاس ىػػػػك الػػػػذم لمحػػػػؽ كمنػػػػاؼو  ،باطػػػػؿ عمػػػػى ككيمػػػػو أف فييػػػػا يعمػػػػـ قضػػػػية

 كال ،الباطػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػدعي المػػػػػػػػتيـ عمػػػػػػػػى الككالػػػػػػػػة تجػػػػػػػػكز كال) لمحطػػػػػػػػاب الجميػػػػػػػػؿ مكاىػػػػػػػػب فػػػػػػػػي كرد كمػػػػػػػػا

خػػػػػػ تىكيػػػػػػف كىالى ": ىتعػػػػػػال قكلػػػػػػو فػػػػػػي كالػػػػػػدليؿ ،)عنػػػػػػو المجادلػػػػػػة يفى لٍِّم ًن ا اًئ صػػػػػػيمن فك  ،[105 :النسػػػػػػاء] "خى  ا 

 الٌ كأ دينػػػػو عمػػػػى يػػػػتحفظ أف لممحػػػػامي كينبغػػػػي ،تجػػػػكز ال الخصػػػػكمة فػػػػي المػػػػتيـ المبطػػػػؿ عػػػػف النيابػػػػة

 القنػػػػػاع كشػػػػاؼ فػػػػي كرد كمػػػػا ،(2)حػػػػػؽ عمػػػػى فيػػػػو مككمػػػػو أف ،يقينػػػػو فيػػػػػو يقبػػػػؿ مطمػػػػب فػػػػي إالٌ  يتككػػػػؿ

                                                             

( مف قانكف المحاميف الشرعييف 21، بمقتضى المادة )3، 2، 1( بند 4ـ المادة )1987تعميمات المحاميف الشرعييف عاـ  (1)
 ـ.1952لسنة 

 .(5/185الحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ) (2)
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 عػػػالـ غيػػػر كىػػػك نفيػػػو أك حػػػؽ إثبػػػات فػػػي غيػػػره عػػػف يخاصػػػـ أف ألحػػػد يجػػػكز ال) اإلقنػػػاع مػػػتف عػػػف

 .(1)(أمره بحقيقة

 سػػػػػػػػبؽ لقػػػػػػػػد ذميػػػػػػػػان؟ يكػػػػػػػػكف أف الشػػػػػػػػرعي لممحػػػػػػػػامي يحػػػػػػػػؽ فيػػػػػػػػؿ ،الػػػػػػػػذمي المحػػػػػػػػامي ككالػػػػػػػػة .5

 تػػػػػكفر كجػػػػػكب ىػػػػػكك  ،الباحػػػػػث هى اعتمػػػػػادإلػػػػػ مػػػػػاؿ كمػػػػػا ،الػػػػػذمي ككالػػػػػة فػػػػػي الفقييػػػػػة اآلراء كعرضػػػػػت

 ،العدالػػػػة مػػػػف :تيػػػػةاآل الشػػػػركط لكػػػػؿ األساسػػػػي المػػػػدخؿ ألنػػػػو الشػػػػرعي؛ المحػػػػامي عنػػػػد اإلسػػػػبلـ شػػػػرط

 الػػػػػػبعض عنػػػػػػد أصػػػػػػبحت المحامػػػػػػاة مينػػػػػػة كأف ،الػػػػػػذمـ فسػػػػػػاد مػػػػػػع كبػػػػػػاألخص ،كاإلخػػػػػػبلص ،كاألمانػػػػػػة

 أك ،اهلل تقػػػػكل إلػػػػى النظػػػػر دكف المحػػػػامي يجنيػػػػو الػػػػذم ،الكبيػػػػر المػػػػربح تحقيػػػػؽ منيػػػػا اليػػػػدؼ ،تجػػػػارة

 ،لدينػػػػػو يحػػػػػتكـ ال مػػػػػف تككيػػػػػؿ لنػػػػػا فكيػػػػػؼ ،مككمػػػػػو قضػػػػػية فػػػػػي ،كالباطػػػػػؿ الحػػػػػؽ أك ،كالحػػػػػراـ الحػػػػػبلؿ

 لػػػػـ مػػػػا كىػػػػذا ،يعطيػػػػو ال الشػػػػيء ففاقػػػػد ؟!نفسػػػػو خاصػػػػة فػػػػي اهلل لشػػػػرع يحػػػػتكـ يكػػػػف لػػػػـ إذا عنػػػػا يتككػػػػؿ

  .مكاده مف أم في القانكف يشترطو

 القضػػػػػػػايا ألف كذلػػػػػػػؾ الحاضػػػػػػػر؛ كقتنػػػػػػػا فػػػػػػػي الشػػػػػػػرعي ممحػػػػػػػاميل األخػػػػػػػبلؽ إلزاميػػػػػػػة كجػػػػػػػكب .6

 كضػػػػػماف ،كاسػػػػػتقامتو المجتمػػػػػع سػػػػػير عمػػػػػى تػػػػػأثيرا كأكثرىػػػػػا ،القضػػػػػايا أخطػػػػػر مػػػػػف ىػػػػػي يتكالىػػػػػا التػػػػػي

 الطػػػػػػػبلؽ قضػػػػػػػايا فػػػػػػػي أمكػػػػػػػف مػػػػػػػا الػػػػػػػزكجيف بػػػػػػػيف كاإلصػػػػػػػبلح ،األسػػػػػػػرة كسػػػػػػػبلمة لؤلطفػػػػػػػاؿ الحقػػػػػػػكؽ

 كجػػػػػب كبالتػػػػػالي ،اإلسػػػػػبلـ أخػػػػػبلؽ عػػػػػف مجػػػػػردا صػػػػػرفا ماديػػػػػا اليػػػػػدؼ يكػػػػػكف أف ال ،كالنػػػػػزاع كالشػػػػػقاؽ

 تمػػػػػـز التػػػػػي القػػػػػكانيف كنظػػػػػـ ،ألىميتػػػػػو مػػػػػكاده؛ ثنايػػػػػا فػػػػػي الشػػػػػركط ىػػػػػذه كاعتبػػػػػار القػػػػػانكف إلػػػػػى النظػػػػػر

فقضػػػػاياه حساسػػػػيةل الحاضػػػػر كقتنػػػػا فػػػػي ،اإلسػػػػبلـ بأخبلقيػػػػات عممػػػػو فػػػػي الشػػػػرعي المحػػػػامي كػػػػاف  ،كا 

القػػػػانكف يطمػػػػب شػػػػيادة حسػػػػف كسػػػػمكؾ فػػػػي سػػػػير عمػػػػؿ المحػػػػامي الشػػػػرعي إال أنػػػػو ال بػػػػد مػػػػف كجػػػػكد 

                                                             

 (. كينظر تيسير طو، الككالة بالخصكمة )رسالة ماجستير(3/483البيكتى الحنبمى، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )منصكر  (1)
 .(68)ص
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نقابػػػػػػػػة أك ىيئػػػػػػػػة رقابػػػػػػػػة كتفتػػػػػػػػيش يكػػػػػػػػكف عمميػػػػػػػػا متابعػػػػػػػػة الزاميػػػػػػػػة األخػػػػػػػػبلؽ فػػػػػػػػي سػػػػػػػػمكؾ المحػػػػػػػػامي 

 ،كىذا مف التكصيات التي سأكردىا في نياية الدراسة .الشرعي

 لمتعيػػػػػيف مػػػػػدخبل أصػػػػػبحت ،المينػػػػػة تعػػػػػاطي فػػػػػي الشػػػػػرعي ممحػػػػػاميل إجػػػػػازة عمػػػػػى الحصػػػػػكؿ .7

 ان قاضػػػػػي يكػػػػػكف بػػػػػأف ألىميتػػػػػو يتناسػػػػػب بمػػػػػا المحػػػػػامي شػػػػػركط ضػػػػػبط مػػػػػف بػػػػػد ال كلػػػػػذلؾ القضػػػػػاء؛ فػػػػػي

 ىػػػػػػـ الشػػػػػػرعي لمقضػػػػػػاء المػػػػػػؤىميف أكثػػػػػػر أف الحاضػػػػػػرة أيامنػػػػػػا فػػػػػػي يبلحػػػػػػظ مػػػػػػا كىػػػػػػذا ،المسػػػػػػتقبؿ فػػػػػػي

  ف.ك المحام

 

 

 

 



89 
 

 .ػًهه وحذود انشزػي نهًحبيي انؼمذ يحم :انضبدس انًجحث

 .وانمبَىٌ انفمه في انشزػي نهًحبيي انؼمذ يحم :األول انًطهت

 بػػػػػػػػو التػػػػػػػػـز مػػػػػػػػا عػػػػػػػػيف كىػػػػػػػػك ،مكضػػػػػػػػكعيا أم بالخصػػػػػػػػكمة لمككالػػػػػػػػة العقػػػػػػػػد بمحػػػػػػػػؿ كيقصػػػػػػػػد

 المحػػػػامي إليػػػو أسػػػػند مػػػا كػػػؿ يتضػػػػمف بمػػػا الككيػػػػؿ عمػػػؿ ىػػػكك  ،قريبػػػػا أك محاميػػػا كػػػػاف سػػػكاء -الككيػػػؿ

 مػػػػػػػػف كغيرىػػػػػػػػا ،لممحاكمػػػػػػػػات كاسػػػػػػػػتماع ،مرافعػػػػػػػػات مػػػػػػػػف بالقضػػػػػػػػية يتعمػػػػػػػػؽ كمػػػػػػػػا ،مككمػػػػػػػػو قبػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف

 يػػػػػػػػػانكع ك ،الككالػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػند يكضػػػػػػػػػح أف بػػػػػػػػػد كال ،المحػػػػػػػػػامي عمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف تعتبػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػي اإلجػػػػػػػػػراءات

  :يأتي ما كىي الككالة عقد محؿ في شركط تكافر مف بد كال ،التحديد كجو عمى مكضكعياك 

  :النيابة يقبؿ مما تكوف أف-2

 كػاف فمػا ،عميػو متفؽ شرط كىذا كشرعا عقبل جكزي مما فيو أككؿ الذم العمؿ أف بذلؾ كيقصد

 مخالفػػا فيػػو المككػػؿ يكػػكف أف يصػػح فػػبل ،لغيػػره نيابػػة عميػػو محظػػكرا كػػاف لنفسػػو الككيػػؿ عمػػى محظػػكرا

 .(1)القمار أك الخمر شراءب كالككالة ،لمشرع

  :امعموم المحامي وكالة محؿ يكوف أف -1

 بتككيػػؿ يكػػكف أف لممحػػامي فػػاألكلى ؛كضػػبطيا الككالػػة نػػكع تحديػػد مػػف بػػد ال المحػػامي فككالػػة

 المككؿ بيف اختبلؼ حدكث كلمنع ؛الجيؿ نتيجة ككالتو حدكد في تجاكز أك نزاع حصكؿ لعدـ ؛خاص

 كاإلجػػراءات باألعمػػاؿ القيػػاـ المحػػامي خػػكؿت التػػي كىػػي ؛عامػػة الككالػػة تكػػكف قػػد ذلػػؾ كمػػع، (2)كالككيػػؿ

 فميػا ،الحكػـ ريصػد أف إلػى التحفظيػة اإلجػراءات كاتخػاذ فييػا الػدفاع أك كمتابعتيػا الػدعكل لرفع البلزمة

 المحكمػة أك العػدؿ كاتػب عنػد تنظيميػا كجػكب إلػى باإلضػافة ،العامػة الككالػة فػي ذكرىػا كسبؽ ضكابط

                                                             

تكممة المطيعي  (181/ 5) خميؿ مختصر شرح في الجميؿ مكاىب ،الحطاب الرعيني،(19/10، السرخسي، المبسكط )(1)
 .(63/ 5) المغني ،قدامة البف ،(14/121النككم، المجمكع شرح الميذب )،
(، الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي، الكسيط في المذىب، المحقؽ: 183ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ص:  (2)

 (.3/279)1417القاىرة، ط: األكلى،  –أحمد محمكد إبراىيـ، محمد محمد تامر، دار السبلـ 
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 لصػػحة )يشػػترط ج الفقػػرة فػػي األردنػػي المػػدني القػػانكف فػػي (834) المػػادة فػػي كرد الشػػرط كىػػذ ،الشػػرعية

 بػػػو المككػػػؿ يكػػػكف أف "يمػػػـز (1468) كالمػػػادة، (1)لمنيابػػػة( كقػػػاببل معمكمػػػا بػػػو المككػػػؿ يكػػػكف أف الككالػػػة

 .(2)الككالة" إيفاء معو يمكف عمما معمكما

 ،التككيػؿ عنػد لممككػؿ ثابتػاك  ،فيػو التصػرؼ حػؽ ولػو الخصػومة في حؽ ؿلمموك   يكوف أف-3

  :مسألتاف بذلؾ كيتعمؽ، (3)فيو التككيؿ يممؾ ال التصرؼ يممؾ ال مف ألف ؛بدىي أمر كىك

 اإلنابة. يقبؿ فيما إل تصل ل المحامي وكالة :األولى المسألة

 يككػػػؿ أف لئلنابػػػة كقػػػاببل فيػػػو يتصػػػرؼ أف المككػػػؿ يسػػػتطيع عقػػػد كػػػؿ المحػػػامي عمػػػؿ يتضػػػمف

 )الككالػػة (833) المػػادة األردنػػي المػػدني القػػانكف فػػي كرد كمػػا ،الػػذكر سػػابقة الشػػركط كفػػؽ فيػػو المحػػامي

( جائز تصرؼ في نفسو مقاـ آخر شخصا بمقتضاه المككؿ يقيـ عقد  .(4)معمـك

 المحػػامي وكالػػة بمحػػؿ وعالقتػػو ،الشػػرعية لممحػػاكـ الػػوظيفي الختصػػاص :الثانيػػة المسػػألة

 الشرعي.

 المحػاكـ كيتبعو ،األردني القانكف كفؽ كتخصصاتيا المحاكـ مف نكع مف أكثر ظيكر بمقتضى

 المحػػامي لعمػػؿ تخصػػص ظيػػر أساسػػيا كعمػػى ،شػػرعية كمحػػاكـ ،نظاميػػة محػػاكـ بظيػػكر فمسػػطيف فػػي

 المحػامي عمػؿف ،القػانكف مكجػب كفػؽ النظػامي المحػامي عنيػا يترافػع التي القضايا عف يختمؼ الشرعي

 كالكقػػؼ ،الشخصػػية األحػػكاؿ مسػػائؿ فػػي ىػػي ،الشػػرعية المحػػاكـ فػػي عممػػو اختصػػاص كحػػدكد ،الشػػرعي

 المحػػاكـ دكف الشػػرعية المحػػاكـ إلػػى تتبػػع التػػي القضػػايا كىػػي ،أخػػرل أمػػكر مػػف بيػػا يتعمػػؽ كمػػا كالػػديات

                                                             

 .(834(، المادة)595، 2ني األردني )المذكرات اإليضاحية لمقانكف المد (1)
 (.285لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (2)
 (.3/280الكسيط في المذىب ) (3)
 (.833(، المادة )595، 2المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني ) (4)
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 إجػازة فػي المختصػة الجيػة عػف تختمػؼ الشػرعي المحػامي إجازة في المختصة الجية كيتبعيا ،النظامية

 .(1)عنيا يترافع أف يصح التي كالقضايا ،النظامي المحامي

 .انشزػي انًحبيي وكبنخ حذود :انثبَي انًطهت

 الشرعي. المحامي لعمؿ المحددة القوانيف :األوؿ الفرع

 الػػػػػذم ،المحػػػػػاكـ تشػػػػػكيؿ قػػػػػانوف منيػػػػػا قػػػػػكانيف لعػػػػػدة يتبػػػػػع الشػػػػػرعي لممحػػػػػامي العقػػػػػد محػػػػػؿ

 ألف كذلػػػػؾ ؛الشخصػػػػية األحػػػػواؿ وقػػػػانوف الشػػػػرعية المحػػػػاكـ فػػػػي المحػػػػامي عمػػػػؿ حصػػػػر خبللػػػػو مػػػػف

 القضػػػػػايا رأسػػػػػيا كعمػػػػػى ،الشػػػػػرعية المحػػػػػاكـ اختصػػػػػاص فػػػػػي يػػػػػدخؿ الشػػػػػرعي المحػػػػػامي عمػػػػػؿ حػػػػػدكد

 المػػػػػادة كفػػػػػؽ اإلسػػػػػبلمية باألكقػػػػػاؼ المختصػػػػػة كاألمػػػػػكر الديػػػػػة كقضػػػػػايا الشخصػػػػػية بػػػػػاألحكاؿ المتعمقػػػػػة

 أكردىػػػػا حيػػػػث ،الشػػػػرعية المحاكمػػػػات أصػػػػوؿ وقػػػػانوف ،الشػػػػرعية المحػػػػاكـ تشػػػػكيؿ قػػػػانكف مػػػػف (22)

 .بالتفصيؿ

 المحػػػػامي اختصػػػػاص فػػػػي تػػػػدخؿ التػػػػي والقانونيػػػػة الشػػػػرعية اإلجػػػػراءات :الثػػػػاني الفػػػػرع

 الشرعي.

 كالمشػػػػػػكرة الػػػػػػرأم إبػػػػػػداء فػػػػػػي الشػػػػػػرعية المحػػػػػػاكـ فػػػػػػي الشػػػػػػرعي المحػػػػػػامي ميمػػػػػػة كتػػػػػػتمخص 

 قضػػػػػػايا مػػػػػػف يتبػػػػػػع مػػػػػػا ىنػػػػػػا كأقصػػػػػػد المختصػػػػػػة الجيػػػػػػات أمػػػػػػاـ ،عػػػػػػنيـ بالػػػػػػدفاع كالقيػػػػػػاـ ،لمػػػػػػككمييـ

 كجيػػػػػة عػػػػػرض الشػػػػػرعي لممحػػػػػامي كأيضػػػػػا ،الػػػػػكظيفي عمميػػػػػا اختصػػػػػاص كحػػػػػدكد ،الشػػػػػرعية لممحػػػػػاكـ

 حددتػػػػػو مػػػػػا كفػػػػػؽ ،الخصػػػػػكمات إنيػػػػػاء فػػػػػي القاضػػػػػي مػػػػػؿع كتسػػػػػييؿ ،طريقػػػػػة بأفضػػػػػؿ مككمػػػػػو نظػػػػػر

 المحامػػػػاة مينػػػػة تتػػػػألؼ ) :يمػػػػي مػػػػا عمػػػػى نصػػػػت حيػػػػث ،الشػػػػرعييف المحػػػػاميف قػػػػانكف مػػػػف (2)المػػػػادة

 أـ ابتدائيػػػػػػػة ،شػػػػػػػرعية محكمػػػػػػػة أيػػػػػػػة أمػػػػػػػاـ ،كالقانكنيػػػػػػػة ،الشػػػػػػػرعية بػػػػػػػاإلجراءات القيػػػػػػػاـ مػػػػػػػف الشػػػػػػػرعية

                                                             

 (.2ـ، المادة )1959سنة قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ل (1)
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 آخػػػػػر حتػػػػػى تقػػػػػديميا يػػػػػكـ مػػػػػف معاممػػػػػة أك دعػػػػػكل أيػػػػػة فػػػػػي ،آخػػػػػر شػػػػػخص عػػػػػف بالنيابػػػػػة ،اسػػػػػتئنافية

  :ذلؾ كيشمؿ فييا تنفذ معاممة

 بالنيابة بعمؿ يقكـ شخص أم أك لجنة أك مجمس أم لدل آخر شخص عف بالنيابة الحضكر-1

 أخرل رسمية دائرة أية أك ،اإلجراء دائرة كلدل ،قراراتيا مف لقرار تنفيذان  أك ،شرعية محكمة أية عف

 .الشرعية المحاكـ لدل بو مككؿ ىك بما يتعمؽ لعمؿ

 .الشرعية المحاكـ في الستعماليا كالمكائح ،المستندات تنظيـ-2

 .كالقانكنية ،الشرعية المسائؿ في لممككميف المشكرة أك الرأم إسداء-3

 .(1)مينتو نطاؽ ضمف تقع التي المعامبلت جميع مبلحقة-4

                                                             

 ـ.1977(، كفؽ المادة المعدلة لسنة 2ـ، المادة )1952قانكف المحاميف الشرعييف لسنة  (1)
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 :انشزػيخ انًحبيبح أحكبو :انثبَي انفصم
 .وواججبته وانمبَىٌ انفمه ثيٍ انشزػي انًحبيي حمىق :األول انًجحث
 .وواججبته انشزػي انًحبيي حمىق :األول انًطهت

  الشرعي. المحامي حقوؽ :األوؿ الفرع
 ،الككالػػػػػة بمفيػػػػػكـ يتعمػػػػػؽ مػػػػػا منيػػػػػا ،كمتعػػػػػددة كثيػػػػػرة حقػػػػػكؽ اإلسػػػػػبلمي الفقػػػػػو فػػػػػي لممحػػػػػامي

 كىػػػػػي اإلسػػػػػبلمي الفقػػػػػو فػػػػػي المحػػػػػامي حقػػػػػكؽ مػػػػػف جممػػػػػة كسػػػػػأعرض ،بالخصػػػػػكمة يتعمػػػػػؽ مػػػػػا كمنيػػػػػا

  :كاآلتي

  :بو وكؿ بما التصرؼ ولية في المحامي حؽ :أول

 مككمػػػػو تمثيػػػػؿ أحقيػػػػة ثبػػػػكت ىػػػػك ،مككمػػػػو عػػػػف التصػػػػرؼ كاليػػػػة فػػػػي المحػػػػامي بأحقيػػػػة كيقصػػػػد

  :تيةاآل الضكابط كفؽ، (1)فيو ككؿ ما حدكد في وعن التصرفات في نائب ألنو بالخصكمة؛

 عنػػػػػو يػػػػػدافع أف المككػػػػػؿ منػػػػػو طمػػػػػب فمػػػػػك ،مشػػػػػركعة بطريقػػػػػة مككمػػػػػو عػػػػػف الػػػػػدفاع كػػػػػكفي أف -1

 إال لػػػػػو كلػػػػػيس ،الشػػػػػاىد أك لمقاضػػػػػي رشػػػػػكة تقػػػػػديـ مثػػػػػؿ ،القبػػػػػكؿ لػػػػػو يكػػػػػف لػػػػػـ مشػػػػػركعة غيػػػػػر بطريػػػػػؽ

 اهلل رضػػػػػػي- العػػػػػاص بػػػػػف عمػػػػػرك بػػػػػف اهلل عبػػػػػد عػػػػػػف) كرد لمػػػػػا ؛سػػػػػكاىا دكف الشػػػػػرعية السػػػػػبؿ بػػػػػاعتٌ ا

ػػػػفٍ  أربػػػػع» :-كسػػػػمـ عميػػػػو اهلل صػػػػمى- اهلل رسػػػػكؿي  قػػػػاؿ :قػػػػاؿ -عنيمػػػػا  ،خالصػػػػان  منافقػػػػان  كػػػػاف فيػػػػو كيػػػػفٌ  مى

ػػػػفٍ  ٍصػػػػمىة فيػػػػو كانػػػػت كمى ٍصػػػػمىة فيػػػػو كانػػػػت مػػػػنيف خى ػػػػافى  اٍئػػػػتيمف ًإذا :يىػػػػدىعىيىا حتػػػػى ،النِّفػػػػاؽ ًمػػػػفى  خى ذا ،خى  كا 

ذا ،كػػػػػذىبى  حػػػػػدَّث ػػػػػدىرى  عاىىػػػػػدى  كاً  ذا ،غى  أف الشػػػػػرعي لممحػػػػػامي يحػػػػػؽ ال كبالتػػػػػالي .(2)( «فجػػػػػر خاصػػػػػـ كاً 

 كاليتػػػػػػو فػػػػػػي المسػػػػػػتقيـ كالطريػػػػػػؽ الحػػػػػػؽ يأخػػػػػػذ أف بػػػػػػد ال بػػػػػػؿ ،ككساكسػػػػػػو المككػػػػػػؿ أحقػػػػػػاد كراء يسػػػػػػير

  .بالككالة بالتصرؼ

                                                             

 (. 6/24الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (1)
 .(1/16البخارم، صحيح البخارم ) (2)
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 حػػػػػػدكد عػػػػػػف الخػػػػػػركج لػػػػػػو يجػػػػػػكز فػػػػػػبل ،مككمػػػػػػو عػػػػػػف الػػػػػػدفاع فػػػػػػي أمػػػػػػيف بالخصػػػػػػكمة الككيػػػػػػؿ -2

 ألف ؛المككػػػػػؿ عمػػػػػى بػػػػالنفع تعػػػػػكد المخالفػػػػػة كانػػػػت إذا إال ،الضػػػػػماف عميػػػػػوك  مقصػػػػران  عػػػػػدٌ  الكا   ،الككالػػػػة

 صػػػػح ،بخمسػػػػمئة لمصػػػػمحتو فصػػػػالح ،بمئػػػػة الصػػػػمح عمػػػػى ككمػػػػو لػػػػك كمػػػػا ،داللػػػػة ذلػػػػؾ قصػػػػد المككػػػػؿ

 إضػػػػػػػرار المحػػػػػػػامي تصػػػػػػػرؼ فػػػػػػػي كػػػػػػاف لػػػػػػػك اأمػػػػػػػ ،المككػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى كالنفػػػػػػع الخيػػػػػػػر فيػػػػػػػو لمػػػػػػػا ؛تصػػػػػػرفو

 فػػػػأنكر عقػػػػار ممكيػػػػة إلثبػػػػات ككمػػػػو لػػػػك مثػػػػؿ ،التصػػػػرؼ ىػػػػذا لػػػػو يجػػػػز لػػػػـ حقػػػػو إنكػػػػار مثػػػػؿ ،لمككػػػػؿبا

 .مككمو أحقية المحامي

  وبينتو. ،لدعواه القاضي استماع في المحامي حؽ :ثانيا

 صػػػػػػػحة بالخصػػػػػػػكمة الككيػػػػػػؿ أك المحػػػػػػػامي أثبػػػػػػت أف حالػػػػػػػة فػػػػػػي ىػػػػػػػك ،الحػػػػػػؽ بيػػػػػػػذا كيقصػػػػػػد

 المحػػػػامي مػػػػف يصػػػػدر لػػػػـ مػػػػا ،كبينتػػػػو لػػػػدعكاه االسػػػػتماع القاضػػػػي عمػػػػى كجػػػػب ،القاضػػػػي أمػػػػاـ ككالتػػػػو

 كانػػػػػػػت لػػػػػػػك حتػػػػػػػى ،بأنظمتيػػػػػػػا كااللتػػػػػػػزاـ كىيبتيػػػػػػػا المحكمػػػػػػػة كقػػػػػػػار مػػػػػػػع يتنػػػػػػػاقض سػػػػػػػمكؾ أك تصػػػػػػػرؼ

 حتػػػػػى المحػػػػػامي عمػػػػػى كيترتػػػػػب ،المحاكمػػػػػة جمسػػػػػة أثنػػػػػاء المحامػػػػػاة ركب لػػػػػبس كجػػػػػكب مثػػػػػؿ ،شػػػػػكمية

 لمكضػػػػػػػكع كمكافقتيػػػػػػػا ،صػػػػػػػحتيا مػػػػػػف كالتأكػػػػػػػد ،القاضػػػػػػػي أمػػػػػػػاـ ككالتػػػػػػو إظيػػػػػػػار الحػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذا يسػػػػػػتحؽ

 ،ىيبتيػػػػػا مػػػػػف التقميػػػػػؿ أك ،كقكانينيػػػػػا المحكمػػػػػة حرمػػػػػة يمػػػػػس مػػػػػا المحػػػػػامي مػػػػػف يصػػػػػدر الٌ كأ ،الػػػػػدعكل

 عنػػػػػده يثبػػػػػت حتػػػػػى الككالػػػػػة دعػػػػػكل أحػػػػػد مػػػػػف القاضػػػػػي يسػػػػػمع )كال الحكػػػػػاـ تبصػػػػػرة فػػػػػي كرد مػػػػػا اكىػػػػػذ

 عػػػػيف معرفػػػػة عمػػػػى القاضػػػػي عنػػػػد الشػػػػيكد يشػػػػيد أف بػػػػد كال ،كيمػػػػيف بشػػػػاىد أك عػػػػدليف بشػػػػاىديف ذلػػػػؾ

 يػػػػػػدؿ كىػػػػػػذا ،(1)بغيرىمػػػػػػا( أك األكلػػػػػػيف بالشػػػػػػاىديف إمػػػػػػا الككيػػػػػػؿ عػػػػػػيف أيضػػػػػػا عنػػػػػػده كيثبػػػػػػت ،المككػػػػػػؿ

  .الككيؿ كاحتراـ الككالة ثبكت حالة في االستماع كجكب عمى

 

 
                                                             

ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف فرحكف، برىاف الديف اليعمرم، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج  (1)
 (.1/173، )2ـ، األجزاء: 1986 -ىػ1406األحكاـ، مكتبة الكميات األزىرية، األكلى، 
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 .الخصـ شيود استجواب في المحامي حؽ :ثالثا

 لمطعػػػػػف ؛القضػػػػػاء منصػػػػػة أمػػػػػاـ الخصػػػػػـ شػػػػػيكد اسػػػػػتجكاب بالمحػػػػػامي قػػػػػةالمتعم الحقػػػػػكؽ مػػػػػف

 ككمػػػػػو؛م حػػػػػؽ إلثبػػػػػات بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة مفيػػػػػكـ يتضػػػػػمنو مػػػػػا كىػػػػػك ،فييػػػػػا كالتشػػػػػكيؾ شػػػػػيادتيـ فػػػػػي

 شػػػػػػػيادة بصػػػػػػػدؽ الطعػػػػػػػف اإلنكػػػػػػػار متطمبػػػػػػػات كمػػػػػػػف ،نكػػػػػػػاراإل أك اإلقػػػػػػػرار تقتضػػػػػػػي الخصػػػػػػػكمة كألف

 ،مسػػػػػالمة كاإلقػػػػػرار ،بالمنازعػػػػػة ككيػػػػػؿ ىػػػػػك المحػػػػػامي كألف ؛(1)عػػػػػدالتيـ فػػػػػي الطعػػػػػف أك الخصػػػػػـ شػػػػػيكد

 ،الخصػػػػػػـ شػػػػػػيكد اسػػػػػػتجكاب ككالتػػػػػػو تسػػػػػػتكجب يلكبالتػػػػػػا ،الككيػػػػػػؿ يممكيػػػػػػا كال ،لممحػػػػػػامي صػػػػػػحت فػػػػػػبل

 .(2)القضاء أماـ مككمو حؽ يثبت ما كتحقيؽ

  .األجرة في المحامي حؽ :رابعا

 أجػػػػػازت حيػػػػػث ،بػػػػػو ككػػػػػؿ مػػػػػا مقابػػػػػؿ عميػػػػػو المتفػػػػػؽ بػػػػػالعكض المطالبػػػػػة المحػػػػػامي حػػػػػؽ مػػػػػف

 العدليػػػػة األحكػػػػاـ مجمػػػػة عميػػػػو نصػػػػت مػػػػا كفػػػػؽ ،ككالتػػػػو عمػػػػى األجػػػػرة أخػػػػذ لمككيػػػػؿ األربعػػػػة المػػػػذاىب

ال ،بػػػػدكف أـ بػػػػأجرة ىػػػػي كىػػػػؿ ،كنكعيػػػػا مػػػػدتيا ببيػػػػاف المحػػػػامي أجػػػػرة عمػػػػى االتفػػػػاؽ اشػػػػترطت فقػػػػد  كا 

 الككيػػػػػػػػؿ كأكفاىػػػػػػػػا الككالػػػػػػػػة فػػػػػػػػي األجػػػػػػػػرة شػػػػػػػػرطت )إذا (1467) المػػػػػػػػادة فػػػػػػػػي كرد كمػػػػػػػػا متبرعػػػػػػػػا عػػػػػػػػد

ف ،األجػػػػرة اسػػػػتحؽ  أف لػػػػو فمػػػػيس ،متبرعػػػػا كػػػػاف بػػػػاألجرة يخػػػػدـ ممػػػػف الككيػػػػؿ يكػػػػف كلػػػػـ تشػػػػترط لػػػػـ كا 

 نفقػػػػات مثػػػػؿ ،القضػػػػية فػػػػي المككػػػػؿ عػػػػف ينفقػػػػو مػػػا كػػػػؿ الككيػػػػؿ أجػػػػرة فػػػػي كيػػػػدخؿ، (3)بػػػػاألجرة( يطالػػػب

 .الككيؿ دفعياي التي كالرسكـ ،السفر

ٍعػػػػؿ فػػػػي كاختمفػػػػكا  عػػػػف ركم فقػػػػد ،كمػػػػا سػػػػبؽ بيانػػػػو ككراىػػػػة تحميػػػػؿ بػػػػيف الخصػػػػكمة عمػػػػى الجي

 فقػػػػػد ،الشػػػػػافعية كأمػػػػػا،(4)  ،ذلػػػػػؾ عكػػػػػس عنػػػػػو كركم الخصػػػػػكمة عمػػػػػى الجعػػػػػؿ كػػػػػره أنػػػػػو مالػػػػػؾ اإلمػػػػػاـ

                                                             

 (.1/57ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ، ) (1)
 .(6/24اساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )( الك2)
 .(285لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (3)
 .(1/184ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ) (4)
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ٍعػػػػػػؿ أجػػػػػػازكا  مػػػػػػف كثيػػػػػػر يفعمػػػػػػو كمػػػػػػا كلػػػػػػيس ،معمكمػػػػػػا يكػػػػػػكف أف بػػػػػػو اشػػػػػػترطكا أنيػػػػػػـ إال ،لمككيػػػػػػؿ الجي

 .(1) .الدعكل ماؿ مف مئكية نسبة بتحديد المحاميف

 .الحقوقية واآلراء الستشارات إعطاء في الحؽ :خامسا

 إلييػػػػػػا كيمجػػػػػػأ ،المحػػػػػػامكف يمارسػػػػػػيا التػػػػػػي الخطيػػػػػػرة األمػػػػػػكر مػػػػػػف ىػػػػػػي القانكنيػػػػػػة االستشػػػػػػارة

 الػػػػػػبعض كيمجػػػػػػأ ،بػػػػػػو يتخػػػػػػذه مسػػػػػػمؾ كأم ،قضػػػػػػيتو فػػػػػػي كالتػػػػػػردد الشػػػػػػؾ لكجػػػػػػكد النػػػػػػاس؛ مػػػػػػف كثيػػػػػػر

 كمػػػػػػا لػػػػػو يحػػػػػػؽ مػػػػػا كمعرفػػػػػػة ،بقضػػػػػيتو كأحقيتػػػػػػو ،أعمالػػػػػو فػػػػػػي الصػػػػػحيح الطريػػػػػػؽ لمعرفػػػػػة لبلستشػػػػػارة

 ؛القانكنيػػػػػػػة االستشػػػػػػػارات طريػػػػػػػؽ عػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ لمعرفػػػػػػػة السػػػػػػػبيؿ المحػػػػػػػامي فػػػػػػػي كيػػػػػػػرل ،عميػػػػػػػو يتكجػػػػػػػب

 عنػػػػػد كالمصػػػػػداقية الحػػػػػرص فعميػػػػػو ،االستشػػػػػارات ىػػػػػذه مثػػػػػؿ إعطػػػػػاء فػػػػػي المحػػػػػاميف بعػػػػػض كيسػػػػػتييف

ال ،لمككمػػػػػو االستشػػػػػارة تقػػػػػديـ عانػػػػػة الحقػػػػػكؽ إبطػػػػػاؿ فػػػػػي لمشػػػػػيطاف عكنػػػػػا ككػػػػػاف آثمػػػػػا كػػػػػاف كا   أىػػػػػؿ كا 

 .(2)االستشارات كمنيا خطكة بكؿ الحؽ إحقاؽ عمى اإلعانة منيا اليدؼ كمينتو ،الظمـ

 .القانوف في الشرعي المحامي حقوؽ :الثاني الفرع

 مػػػػػا والشػػػػػرعييف النظػػػػػامييف المحػػػػػاميفب المتعمقػػػػػة التشػػػػػريعات مجموعػػػػػة فػػػػػي جػػػػػاء لقػػػػػد

  :ومنيا المحامي بحقوؽ يتعمؽ

 .القضاء أماـ المتخاصميف وتمثيؿ ،المقب حمؿ في المحامي حؽ -2

 يممػػػػػؾ كال ،القػػػػػانكف ليػػػػػـ أقرىػػػػػا التػػػػػي بػػػػػالحقكؽ التمتػػػػػع كليػػػػػـ ،كحػػػػػدىـ يفلممحػػػػػام الحػػػػػؽ كىػػػػػذا

 عمػػػػى لمحصػػػػكؿ المحػػػػامي شػػػػركط كفػػػػؽ العمميػػػػة درجتػػػػو كصػػػػمت ميمػػػػا المقػػػػب ىػػػػذا يحمػػػػؿ أف غيػػػػرىـ

 ،النظػػػػػػامي لممحػػػػػػامي كىػػػػػػذا ،النظػػػػػػامييف المحػػػػػػاميف لنقابػػػػػػة كانتسػػػػػػابو ،المحامػػػػػػاة مينػػػػػػة ةمزاكلػػػػػػ إجػػػػػػازة

 كذلػػػػػػؾ الشػػػػػػرعي؛ لممحػػػػػػامي القضػػػػػػاة قاضػػػػػػي قبػػػػػػؿ مػػػػػػف الشػػػػػػرعييف المحػػػػػػاميف سػػػػػػجؿ فػػػػػػي كالتسػػػػػػجيؿ

 يفالمحػػػػػػػام قػػػػػػػانكف مػػػػػػػف (3) المػػػػػػػادة تنصػػػػػػػ كمػػػػػػػا ،الشػػػػػػػرعييف يفلممحػػػػػػػام نقػػػػػػػابي جسػػػػػػػـ تػػػػػػػكفر لعػػػػػػػدـ
                                                             

 (.14/168) ،النككم ، المجمكع شرح الميذب تكممة المطيعي،(1)
 (.193مسمـ محمد جكدت اليكسؼ، المحاماة في ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربية )ص (2)
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 أف أك الشػػػػػػػػرعية المحػػػػػػػػاكـ لػػػػػػػػدل محػػػػػػػػاـو  أنػػػػػػػػو نفسػػػػػػػػو يعمػػػػػػػػف أف ألحػػػػػػػػد يحػػػػػػػػؽ )ال: القائػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػرعييف

 .(1)إجازة...( عمى حصؿ يكف لـ ما الشرعية المحاماة مينة يتعاطى

 نظػػػػػـ تطػػػػػكر عػػػػػف نػػػػػاتج فيػػػػػك ،اإلسػػػػػبلمية الشػػػػػريعة فػػػػػي المكتسػػػػػبة الحقػػػػػكؽ مػػػػػف الحػػػػػؽ ىػػػػػذاك 

 حفػػػػػػظ حيػػػػػػث ،الحنيػػػػػػؼ الشػػػػػػرع أحكػػػػػػاـ مػػػػػػع تعػػػػػػارضت ال التػػػػػػي ،الشػػػػػػرعية السياسػػػػػػة كتراتيػػػػػػب ،الحيػػػػػػاة

 محػػػػػدث مثػػػػػؿ ،العمنيػػػػػة األلقػػػػػاب بعػػػػػض حمػػػػػؿ فػػػػػي الفقيػػػػػاء تشػػػػػدد فمػػػػػثبل ،المكتسػػػػػبة الحقػػػػػكؽ اإلسػػػػػبلـ

 فيػػػػػػو تكتػػػػػكافر  األحاديػػػػػث مػػػػػػف عػػػػػددا حفػػػػػظ مػػػػػف عمػػػػػػى إال يطمػػػػػؽ فػػػػػبل ،ريؼالشػػػػػػ الحػػػػػديث عمػػػػػـ فػػػػػي

 خاصػػػػة شػػػػركط لػػػػو كضػػػػعت شػػػػرعي محػػػػاـو  كلقػػػػب ،(2)لػػػػو العممػػػػاء مػػػػف جمػػػػع تزكيػػػػةك ،خاصػػػػة شػػػػركط

 ىػػػػػػذا إلعطػػػػػػاء المختصػػػػػػة كالجيػػػػػػة ،النظػػػػػػامي المحػػػػػػامي لقػػػػػػب عمػػػػػػى الحصػػػػػػكؿ شػػػػػػركط عػػػػػػف مغػػػػػػايرة

  القانكف. حسب المقب

 ،لمنظػػػػامييف بالنسػػػػبة المحػػػػاميف نقابػػػػة فػػػػي مسػػػػجميفلم المحامػػػػاة مينػػػػة مزاولػػػػة حػػػػؽ :ثانيػػػػا

 سػػػػبؽ كقػػػػد ،بيػػػػا الخاصػػػػة الشػػػػركط كفػػػػؽ لمشػػػػرعييف بالنسػػػػبة القضػػػػاة قاضػػػػي دائػػػػرة فػػػػي سػػػػجؿ لمػػػػفك 

 مػػػػػف (6) كالمػػػػػادة (3) المػػػػػادة فػػػػػي ذلػػػػػؾ كرد كقػػػػػد ،سػػػػػابقا المحامػػػػػاة مينػػػػػة مزاكلػػػػػة شػػػػػركط فػػػػػي ذكرىػػػػػا

 .الشرعييف فالمحامي قانكف

 .موكمو عف الدفاع في المناسبة الطريقة اختيار في المحامي حؽ :ثالثا

 عػػػػػػػف الػػػػػػػدفاع فػػػػػػػي كناجحػػػػػػػة مناسػػػػػػػبة يراىػػػػػػػا التػػػػػػػي المشػػػػػػػركعة الطريقػػػػػػػة يسػػػػػػػمؾ أف لممحػػػػػػػامي

؛ (3)الػػػػػدفاع لحػػػػػؽ يمزمػػػػو امٌمػػػػػ مشػػػػافية أك كتابػػػػػة مرافعاتػػػػو فػػػػػي يػػػػكرده عمػػػػػا كالمسػػػػؤ  يكػػػػػكف كال ،مككمػػػػو

 ،المحػػػػاكـ فػػػػي المتبعػػػػة بػػػػاإلجراءات أعمػػػػـ ىػػػػكك  ،الحػػػػؽ إثبػػػػات عمػػػػى قدرتػػػػو هكجػػػػكد فػػػػي األسػػػػاس ألنػػػػو

 مككمػػػػػو مصػػػػػمحة تخػػػػػدـ أف شػػػػػأنيا مػػػػػف التػػػػػي القضػػػػػية مػػػػػف المختمفػػػػػة الجكانػػػػػب عمػػػػػى األضػػػػػكاء يمقػػػػػيك 

                                                             

 (.3ـ، المادة )1997( لسنة 20ـ، كالمعدؿ بالقانكف رقـ )1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف رقـ ) (1)
 (.178مسمـ محمد جكدت اليكسؼ، المحاماة في ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربية، )ص (2)
 (، المنبثقة عف قانكف المحاميف الشرعييف المعدؿ.2ـ، المادة )1987تعميمات المحاميف الشرعييف  (3)
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 كحػػػػػػػرم ،قضػػػػػػػيتو فػػػػػػػي كالباطػػػػػػػؿ ءاةالمػػػػػػػرا عػػػػػػػف كبعيػػػػػػػدا الحػػػػػػػؽ أسػػػػػػػاس كفػػػػػػػؽ كػػػػػػػفكل ،القضػػػػػػػية فػػػػػػػي

 القضػػػػػػية تحتاجػػػػػو مػػػػػا كيتػػػػػدارؾ يجػػػػػػارم بحيػػػػػث ،دفاعػػػػػو يعػػػػػرض كيػػػػػػؼ يعػػػػػرؼ أف البػػػػػارع بالمحػػػػػامي

 قضػػػػيتو كسػػػػب فػػػػي منيػػػػا يسػػػػتفيد بشػػػػكؿ القاضػػػػي أمػػػػاـ عرضػػػػيا فػػػػي كتػػػػدرج ،كبينػػػػات إجػػػػراءات مػػػػف

ثبات   كالمسمـ. ،المحامي خبلقياتأل لمنافاتو تدليس دكف ،مككمو حؽ كا 

 دعػػػػػكل بػػػػػأف عمػػػػػـ فػػػػػإذا ،الحػػػػػؽ إظيػػػػػار فػػػػػي كمسػػػػػاعد لمعدالػػػػػة رفػػػػػد ىػػػػػك الشػػػػػرعي كالمحػػػػػامي

ال ،عنيػػػػا الػػػػدفاع عػػػػف يتصػػػػدل الك  يرفضػػػػيا أف فعميػػػػو ،باطمػػػػة مككمػػػػو  تجػػػػرأ ممػػػػف ككثيػػػػر ،آثمػػػػا عػػػػد كا 

 تىكيػػػػػف )كىالى : تعػػػػػالى قكلػػػػػو امتثػػػػػاؿ عميػػػػػوك  ،العصػػػػػر ىػػػػػذا فػػػػػي ذمتػػػػػو كفسػػػػػاد نفسػػػػػو لجشػػػػػع الحػػػػػؽ عمػػػػػى

ػػػػػػاًئًنيفى  ا( لٍِّمخى ًصػػػػػػيمن  عػػػػػػػف الػػػػػػدفاع حرمػػػػػػػة عمػػػػػػى كاضػػػػػػػحة داللػػػػػػة اآليػػػػػػة فيػػػػػػػذه (105\النسػػػػػػاء )سػػػػػػػكرة خى

 مخالفيػػػػػػا كعمػػػػػػى ،المككػػػػػػؿ عػػػػػػف كالػػػػػػدفاع الخصػػػػػػكمة فػػػػػػي الشػػػػػػرع قكاعػػػػػػد مػػػػػػف كىػػػػػػي ،كأىمػػػػػػو الباطػػػػػػؿ

ػػػػػػػػػػافى  المَّػػػػػػػػػػوى  ًإفَّ  المَّػػػػػػػػػػوى  كاٍسػػػػػػػػػػتىٍغًفرً ) :تعػػػػػػػػػػالى لقكلػػػػػػػػػػو ،كاالسػػػػػػػػػػتغفار التكبػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػكرنا كى ػػػػػػػػػػا غى  ()سػػػػػػػػػػكرة رًَّحيمن

  (.106\النساء

 المحػػػػػػامي عمػػػػػػى )يجػػػػػػب (14) المػػػػػػادة فػػػػػػي الشػػػػػػرعييف يفالمحػػػػػػام قػػػػػػانكف فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ كرد كقػػػػػػد

 أف لممحػػػػػػػامي كلػػػػػػػيس ،الحػػػػػػػؽ إحقػػػػػػػاؽ عمػػػػػػػى المحكمػػػػػػػة يسػػػػػػػاعد كأف ،مككمػػػػػػػو لخيػػػػػػػر جيػػػػػػػده يبػػػػػػػذؿ أف

 مككمػػػػػػػو يعمػػػػػػػـ أف عندئػػػػػػػذ كعميػػػػػػػو ،المحكمػػػػػػػة مكافقػػػػػػػة عمػػػػػػػى يحصػػػػػػػؿ أف دكف الػػػػػػػدعكل مػػػػػػػف ينسػػػػػػػحب

 .(1)(.فكرا

 الشػػػػػػػػػػرؼ بمبػػػػػػػػػادئ سػػػػػػػػػمككو فػػػػػػػػػػي يتقيػػػػػػػػػد أف المحػػػػػػػػػامي )عمػػػػػػػػػػى (4) المػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػي كرد كقػػػػػػػػػد

 كاألنظمػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػكانيف عميػػػػػػػػػو تفرضػػػػػػػػػيا التػػػػػػػػػي الكاجبػػػػػػػػػات بجميػػػػػػػػػع يقػػػػػػػػػكـ كأف ،كالنزاىػػػػػػػػػة كاالسػػػػػػػػػتقامة

 فػػػػػػي ناجحػػػػػػة يراىػػػػػػا التػػػػػػي المشػػػػػػركعة الطريقػػػػػػة يسػػػػػػمؾ أف )لممحػػػػػػامي (2) المػػػػػػادة كفػػػػػػي ،كالتعميمػػػػػػات(

                                                             

 .(14ـ، المادة )1952قانكف المحاميف الشرعييف لسنة  (1)
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 حػػػػػؽ يسػػػػػتمـز ممػػػػػا شػػػػػفاىا أك كتابػػػػػة مرافعاتػػػػػو فػػػػػي يػػػػػكرده عمػػػػػا كالمسػػػػػؤ  يكػػػػػكف كال مككمػػػػػو عػػػػػف الػػػػػدفاع

 .(1)الدفاع.(

ػػػػػبىفَّ  )كىالى  تعػػػػػالى قكلػػػػػوكل ػػػػػاًفبلن  المَّػػػػػوى  تىٍحسى ػػػػػا غى ػػػػػؿي  عىمَّ ػػػػػا الظَّػػػػػاًلميكفى  يىٍعمى ريىيـٍ  ًإنَّمى  تىٍشػػػػػخىصي  ًليىػػػػػٍكـو  ييػػػػػؤىخِّ

اري  ًفيوً   إبراىيـ(. سكرة\42) ( اأٍلىٍبصى

 .التامة بالحرية مينتو بممارسة المحامي حؽ :رابعا

 المحػػػػػػػاكـ فػػػػػػػي كاالىتمػػػػػػػاـ بالرعايػػػػػػػة يحظػػػػػػػى بػػػػػػػأف كحقػػػػػػػو ،يالمحػػػػػػػام كرامػػػػػػػة عمػػػػػػػى الحفػػػػػػػاظ

 .المينة في كاجباتو ممارستو أثناءفي  الرسمية كالدكائر

 لػػػػػػػدل المحػػػػػػػامي )يتمتػػػػػػػع (3) المػػػػػػػادة فػػػػػػػي الشػػػػػػػرعييف يفلممحػػػػػػػام التعميمػػػػػػػات فػػػػػػػي كرد كقػػػػػػػد

 كليةمسػػػػػؤ  أليػػػػػة يتعػػػػػرض أف يجػػػػػكز ال بحيػػػػػث ،ةالتامػػػػػ بالحريػػػػػة أماميػػػػػا مينتػػػػػو يمػػػػػارس التػػػػػي المحػػػػػاكـ

 كيجػػػػب ،القػػػػانكف كفػػػػؽ التأديبيػػػػة كليةلممسػػػػؤ  إال المينيػػػػة لكاجباتػػػػو تأديػػػػة بػػػػو يقػػػػكـ عمػػػػؿ أم أجػػػػؿ مػػػػف

 كالمراجػػػػػػع كالػػػػػػدكائر المحػػػػػػاكـ مػػػػػػف المحامػػػػػػاة بكرامػػػػػػة البلئقػػػػػػيف كاالىتمػػػػػػاـ الرعايػػػػػػة المحػػػػػػامي ينػػػػػػاؿ أف

 .(2)(.قانكني مسكغ بدكف طمباتو إىماؿ يجكز كال ،بكاجباتو القياـ يقتضييا التي كالتسييبلت

 .أجره أخذ في المحامي حؽ :خامسا

 أتعػػػػػػػاب بػػػػػػدؿ تقاضػػػػػػي فػػػػػػػي الحػػػػػػؽ )لممحػػػػػػامي التعميمػػػػػػات مػػػػػػػف (37) المػػػػػػادة فػػػػػػي كرد كقػػػػػػد

 دفعيػػػا التػػػي النفقػػػات اسػػػتيفاء فػػػي الحػػػؽ لػػػو أف كمػػػا ،مينتػػػو نطػػػاؽ ضػػػمف أعمػػػاؿ مػػػف بػػػو يقػػػكـ عمػػػا

 المتعمقػػػػػػػة االتفاقيػػػػػػػة تكػػػػػػػكف أف )يجػػػػػػػب (39) المػػػػػػػادة كفػػػػػػػي. فييػػػػػػػا( ككػػػػػػػؿ التػػػػػػػي الػػػػػػػدعكل سػػػػػػػبيؿ فػػػػػػػي

                                                             

(، نشرت ىذه التعميمات 2( كالمادة )4ـ، كاجبات المحاميف المادة ) 1987، 6، 1تعميمات المحاميف الشرعييف الصادرة في  (1)
(، 1272-1267ـ، في الصفحات الرئيسة مف )1987، حزيراف، 16( الصادر يـك الثبلثاء 3480في عدد الجريدة الرسمية رقـ )

 اميف الشرعييف.( مف قانكف المح21صدرت بمقتضى المادة )
 (.2-1( بند )3ـ، كاجبات المحاميف المادة ) 1987، 6، 1تعميمات المحاميف الشرعييف الصادرة في  (2)
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 )يجػػػػػػكز الشػػػػػػرعييف المحػػػػػػاميف قػػػػػػانكف مػػػػػػف (4) المػػػػػػادة فػػػػػػي كرد كقػػػػػػد، (1)خطيػػػػػػة( المحامػػػػػػاة بأفعػػػػػػاؿ

 .(2)(.األجكر تمؾ مقدار فييا يبيف أتعابو بأجرة مككمو مع خطيا اتفاقا ينظـ أف لممحامي

 يبمػػػػػ  أفو  ،المحكمػػػػػة موافقػػػػػة بشػػػػػرط ،نفسػػػػػو يعػػػػػزؿ أف فػػػػػي الحػػػػػؽ لممحػػػػػامي :سادسػػػػػا

 المناسب. كقتو غير في الحؽ ىذا يستخدـ أف لو يجكز كال ،موكمو

 أف المحػػػػػػػامي عمػػػػػػػى )يجػػػػػػػب الشػػػػػػػرعييف المحػػػػػػػاميف قػػػػػػػانكف فػػػػػػػي (14) المػػػػػػػادة فػػػػػػػي كرد كمػػػػػػػا

 ينسػػػػػحب أف لممحػػػػػامي كلػػػػػيس ،الحػػػػػؽ إحقػػػػػاؽ عمػػػػػى المحكمػػػػػة يسػػػػػاعد كأف مككمػػػػػو لخيػػػػػر جيػػػػػده يبػػػػػذؿ

. (3).(فػػػػػػكرا مككمػػػػػػو يعمػػػػػػـ أف عندئػػػػػػذ كعميػػػػػػو ،المحكمػػػػػػة مكافقػػػػػػة عمػػػػػػى يحصػػػػػػؿ أف دكف الػػػػػػدعكل مػػػػػػف

 يػػػػػرد أف فعميػػػػػو بعضػػػػػيا أك أتعابػػػػػو قػػػػػبض قػػػػػد المحػػػػػامي كػػػػػاف )إذا التعميمػػػػػات مػػػػػف (35) المػػػػػادة كفػػػػػي

 .(4)انسحابو.( تاريخ حتى المبذكؿ الجيد مراعيا يستحقو ماال لمككمو

 .بشروط بالصحؼ ونشرىا القانونية المقالت كتابة في المحامي حؽ :سابعا

 كتابػػػػػػػة لممحػػػػػػامي )يحػػػػػػػؽ الشػػػػػػرعييف لممحػػػػػػػاميف التعميمػػػػػػات مػػػػػػػف (32) المػػػػػػادة فػػػػػػػي كرد كقػػػػػػد

 صػػػػػػحيفة أيػػػػػػة مػػػػػػع يتعػػػػػػاكف أف لػػػػػػو يجػػػػػػكز ال أنػػػػػػو غيػػػػػػر ،الصػػػػػػحؼ فػػػػػػي كنشػػػػػػرىا القانكنيػػػػػػة المقػػػػػػاالت

 المػػػػػادة كفػػػػػي ،الفرديػػػػػة( بحقػػػػػكقيـ تتعمػػػػػؽ أفػػػػػراد يقػػػػػدميا أسػػػػػئمة عػػػػػف القانكنيػػػػػة اإلجابػػػػػات تقػػػػػديـ لغػػػػػرض

 يكػػػػػػػكف محػػػػػػػاميف بأسػػػػػػػماء قػػػػػػػكائـ أك قائمػػػػػػػة فػػػػػػػي اسػػػػػػػمو بنشػػػػػػػر يػػػػػػػأذف أف لممحػػػػػػػامي يجػػػػػػػكز )ال (34)

 الحػػػػاؽ أك تضػػػػميؿ مضػػػػمكنيا حيػػػػث مػػػػف أك اسػػػػتعماليا حيػػػػث مػػػػف سػػػػكاء المحتمػػػػؿ أك الفعمػػػػي ىػػػػدفيا

 .(5)مكانتيا.( تخفيض أك المينة بشرؼ المساس أك بالمينة أك بالجميكر األذل

 

                                                             

 (.39( كالمادة )37المرجع السابؽ، المادة ) (1)
 .(4ـ، المادة)1952قانكف المحاميف الشرعييف لسنة  (2)
 (14ـ، المادة )1952قانكف المحاميف الشرعييف لسنة  (3)
 .2-1( بند 35ـ، المادة ) 1987، 6، 1تعميمات المحاميف الشرعييف الصادرة في  (4)
 (.32(، كالمادة )34ـ، المادة ) 1987، 6، 1تعميمات المحاميف الشرعييف الصادرة في  (5)
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 .غيره بتفوي  المحامي حؽ :ثامنا

 إجػػػػػػػػػراءات أم فػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػو ينػػػػػػػػػكب أف المحػػػػػػػػػاميف مػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػره تفػػػػػػػػػكيض الشػػػػػػػػػرعي لممحػػػػػػػػػامي

ال ،بذلؾ مفكضا يككف أف بشرط قضائية   المكافقة. عمى يحصؿ أف عميوف كا 

 عنػػػػػو لينػػػػػكب آخػػػػػر محاميػػػػػا يفػػػػػكض أف لممحػػػػػامي )يجػػػػػكز (2) بنػػػػػد (6) المػػػػػادة فػػػػػي كرد كمػػػػػا

 مػػػػػػف يككػػػػػػؿ أف إليػػػػػػو مفكضػػػػػػا كػػػػػػاف إذا جمسػػػػػػة أم فػػػػػػي عنػػػػػػو ليػػػػػػدافع أك قضػػػػػػائية إجػػػػػػراءات أم فػػػػػػي

ال ،يشػػػػػػػػاء  ىػػػػػػػػذا كيعطػػػػػػػػى التفػػػػػػػػكيض ىػػػػػػػػذا إجػػػػػػػػراء قبػػػػػػػػؿ مككمػػػػػػػػو مكافقػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى يحصػػػػػػػػؿ أف عميػػػػػػػػو كا 

 .(1).(ان بعطا عميو يمصؽ كال ان رسم عنو يستكفى كال عميو كيكقع كتابية بصكرة التفكيض

 

  الشرعي. المحامي واجبات :الثالث الفرع

  :كاآلتي ىي الشرعي يالمحام واجبات

 .(2)الحؽ إحقاؽ في المحكمة كمساعدة ،مككمو لخير الجيد بذؿ يجب-2

 .(3)كاالستقامة الشرؼ لمبادئ بسمككو التقيد -1

خػػػػػبلص أمانػػػػػة بكػػػػػؿ مككمػػػػػو عػػػػػف يػػػػػدافع أف -3  حػػػػػدكد عػػػػػف تجػػػػػاكزه حالػػػػػة فػػػػػي كؿؤ مسػػػػػ كىػػػػػك كا 

 ككالتو.

 سػػػػػػػػير يعرقػػػػػػػػؿ كأالٌ  المحامػػػػػػػػاة ككرامػػػػػػػػة المحكمػػػػػػػػة إجػػػػػػػػراءات مػػػػػػػػع يتكافػػػػػػػػؽ مسػػػػػػػػمكا يسػػػػػػػػمؾ أف -4

   .العدالة

                                                             

 .2( بند 6ـ، المادة )1952قانكف المحاميف الشرعييف لسنة  (1)
 (.1(، بند )14ـ، المادة )1997كفؽ القانكف المعدؿ ـ، 1952قانكف المحاميف الشرعييف لسنة  (2)
-4( مف كاجبات المحاميف مف المادة )10-2ـ، جميع النقاط مف ) 1987، 6، 1تعميمات المحاميف الشرعييف الصادرة في  (3)

36.) 
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 الٌ أك  كاسػػػػػػػطة اسػػػػػػػتخداـ أك اإلعبلنػػػػػػػات طريػػػػػػػؽ عػػػػػػػف القضػػػػػػػايا لنيػػػػػػػؿ السػػػػػػػعي عػػػػػػػف يمتنػػػػػػػع أف -5

 مككمو. مف عميو ؤتمفا اسرٌ  يفشي الٌ أك  ،عمييا المتنازع كالحقكؽ القضايا يشترم

 كال ،بيػػػػػػا أككػػػػػػؿ التػػػػػػي الػػػػػػدعكل بخصػػػػػػكص ،مككمػػػػػػو ضػػػػػػد شػػػػػػيادة يػػػػػػؤدم أف عػػػػػػف يمتنػػػػػػع أف -6

 انتيػػػػاء بعػػػػد كلػػػػك ،بػػػو ككػػػػؿ مػػػػا تخػػػػص دعػػػكل فػػػػي مككمػػػػو لخصػػػػـ ان رأيػػػ أك مشػػػػكرة يعطػػػػي أف لػػػػو يحػػػؽ

  .الككالة

 الككالة. انتياء بعد كلك كاحدة دعكل في متخاصميف ككالة قبكؿ عدـ -7

 كمساندتو. القاضي كاحتراـ ،القضاء ىيبة عمى كالحفاظ ،باحتراـ المحاكـ مع التعامؿ -8

 لبلستشػػػػارة عميػػػػو تعػػػػرض دعػػػػكل أم فػػػػي المعمكمػػػػات كامػػػػؿ عمػػػػى لمحصػػػػكؿ كسػػػػعو كػػػػؿ بػػػػذؿ -9

 كػػػػػاف إذا إال بػػػػو المككػػػػؿ النػػػػزاع بشػػػػأف مككمػػػػو خصػػػػـ مػػػػع يتصػػػػؿ أف لػػػػو يجػػػػكز كال ،فييػػػػا التككػػػػؿ أك

 اإلصبلح. بقصد

 كعميػػػػػػػو ،مشػػػػػػػركع لسػػػػػػػبب إالٌ  فييػػػػػػػا المماطمػػػػػػػة أك الػػػػػػػدعكل فػػػػػػػي النظػػػػػػػر بتأجيػػػػػػػؿ يطالػػػػػػػب أالٌ  -10

 فػػػػػػي لمنظػػػػػػر المعػػػػػػيف اليػػػػػػكـ فػػػػػػي التأجيػػػػػػؿ يطمػػػػػػب كال ،كػػػػػػاؼو  كبكقػػػػػػت مسػػػػػػبقا الخصػػػػػػـ ككيػػػػػػؿ إخبػػػػػػار

  مكجب. لسبب إال الدعكل

 يقػػػػػػػدـ كأف ،الككالػػػػػػػة لتنفيػػػػػػػذ إليػػػػػػػو كصػػػػػػػؿ عمػػػػػػػا الضػػػػػػػركرية بالمعمكمػػػػػػػات مككمػػػػػػػو يػػػػػػػكافي أف -11

 .(1)عنيا الحساب

 كتخمػػػػػؼ ،المينػػػػػة كشػػػػػرؼ يتفػػػػػؽ ال كمػػػػػا ،كآدابيػػػػػا المينػػػػػة أعػػػػػراؼ يتجاىػػػػػؿ أف لػػػػػو يجػػػػػكز ال -12

 .(2)ككيمو.( أك اآلخر الفريؽ مع سميـ بشكؿ إليو تكصؿ اتفاؽ تنفيذ عف المحامي

                                                             

 (.856(، المادة )600، 2المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني، ) (1)
 (.24ـ، المادة ) 1987، 6، 1لشرعييف الصادرة في تعميمات المحاميف ا (2)
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 فيػػػػػي ،المينػػػػػة لمزاكلػػػػػة كشػػػػػركط ،أخبلقيػػػػػة شػػػػػركط مػػػػػف المحػػػػػامي فػػػػػي يتعمػػػػػؽ مػػػػػا ليػػػػػذا كيضػػػػػاؼ

 فقيػػػػػػان  المحػػػػػػامي شػػػػػػركط فػػػػػػي ذكػػػػػػره سػػػػػػبؽ مػػػػػػا كىػػػػػػك ،بػػػػػػو تتحقػػػػػػؽ أف المحػػػػػػامي عمػػػػػػى يتكجػػػػػػب ممػػػػػػا

 .كقضاءن 

 انشببببزػي انًحبببببيي حمببببىق فببببي وانخببببالف انشببببجه أوجببببه :انثبببببَي انًطهببببت

 .وواججبته

 والقانوف. الفقو بيف التفاؽ أوجو :األوؿ الفرع

  :يمي فيما (بالخصكمة الككيؿ) المحامي حقكؽ في اإلسبلمي الفقو مع القانكف اتفؽ

 فييػػػػػا كيػػػػػدخؿ ،جيػػػػػدا يبػػػػػذؿ أك ،عمػػػػػبل يباشػػػػػر مػػػػػف لكػػػػػؿ مكتسػػػػػب حػػػػػؽ كىػػػػػي ،األجػػػػػرة :أول

 مفػػػػػكض الككيػػػػػؿ ألف ؛بالخصػػػػػكمة الككالػػػػػة فػػػػػي مككمػػػػػو عػػػػػف اتنفقػػػػػ مػػػػػف المحػػػػػامي ينفقػػػػػو مػػػػػا جميػػػػػع

 حيػػػػػث (37) المػػػػػادة فػػػػػي الشػػػػػرعييف المحػػػػػاميف تعميمػػػػػات فػػػػي كرد مػػػػػا كىػػػػػذا ،لػػػػػو كأمػػػػػيف المككػػػػػؿ عػػػػف

 ،مينتػػػػو نطػػػػاؽ ضػػػػمف يقػػػػكـ عمػػػػا أتعػػػػاب بػػػػدؿ تقاضػػػػي فػػػػي الحػػػػؽ )لممحػػػػاميعمػػػػى مػػػػا يػػػػأتي:  نصػػػػت

 كمػػػػػا ،(1)فييػػػػا( ككػػػػؿ التػػػػػي الػػػػدعكل سػػػػبيؿ فػػػػي دفعيػػػػػا التػػػػي النفقػػػػات اسػػػػتيفاء فػػػػػي الحػػػػؽ لػػػػو أف كمػػػػا

 عميػػػػػػو المتفػػػػػػؽ األجػػػػػػر أداء المككػػػػػػؿ )عمػػػػػػى (857) المػػػػػػادة فػػػػػػي األردنػػػػػػي لمػػػػػػدنيا القػػػػػػانكف فػػػػػػي كرد

 أجػػػػػر فمػػػػػو بػػػػػو يعممػػػػػكف ممػػػػػف الككيػػػػػؿ ككػػػػػاف األجػػػػػر عمػػػػػى يتفػػػػػؽ لػػػػػـ فػػػػػإف ،بالعمػػػػػؿ قػػػػػاـ متػػػػػى لمككيػػػػػؿ

ال المثػػػػػؿ  شػػػػػرطت )إذا (1467) المػػػػػادة األحكػػػػػاـ مجمػػػػػة فػػػػػي المػػػػػادة ىػػػػػذه كتقابػػػػػؿ ،(2)متبرعػػػػػا( كػػػػػاف كا 

ف ،األجػػػػرة اسػػػػتحؽ الككيػػػػؿ كأكفاىػػػػا الككالػػػػة فػػػػي األجػػػػرة  يخػػػػدـ ممػػػػف الككيػػػػؿ يكػػػػف كلػػػػـ تشػػػػترط لػػػػـ كا 

 .(3)باألجرة.( يطالب أف لو فميس ،متبرعا كاف باألجرة

 

                                                             

 (.37ـ، المادة ) 1987، 6، 1تعميمات المحاميف الشرعييف الصادرة في  (1)
 (.857(، المادة )601، 2المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني، ) (2)
 (.1467(، المادة )285مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (3)
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  :الوكالة حدود في التصرؼ ولية ثبوت :ثانيا

 كاسػػػػتجكاب مككمػػػػو عػػػػف الػػػػدفاع فػػػػي المناسػػػػبة الطريقػػػػة اختيػػػػار فػػػػي حريتػػػػو ذلػػػػؾ فػػػػي كيػػػػدخؿ

 (2) المػػػػػادة فػػػػػي كرد كمػػػػػا ،(1)(840) المػػػػػادة فػػػػػي األردنػػػػػي المػػػػػدني القػػػػػانكف فػػػػػي كرد كمػػػػػا ،الخصػػػػػكـ

 .(2)الشرعييف المحاميف تعميمات مف

 حيػػػػػػػػث ،لممػػػػػػػػادة صػػػػػػػػياغتيا فػػػػػػػػي أفمحػػػػػػػػت قػػػػػػػػد الشػػػػػػػػرعييف المحػػػػػػػػاميف تعميمػػػػػػػػات أف يبلحػػػػػػػػظك 

 مراعػػػػػاة مػػػػػف بػػػػػد كال ،المشػػػػػركعة الطريقػػػػػة يسػػػػػمؾ بػػػػػأف لممحػػػػػامي التصػػػػػرؼ كاليػػػػػة تقييػػػػػد عمػػػػػى عممػػػػػت

 داخػػػػػػؿ المحػػػػػػامي يسػػػػػػتخدميا التػػػػػػي الطػػػػػػرؽ كػػػػػػؿ كفػػػػػػي ،المحاكمػػػػػػة مجريػػػػػػات جميػػػػػػع فػػػػػػي القيػػػػػػد ىػػػػػػذا

 ؛القاعػػػػػدة ىػػػػػذه كفػػػػػؽ فيعمػػػػػؿ ،لككيمػػػػػو يػػػػػدا كلػػػػػيس كالعدالػػػػػة لمحػػػػػؽ يػػػػػد كالمحػػػػػامي ،كخارجيػػػػػا المحكمػػػػػة

 محرمػػػػا كجعمػػػػو نفسػػػػو عمػػػػى الظمػػػػـ ـحػػػػرٌ  الػػػػذم اهلل مػػػػف بتكفيػػػػؽ الػػػػداريف كسػػػػعادة مينتػػػػو شػػػػرؼ لينػػػػاؿ

 .عباده عمى

  :والتقدير الحتراـ في الحؽ لممحامي :ثالثا

 كسبب ؛العدالة إلى يسيء فعؿ أك قكؿ منو يظير مالـ ،كالتقدير االحتراـ المحامي يستحؽ

 كرد كما كيقدر يحتـر أف بد فبل ،المظمكـ نصرة طرؽ كمف كالعدالة الحؽ أىؿ مف ىك الككيؿ أف ذلؾ

 يةالنظام اةالمحام مينة في كرد كما ذكره سبؽ كما (3) المادة في الشرعييف لممحاميف التعميمات في

 .(3)(2) المادة في

 ،الغير حؽ بو يتعمؽ لـ ما الخصومة في الوكالة مف سونف عزؿ في المحامي حؽ :رابعا

إلى  كباألخص ترجع القكانيف ىذه مرجعية فإ بؿ ،الشرع مع القانكف فييا اتفؽ التي الحقكؽ مف كىذا

                                                             

 .(840(، المادة )596، 2ة لمقانكف المدني األردني، )المذكرات اإليضاحي (1)
(، نشرت ىذه التعميمات 2( كالمادة )4ـ، كاجبات المحاميف المادة ) 1987، 6، 1تعميمات المحاميف الشرعييف الصادرة في  (2)

 (.1272-1267ـ، في الصفحات الرئيسة مف )1987، حزيراف، 16( الصادر يـك الثبلثاء 3480في عدد الجريدة الرسمية رقـ )
 (.2يـ مينة المحاماة، المادة )ـ بشأف تنظ1999( لسنة 3قانكف رقـ ) (3)
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 كعمى الفقيية التشريعات عمى ،خاص بشكؿ كالخصكمة عاـ بشكؿ الككالة في األردني المدني القانكف

 .العدلية األحكاـ مجمة

  :كاآلتي ىيو  ، القانوف لشكمية اإلجرائية المستحدثة فيا الحقوؽ :الثاني الفرع

لممحافظة عمى حقكقو مف  ليا ب، ينتسممحاميفلو نقابة أك جمعية ل تككفأف حؽ المحامي -1

 جانب كمراقبتو مف جانب آخر. 

ألنو تفرغ ليذه المينة حؽ المحامي في تمثيؿ المتداعييف في المحكمة  -2

 محاميف بكاسطة إال المحاكـ أماـ يمثمكا أف فلممتداعيي يجكز بل؛كحفاظانلخصكصية المينة ،كبالتالي ف

 كأحد الزكج ذلؾ مف كاستثني ،الشرعييف المحاميف قانكف مف (6) المادة في كرد كما ،عنيـ فينكبك 

 .(1)ككالتيـ مقابؿ أجرة ايتقاضك  أالٌ  بشرط كالصديؽ الفركع أك األصكؿ

 السياسة قبيؿ مفك  ،الشرعية المحاماة لمينة ان كتنظيم ان ترتيب تتضمف إجرائية شكمية شركط كىذه

 بحكـ مصكنة تككف عندما المحامي حقكؽك  ،اإلسبلـ عمييا حث التي المرسمة كالمصالح الشرعية

 باب مف ،الحقكؽ ىذه مع التعامؿ في كقدسية ىيبة عمييا فتفرض القانكف إلى باإلضافة ،كالديف الشرع

 إلنصاؼ السبيؿ أنيا كخاصة ،كاآلخرة الدنيا في بيا لبللتزاـ المرتجى كالثكاب ،اهلل ألكامر التزاـ أنيا

 كتحصيميا. الحقكؽ

                                                             

 (.6ـ، المادة )1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف رقـ ) (1)
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 وأخالليبتهب انشزػيخ انًحبيبح يهُخ آداة :انثبَي انًجحث 
 ،ولبَىَي فمهي ثًُظىر وأخالليبتهب انشزػيخ انًحبيبح آداة :األول انًطهت 

 .انؼذانخ تحميك في ودورهب

 مينة لفظ القانكف كأطمؽ ،مككمو عف الككيؿ دفاع عمى بالخصكمة الككالة لقب انفقياؤ  أطمؽ

 الصحيحة بالطريؽ إلييا كالكصكؿ ،بحقيـ المطالبة في الحقكؽ أصحاب لمساعدة ؛بأقساميا المحاماة

 ىذه مسميات اختمفت ميما كلكف ،ليا البلزمة كاإلجراءات ،بالقكانيف معرفة عف الناجمة ،اليسيرة

 ،عطب أك ممكث كؿ مف كيحفظيا يزينيا إطار في تبقى أف ليا بد فبل ،ضكابطيا كاختمفت ،المينة

 كميما ،كاألخبلؽ بالشرؼ إال لممحاماة مستقبؿ كال لممحامي نجاح فبل ،كاآلداب األخبلؽ إطار كىك

أف ك  المينة كشرؼ أخبلقنا مف تجردنا يعني ال ،ككاسعا سريعا تبدال زماننا في كاألحكاؿ الظركؼ تبدلت

 لمتطكر. نعزكه

 في طكيبل طريقا نافقياؤ  شؽ كقد ،كنكاىيو بأكامره بالتحمي المحامي تمـز اإلسبلمية الشريعة

كأدٌقيا  تعبيرية صكرة أجمؿ القرآف رسـ كقد كأعكانو كرجالو القضاء جانب في كباألخص األخبلؽ عالـ

ٍلنىا ًإنَّا) :تعالى قكلوب ،مبطمة دعكل كؿ عف بالبعد كالمطالبة ،بالحؽ المنكطة بالخصكمة الككالة عف  أىٍنزى

ؽِّ  اٍلًكتىاب ًإلىٍيؾ ا النَّاس بىٍيف ًلتىٍحكيـ ًباٍلحى اًئًنيفى  تىكيفٍ  كىالى  المَّو أىرىاؾ ًبمى ًصيمنا ًلٍمخى  (.105\النساء )سكرة )خى

 عف جادلكا فإذا ،بالباطؿ غيرىـ عف يدافعكف لمذيف كتكبيخ تنديد كىك ان عظيم مبدأن  أرست )فقد

 محاميا القيامة يكـ يككف أف يجرؤ كمف ؟!القيامة يكـ عنيـ اهلل يجادؿ فمف ،الدنيا في حؽ بغير المتيـ

 .(1)(؟!كاألكاذيب الحيؿ عميو تنطمي كال ،الحقائؽ يعمـ الذم ،اهلل أماـ ككيبل

                                                             

(، كينظر: مجمكعة مف 1/377ىػ، )1422دمشؽ، ط: األكلى  –كىبة بف مصطفى الزحيمي، التفسير الكسيط، دار الفكر (1)
مجمع البحكث، الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية ط:  -العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر، التفسير الكسيط

 (.2/900ـ(، ) 1993ىػ =  1414) -ـ(  1973ىػ =  1393األكلى، )
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 تبيح الكفار عداكة أف لمبعض يتكىـ كقد ،األعداء مجاىدة اآلية ليذه السابقة اآليات ذكرت كقد

 ان عظيم ان إسبلمي مبدأ سـر لت ؛اآليات بيذه اهلل فأتبعيا كالمرافعة المجادلة في الحؽ دائرة عف الخركج ليـ

 اإًلسبلـ مبادئ سمكٌ  عمى داللة مف ذلؾ كفي ،األعداء مع كلك كانت جية أم مع بالحؽ لتزاـاال كىك

 المطمقة. كعدالتو

  :اآلتي تتضمف مينتو في المحامي آداب

 عف فييا ينكب التي التصرفات عمى أمانة يد المحامي يد تككف أف بيا كيقصد ،األمانة :أول

 عف الدفاع في المحامي عند األمانة كتتحقؽ ،بالخصكمة الككيؿ شركط في ذلؾ ذكر سبؽ كقد ،مككمو

  :منيا صكر بعدة مككمو

 .موكمو مع المحامي أمانة صور :األولى المسألة

خالصبكؿ مصداقية  معمومات مف بيا يحيط وما األدلة بجمع ىتماـال-أ  مف خالؿ ،وا 

 .الجمسات حضكر عف يتكانى ال-1

خبلص بأمانة أدلتو عرض كحسف مككمو قضية متابعة-2    .كا 

 المقبكض )أف ،فيحرص عمى حفظيا ككتماف أسرارىاحقو في كالكديعة حكميا بيا يتصرؼ-3

 الكديعة؛ بمنزلة أمانة ،الديف كقضاء كالعيف الديف كقبض كالشراء بالبيع التككيؿ بجية الككيؿ يد في

 ،فييا يبرأ بما كيبرأ ،الكدائع في يضمف بما فيضمف ،المكدع يد بمنزلة المككؿ عف نيابة يد يده ألف

 َأفْ  َيْأُمُرُكـْ  الّموَ  ِإفّ  ) :تعالى لقكلو امتثاال كأيضا، (1)نفسو.( عف الضماف دفع في قكلو القكؿ كيككف

ذىا َأْىِمَيا ِإَلى اأَلَماَناتِ  ُتَؤدُّوا كىٍمتيـٍ  كىاً   فعميو ،(2)(58النساء|آية ()سكرة ...ًباٍلعىٍدؿً  تىٍحكيميكا أىفٍ  النَّاسً  بىٍيفى  حى

 .ينبغي كما بكاجباتو يقكـ أف

                                                             

(، لجنة 4/94(، كينظر: ابف رشد الحفيد، بداية المجتيد كنياية المقتصد )6/34الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (1)
 (.3/629ق، ػ) 1310لبمخي، الفتاكل اليندية، دار الفكر، ط: الثانية، عمماء برئاسة نظاـ الديف ا

 .(6/37الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (2)
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 عرض بحسف كذلؾ :والمماطمة والتحريؼ التضميؿ عف والبعد الصحيحة الوقائع عر -ب

 ،كالتضميؿ التحريؼ عف بعيدا كالنزاىة كاالستقامة بالصراحة كتتصؼ مككمو عدالة تظير التي األدلة

 عمى (21) المادة نصت كقد ،الصحيحة الكقائع فييا كيتجاىؿ المينة مع كيتعارض بالشرؼ يخؿ ما

 كأف ،المحددة المكاعيد في بالحضكر يتقيد أف المحاكمات في المحامي )عمى: بقكلو ،المحامي سمكؾ

 بأية القياـ أك ،طمبات أية تقديـ يتجنب كأف ،المحاكمة مكضكع في مباشرة يدخؿ كأف ،اإليجاز يتكخى

(. مككؿ بحؽ الصادر الحكـ تبمغ يرفض أف لممحامي يجكز كال ،الدعكل في المماطمة بيدؼ ؛تاجراءإ

 المحكمة تجاه المحامي سمكؾ يتميز أف يجب( المحاميف تجاه المحامي سمكؾ في (22) كالمادة

 نصاؼكاإل الصراحة مع يتعارض كما ،كالنزاىة كباالستقامة كاإلنصاؼ بالصراحة اآلخريف كالمحاميف

 الخصـ ككيؿ قكؿ أك شاىد شيادة أك كرقة محتكيات عمـ عف المحامي ؼيحرٌ  أف كالنزاىة كاالستقامة

 تشريع إلى يستند أك منقكض بأنو يعمـ قرار إلى يستند أف أك قانكني أك ييقف مرجع أك قرار عبارات أك

 عمى ثابتة غير بأنيا يعمـ كاقعة المناقشة معرض في يقدـ أك ،ذلؾ إلى يشير أف دكف ممغي بأنو يعمـ

 كيخؿ المينة مع يتعارض اكممٌ  ،المحاكمة إلجراءات بالنسبة الخصـ ككيؿ يضمؿ أف أك ،ثابتة أنيا

 كالدفاع ،الدعاكل لكائح صياغة كلدل ،الشيكد أقكاؿ أخذ لدل ،يحةالصح الكقائع تجاىؿ بالشرؼ

 تضميؿ بيدؼ قانكنا أك شرعا ممنكعة بأنيا يعمـ بينة تقديـ يعرض أف لممحامي يجكز كال ،كالمرافعات

 الخصـ قبؿ مف مككمو شاىد مناقشة أثناءفي  االعتراضات يثير أف لو يجكز كال ،قبكليا في المحكمة

 أك بمبلحظات يشير أك تفكهي أف لو يجكز كال يجيب كيؼ الشاىد لياـإ بقصد الخصـ ككيؿ أك

 .(1)المستمعيف.( عمى أك الشيكد عمى التأثير بيدؼ تصريحات

                                                             

 (.34، 6/33(. كينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )23( كالمادة )22تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (1)
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 تشيير مف ينتج كلما كآدابيا المينة أخبلقيات ضركرة كىك ،موكمو أسرار عمى المحافظة-ج

 مف أكبر أبعادا تأخذ كقد ،ليا خصكمو كاستغبلؿ قضيتو لخسراف سببا يككف فقد ،لو كاإلساءة بالمككؿ

 .الشخصية المككؿ حياة في كاإلخبلؿ التدخؿ إلى قضيةال

 يحافظ أف المحامي )عمى الشرعييف المحاميف تعميمات مف (29) المادة في كرد ام عميو كيدؿ

 ،مكتبو في العامميف الكاجب ىذا كيشمؿ ،المطمؽ بالكتماف تجاىو مسؤكؿ كىك مككمو أسرار عمى

 مكفي أك عمييا ينطكم التي الككالة قبكؿ لممحامي يجكز الك  ،الككالة انتياء بعد ما إلى ذلؾ كيستمر

 كاف لك حتى ،الخطية كمكافقتو المككؿ معرفة دكف استعماليا أك ،سراراأل ىذه إفشاء عمييا ينطكم أف

 الككالة عف التنحي المحامي كعمى ،األسرار ىذه إلى لمكصكؿ إلييا المجكء يمكف خرلأ مصادر ثمة

 ـقدٌ  إذا ماأ ،الجديد أك ،القديـ مككمو تجاه كامبل التزامو تنفيذ دكف يحكؿ الكاجب ىذا بأف اكتشافو حاؿ

 ىذه دفع يقتضيو الذم بالقدر الحقيقة عف يكشؼ أف لممحامي يمكف نوفإ المحامي ضد شككل المككؿ

 المحامي عمى يجب التي سراراأل في تدخؿ ال جريمة ارتكاب في المعمنة المككؿ نية أفك  ،الشككل

 منع إلى يؤدم الذم بالقدر ذلؾ عف فكرا المعنية لمجيات يكشؼ أف المحامي كعمى ،عمييا المحافظة

 (1)(.لؤلذل يتعرض قد الذم الشخص يحمي الذم بالقدر أك الجـر ارتكاب

المحامي بإفشاء أسرار مككمو، ما يؤثر عميو كيككف  ضياع األمانة لممحامي ىك قياـ كمف صكر 

فرصة لبلستغبلؿ مف قبؿ خصكمو، أك يؤثر عمى سير حياتو الشخصية، كيضر بيا، كخاصة إذا 

كانت ىذه القضايا تتعمؽ باألحكاؿ الشخصية في قضايا الطبلؽ كالنفقة كغيرىا لخصكصيتيا، كما 

 عيد الشخصي كاالجتماعي.يمحؽ بيا مف أضرار كبيرة عمى المككؿ عمى الص

 

 

                                                             

 (.29تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (1)
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  ،مشروع غير عمؿ أو مالية مكاسب تحقيؽ أجؿ مف بالخصومة التوكيؿ استغالؿ عدـ-د

 ىذه في مجاؿ لمصمح ككاف ،المحامي لدكافع خبلفان  القضية في المككؿ دكافع كانت إذا كتظير

 ،الشخصية األحكاؿ قضايا في كخاصة ،القضية في االستمرار مف خير لممككؿ كالصمح ،القضية

 في االستمرار مف خير القضايا ىذه مثؿ في فالصمح ،كالشقاؽ النزاع أك النفقة بسبب الطبلؽ كقضايا

 ال مككمو لمصمحة السعي المحامي عمى تكجب ،الزكجية لحياةا كاستدامة المشاكؿ نياءإل ؛القضية

 لكسب كسيمة المحاماة مينة اتخذكا الذيف فالمحامي مف ان كثير  ىنالؾ أف إال ،المالية المكاسب تحقيؽل

 كاف ،أسرة كتشتت ،زكجيف كطبلؽ ،حقكؽ ضياعل سببان  فكانت ،األخبلقيات ىذه يراعكا لـ ،ـعيشي

 .مككمو قضية طبيعة مع التعامؿ في كصدقو المحامي أمانة بكجكد ركيااتد باإلمكاف

ٍيرى  الى  " :تعالى قاؿ ذلؾ في صريحة القرآف كدعكة دىقىةو  أىمىرى  مىفٍ  ًإالَّ  نىٍجكىاىيـٍ  ًمفٍ  كىًثيرو  ًفي خى  ًبصى

كؼو  أىكٍ  حو  أىكٍ  مىٍعري  مف بأفضؿ أخبركـ "أال :كسمـ عميو اهلل صمى اؿقك  ،(114\)النساء الناس( بىٍيفى  ًإٍصبلى

 ىي البيف ذات كفساد ،البيف ذات إصبلح :قاؿ ،بمى قمنا :قاؿ ؟«كالصبلة كالصدقة الصياـ درجة

ٍيرنا فىقىاؿى  النَّاسً  بىٍيفى  أىٍصمىحى  مىفٍ  ًبالكىاًذبً  لىٍيسى » آخر حديث كفي. (1)الحالقة" ٍيرنا نىمىى أىكٍ  خى  .(2)«خى

  :القرافي ذكر كما الشاعر كقاؿ 

 ثنتيف إلى بأجمعيا رجعت ...جمعت لك كميا الفضائؿ "إف 

 (3)البيف" ذات إصبلح في كالسعي ...جبللو جؿ اهلل أمر تعظيـ 

                                                             

 ( 4/280أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم أبك داكد، سنف أبي داكد ) (1)
جماؿ الديف أبك ، بيركت، كقاؿ الترمذم: حديث حسف صحيح، الزيمعي –المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي، نصب الراية، قدـ لمكتاب: محمد يكسؼ البىنيكرم، صححو ككضع الحاشية: عبد العزيز الديكبندم 
اف/ دار لبن -بيركت  -الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثـ أكمميا محمد يكسؼ الكاممفكرم، المحقؽ: محمد عكامة، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر

 .(4/354]حكـ األلباني[: صحيح، كأخرجو نصب الراية )،ـ1997ىػ/1418السعكدية، ط: األكلى،  -جدة -القبمة لمثقافة اإلسبلمية
ًحيحه.4/331الترمذم، سنف الترمذم ت شاكر ) (2) سىفه صى ًديثه حى  (، كقاؿ عنو ىىذىا حى
د الرحمف المالكي الشيير بالقرافي، الفركؽ لمقرافي = أنكار البركؽ في أنكاء القرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عب (3)

لمشيخ « تيذيب الفركؽ كالقكاعد السنية في األسرار الفقيية" أخذ النص مف، الفركؽ، الناشر: عالـ الكتب، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ
 .(4/7تصر الفركؽ كلخصو كىذبو ككضح بعض معانيو ، )محمد بف عمي بف حسيف مفتى المالكية بمكة المكرمة، كفييا اخ
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 الكسب لو يجمب عمؿ بأم القياـ عف يمتنع أف المحامي )عمى (16) المادة في ذلؾ كرد كقد 

 فكرا المككؿ إببلغ عميو يتكجب كما ،فيو المككؿ كضعيا التي الثقة بلؿباستغ الشخصية المنفعة أك

 ذلؾ قبضو فكر لو كيدفعو ،بشأنو الحساب لو يقدـ كأف ،عنو نيابة يحصمو أك يقبضو ماؿ أم عف

ذا ،المبمغ  خطيا القضاة قاضي إشعار فيتكجب ،يكما ثبلثيف خبلؿ بمككمو االتصاؿ مف يتمكف لـ كا 

 .(1)بذلؾ.(

 (2):األمانة في التقصير أمثمة ومف :الثانية المسألة 

 الماؿ. مف مبمغ لقاء مككمو خصـ مع المحامي يتكاطأ أف -1

 لذلؾ. الحاجة بدكف القضية تأجيؿ عمى كيعمؿ كيماطؿ الجمسات حضكر عف يتأخر أف -2

 مككمو قضية عدالة عمى يؤثر مما مككمو قضية تخص التي كالقرائف األدلة جمع في ييمؿ أف -3

 .الحكـ في كيؤثر

 .شخصية مكاسب لتحقيؽ ككالتو باستغبلؿ المحامي يقكـ أف -4

 دعكل في أك فييا الككالة قبؿ أف لو سبؽ دعكل في مككمو لخصـ مشكرة أك رأيا يعطي أف -5

 الككالة. انتياء بعد كلك بيا عبلقة ذات

  :موكمو قضية عدالة :ثانيا 

 ،دعكاه في مبطبلن  ليس كأنوكصدقو،  مككمو عدالة مف يتأكد أف المحامي مف كاجبات

كالحرص عمييا بكؿ الكسائؿ فإف تبيف لو  الصحيحة كالقرائف األدلة جمع ذلؾفي  كمف اآلداب

 ىك المحامي عمؿ أساس ألف ؛كاف شكؿ بأم الدعكل ىذه قبكؿ رفض عميو كجب عكس ذلؾ،

                                                             

 (16المحاميف الشرعييف، المادة ) تعميمات (1)
( تحت بند كاجبات المحامي، كينظر: الكاساني، بدائع الصنائع 25( إلى المادة )4تعميمات المحاميف الشرعييف، مف المادة ) (2)

 (.6/37في ترتيب الشرائع )
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 قبكؿ في الظمـ في سببا يككف أف لو يككف فكيؼ ،العدالة كتحقيؽ الحؽ إظيار عمى المساعدة

 عمى المحامي يعمؿ أف األصؿك ؽ،ح كجية غير مف العباد حقكؽ غؿكيست عنيـ ليدافع ؛المبطميف

 قبكؿ عدـ في ألف ؛مككمو قضية قبكؿ في الظف باعتٌ عمى ا ال كالخبرة العمـ عف الناتج الظف حسف

ثباتى  ،نفسو عف الدفاع في المشركع حقو مف لممككؿ ان حرمان قضيتو  .خصكمو عند حؽ مف لو ما كا 

  :وكالتو حدود المحامي يتعدى ل :ثالثا

خبلص أمانة بكؿ مككمو عف يدافع أف المحامي عمى  حدكد تجاكز عف مسؤكؿ وكلكن ،كا 

 مف كؿ تجاهكنزاىتيا  المحاماة مينة كرامة مع يتفؽ الذم السمكؾ يمتـز أف كعميو ،وئأخطا أك ككالتو

 .(1)العدالة سير يعرقؿ عمؿ أك إجراء كؿ يتجنب كأف ،كالخصكـ كالككيؿ المحكمة

 أنو يرل مف عند وضمني الككيؿ فيو يعتدم ما )ككؿ المقتصد كنياية المجتيد بداية في جاءك 

 .(2)تعدل.(

 إف كلكف الككالة مف ككيمو يعزؿ أف )لممككؿ العدلية األحكاـ مجمة مف (1521) المادة كفي

 الرىف ببيع آخر ككؿ كبعده الرىف عقد كحيف مالو مديف رىف إذا كما ،عزلو لو فميس آخر حؽ بو تعمؽ

 أحد ككؿ لك كذلؾ ،المرتيف رضاء بدكف الككيؿ ذلؾ عزؿ المككؿ لمراىف فميس الديف أجؿ حمكؿ عند

 .(3)المدعي.( غياب في عزلو لو ليس المدعي بطمب بالخصكمة آخر

 كالية الككالة عقد بمقتضى لمككيؿ )تثبت األردني المدني القانكف في (840) المادة في كجاء

  (4)لممككؿ(. نفعا أكثر ىك فيما إال حدكده يتجاكز أف دكف التككيؿ يتناكلو فيما التصرؼ

                                                             

( كالمادة 4(، كينظر تعميمات المحاميف، المادة )840(، المادة )596، 2لمقانكف المدني األردني، )المذكرات اإليضاحية  (1)
 (.6/24(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )6)
 (.4/87) ،ابف رشد الحفيد، بداية المجتيد كنياية المقتصد (2) 
(، ابف رشد الحفيد، بداية المجتيد كنياية المقتصد 295األحكاـ العدلية )ص: مجمكعة مف العمماء في الدكلة العثمانية، مجمة  (3)
(4/87.) 
 (.840(، المادة )596، 2المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني، ) (4)
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 .بالموكؿ الضرر وقوع لمنع والحذر الحيطة أخذ العتزاؿ عند المحامي التزاـ :رابعا

الٌ    :التعدم مف تيفصكر  عمى كالفقو القانكف اتفؽ كقد ،متعديا كاف كا 

 مناسب غير كقت كفي ،الغير حؽ بو تعمؽ إذا نفسو المحامي يعزؿ أف :األكلى الصكرة

 .بمدة ذلؾ قبؿ مككمو عمـيي  لـ أك ،بو الضرر كيكقع مككمو لمصمحة

 إذا أيضا كبالمقابؿ ،المعتاد الجيد فييا يبذؿ كلـ ،الككالة في المحامي إىماؿ :الثانية رةالصك 

 .مككمو تجاه المحامي كاجبات ضمف مف كىي ،ككالتو حدكد تجاكز

 بيمينو مسمـ امرئ حؽ اقتطع مف» :فقاؿ ،اهلل رسكؿ عند كنا :قاؿ أمامة أبي )عف كرد كقد

ف ،اهلل رسكؿ يا :رجؿ فقاؿ ،«الجنة عميو كحـر ،النار لو أكجب فقد ف» :قاؿ يسيرا؟ شيئا كاف كا   كاف كا 

 الًَّذيفى  ًإفَّ " :اهلل كتاب في أليس :فقاؿ !الحديث ىذا أشد ما :ميسرة بف حفص قاؿ ،(1)«أراؾ مف قضيبا

كفى  اًنًيـٍ  المَّوً  ًبعىٍيدً  يىٍشتىري ننا كىأىٍيمى ؽى  الى  أيكلىًَٰئؾى  قىًميبلن  ثىمى بلى  يىٍكـى  ًإلىٍيًيـٍ  يىنظيري  كىالى  المَّوي  ييكىمِّميييـي  كىالى  اآٍلًخرىةً  ًفي لىييـٍ  خى

كِّيًيـٍ  كىالى  اٍلًقيىامىةً  لىييـٍ  ييزى   .(2)( [77 :عمراف ]آؿ أىًليـه  عىذىابه  كى

 .أخرى وميف المحاماة مينة بيف الجمع عدـو  ،المحاماة لمينة التاـ التفرغ :خامسا

 ،(13) المادة في الشرعييف المحاميف قانكف عمييا نص التي كاألنظمة بالقكانيف التزاما

  :كاآلتي ىي ،المحاماة كبيف بينيا الجمع يصح ال التي كاألعماؿ

 كالنكاب. األعياف مجمس مف أم رئاسة -1

 .ةالكزاري صباالمن تقمد-2

                                                             

 (.1/122، )صحيح مسمـ مسمـ،  (1)
في تفسير القرآف المجيد، تحقيؽ كتعميؽ:  الكاحدم، عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي الكسيط (2)

الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشيخ عمي محمد معكض، الدكتكر أحمد محمد صيرة، الدكتكر أحمد عبد الغني الجمؿ، الدكتكر 
 1415ى، لبناف، ط: األكل –عبد الرحمف عكيس، قدمو كقرظو: األستاذ الدكتكر عبد الحي الفرماكم، دار الكتب العممية، بيركت

 (.1/122، )، صحيح مسمـ،(، كقد ركاه مسمـ، 1/454ـ، )1994 -ىػ
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 رئيس أك ،مؤسسة أك ،شركة ألم مدير منصب ذلؾ في بما ،كالخاصة العامة الكظائؼ-3

 مديرييا. ىيئة أك ،إدارتيا لمجمس

 المختمفة. بأنكاعيا التجارة احتراؼ -4

  :يةتاآل كاألعماؿ الشرعية المحاماة بيف يجمع أف الشرعي لممحامي كيحؽ

 يقدـ أالٌ  بشرط ،بالصحؼ كنشرىا القانكنية المقاالت في الكتابة لو فيحؽ ،الصحفية الكتابة -1

 (1)الفردية. األشخاص بحقكؽ تتعمؽ قانكنية إجابات

 التمثيمية. المجالس عضكية -2

 (2).العالي التعميـ مؤسسات في التدريس ىيئات أعضاء إلى االنضماـ -3

 فالقانك  في عمييا المنصكص التأديبية لمعقكبات نفسو ضيعرٌ  التعميمات ىذه يخالؼ محاـو  ككؿ

  :اآلتي عمى دؿ حيث ،(3)(17) المادة في الكارد

 أك تكبيخو أك المحامي إنذار يقرر أف التحقيؽ مف االنتياء بعد التأديبي لممجمس يجكز-1 

 .المحاميف سجؿ مف اسمو حذؼ أك مدة ألية المحاماة مينة تعاطي مف منعو

 .يستصكبو الذم بالشكؿ التأديبي المجمس قرار يعدؿ أف القضاة لقاضي يجكز-2

 (4).القضاة قاضي تصديؽ عمى المجمس قرار إنفاذ يتكقؼ األحكاؿ جميع في

  

                                                             

ـ، تعميمات المحاميف 1997( لسنة 20(، أصبح نص ىذه المادة بالقانكف المعدؿ رقـ )13قانكف المحاميف الشرعييف، المادة ) (1)
 ـ.1987(، لعاـ 32الشرعييف، المادة )

 ـ.1997( لسنة 20، أصبح نص ىذه المادة بالقانكف المعدؿ رقـ )(13قانكف المحاميف الشرعييف، المادة ) (2)
 (.41تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (3)
 ـ.1997( لسنة 20(، أصبح نص ىذه المادة بالقانكف المعدؿ رقـ )17قانكف المحاميف الشرعييف، المادة ) (4)
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 موكمو. خصـ مع التصاؿ في واألمانة النزاىة التزاـ :سادسا

 بقصد إال ،بو يتصؿ أف حاكؿ إذا لو االستماع أك مككمو بخصـ االتصاؿ عدـ المحامي عمى

 لنزاىتو خيانة يعتبر كىذا ،مككمو لخصـ استشارة أك مساعدة أم إبداء يتجنب كأف، (1)اإلصبلح

 كمف :فرحكف ابف )قاؿ ،ذلؾ عمى كالفقو القانكف اتفؽ كقد ،مككمو قبؿ مف لو أعطيت التي كاألمانة

 ،خصكماتو ككجكه عكراتو مف عميو معاطٌ  لما األكؿ فأبى لخصمو يتككؿ أف الككيؿ فأراد ككيمو عزؿ

 عمى عدك يككؿ كال كعدكه صار ألنو الككالة؛ مف فيمكٌ  الٌ أ كينبغي ،لو كيتككؿ ،قكلو منو يقبؿ فبل

 (2)عدكه(.

 تحميك في وأهًيتهب انشزػي انًحبيي اصتمالنيخ يفهىو :انثبَي انًطهت 

 .انؼذانخ

 المحاماة. باستقاللية المقصود :األوؿ الفرع

 ،القانكف تطبيؽك  مككمو تجاه بكاجبو القياـ عمى المحامي قدرة :المحاماة باستقبلؿ يقصد

 السبؿ كؿ تككف كأف ،كانت جية أم مف ضغط أك تأثير أم كخارج ،حرية بكؿ ،المحاماة مينة كشرؼ

 أماـ حاجاتو قضاء في بو يستعيف لكي ؛لمجميكر كمتاحة ،جية مف دكرىـ أداء في ليـ ميسرة

 (2) المادة المحاماة مينة تكضيح في النظامييف المحاميف نقابة قانكف في كرد ما كىذا ،المحاكـ

 حؽ كفالة كفي ،القانكف سيادة كتأكيد ،العدالة تحقيؽ في القضائية السمطة تعاكف حرة مينة المحاماة)

 في عمييـ سمطاف كال ،المحاماة مينة كحدىـ المحامكف كيزاكؿ ،كحرياتيـ ،المكاطنيف حقكؽ عف الدفاع

                                                             

 (.15تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (1)
الحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ  ،(183/ 1) األحكاـ كمناىج األقضية أصكؿ في الحكاـ تبصرةفرحكف،ابف (2)
(5/185). 
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 الحر ضميره لغير يخضع ال ميماتو أداء في فالمحامي ،(1))القانكف كأحكاـ لضمائرىـ إال مزاكلتيـ

 ،(2)القانكف أحكاـ كفؽ التأديبية لممسؤكلية إال عمؿ أم أجؿ مف مسؤكلية ألية يتعرض كال ،المستقؿ

 عف الخركج المحاماة استقبللية يعني كال ،بالقانكف كااللتزاـ العدؿ إقامة في لمقاضي ان مشارك ككنو

 بغير عدؿ كال ،الممؾ أساس العدؿ أف باعتبار العدؿ دعامة المحاماةف ،القضاء عمى التعدم أك القانكف

 (3).محاماة بغير قضاء كال ،قضاء

 عف الدفاع في التفنف في المحاميف بعضسمككيات  تبرير المحامي استقبللية يعني كال

 في المحامي يمارسو الذم األساسي كالدكر العدالة أطر إلى النظر فدك  ،مصالحيـ حقيؽكت مككمييـ

  .الغراء الشريعة عميو أكدت ما كىذا ،مككمو مصالح كفؽ القانكف حرؼ ال ،الحؽ إقامة

  .المحامي استقاللية مستمزمات :الثاني الفرع

 كعدـ ،القانكف ضكابط كفؽ المظمـك كنصرة العدؿ إقامة عمى القائـ ،المحامي كاجب أداء -1

 .كالتعصب التحيز عف بعيدا مككمو قضية كعدالة مرافعاتو عرضك  ،عنيا الخركج

 إمبلء أك تدخؿ أم مف متحررة بطريقة كمصالحو مككمو خدمة في المحامي كاجبات أداء -2

 يمميو ما كفؽ تصرفاتو كتككف ،جية أم مف خكؼ أم كمف ،القضائية كأ ،التنفيذية السمطات تفرضيا

 التي ،ةالمسؤكل الكظيفية الذاتية الكفاية) :ىي االستقبللية فإف كليذا ؛كأطرىا نتومي كحدكد ضميره

 المحاميف كقدرة ،بيـ كيثؽ يمثميـ مف إلى المتقاضيف يطمئف شكؿب كظيفتو المحامي أداء تضمف

 (4)(.كاف مصدر أم مف كالتدخبلت الضغكط كافة مقاكمة

                                                             

 (. 2ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة، المادة )1999( لسنة 3قانكف رقـ ) (1)
 .2ك1(، البند 3تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (2)
 .info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3840اة، د.محفكظ، مجمكعة عرب لمقانكف، استقبلؿ مينة المحام (3)
 .info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3840محفكظ، مجمكعة عرب لمقانكف،  استقبلؿ مينة المحاماة، د. (4)

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3840
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3840
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 المينة كأعراؼ كاالستقامة الشرؼ مع يتعارض عمؿ أك تصرؼ بأم مككمو كراء االنسياؽ عدـ -3

 عما مسؤكال يككف كال ،مككمو عف الدفاع في ناجحة يراىا التي المشركعة الطريؽ يسمؾ كأف ،(1)كآدابيا

 الدفاع. حؽ يستمزمو مما شفاىا أك كتابة مرافعاتو في يكرده

 يجكز كال ،تامة بحرية القضاء أماـ مينتو ممارسة فمو ،بالقضاء عبلقتو في المحامي استقبلؿ-4

 المحامي يمنع ال كلكف ،الدكائر جميع في المحاماة بكرامة يتمتع كأف ،مسؤكلياتو أداء في لو التعرض

 كرد كقد ،العدالة سير يعرقؿ عمؿ أم كيتجنب ،المحاماة ككرامة يتفؽ مسمكا المحكمة تجاه يسمؾ أف

 كاالىتماـ الرعاية المحامي يناؿ أف يجب) الشرعييف المحاميف تعميمات مف (3) المادة في ذلؾ

 تقدـ كأف ،أماميا مينتو يمارس التي ،الرسمية كالمراجع ،كالدكائر ،المحاكـ مف المحاماة بكرامة البلئقيف

 (2).)قانكني مسكغ بدكف طمباتو إىماؿ يجكز كال ،بكاجبو القياـ ياييقتض التي التسييبلت كافة لو

 (26) المادة في كرد كما ،المحاماة مينة في كزمبلئو نقابتو مع التعامؿ في المحامي استقبلؿ-5

 محاباة كبدكف جرأة بكؿ المختص لممرجع يكشؼ أف المحامي )عمى الشرعييف المحاميف تعميمات مف

قبكؿ  تردد أدنى بدكف يقبؿ أف كعميو ،آخر محاـو  عف صدر شريؼ غير أك مييف مسمؾ أم عف

 كؿ كفي بدأب يسعى أف المحامي كعمى ،مككمو إلى أساء دق األخير كاف إذا ،زميمو ضد الككالة

 ،كتطكيرىا بيا المعمكؿ القكانيف لتحسيف يسعى كأف ،ككرامتيا ،المينة شرؼ عمى لممحافظة األكقات

 أم عف بمنأل قضيتو باستقبللية يمتـز أف عميو كما ،القضاء( كاستقبلؿ ،القانكف سيادة مبدأ كترسيخ

 .(3)زمبلئو أك نقابتو مع آخر التزاـ

 عمى( (25) المادةفي  كرد كما ،بالقضاء المتصمة باألجيزة عبلقتو في المحامي استقبلؿ-6

 ،العامة كالمؤسسات الدكائر مراكز في أك ،مكتبو في سكاء االستشارية أعمالو في يتقيد أف المحامي

                                                             

 (.23(، كالمادة )2تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (1)
 (.7( كالمادة )3تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (2)
 (.27ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة، المادة )1999( لسنة 3قانكف رقـ ) (3)
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 يجكز كال ،المحكمة لدل احتراميا الكاجب السمكؾ كقكاعد ،كآدابيا المينة بكاجبات كالشركات ،كالخاصة

 أك ،األساليب أك ،السرية الكساطة إلى يمجأ أف أك كمحاـو  صفتو األعماؿ ىذه في يخفي أف لممحامي

 أك شرعي كمستشار المحامي دكر فأ ذلؾ ،مشركعة غير غاية إلى لمكصكؿ ؛الشخصية العبلقات

 عف يختمؼ ،المكتبية القانكنية األعماؿ في أك شخص ألم القانكنية الخدمات تقديـ في سكاء قانكني

 يصدر ضو قا كيكجد ،مصالحو عف يدافع الخصـ لمككؿ محاـو  يكجد حيث ،المحكمة في المحامي دكر

 قبكؿ المحامي عمى يحظر)) 9) المادة كفي ،(1))الفريقيف ككيمي كأقكاؿ البينات سماع بعد الحكـ

 المؤسسات مف أم ضد دعكل أية في -1 :تيةاآل األحكاؿ في آخر محاـو  بكاسطة أك بنفسو الككالة

 أك المجالس مف أم ضد دعكل أية في -2 .فييا العمؿ تركو تاريخ مف سنة خبلؿ الخاصة أك العامة

 مف أم ضد أك ،كاإلدارية كالبمدية التشريعية المجالس فييا بما الخاصة أك العامة الييئات أك المجاف

 في -3 .فييا عضكيتو مدة انتياء تاريخ مف سنة كلمدة فييا عضكيتو مدة خبلؿ ليا التابعة المصالح

 أك قاضيان  بصفتو فييا رأيان  أبدل أك عميو عرضيا سبؽ عنيا ناشئة أك متفرعة أك أصمية دعكل أية

 (2)).خبيران  أك منحٌكمان 

 ،المحامي عمؿ ؿييسي ما لممحامي تكافرت أف بد ال التي االستقبللية مدل لنا تبيف سبؽ مما
 إقامة إلى دعت الغراء شريعتنا نجدك  ،كنزاىة بشرؼ كممارستيا المحاماة مينة حرية في الكقكؼ كعدـ
 تدخؿ أم مف المحاماة يةاستقبلل ضمنيا كمف ،ذلؾ أجؿ مف جياتال كؿ كتطكيع كاف أينما العدؿ
  خميؿ مختصر شرح في الجميؿ مكاىب صاحب أكرد كما ،المشركعة بالطرؽ لمحؽ الكصكؿ عمى يؤثر
 يحؿ كال ككالة في يقبمو أف لو ينبغي فبل خصكمة في كتشغيب لدد القاضي عند منو ظير مف )كؿ

 منو ظير مف إال الككبلء قبكؿ كالحديث القديـ في الناس إليو ذىب كالذم ،المسمميف عمى المدد إدخاؿ
 (3)أحد(. عمى ككالة لو يقبؿ كأالٌ  ،إبعاده القاضي عمى يجب فذلؾ كلدد تشغيب

                                                             

 (.25تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (1)
 (.9ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة، المادة )1999( لسنة 3رقـ )قانكف  (2)
 .(5/186مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ) (3)
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 .انشزػي انًحبيي (أتؼبة) أجزح :انثبنث انًجحث

 .وانمبَىٌ انفمه في وشزوطهب انًحبيي أجزح أحكبو :األول انًطهت 

 .الفقو في بالخصومةوشروطيا  الوكيؿ أجرة أحكاـ :األوؿ الفرع

 كػػػػػذلؾ ىػػػػػي بالخصػػػػكمة كالككالػػػػػة ،بيانػػػػػو سػػػػبؽ كمػػػػػا الجػػػػػائزة العقػػػػكد مػػػػػف بالخصػػػػػكمة الككالػػػػة

 ،بعػػػػػػكض ككالػػػػػةك  ،جعالػػػػػة أك أجػػػػػر دكف أم ،بتبػػػػػرع ككالػػػػػة إمػػػػػا :نكعػػػػػاف فيػػػػػي كلػػػػػذلؾ ،حكميػػػػػا فػػػػػي

 مػػػػف بيانػػػػو سػػػػبؽ كمػػػػا المحػػػػامي حقػػػػكؽ بنػػػػد تحػػػػت تػػػػدرس كىػػػػي ،بػػػػأجر أك بجعػػػػؿ إمػػػػا :نكعػػػػاف كىػػػػي

 عميػػػػو ترتػػػػب حػػػػاؿ فػػػػي لػػػػو مككمػػػػو عػػػػزؿ أك لنفسػػػػو الككيػػػػؿ عػػػػزؿ بنػػػػد فػػػػي آخػػػػر جانػػػػب كمػػػػف ،جانػػػػب

 أجرة.

 بالخصومة. الوكالة عمى الُجْعؿ :األولى المسألة

  :آراء عمى بالخصكمة الككالة عمى ؿعٍ الجي  في الفقياء ختمؼا كقد 

كػػػػػاف مقيػػػػػدان بشػػػػػرط )إدراؾ  ،إذاالخصػػػػػكمة فػػػػػي  جعػػػػػؿال كراىػػػػػةإلػػػػػى  مالػػػػػؾ اإلمػػػػػاـ عػػػػػف ركم -1

 ءشػػػػػػي منيػػػػػػا ينجػػػػػػز كال تطػػػػػػكؿ قػػػػػػد كألنيػػػػػػا كالمجادلػػػػػػة؛ بالشػػػػػػر إال تػػػػػػأتي ال الخصػػػػػػكمة ألف ؛الحػػػػػػؽ(

 الضػػػػػركرة مػػػػػف بالنػػػػػاس لمػػػػػا ذلػػػػػؾ بإجػػػػػازة )كالركايػػػػػة ذلػػػػػؾ خػػػػػبلؼ عنػػػػػو كركم ،مجانػػػػػا عممػػػػػو فيػػػػػذىب

 .(1)ذلؾ( إلى

 فمػػػػػك ،لمجيالػػػػػة كرفعػػػػػا ،لمنػػػػػزاع قطعػػػػػا معمكمػػػػػة تكػػػػػكف أف بشػػػػػرط أجازكىػػػػػا فقػػػػػد الشػػػػػافعيةأٌمػػػػػا  -2

 مػػػػف درىػػػػـ مائػػػػة كػػػػؿ مػػػػف أك ثمنػػػػو عشػػػػر ؾلػػػػ جعػػػػؿ أف عمػػػػى الثػػػػكب ىػػػػذا بيػػػػع فػػػػي ككمتػػػػؾ قػػػػد :قػػػػاؿ

 بػػػػػأجر كتػػػػػاب بيػػػػػع فػػػػػي ككمػػػػػو فمػػػػػك ،مثمػػػػػو أجػػػػػرة كلػػػػػو ،الػػػػػثمف بمبمػػػػػغ لمجيػػػػػؿ ؛يصػػػػػحٌ  لػػػػػـ ان درىمػػػػػ ثمنػػػػػو

 (2)لو. جعؿ فبل فاسدا بيعا فباعو معمكـ

                                                             

 .(1/184تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ) (1)
 .(14/168المجمكع شرح الميذب ) (2)
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 الجعالػػػػػػػة تكػػػػػػػكف أف اشػػػػػػػتراط دكف أجازكىػػػػػػػا الثانيػػػػػػػة الركايػػػػػػػة عمػػػػػػػى كمالػػػػػػػؾ كالحنابمػػػػػػػة الحنفيػػػػػػػة-3

 كذلػػػػؾ ،فيػػػػو المككػػػػؿ مػػػػف جػػػػزءا تكػػػػكف بػػػػأف الجػػػػكاز بعػػػػدـ قػػػػالكا كالحنابمػػػػة المالكيػػػػة كلكػػػػف ،(1)معمكمػػػػة

ٍعالػػػػة بقيمػػػػة الجيالػػػػة إلػػػػى يػػػػؤدم  مقػػػػاـ تقػػػػكـ المغنػػػػي صػػػػاحب عنػػػػد الجعالػػػػةك  ،النػػػػزاع إلػػػػى كيفضػػػػي الجي

 فػػػػػي عكضػػػػػا كػػػػػاف كمػػػػػا ،بػػػػػالعكض العمػػػػػـ اعتبػػػػػار فػػػػػي اإلجػػػػػارة تسػػػػػاكم الػػػػػةعٍ )كالجي  كأحكاميػػػػػا األجػػػػػرة

 ((2).فبل ال كما ،الجعالة في عكضا يككف أف جاز اإلجارة

 كقد أكرد ابف فرحكف في تبصرتو مسألة تعميؽ الجعؿ عمى كسب القضية بثبلثة آراء: 

ؤ، األكؿ: قػػػػػالكا بجػػػػػكاز ىػػػػػذا التعميػػػػػؽ قياسػػػػػا عمػػػػػى صػػػػػحة تعميػػػػػؽ المػػػػػريض ألجػػػػػرة الطبيػػػػػب إذا  بػػػػػري

ال فبل شيء لو.  كصكرتو عمى أنو إف فمح فمو كذا كا 

الثػػػػػػػاني: ككػػػػػػػره مالػػػػػػػؾ الجعػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى الخصػػػػػػػكمة عمػػػػػػػى أنػػػػػػػو ال يأخػػػػػػػذ إال بػػػػػػػإدراؾ الحػػػػػػػؽ، كقػػػػػػػاؿ 

بالكراىػػػػة؛ ألف الخصػػػػكمة قػػػػد تطػػػػكؿ كتأخػػػػذ كقتػػػػا كجيػػػػدا كاألجػػػػر ىنػػػػا عمػػػػى جيػػػػده ال يصػػػػح حرمانػػػػو 

نمػػػػػػػا كػػػػػػػره مالػػػػػػػؾ  ذلػػػػػػػؾ؛ ألنيػػػػػػػا عمػػػػػػػى الشػػػػػػػر  -اهلل رحمػػػػػػػو-منػػػػػػػو، كركم عػػػػػػػف مالػػػػػػػؾ أنػػػػػػػو جػػػػػػػائز، كا 

كالمجادلػػػػػػة؛ كألنيػػػػػػا قػػػػػػد تطػػػػػػكؿ كال ينجػػػػػػز منيمػػػػػػا غػػػػػػرض الجاعػػػػػػؿ فيػػػػػػذىب عممػػػػػػو مجانػػػػػػا، كالركايػػػػػػة 

 بإجازة ذلؾ؛ لما بالناس مف الضركرة إلى ذلؾ.

 (3)الثالث: كنقؿ عف ابف القاسـ مف المالكية بأخذ أجرة المثؿ عند االنتياء. 

 

 

 

                                                             

الشيباني، أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني، األصؿ لمشيباني ط قطر، تحقيؽ كدراسىة: الدكتكر محمَّد  (1)
، بيركت (، كينظر: المبسكط لمسرخسي 11/423ـ، )2012 -ىػ  1433لبناف ط: األكلى،  -بكينككالف، دار ابف حـز

(19/132.) 
 (.6/96(، كينظر ابف قدامة، المغني )1/184ية كمناىج األحكاـ )ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقض (2)
 .(1/184األقضية كمناىج األحكاـ )ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ  (3)
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 .المحامي أجرة :الثانية المسألة

 بيانػػػػو سػػػػبؽ كمػػػػا ،(1)األربعػػػػة المػػػػذاىب أجازتيػػػػا فقػػػػد ،أتعابػػػػو عمػػػػى أجػػػػرة المحػػػػامي أخػػػػذ أمػػػػا

 األجػػػػػػرة فػػػػػػي كيػػػػػػدخؿ ،لمنػػػػػػزاع منعػػػػػػان  معمكمػػػػػػة تكػػػػػػكف بػػػػػػأف مشػػػػػػركطة أنيػػػػػػا إال ،المحػػػػػػامي حقػػػػػػكؽ فػػػػػػي

 المحػػػػاكـ كرسػػػػكـ السػػػػفر نفقػػػػات مثػػػػؿ القضػػػػية تخػػػػص نفقػػػػات مػػػػف أنفقػػػػو مػػػػا كػػػػؿ بالخصػػػػكمة لمككيػػػػؿ

 السرخسػػػػي قػػػػاؿ كمػػػػا كمقتضػػػػاىا أساسػػػػيا كعمػػػػى القضػػػػية لخدمػػػػة بيػػػػا قػػػػاـ الككيػػػػؿ ألف ؛األدلػػػػة كجمػػػػع

 لػػػػػـ - عميػػػػػو لحممػػػػػو بعيػػػػػرا كاسػػػػػتأجر ،فاشػػػػػتراىا ،الفػػػػػرات مػػػػػف حنطػػػػػة كػػػػػر لػػػػػو يشػػػػػترم أف ككمػػػػػو )كلػػػػػك

 ،بػػػػػو أمػػػػػره الػػػػػذم العقػػػػػد سػػػػػكل آخػػػػػر بعقػػػػػد الكػػػػػراء كجػػػػػكب ألف القيػػػػػاس؛ فػػػػػي اآلمػػػػػر عمػػػػػى الكػػػػػراء يكػػػػػف

 .(2)داللة( بحممو مأمكر ألنو بالكراء؛ اآلمر عمى يرجع االستحساف كفي

 أك الككيػػػػػؿ اشػػػػػترطيا إذا األجػػػػػرة جػػػػػكاز عمػػػػػى (1467) المػػػػػادة نصػػػػػتالمجمػػػػػة العدليػػػػػة  كفػػػػػي

الٌ  ككالتػػػػػو عمػػػػػى األجػػػػػرة بأخػػػػػذ معركفػػػػػا كػػػػػاف ممػػػػػف  الككالػػػػػة فػػػػػي األجػػػػػرة شػػػػػرطت )إذا متبرعػػػػػا عػػػػػدٌ  كا 

ف، األجػػػػػػػرة اسػػػػػػػتحؽ الككيػػػػػػػؿ كأكفاىػػػػػػػا  كػػػػػػػاف بػػػػػػػاألجرة يخػػػػػػػدـ ممػػػػػػػف الككيػػػػػػػؿ يكػػػػػػػف كلػػػػػػػـ تشػػػػػػػترط لػػػػػػػـ كا 

 (3)باألجرة(. يطالب أف لو فميس ،متبرعا

                                                             

(، كينظر: 8/3المعركؼ بابف اليماـ فتح القدير: دار الفكر، ) الكماؿ ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي (1)
بيركت.  –أبك عبد اهلل المالكي، محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد اهلل المالكي، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، دار الفكر

(، كينظر: ابف قدامة، 3/257ج )(، كينظر: الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنيا6/416ـ، )1989ىػ/ 1409
 (.5/69المغني )

 (.19/62السرخسي، المبسكط ) (2)
 .(285مجمكعة مف عمماء الدكلة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (3)



122 
 

 إتمامو. دوف عممو مف جزء إلنجاز المحامي أجرة :الرابعة المسألة

 ىكتبقٌػػػػ القضػػػػية تػػػػرؾ أف عميػػػػو طػػػػرأ كقػػػػد القضػػػػية مػػػػف جػػػػزءا أنجػػػػز المحػػػػامي أف حالػػػػة كفػػػػي

 اسػػػػػتحؽ األسػػػػػباب مػػػػػف لسػػػػػبب ؛ككالتػػػػػو نتيػػػػػاءال أك بػػػػػاالنعزاؿ لرغبتػػػػػو إمػػػػػا القضػػػػػية مػػػػػف آخػػػػػر جػػػػػزء

 الشػػػككاني ذكػػػر كقػػػد ،إجػػػارة العقػػػد كػػػاف إذا ،القضػػػية ىػػػذه فػػػي جيػػػد مػػػف قضػػػاه مػػػا عمػػػى أتعابػػػو أجػػػرة

 بػػػػػػػيف فػػػػػػػرؽ كال ،صػػػػػػػحيح فػػػػػػػذلؾ فعمػػػػػػػو قػػػػػػػد مػػػػػػػا حصػػػػػػػة )كيسػػػػػػػتحؽ الجػػػػػػػرار السػػػػػػػيؿ كتابػػػػػػػو فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ

 كبعضػػػػػػيا بالصػػػػػػحة الخصػػػػػػكمة ككػػػػػػاالت بعػػػػػػض اتصػػػػػػاؼ صػػػػػػحة فػػػػػػرض عمػػػػػػى كالفاسػػػػػػدة الصػػػػػػحيحة

 عػػػػػػدـ مػػػػػػع كيسػػػػػػتحؽ ،المسػػػػػػماة األجػػػػػػرة مػػػػػػف فعػػػػػػؿ مػػػػػػا حصػػػػػػة يسػػػػػػتحؽ بػػػػػػؿ لػػػػػػذلؾ كجػػػػػػو كال ،بالفسػػػػػػاد

 (1)الخصكمة.( تمؾ مثؿ في الككبلء مف مثمو أجرة التسمية

 يقػكـ محددة مدة بعد إال الككالة مف نفسو خرجيي  بأالٌ  ككالتو في الككيؿ اشتراط إلى بالنسبة كأما

 فجػاز بػأجرة ككالػة ألنيػا ؛ذلػؾ لػو يحػؽ فإنو ،الخصكمة بانتياء أك ،معيف عمؿ إنجاز بعد أك بتحديدىا

 .(2)ذلؾ لو

 القضػية كسػب عمػى األجػرة تعميػؽ جػكاز عػدـ ىػك ،فػي المسػألة السػابقة الباحػث ويلإ يميؿ كما 

 محػددة معمكمػة تكػكف أف األجػرة شػركط كمػف ،النػزاع إلػى المفضػية الجيالػة لكجػكد إجارة؛ العقد كاف إف

 المقدار. محددة كغير لمطرفيف ممزمة غير ألنيا فيصح؛ الجعالة في كأما ،ذكره سبؽ كما

 أك تقصير دكنما القضية أثناء في عممو في كتعب جيد مف قدـ ما عمى أجرتو يأخذ المحاميك 

 كسػب فػي ربػط دكنمػا األتعػاب اسػتحؽ مككمػة قضية تجاه كاجبات مف عميو ما أدل فإف ،تعد   أك تياكف

 .خسرانيا أك القضية

                                                             

ـ، الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني، السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار، دار ابف حز  (1)
 (.795الطبعة األكلى، )ص: 

ٍيًمٌي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو لمزحيمي ) (2) ٍيًمٌي، كىٍىبىة بف مصطفى الزُّحى دمشؽ، ط: الرَّابعة  -سكريَّة -دار الفكر، (5/4059الزُّحى
 المنقَّحة المعدَّلة.
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 األتعاب. مقدار تحديد في تؤخذ أف يجب اعتبارات :الخامسة المسألة

 لمسػػػير البلزمػػػة كالميػػػارة ،ظركفيػػػاك  الػػػدعكل كمكضػػػكع ،فيالبلزمػػػ كالجيػػػد الكقػػػت اعتبػػػار يجػػػب

 ممػػا مئكيػػة نسػػبة أجػػرتيـ جعػػؿ كىػػك الحاضػػر كقتنػػا فػػي المحػػاميف بعػػض عمػػؿ مػػف نػػراه مػػا كأمػػا، (1)بيػػا

 مستغبلن  ،مرتفع كأجر ،عالية نسبة فرض إلى يؤدم قدف القضية؛ كسب عمى أمكاؿ مف المككؿ سيقبضو

ف مكػػركه عمػػؿ كىػػذا ،عممػػو إلػػى النػػاس حاجػػة فيػػو  إلػػى يػػؤدمك  الشػػريعة ركح مػػع يتفػػؽ ال ألنػػو صػػح؛ كا 

ػػ بيػػد كال خصػػمي بيػػد :"فيقػػكؿ :حقػػو عػػف المظمػػكـ تنػػازؿ أك النػػاس بػػيف كالحقػػد الجشػػع  أمػػرم ككمتػػو فمى

ـٍ  تىػٍأكيميكا كىالى ): (2)منػو ركحػذٌ  تعالى قاؿ كما بالباطؿآكؿ لمماؿ  "كيككف ضائع حقي فالنتيجة ـٍ  أىٍمػكىالىكي  بىٍيػنىكي

تيػػٍدليكا ًباٍلبىاًطػػؿً  كَّػػاـً  ًإلىػػى ًبيىػػا كى ٍثـً  النَّػػاسً  أىٍمػػكىاؿً  ًمػػفٍ  فىًريقنػػا ًلتىػػٍأكيميكا اٍلحي ػػكفى  كىأىٍنػػتيـٍ  بًػػاإٍلً  فػػبل ،(188\)البقػػرة )تىٍعمىمي

 يػدم بػيف أنػو يتػذكر بػؿ ،المحػاميف بعػض بػو كعمػؿ ،الكاقع عميو جرل ما ىذا بأف تعذره المحامي ينفع

 .ممكف حدٌ  بأقؿ األتعاب منو تؤخذ أف يجب كالفقير ،بالباطؿ حقو أكؿ مظمكـ دعكة كليخاؼ ،اهلل

 .القانوف فيوشروطيا  الشرعي المحامي أجرة أحكاـ :لثالثا الفرع

 سػػػػػيره كطريقػػػػػة المحػػػػػامي عمػػػػػؿ عمػػػػػى ان كبيػػػػػر  ان تػػػػػأثير  لػػػػػو كألف ؛المكضػػػػػكع ىػػػػػذا ألىميػػػػػة نظػػػػػرا 

 التػػػػي الحػػػػاالت بيػػػػاف مػػػػف بػػػػد فػػػػبل ،كمصػػػػداقيتيا كآدابيػػػػا المينػػػػة ىػػػػذه كشػػػػرؼ ،كنزاىتيػػػػا ،مينتػػػػو فػػػػي

 لدرجػػػػػة القػػػػانكف كنظػػػػػرة ،تكجػػػػد لػػػػػـ أك لتحديػػػػدىا اتفاقيػػػػػة كجػػػػدت سػػػػػكاء ،ةأجػػػػر  المحػػػػػامي فييػػػػا يسػػػػتحؽ

 .لممحامي األتعاب

  :أتعابو ؿبد المحامي فييا يستحؽ التي الحالت :األولى المسألة

 ذلػػػػؾ كرد كقػػػػد ،عممػػػػو نطػػػػاؽ ضػػػػمف بيػػػػا يقػػػػكـ التػػػػي األعمػػػػاؿ عػػػػف أجرتػػػػوب الحػػػػؽ لممحػػػػامي -1

 عمػػػػػا تعػػػػػابأ بػػػػػدؿ تقاضػػػػػي فػػػػػي الحػػػػػؽ )لممحػػػػػامي (37) المػػػػػادة الشػػػػػرعييف المحػػػػػاميف تعميمػػػػػات فػػػػػي

                                                             

 (.38تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (1)
 (.222-في ضكء الشريعة اإلسبلمية ،)صالمحاماة  ( مسمـ جكدت اليكسؼ،2)
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 فػػػػي دفعيػػػػا التػػػػي النفقػػػػات اسػػػػتيفاء فػػػػي الحػػػػؽ لػػػػو أف كمػػػػا ،مينتػػػػو نطػػػػاؽ ضػػػػمف أعمػػػػاؿ مػػػػف بػػػػو يقػػػػكـ

 .(1)(فييا ككؿ التي الدعكل سبيؿ

 ألنيػػػػػػا فيػػػػػػو؛ نػػػػػػزاع ال كىػػػػػػذه ،خطيػػػػػػة تكػػػػػػكف أف يجػػػػػػب المحػػػػػػامي بأتعػػػػػػاب المتعمقػػػػػػة االتفاقيػػػػػػة -2

 (2)ككاضحة. محددة

 .خطية اتفاقية بوجود جرةاأل عمى الختالؼ :الثانية المسألة

 يحصؿ قد خبلؼ أم لرفع ؛األتعاب بدؿ بشأف كالككيؿ المككؿ بيف خطي اتفاؽ كجكد األصؿ

 أف لممحامي يجكز) فيو جاء فقد الشرعييف المحاميف قانكف مف (4) المادة عميو نصت ما فؽك  ،بينيما

ذا ،دفعيا ككيفية ،األجكر تمؾ مقدار فيو يبيف ،أتعابو بأجرة مككمو مع خطيان  اتفاقان  ينظـ  نزاع كقع كا 

 غير أنو الشرعية المحكمة رأت إذا إال ،االتفاؽ ذلؾ مضمكف ينفذ الخصكص بيذا كككيمو المككؿ بيف

 ظركؼ جميع في النظر بعد ،كافيان  تعتبره الذم المبمغ تقرر أف حينئذ ليا فيجكز ،معقكؿ كال ،عادؿ

 (3).)القضية تمؾ

 ممكف عادال كاف حالة في كالككيؿ المككؿ بيف النزاع يزيؿ الخطي االتفاؽ أف يتبيف كعميو

 لممحكمة كيحؽ ،فيو لمطعف قابؿ االتفاؽ ىذا أف نرل آخر جانب كمف ،كتنفيذه تطبيقو ككجب ،التطبيؽ

 ان مبالغ المبمغ ىذا كاف حالة في ،المناسب المبمغ كتقرر ،جكانبيا جميع مف القضية في النظر الشرعية

 .ان كجائر  فيو

 يرد أف فعميو ،بعضيا أك أتعابو قبض كقد ،القضية انتياء قبؿ المحامي انسحاب حالة كفي

 (4)انسحابو. تاريخ حتى المبذكؿ كالجيد الكقت مراعيان  ،يستحقو ماال لمككمو

                                                             

 (.37تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (1)
 .1( البند 4ـ، المادة )1997(، كقانكف المحاميف الشرعييف المعدؿ 39تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (2)
 (.1( رقـ )4قانكف المحاميف الشرعييف المادة ) 1952( لعاـ 12قانكف رقـ ) (3)
 .2(، بند35تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (4)
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 الخطي. التفاؽ بغياب األجرة عمى الخالؼ :الثالثة المسألة

 في القانكف نص قدف ،بينيما خبلؼ ككجد ،األتعاب بشأف خطي اتفاؽ كجكد عدـ حالة في 

 كتتضمف ،معقكال تراه الذم األجر لتقدير ؛المحكمة إلى بالرجكع المحامي بأحقية (2) البند (4) المادة

  :اآلتي النحك عمى كرد كما ،لبلستئناؼ قابؿ األجكر مكضكع أف (3) البند في المادة

 نظاـ كضع قد يكف كلـ المحاماة أتعاب بشأف خطي اتفاؽ كمحاميو المككؿ بيف يكف لـ إذا-1

 لو تقدر أف الشرعية المحكمة مف يطمب أف لممحامي جاز ،األتعاب ىذه عف استيفاؤىا الكاجب لؤلجكر

 بيا تحصؿ التي بالطريقة ؿيحصٌ  المحكمة بو تحكـ الذم كالمقدار ،كمعقكالن  عادالن  تراه الذم األجر

 بيا. المحككـ الديكف

 لبلستئناؼ قاببلن  يككف ،سبؽ فيما المبينة األجكر مكضكع في حكمةالم تصدره قرار كؿ-2

 (1).الشرعية المحاكمات أصكؿ قانكف في مقرر ىك ما كفؽ

 عمى كككيمو المحامي بيف الخبلؼ كإلبعاد ؛كأنظمة بقكانيف منضبطة مينة ىي المحاماة مينة

 ،لذاتو كاحترامو مينتو ىيبة عمى المحامي كمحافظة ،العصر ىذا في الذمـ لفساد نظران  كأيضان  ،أجرتو

 التي كالخدمات القضية في المبذكؿ جيده مع يتناسب الذم المعقكؿ المبمغ استيفاء في حقو كمع

 .خطيان  اتفاقان  المحامي ينظـ أف لمعدالة قرباألمف المستحب ك كما تميؿ إليو الباحثة أنو  ،قدميا

 المادة مف الشرعييف المحاميف قانكف مف (4) لممادة الشرعييف المحاميف تعميمات أضافت كقد

 عف تحدثت (37) المادة ففي ،المحاماة أتعاب مكضكع فييا تضبط بنكدان  (42) المادة إلى (37)

 عدـ إلى المحامي كجيت (38) المادة كفي ،مستحقات مف كتكابعيا بأتعابو المطالبة في قيتوأح

لزامية ،خدماتو مع تتناسب ال أتعاب فرض في مككمو جيؿ استغبلؿ كعدـ ،خدماتو تضخيـ  أف كا 

                                                             

 (.3|2( بند )4قانكف المحاميف الشرعييف المادة ) 1952( لعاـ 12قانكف رقـ ) (1)
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 البلزمة كالميارة ،كظركفيا الدعكل مكضكع مع كتتناسب ،البلزمة كالزماف كالجيد الكقت مع تتناسب

 قانكفال أحسف كقد ،خطية باألتعاب المتعمقة االتفاقية تككف أف أكجبت (39) المادة كفي ،بيا لمسير

 كقانكف ،الشرعييف المحاميف قانكف مع يتكافؽ بما التعميمات ىذه ربط (42-40) المادة كفي ذلؾ في

 .(1)التعميمات ليذه الرجكع يمكف كلبلستزادة ،الشرعية المحاكمات أصكؿ

 .انشزػي ثبنًحبيي انًتؼهمخ انزصىو :انثبَي انًطهت

تقكـ الدكلة بفرضو عمى الرسكـ ىي مف القضايا المعاصرة التي ظيرت  في العصر الحديث 

كىي شكؿ مف أشكاؿ الضرائب كقد أختمؼ الفقياء عمى األحقية في  (2)المكاطف مقابؿ خدمو تقدـ لو

 كقد ذىبكا عمى قكليف :ئب بناء عمى ىؿ يكجد حؽ في ماؿ األفراد غير الزكاة فرض الضرا

ا بشيء دىالزكاة فبل يطالب بع ىكالحؽ الكحيد في الماؿ  ال يجكز فرض الضرائب كأف -1

 (3)بعدىا إال أف يتطكع .

عميو يجكز فرض الضرائب  ، كبناءان د حقان غير الزكاةر ذىب البعض اآلخر بأف في ماؿ الف-2

(4)بضكابط،
 منيا 

 .آخر مكرد كال الماؿ إلى الحقيقية الحاجة-1

 .بالعدؿ الضرائب أعباء تكزيع -2

 .كالشيكات المعاصي في ال األمة مصالح في تينفؽ أف -3

 (5).األمة في كالرأم الشكرل أىؿ كافقةم- 4

 الفريقيف.كمعرفة أدلة فيو إلى كتب الفقو في تأصيؿ ىذا الخبلؼ  كيرجع
                                                             

 (.42( إلى المادة )37تعميمات المحاميف الشرعييف، المادة ) (1)
 (.177ـ،بيركت لبناف)ص1971العممية ،( بشار حسيف العجؿ ،الخراج كالضريبة في الفقو اإلسبلمي ،دار الكتب 2)
 (.177( بشار حسيف العجؿ ،الخراج كالضريبة في الفقو اإلسبلمي ، )ص495/ 2) -( يكسؼ القرضاكم، فقو الزكاة 3)
 (497/ 2(  يكسؼ القرضاكم فقو الزكاة )4)
 (3/ 3( يكسؼ القرضاكم فقو الزكاة )5)
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 (.الوكالة رسـ) الشرعية المحاماة ممارسة رسـو :األوؿ الفرع

 مينة لضبط كضعت التي القكانيف كمف ،كاالنضباط التنظيـ عمى الشرعية المحاماة مينة تقـك

 عمى زيادات مف أضيؼ ما كىذا ،الشرعية المحاكـ لنظاـ كتبعيتيا ،الرسكـ مسألة الشرعية المحاماة

لى ،الشرعييف المحاميف قانكف عمى الشرعية المحاماة رسـك تتبع حيث ،بالخصكمة الككالة مفيكـ  كا 

 رقـ المعدؿ بالنظاـ تعديبلت مف تبعو كما ،ـ1983 لسنة (55) رقـ الشرعية المحاكـ رسكـ نظاـ

 قسـ :قسميف إلى فتنقسـ ،خاص بشكؿ المحاميفب المتعمقة بالرسكـ يتعمؽ كأما ،1997 لسنة (52)

 .المحاماة مينة مزاكلة برسكـ يتعمؽ كقسـ ،بالككالة المتعمقة بالرسكـ يتعمؽ

 بالوكالة. المتعمقة الرسـو :األولى المسألة

 قدره رسـ المحامي مف يستكفى) نصو ما الشرعييف المحاميف قانكف مف (20) المادة في كرد

 الرسـ ىذا كيتكرر ،عامة أك خاصة أكانت سكاء ،الشرعية لممحكمة الككالة يبرز عندما ،فمس (200)

 يترافع ،محاـو  أم مف الرسـ ىذا يستكفى أف ذلؾ في كيشترط ،دعكل أية في الككالة ىذه أبرز كمما

 .(1)(.الياشمية األردنية المممكة حككمة عف بالنيابة

 

 الحجج. عمى الوكالة رسـو :الثانية المسألة

 الككالة تسجيؿب خاصة كىي ،الحجج تسجيؿ عند الشرعية المحكمة تتقاضاىا التي الرسـكك 

 المحاكـ رسكـ نظاـ مف (24) المادة بينتو ما كفؽ ،مكضكعيا حسب كتختمؼ ،الشرعية المحكمة داخؿ

 كيستكفى ،كاحد مكضكع مف أكثر تتضمف ال التي الككالة تسجيؿ عند دنانير خمسة يستكفى) الشرعية

 .(2))ذلؾ مف أكثر تتضمف التي الككالة عف دنانير عشرة

                                                             

 (.20الشرعييف المادة )قانكف المحاميف  1952( لعاـ 12قانكف رقـ ) (1)
( مف قانكف تشكيؿ المحاكـ الشرعية كىذا 35ـ، الصادر بمقتضى المادة )1983( لسنة 55نظاـ رسـك المحاكـ الشرعية رقـ ) (2)

 .(24ـ، المادة )1997( لسنة 52النظاـ معدؿ بالنظاـ رقـ )
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 الرسـك نظاـ بتغيير تتعمؽ عمؿ كرشات بعمؿ ،الفترة ىذه في القضاة قاضي دائرة كتقكـ

 قاضي دائرة عف اإلعبلـ مكاقع نقمو كما ،الشرعية المحاكـ كمكظف بو أفاد ما كفؽ ،بو المعمكؿ

 رسـك أك الككالة رسكـ سكاء ،بككالتو المتعمقة الرسكـ مف المحامي يدفعو ما عمى سيؤثر ما ،القضاة

 (1).المحكمة في رفعيا بشأف ىك التي الدعكل

 .الشرعي لممحامي المينة مزاولة لستمرار السنوية الرسـو :الثاني الفرع

 لمزاكلة رسـك دفع ،الشرعية المحاماة إجازة عمى حصكلو بعد الشرعي المحامي شركط مف

 لو كيحدد ذلؾ بعد كيستمر ،مرة ألكؿ عممو لمزاكلة المحامي مباشرة قبؿ يبدأ سنكم الرسـ كىذا ،المينة

 (18) المادة فؽك  بو المعمكؿ القانكف ىذا عمى تعديؿ جرل كقد ىذا ،القانكف كفؽ لمدفع معينة أشير

 لسنة المعدؿ القانكف كفؽ جديد بنص عنو كاستعيض ،ـ1952 لعاـ الشرعييف المحاميف قانكف مف

 مباشرتو قبؿ يدفع أف ،الشرعية المحاماة في إجازة عمى يحصؿ شخص كؿ) :عمى نص كقد ،ـ1992

 الذم التاريخ عف النظر بغض كذلؾ ،ديناران  كثبلثكف خمسة )35( مقدارهك  ،السنكم الرسـ ،العمؿ

 الثاني كانكف شير خبلؿ ذلؾ بعد سنكيان  كيسدد ،مرة ألكؿ السنة خبلؿ ،اإلجازة تمؾ عمى فيو حصؿ

 دفعكا الذيف المحاميف أسماء الرسمية الجريدة في منيا شباط شير خبلؿ كتنشر ،سنة كؿ مف

 (2).)الرسـ

 المبمغ كىذا ،كمزاكلتو عممو ممارسة في صبلحيتول كرسكـ ان دينار  (35) مبمغ دفع يتكجب كعميو

 مف فإ إذ ،الشرعييف لممحاميف المعدؿ القانكف في (22) المادة في القانكف نص كفؽ ،لمتعديؿ قابؿ

 كفؽ ،اإلجازات عف دفعيا الكاجب الرسكـ ضمنيا مف ،كتغييرىا أمكر تعديؿى  القضاة قاضي صبلحيات

 سمكؾ :كىيكتعديميا  التالية األمكر لتنظيـ تعميمات يضع أف القضاة لقاضي )يجكز (22) مادةال نص

                                                             

 ./ramallah.news/post/138708/أخبار راـ اهلل اجتماع إلصدار نظاـ رسـك جديد لممحاكـ الشرعية،  (1)
ـ، 1992( لسنة 24قانكف المحاميف الشرعييف، ألغي النص األصمي كاستعيض عنو بيذا النص بمكجب القانكف المعدؿ رقـ ) (2)

 (.18المادة )

https://ramallah.news/post/138708/%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 لممحاميف تدفع التي كاألجكر ،حفظو كطريقة ،الشرعييف المحاميف بسجؿ االحتفاظ كمكاف ،المحاميف

 يضع أف ،الممؾ جبللة بمكافقة الكزراء لمجمس كيجكز ،بيا يقكمكف التي أعماليـ مقابؿ فالشرعيي

  :أك تعديميا اآلتية األمكر لتنظيـ أنظمة

 .االمتحاف فييا يجرم التي المكاضيع-1

 .التدريب تحت المحامي يقضييا أف يجب التي التمريف مدة -2

  (1).اإلجازات عف دفعيا الكاجب الرسكـ -3

                                                             

 ـ.1997( لسنة 20( في القانكف المعدؿ رقـ )22( كأصبح رقميا )21دة )قانكف المحاميف الشرعييف، الما (1)
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 .انشزػي انًحبيي ػًم اَتهبء :انخبيش انًجحث

 .وانمبَىٌ انفمه في انشزػي انًحبيي ػًم اَتهبء :األول انًطهت

 العقكد مف ىي ،المعاصر كقتنا في الشرعية المحاماة مينة تسمى ما أك بالخصكمة الككالة

 سبؽ كما بيا التصرؼ لممككؿ يجكز التي التصرفات كؿ في المككؿ عف اإلنابة عمى تقكـ التي الجائزة

 الككالة انتياء فإف ،كأركانيا شركطيا تحققت إذا الككالة فإف كعميو ،كأركانيا الككالة شركط في كبينت

 ىنالؾ أف غير ،بيا تكميفو تـ الذم الكجو عمى لةبالككا بالخصكمة الككيؿ قاـ إذا ،ان طبيعي انتياءن  ينتيي

 ىذه كتعكد ،بو ككؿ ما المحامي ينيي أف قبؿ ،بالخصكمة الككالة إنياء إلى تؤدم قد طارئة ان أسباب

 ،اآلخر رضا دكف إنياءىا يممؾ منيما كبلن  ألف المحامي؛ أك ،المككؿ إلى تعكد أسباب إلى األسباب

 كبأسباب ،األىمية فقداف مثؿ ،بالخصكمة الككيؿ أك لممككؿ فيو اختيار دكف تنتيي كقد ،تقدـ كما

 :اآلتي التفصيؿ عمى متفرقة

 األىمية. بفقداف الوكالة انتياء :األوؿ الفرع

 أىبل يككف أف كالمككؿ الككيؿ في يشترط ألنو الككالة؛ ينيي بالتصرؼ األىمية فقداف

 ،الفسؽ ،الردة ،الجنكف ،)المكت عمى يقكـ األىمية كفقداف ،الككالة انتيت األىمية اختمت فإذا ،لمتصرؼ

 :الككالة انتياء عمى كتأثيره منيا كؿفي  كالقانكف الفقو رأم سأبحث كعميو، الحجر( ،اإلغماء

  :بالموت الوكالة انتياء :األولى المسألة

 كتنعدـ ،األىمية يفقد المكت ألف ؾكذل ؛سكاء حد عمى الككيؿ أك المككؿ بمكت الككالة تنتيي

 .(1)كالمككؿ الككيؿ بيف المباشرة آلة

                                                             

(، كينظر: الدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة 5/393ابف عابديف، الدر المختار كحاشية ابف عابديف )رد المحتار(، ) (1)
النككم، المجمكع شرح لمعيطي،تكممة ا(، كينظر: 3/396الدسكقي المالكي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ، دار الفكر، )

 (.5/89(، كينظر: ابف قدامة المغني )14/155الميذب )
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  :بالجنوف الوكالة انتياء :الثانية المسألة

 أىمية يفقد فإنو ،عقمو اإلنساف فقد فإف كعميو ،صرفاتالت كأساس التكميؼ محؿ ىك العقؿ

 إلى كتقسيميا الجنكف فترة تحديد في فقيي خبلؼ لمفقياء كلكف ؛الككالة يفقد فإنو كعميو ،التصرؼ

  :تياآل النحك عمى يفيؽ ثـ يكما يجفٌ  بحيث ،المنقطع كالجنكف ،المستمر الجنكف كىك مطبؽ جنكف

 ،األىمية يفقد الذم ىك ،المطبؽ الجنكف بأف قالكا :كالمالكية كالحنابمة الحنفية :األكؿ الرأم

 تقدير أمر فترككا المالكية كأما ،بالحكؿ حددىا يكسؼ أبك فالقاضي ،الجنكف مدة في اختمفكا كلكنيـ

 (1)لمحاكـ. الجنكف

 فإنو ،طارئا كاف لك حتى الجنكف مطمؽ أم ،بمطمقو الجنكف بأف قالكا الشافعية :الثاني الرأم

 (2).األىمية النعداـ ؛العقد يبطؿ

  :باإلغماء الوكالة انتياء :الثالثة المسألة

 كيفيؽ ،الزمف مف لفترة الكعي عف غيابو إلى تؤدم اإلنساف تصيب ،مرضية حالة اإلغماء

 .عادة مؤقتة لفترة كتككف ،بعدىا

  :تياآل النحك عمى الككالة استمرار صحة عمى اإلغماء تأثير في الفقياء اختمؼ كقد

 أف إلى ،كالشافعية في غير األصح كالحنابمة كالمالكية الحنفية مف الجميكر ذىب :األكؿ الرأم
 ألىمية معطبل يعتبر فبل قدرتو إلى العقؿ كيعكد مؤقت عذر كىك ،كالنكـ ألنو الككالة؛ ينيي ال اإلغماء
  (3)كالمكت. األىمية يفقد الذم الجنكف بخبلؼ ،اإلنساف

                                                             

(، كينظر: بدر الديف العينى، محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف 3/396الدسكقي، الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي ) (1)
ـ،  2000 -ىػ  1420بيركت، لبناف ط: األكلى،  -ة، دار الكتب العمميةحسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى، البناية شرح اليداي

 (.7/81(، ابف قدامة، المغني )9/307)
الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الماكردم، الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك  (2)

لبناف، ط: األكلى،  -الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت -مي محمد معكضشرح مختصر المزني، المحقؽ: الشيخ ع
 (.3/522(، كينظر: البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )6/505ـ، )1999-ىػ 1419

األحكاـ، دار إحياء الكتب  خسرك، درر الحكاـ شرح غرر -أك منبل أك المكلى-منبل خسرك، محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل  (3)
شرح مختصر خميؿ ، لخرشيا(، كينظر: 7/394كينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )، (2/294العربية، ط: بدكف طبعة كبدكف تاريخ، )

 .(5/369اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ )،لمرداكما(، 4/71)
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 عمى كقاسكىا كينيييا لمككالة مبطؿ اإلغماء أف إلى في األصح الشافعية ذىب :الثاني الرأم

 (1)الجنكف.

  :بالفسؽ الوكالة انتياء :الرابعة المسألة

  :فقكلي عمى ال أـ كتنيييا الككالة ؿتبط ىؿ الفسؽ في الفقياء اختمؼ

 الككيؿ مف كؿ كفي الككالة في العدالة اشتراط عمى كالحنابمة الشافعية ذىب :األكؿ القكؿ

 (2)لبطبلنيا. الككالة انتيت المككؿ أك الككيؿ مف الفسؽ ظير فإف ،كعميو كالمككؿ

 مف كليس " تذكرتو في عقيؿ ابف اختارهك  ،العدالة اشتراط بعدـ قاؿ مف كىك :الثاني القكؿ

 ذكر كما ،المككؿ أك الككيؿ مف الفسؽ كربظي الككالة تنتيي ال كبالتالي (3)"كالعدالة اإلسبلـ، شرطو

 ،العدالة إلى يفتقر ال فيما الككالة كانت فإف ،المككؿ أك فسؽ الككيؿ مف ظير )فإف: الركياني

 اإليجاب في ككيبل يككف أف يصح: فقيؿ السفيو، كأما)(4).بحاليا( فالككالة ،كالمعاكضات ،كالخصكمات

 (5)(.كالقبكؿ

 في يتعمؽ ما كباألخص ،كسمككو ،تصرفاتو في المينة أخبلقيات يراعي أف لممحامي بد فبل

ف المغني كتابو في قدامة ابف لذلؾ أشار كما باألمانة يتعمؽ ماك  ،كالطبلؽ النكاح قضايا  ككيبل كاف )كا 

 بفسقو انعزؿ ،ىذا كنحك ،المساكيف عمى الكقؼ ككلي ،اليتيـ كلي كككيؿ ،األمانة فيو تشترط فيما

                                                             

 (.11/67(، الرافعي، فتح العزيز بشرح الكجيز = الشرح الكبير )2/177الشيرازم الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ) (1)
النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب  (2)

 .(5/89(، كينظر: ابف قدامة المغني )4/314ـ، )1991ىػ /1412عماف، ط: الثالثة،  -دمشؽ -اإلسبلمي، بيركت
الدكتكر ناصر : تحقيؽ كتعميؽ ،التذكرة في الفقو،أبك الكفاء عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ البغدادم الحنبمي  ،ابف عقيؿ  (3)

 ،ط:المممكة العربية السعكدية -دار إشبيميا لمنشر كالتكزيع، الرياض ،بف سعكد بف عبد اهلل السبلمة، القاضي بمحكمة عفيؼ
 (150: ص)،ـ 2001 -ىػ  1422األكلى، 

(، الركياني، أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ الركياني، 5/359المرداكم، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ) (4)
 .(6/38ـ، ) 2009بحر المذىب، المحقؽ: طارؽ فتحي السيد، دار الكتب العممية، ط: األكلى، 

 (359/ 5اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ )،لمرداكم ا (5)
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 عبلقة ليا التي ،الشخصية األحكاؿ قضاياك  ،(1)التصرؼ( أىمية عف بذلؾ بخركجيما مككمو كفسؽ

 .الككيؿ أك لممككؿ الفسؽ ظيكر عدـ تستكجب ،كأمانتو المحامي عدالة في مباشرة

كما تميؿ لو الباحثة ىك اشتراط العدالة في الككالة كانتياء الككالة إذا ظير الفسؽ مف الككيؿ 

 في شركط المحامي الشرعي .كما سبؽ ذكره 

 

  :ةبالردّ  الوكالة انتياء :الخامسة المسألة

  :اآلتي النحك عمى بالردة الككالة انتياء في العمماء اختمؼ كلقد

  :الموكؿ ىو المرتد كاف إذا :أول

 الصاحباف إليو ذىب القكؿ كىذا ،تبطميا كال ،الككالة عمى تؤثر ال المككؿ ردة :األكؿ القكؿ

 حؽ في جائز المرتد تصرؼ ألف كذلؾ كجو؛ في كالحنابمة ،عندىـ الظاىر كىك افعيةكالش ،الحنفية مف

 (2).ممكو زكاؿ كلعدـ ؛لمككيؿ بيا اإلنابة فجازت نفسو

ف ،ككالتو نفذت أسمـ ففإ ،لئلسبلـ رجكعو عمى مكقكؼ عقد دالمرت عقد :الثاني القكؿ  مات كا 

 ،آخر كجو في كالحنابمة ،آخر كجو في كالشافعية ،حنيفة أبي اإلماـ قكؿ كىك ،ككالتو بطمت قتؿ أك

 (3).لمانع يقتؿ كلـ يرجع كلـ ،االستتابة أياـ مضي بعد المككؿ بردة الككيؿ ينعزؿ قالكا ،المالكية رأمك 

 .(4)لمانع( يقتؿ كلـ ،يرجع كلـ ،االستتابة أياـ مضي بعد ،مككمو بردة الككيؿ ينعزؿ) 

                                                             

 .(5/90ابف قدامة المغني ) (1)
(، كينظر: البغكم، محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد ابف محمد 6/20الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (2)

الشافعي، التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي، المحقؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض، دار الكتب  بف الفراء البغكم
 (.4/129(، ابف قدامة، المغني )7/290ـ، )1997 -ىػ1418العممية، ط: األكلى، 

ربيني، مغني المحتاج إلى (، الش6/61(، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )5/91(، )9/9ابف قدامة المغني ) (3)
 (.5/441معرفة معاني ألفاظ المنياج )

 (.3/396الدسكقي، حاشية الدسكقي ) (4)
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 في باطؿ المرتد تصرؼ ألف ؛الككالة ضمنيا فكم ،المرتد تصرفات تبطؿ الردة :الثالث القكؿ

 (1)كذلؾ. كالحنابمة الشافعية عند كجو كىك ،تككيمو في ككذلؾ نفسو حؽ

 ،كأقبحيا الفسؽ درجات أعمى الردةك  ،ىك بطبلف ككالتو بظيكر الفسؽ ،الباحث ويلإ يميؿ كما

 الككالة الرتباط ؛الككيؿ أك المككؿ عند سكاء كىك ،محالة ال العدالة كانعداـ الفسؽ ظيكر كالردة

 قاؿ ؟!مرتد كفكر لخكاف تككف فكيؼ ،الحؽ عف دفاع ىي بالخصكمة كالككالة ،بيانو سبؽ كما بالعدالة

كَّافو  كيؿَّ  ييًحبُّ  الى  المَّوى  ًإفَّ  اآمىنيك  الًَّذيفى  عىفً  ييدىاًفعي  المَّوى  )ًإفَّ  :تعالى  (.38-الحج )سكرة )كىفيكر خى

  :وكيال المرتد كاف إذا :ثانيا

ف ،ككالتو فتبطؿ الحرب بدار لحؽ إذا إال ككالتو تبطؿ ال الككيؿ ردة :األكؿ القكؿ  زاؿ عاد كا 

 (2)الحنفية. قكؿ كىك ككالتو كنفذت المانع

ف ،عزلو فكاضح حدا قتؿ فإف ،االستتابة أياـ ككالتو انعزاؿ كىك :الثاني القكؿ  لعذر يقتؿ لـ كا 

 (3)عزلو. في المالكية تردد فقد

 ألف اإلسبلـ؛ بدار أقاـ أك الحرب بدار لحؽ سكاء ،الككيؿ بردة الككالة تبطؿ ال :الثالث القكؿ

 في كالحنابمة الشافعية قكؿ كىذا ،الكفر أنكاع كسائر استدامتيا تمنع فمـ ،ككالتو ابتداء تمنع ال الردة

 .(4)عندىـ الظاىر

  

                                                             

 (.4/129(، ابف قدامة، المغني )7/290البغكم، التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي، ) (1)
 .(6/20الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (2)
 (.3/396يخ الدردير كحاشية الدسكقي )الدسكقي، الشرح الكبير لمش (3)
 .(3/235(، الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج )5/91ابف قدامة، المغني ) (4)
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  :بالحجر بالخصومة الوكالة انتياء المسألة السادسة:

ذا) ،كما أكرده صاحب المبسكطذىب الحنفية إلى البطبلف في ككالتو إذا حجر عميو -1  كا 

 في لو أذف فإف بينا لما الككيؿ ككالة بطمت مكاله حجره ثـ لو شيء في بخصكمة ككيبل العبد ككؿ

 .(1)(أشبييما كما كالشراء البيع ككذلؾ ذلؾ في ككيبل الككيؿ يكف لـ التجارة

 أم بالخصكمة كالككالة المالية بالتصرفات المتعمقة الككالة بيفالشافعية كالحنابمة  فرؽ -2

 غير كالككالة ،المالية غير التصرفات مف بالخصكمة الككالة فإف كعميو ،عميو حجر فيمف المالية غير

 كاف إنما كالحجر ،الككالة طريؽ عف أك بنفسو يجرييا أف فيممؾ تصرفو مف الضرر تمحؽ ال المالية

 مغني المحتاج كما كرد في الحجر بسبب تبطؿ كال صحيحة فالككالة كعميو ،المالية بالتصرفات خاصا

 إال بو يستقمكف ال فيما يصح كال التصرفات، مف يستقمكف فيما كالعبد كالمفمس السفيو تككيؿ كيصح)

ف المغني في كرد كما،(2)(كالسيد كالغريـ الكلي إذف بعد  ،الذمة في الشراء أك ،الخصكمة في كانت )كا 

 فيو يستنيب أف كلو ،لذلؾ أىؿ المككؿ ألف بحاليا؛ فالككالة ،القصاص أك ،الخمع أك ،الطبلؽ أك

 (3).االستدامة( تنقطع فبل ،ابتداء

  :بالقانوف الوكالة انتياء :الثاني الفرع

 بو. المككؿ العمؿ إتماـ -1

 ليا. المحدد األجؿ انتياء-2

 الغير. حؽ بالككالة تعمؽ إذا إالٌ  ،األىمية عف خركجو أك المككؿ كفاة-3

                                                             

 (6/20)الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : كينظر ،(111/ 19المبسكط ) ،لسرخسيا (1)
 (232/ 3) المنياج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنيانشرتٍنً،  (2)
 (.5/89(، ، ابف قدامة، المغني )3/234( ك)3/131الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ) (3)
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 أك الكارث أف غير ،الغير حؽ بالككالة تعمؽ كلك ،األىمية عف خركجو أك الككيؿ كفاة -4

 التدابير مف يتخذ كأف ،بالكفاة المككؿ يخطر أف فعميو ،األىمية فيو كتكافرت ،بالككالة ـعم إذا الكصي

 (1).المككؿ لمصمحة الحاؿ تقتضيو ما

 كينعزؿ بو المككؿ بختاـ الككالة )تنتيي العدلية األحكاـ مجمة مف (1526) المادة في كرد كما

 حكـ يزكؿ الككيؿ مات إذا يعني تكرث؛ ال )الككالة (1529) المادة كفي(. بطبيعتو الككالة مف الككيؿ

 .(2)مقامو( الككيؿ كارث يقكـ ال كلذلؾ الككالة؛

 

 .وكبنته يٍ انشزػي انًحبيي اَضحبة :انثبَي انًطهت
 .فييا يحؽ فيو لموكيؿ عزؿ نفسو ل الحالت التي :األوؿ الفرع
 كلكف، (3)العمماء باتفاؽ كىذا أراد متى نفسو عزؿ في الحؽ لممككؿ ،الجائزة العقكد مف الككالة

  :ىي حاالت لمعزؿ أحقيتو في يستثنى

 المادة العدلية األحكاـ مجمة في كرد كما ،الرىف في كما ،الغير حؽ بالككالة تعمؽ إذا -1 

 رىف إذا كما ،عزلو لو فميس آخر حؽ بو تعمؽ إف كلكف ،الككالة مف ككيمو يعزؿ أف )لممككؿ (1521)

 المككؿ لمراىف فميس الديف أجؿ حمكؿ عند ،الرىف ببيع آخر ككؿ كبعده ،الرىف عقد كحيف مالو مديف

 لك كلكف الككالة مف نفسو يعزؿ أف لمككيؿ ) (1522) كالمادة ،(المرتيف رضاء بدكف الككيؿ ذلؾ عزؿ

 .(4))الككالة إيفاء عمى محجكرا يككف آنفا ذكر كما الغير حؽ بو تعمؽ

                                                             

 (.602-(، )ص862المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني، المادة ) (1)
 (.296مجمة األحكاـ العدلية، )ص: لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، ( 2)
النككم، تكممة المطيعي ،(، 295لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (3)

(، ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ 5/89(، ابف قدامة، المغني ) 14/156المجمكع شرح الميذب )
(1/88.) 
 .(295لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (4)
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 بالخصكمة آخر أحد ككؿ مكف ،لحقو ظالـ مف المككؿ حؽ استخراج ألنيا ؛ المحاماة -2

  :كطشر  لنفسو الككيؿ عزؿ في يشترط كعميو ،المدعي غياب في عزلو لو ليس المدعي بطمب

 الغير. حؽ بو يتعمؽ أالٌ  :أكالىما 

 لنفسو. الككيؿ بعزؿ المككؿ عمـ :كثانييما

 (1)خصكمة.المحامي في  ككالة تككف أالٌ  :ثالثيما

 ككيؿ ألنو ككالتو؛ مف االنسحاب لو يصح ال الشرعي المحامي أف ،الشرط ىذا عمى كيترتب

 بأجرة ككالةال كألف ،جمسات بثبلث مككمو عف ترافع إذا كباألخص الغير حؽ بو كتعمؽ ،بالخصكمة

 الككيؿ عزؿ إذا) (1524) المادة في العدلية األحكاـ مجمة في كرد كما، (2)لمطرفيف ممزمة أصبحت

إضافة لما  (عزلو المككؿ يعمـ أف إلى عيدتو في الككالة كتبقى ،بعزلو المككؿ يعمـ أف يمزمو ،نفسو

 ،(3)( مف مجمة األحكاـ العدلية.1521كرد في المادة )

()لمككيؿ أف يقيؿ نفسو مف الككالة التي ال يتعمؽ بيا حؽ 865ما نصت عميو المادة ) كىذا

الغير كعميو أف يعمف مككمو كأف يتابع القياـ باألعماؿ التي بدأىا حتى تبمغ مرحمة ال يخشى معيا 

 المحامي ألزمت حيث األردني المدني القانكف مف (866المادة) عميو نصت ماضرر عمى المككؿ (،ك 

 لممككؿ ضرر مف مبرر بغير أك مناسب غير كقت في انسحابو عف ينجـ ما كؿ بضماف ككيبل ككنو

 ، (4)بأجر ككالتو كانت إذا

 

 

                                                             

 (.1521(، المادة )295لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (1)
 (.1/181(، )1/180) ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ (2)
 .(296مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (3)
 (.866(، المادة )602، 2نقابة المحاميف، عماف، المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني ) (4)
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 الشرعي. لمحاميو الموكؿ عزؿ :الثاني الفرع

  :كاآلتي وىي شروط عدة لمحاميو الموكؿ عزؿ لصحة يشترط :األولى المسألة

 ،كخديعة غش فيو عممو بغير المحامي عزؿ ألف ؛بالعزؿ مككمو بقرار المحامي عمـ -2

ضرار  مككمو عف بالنيابة يتصرؼ الككيؿ كألف محاميو؛ تصرفات مف التنصؿ خبلؿ مف غيره بحؽ كا 

 األحكاـ مجمة مف (1523) المادة في كرد كما ،بفسخو يعمـ حتى مستمرا العقد فيظؿ العقد بمقتضى

 تصرفو كيككف العزؿ خبر إليو يصؿ أف إلى ككالتو عمى يبقى الككيؿ المككؿ عزؿ )إذا العدلية

 (1)الكقت(. ذلؾ إلى صحيحا

 رضا بغير العزؿ يصح فبل ،الغير حؽ بيا تعمؽ إذا فأما ،الغير حؽ بالككالة يتعمؽ الٌ أ -2

 يمكف فبل ،إجارة تككف فإنيا بعكض يككف أف مثؿ ،لمككيؿ حؽ بالككالة تعمؽ إذا كمنيا ،الحؽ صاحب

 (2).المعارضة جية غير مف منفعة لمككيؿ تتصكر أك الككيؿ عزؿ مف المككؿ

 خصمو نازع قد الككيؿ كاف فإف ،مرات ثبلث بالخصكمة مككمو عف المحامي يترافع أالٌ -3

 في تدخيؿ أك غش منو يظير أف إال ،عزلو لو يكف لـ ،فأكثر مرات ثبلث الحاكـ عند كجالسو

 يفسخ أف كلو ،عيبا كاف غشو فظير بأجر ككمو لك ككذلؾ ،عزلو فمو لو المخاصـ مع كميؿ ،خصكمتو

 .(3)الككالة

                                                             

العثمانية، ( لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة 1( كينظر: )6/38الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (1)
 .(295مجمة األحكاـ العدلية )ص: 

(، كينظر: ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج 6/38الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (2)
لية ( لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العد2(، كينظر: )1/181(، )1/180األحكاـ )
 (.295)ص: 

(، كينظر: الدسكقي، الشرح الكبير لمشيخ الدردير 1/180ابف فرحكف، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ) (3)
(، كينظر: لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية )ص: 3/396كحاشية الدسكقي )

295). 
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 كالمادة (863) كالمادة (862) المادة في الفقيية األحكاـ ىذه األردني المدني القانكف كافؽ كقد

 جراء بالككيؿ يمحؽ الذم الضرر بضماف المككؿ كألزمت بؿ ،الشركط مف سبؽ ما بينت حيث (864)

 .(1)مقبكؿ مبرر بغير أك ،مناسب غير كقت في عزلو

 ؟بالنيابة وكيمو عزؿ يعني ىؿ األوؿ المحامي عزؿ :الثانية المسألة

 ،بذلؾ المككؿ لو يأذف أف كبعد ،لمضركرة لو ككؿ الذم الخصكص في غيره يككؿ أف لمككيؿ

 لؤلسباب ،المككؿ إذف المسمميف فقياء اشترط كقد ،برأيؾ اعمؿ :بقكلو منو بتفكيض أك منو بإذف إما

  :تيةاآل

 غيره. دكف لو اختياره ذلؾ عمى يدؿ كما ككيمو بتصرؼ إال يرضى ال المككؿ ألف-1

 المخاصمة. عمى كقدرتيـ لدييـ الحجة قكة في متفاكتكف الناس ألف-2

ذا ،عنو ينوب الموكؿ عف وكيالً  اآلخر الوكيؿ يصبل وعميو  يكوف الوجو ىذا في جاز وا 

 بموت وينعزلف ،بموتو ينعزؿ ول عزلو األوؿ الوكيؿ يممؾ ل حتى ،الموكؿ عف وكيال الثاني الوكيؿ

 .(2)األوؿ

 بو يككؿ أف بأمر ككؿ لمف )ليس (1466) المادة في العدلية األحكاـ مجمة في ذلؾ كرد كقد

 كفي ،غيره يككؿ أف حينئذ لمككيؿ إذ برأيؾ اعمؿ :لو كقاؿ ،بذلؾ أذنو قد المككؿ يككف أف إال غيره

 .(3)(ؿالككي لذلؾ ككيبل يككف كال ،لممككؿ ككيبل الككيؿ ككمو الذم يككف الصكرة ىذه

                                                             

 (.864( كالمادة )863(، المادة )602، 2ميف، عماف، المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني )نقابة المحا (1)
المرغيناني، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني، أبك الحسف برىاف الديف، اليداية في شرح بداية المبتدم،  (2)

 (.5/95(، كينظر: ابف قدامة المغني )3/148لبناف، ) –ركتبي -المحقؽ: طبلؿ يكسؼ، دار احياء التراث العربي
 (.3/570درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ )، عمي حيدر خكاجة أميف أفندم (3)
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 كذلؾ ،صحيحة إنابتو تككف أفب ،الككيؿ مسمى فيو تكافرت إذا ،الثاني الككيؿ عزؿ كلممككؿ

الٌ  ،عميو كيكقع كتابية بصكرة التفكيض يعطى كأف ،باإلنابة مككمو مكافقة عمى حصكلوب  اعتبر كا 

 .(1)رمعتب غير التفكيض

 الوكيؿ. عزؿ في والقانوف الفقو بيف والخالؼ التفاؽ أوجو :الثالثة المسألة

 عف أك مككمو طريؽ عف كاف سكاء ،الككيؿ عزؿ شركط جميع في الفقو مع القانكف اتفؽ

 حرية بتحديد ،بالخصكمة الككالة في القانكف عمى زاد قد الفقو أف يبلحظ كلكف ،لنفسو عزلو طريؽ

 القانكف يذكره لـ كىذا ،فبل بعد أما ،عند المالكية  جمسات بثبلث مككمو عف يترافع أف قبؿ االنسحاب

 كمكاده. بنكده في

 

  

                                                             

 (.2( البند )6، المادة )ـ1997(لعاـ 20برقـ) المعدؿ ـ1952لعاـ  قانكف المحاميف الشرعييف (1)
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 انًحبكى في وتطجيمبتهب انشزػي انًحبيي ػًم وإجزاءاد صيز :انثبنث انفصم

 .انشزػيخ

 .مع موكمو خارج المحاكـ الشرعية المحامي الشرعي: تطبيقات عمؿ األول انًجحث

 .انشزػي نهًحبيي وتُظيًهب انهىائح إػذاد كيفيخ :األول انًطهت 

 اسـ ذكر مف بد كال ،كمحاميو المككؿ بيف خطية ككالة إعداد مف بد ال :الككالة إعداد-1

ال ؛كتاريخو ككالتو سند كرقـ ،الككيؿ  .(1)الحكـ يفسخ كا 

 اسـ فييا يذكر أف بد ال ،الخصكمة بيا كتتشكؿ ،صحيحة الككالة تعد حتى :الككالة صحة-2

 في كرد كما ،بو ككؿ الذم المكضع كذكر ،ضده ككؿالم اسـ كذكر ،القضية فييا المكجكدة المحكمة

 لمخصكمة ككمو قد مف يعمـ أك يبيف أف لـز لمخصكمة آخر يككؿ أف أحد أراد )إذا المجمة شرح

 .(2)معو(

 إنني :أحد قاؿ لك كعميو ،بالخصكمة التككيؿ في بو المدعى فبيا يجب :بالخصكمة الككالة-3

 يراد الذم الشيء صراحة يذكر أف ـكيمز  ،منو تقبؿ فبل ،فبلف مع التي بالدعكل الغائب لفبلف ككيؿ

 صحة في األردني المدني القانكف كفؽ كذلؾ ،ككاضح معمكـ بشكؿ بو المدعى يبيف كأف ،بو التككيؿ

  (3))ج(. الفقرة (834) المادة في ،معمكمان  بو المككؿ يككف أف بد ال ،الككالة

                                                             

ـ(، أخذ مف: أحمد محمد عمي داكد، القضاء كالدعكل كاإلثبات 1980، 8، 9يخ )( تار 2157القرار القضائي االستئنافي رقـ ) (1)
 (.403-1ىػ، )1433ـ_2012كالحكـ في الشريعة اإلسبلمية كالتطبيؽ القضائي، دار الثقافة، ط: األكلى، 

اكد، القضاء (، كينظر: أحمد محمد عمي د3/635عمي حيدر خكاجة أميف أفندم، درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ )( 2)
 (.403، 1كالدعكل كاإلثبات كالحكـ في الشريعة، )

(، بند ج، كينظر: أحمد 834(، المادة )595، 2نقابة المحاميف، عماف، المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني، ) (3)
 (.403، 1محمد عمي داكد، القضاء كالدعكل كاإلثبات كالحكـ في الشريعة، )
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 مككمو تكقيع عمى المحامي يصدؽ أف الككالة عمى االعتماد في يشترط :الككالة تصديؽ-4

الٌ  ،الدعكل في الخاصة ككالتو في  (1)الخصكمة. تشكؿ في عمييا االعتماد يصح ال كا 

 مف كؿ اسـ عمى مشتممة الدعكل الئحة تقدـ أف يجب :كتنظيميا الدعكل الئحة إعداد-5

 يستند التي كالبينات ،)إذا كاف المدعي يعمؿ لحساب غيره(اإلدعاء كعمى ،إقامتو كمحؿ كشيرتو الفرقاء

 (2).المدعي إلييا

 أف ،أكثر أك فريقيف بيف عبلقة لتنظيـ مستند أك ،عقد صيغة يضع الذم المحامي عمى -6

 (3)المذككر. المستند صاغ بأنو يفيد منو مكقع بشرح المستند ؾبذل يذيؿ

 .انذػىي الئحخ إػذاد في انشزػي انًحبيي إجزاءاد :انثبَي انًطهت 

 المحكمة إلى ،عنو ينوب الذي محاميو مف أو ،المدعي مف دعكل الئحة بتقديـ الدعكل تقاـ

 ما ،الشرعي المحاكمات أصكؿ قانكف كيبيف أف يككف مممان بطريقة إعداد البلئحة، كعميو،المختصة

 :(4)كاآلتي كىي ،مككمو عف الدعكل الئحة إعداد في يراعيو أف المحامي عمى يجب

 .الشرعية الخميؿ محكمة مثؿ ،الجيالة تنفي بعبارة ،الدعكل أماميا المرفكع المحكمة اسـ -1

 يمثمو. مف كاسـ ،إقامتو كمحؿ ،كشيرتو المدعي اسـ-2

 .إقامتو كمحؿ ،كشيرتو عميو المدعى اسـ-3

 كمحميان. كظيفيان  المختصة المحكمة لتحديد الدعكل؛ مكضكع أك عاءدٌ اال-4

 إلييا. يستند التي كالبينات ،كأسانيدىا ،الدعكل كقائع-5

                                                             

ـ، كينظر: 1985، 9، 1( بتاريخ 25801(، كقرارات المحكمة الشرعية رقـ )6ف الشرعييف المعدؿ، المادة )قانكف المحامي (1)
 (.403، 1أحمد محمد عمي داكد، القضاء كالدعكل كاإلثبات كالحكـ في الشريعة، )

 (.11قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية، المادة ) (2)
 .5(، البند 25ـ، المادة )1987تعميمات المحاميف الشرعييف لسنة  (3)
 (.63، 62-ـ، )ص1997عثماف التكركرم، الكجيز في شرح أصكؿ المحاكمات الشرعية، دار الثقافة، ط: أكلى،  (4)
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ال ،بالتفصيؿ محاميو أك المدعي يطمبو ما كؿ البلئحة تتضمف أف فيجب ،الطمبات-6  تككف ال كا 

 .مقبكلة

 لتقييد القضائية؛ الرسكـ كدفع ،الكاتب قمـ إلى كالسنة كالشير باليكـ الدعكل تحرير تاريخ-7

 التاريخ. ىذا كفؽ الدعكل

 الككاالت جميع في مككمو تكاقيع عمى التصديؽ لممحامي كيككف ،ككيمو أك المدعي تكقيع-8

 ،الشرعية المحكمة تنظميا أف بد فبل ،كالقبض ،الزكاج كعقد ،الطبلؽ إيقاع قضايا باستثناء ،الخاصة

 العدؿ. كاتب عند أك

 كرؽ كعمى ،الكاتبة باآللة أك كاضح كبخط بالحبر مكتكبة تككف أف البلئحة ىذه في كيشترط

 (1)فييا. ىامش ترؾ مع كاحدة صفحة إال الكرقة مف يستعمؿ الٌ كأ ،الكامؿ القطع مف أبيض

 انىكيم(. )تىكيم انشزػي نهًحبيي اإلَبثخ يضأنخ :انثبنث انًطهت 

 مف التككيؿ ىذا كاف سكاء آخر تككيؿ فييا يجكز التي الككاالت مف بالخصكمة الككالة

  :كاآلتي شركط كلكؿ   ،األكؿ الككيؿ أك المككؿ

 الواحدة. القضية في الوكالء تعدد :األوؿ الفرع

 مجمة مف (1465) لممادة كفقان  ،محامي مف أكثر يككؿ أف الخصكمة قضايا في لممككؿ يحؽ 

 كحده الككالة يكفي أف فؤلحدىما ،ديف إيفاء أك ،كديعة برد أك ،بالخصكمة ككبل قد كانا إذا) األحكاـ

 .(2)جاز( الككالة أكفى فأييما األمر بذلؾ رأسا غيره ككؿ ثـ ،بأمر رجبل ككؿ إذا كأما

  :ييأت ما األردني المدني القانكف مف (842) المادة كفي

 بو. ككؿ فيما أف ينفرد لو كاف ،مستقؿ عقد منيما لكؿ ككاف ،الككبلء تعدد إذا -1

                                                             

 (.38قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية، المادة ) (1)
 (.3/567مجمة األحكاـ )عمي حيدر خكاجة أميف أفندم، درر الحكاـ في شرح  (2)
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 أف منيما لكؿ جاز كالخصكمة ،بينيما عميو االجتماع يمكف ال ككاف ،كاحد بعقد ككمكا إذا-2

 (1)حضكره. ال معو ككؿ مف رأم أخذ بشرط كلكف ،برأيو ينفرد

 الككبلء المحاميف تعدد حالة )في الشرعييف المحاميف تعميمات مف (13) المادة في كرد كقد

 االختبلؼ حالة كفي ،الدفاع إعداد في يتعاكنكا أف عمييـ فٌ إف فييا كاحد فريؽ عف كاحدة دعكل في

 ،المككؿ عمى االختبلؼ ىذا عرض يتكجب نوإف ،المككؿ لمصمحة بالنسبة جكىرية مسألة ةأيٌ  بشأف

 حؽ ،برأيو يؤخذ لـ الذم لممحامي ككفي أف عمى ،كمصمحتو يتفؽ الذم الرأم تجديد لو يعكد الذم

 .(2)الدعكل( مف االنسحاب

 غيره. الشرعي المحامي توكيؿ :الثاني الفرع 

  :كىما ،فقط حالتيف ضمف ،غيره يككؿ أف الشرعي لممحامي يجكز

 أف مفكضان  أك ،برأيؾ اعمؿ :ككالتو في لو يقكؿ كأف ،الحؽ ىذا أعطاه قد المككؿ يككف أف-1

 يشاء. مف يككؿ

 كال رسكـ منيا يستكفى كال عمييا كيكقع مكتكبة خطية مكافقة كفؽ المككؿ لو يأذف أف-2

 يككؿ أف بأمر ككؿ لمف )ليس :األحكاـ مجمة مف (1466) المادة في ذلؾ ككرد ،طكابع عمييا يمصؽ

 ،غيره يككؿ أف حينئذ لمككيؿ إذ ؛برأيؾ اعمؿ :لو كقاؿ ،بذلؾ أذنو قد المككؿ يككف أف إال غيره بو

 .(3)(الككيؿ لذلؾ ككيبل يككف كال ،لممككؿ ككيبل الككيؿ ككمو الذم يككف الصكرة ىذه كفي

  

                                                             

 .2، 1(، البند 842القانكف المدني األردني، المادة ) (1)
 (.13ـ، المادة )1987تعميمات المحاميف الشرعييف لسنة  (2)
(، كينظر: قانكف المحاميف الشرعييف المعدؿ 3/570عمي حيدر خكاجة أميف، أفندم درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ) (3)

 (.2(، بند )6ـ، المادة )1997
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 في انتأديجي انًجهش وإجزاءاد انشزػييٍ انًحبييٍ صهىن :انزاثغ انًطهت

 .حمهى

 وصوره. الشرعي لممحامي ينسب الذي الميني الخطأ :األوؿ الفرع

 كاالستقامة الشرؼ بمبادئ يتقيد أف ،الميني سمككو في عميو يتكجب الشرعي المحامي

 أك خطأ ككؿ ،(1)كالتعميمات كاألنظمة القكانيف عميو تفرضيا التي الكاجبات بجميع كيقكـ ،كالنزاىة

 الميني الخطأ كيتضمف ،ضده إجراءات يستكجب ان ميني خطأ يعتبر ،التعميمات ليذه خبلفان  منو تقصير

  :يأتي ما

 أك مادم ضرر لذلؾ نتيجة بمككمو لحؽ إذا ،بيا جيؿ أك ،كاألنظمة لمقكانيف مخالفة كؿ -أ

 .معنكم

 التي ،التعميمات أك ،األنظمة أك ،القانكف في عمييا المنصكص بكاجباتو تقصير أك إخبلؿ كؿ -ب

 .الشرعييف المحاميف سمكؾ تنظـ

 حياتو في عميو أقدـ كلك حتى ،قدرىا مف يحط أك ،ككرامتيا ،المينة شرؼ يمس عمؿ كؿ -ج

 .(2)الخاصة

 الشرعي. المحامي عند ميني خطأ وجود حالة في ،التأديبي المجمس إجراءات :الثاني الفرع

 .شكوى وجود حالة في التأديب المجمس إجراءات :األولى المسألة

 مف بد ال بعضيا أك المينية األخطاء أحد الرتكابو شرعي محاـو  ضد شككل تقديـ حالة في

  :تيةاآل اإلجراءات

                                                             

 (.4ـ، المادة )1987تعميمات المحاميف الشرعييف لسنة  (1)
 (، تعريؼ الخطأ الميني.1ـ، المادة )1987تعميمات المحاميف الشرعييف لسنة  (2)
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 إلى ليا إحالتو قبؿ ،فييا يحقؽ أف عميو الذم ،القضاة قاضي إلى بذلؾ المتعمقة الشككل ترفع -1

 (1)التحقيؽ. نتيجة تظير حسبما بحفظيا يأمر أك ،لـز إف التأديبي المجمس

 أف عمى ،كعضكيف رئيس مف يتألؼ أف بد ال الذم ،التأديبي المجمس إلى إحالتيا حالة في-2

 محاـو  كالثاني ،شرعي قاضو  أحدىما :كالعضكاف ،الشرعية االستئناؼ محكمة قضاة أحد الرئيس يككف

 .شرعي

 مايحددى فذيمال كالمكاف الزماففي  بالحضكر الشرعي المحامي يأمر أف ،التأديبي لممجمس يحؽ-3

 .الشككل مكضكع عف لسؤالو أيضان؛ شخص أم يستدعي أف كلو ،لسؤالو المجمس

 أك لممحامي إنذاران  يصدر أف لممجمس يجكز ،منو االنتياء كبعد التحقيؽ عف ينتج ما كفؽ-4

 المحاميف سجؿ مف اسمو حذؼ أك ،معينة لمدة الشرعية المحاماة مينة تعاطي مف منعو أك ،تكبيخو

 (2)الشرعييف.

 (3).القضاة قاضي تصديؽ عمى األحكاؿ عجمي في ،التأديبي المجمس قرار إنفاذ يتكقؼ-5

 (4).أك تعديمو الشرعييف المحاميف سمكؾ لتنظيـ تعميمات يضع أف القضاة لقاضي يجكز-6

 إجازة. بدوف ،الشرعية المحاماة مينة ممارسة عقوبة :الثانية المسألة
 يعمف أك ،الشرعية المحاماة أعماؿ مف عمؿ بأم يقكـ أك ،الشرعية المحاماة يمارس مف كؿ

 كؿ عمى يترتب كعميو ،المركزية المجنة مف إجازة ىعم الحصكؿ عميو يتكجب ،شرعي محاـو  بأنو نفسو

                                                             

 (.1( بند )15ـ، المادة )1997( المعدؿ بتاريخ 52قانكف المحاميف الشرعييف لعاـ ) (1)
 (.2( بند )15ـ، المادة )1997( المعدؿ بتاريخ 52قانكف المحاميف الشرعييف لعاـ ) (2)
 (.2( ك)1(، بند )16ـ، المادة )1997( المعدؿ بتاريخ 52قانكف المحاميف الشرعييف لعاـ ) (3)
( في المادة المعدلة 22(، أصبح رقميا )1( بند )22ـ، المادة )1997( المعدؿ بتاريخ 52قانكف المحاميف الشرعييف لعاـ ) (4)

 ( في القانكف األصمي.21بدال مف )
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 كفي ،القانكف أحكاـ كفؽ ،دينار ثبلثمئة عف تزيد كال دينار مئة عف تقؿ ال غرامة ،ذلؾ يخالؼ شخص

  (1)األعمى. حدىا أساس عمى تتضاعؼ العقكبة فإف ،ذلؾ تكرار حالة

                                                             

 ( مف القانكف األصمي كاستعيض عنو بيذا19(، ألغي نص المادة )19( المعدؿ، المادة )52قانكف المحاميف الشرعييف لعاـ ) (1)
 ـ.1992(، لسنة 24النص بمكجب القانكف المعدؿ رقـ )
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 .انشزػيخ انًحبكى داخم انشزػييٍ انًحبييٍ ػًم تطجيمبد :انثبَي انًجحث

 .انشزػي انًحبيي وكبنخ َطبق في تذخم انتي انذػبوي :األول انًطهت 

 شرعية محكمة أم اـأم ،كالقانكنية الشرعية باإلجراءات القياـ يطمب مف المحامي الشرعي 

 القضايا كىذه ،(1)فييا تنفذ معاممة أك دعكل أية في ،آخر شخص عف بالنيابة ،استئنافية أـ ابتدائية

 كىي ،الشرعية المحاكمات أصكؿ قانكف حددىا الذم الشرعية المحكمة اختصاص في تدخؿ التي

  :كاآلتي

 تقاـ الدعكل كىذه ،العاـ( الحؽ )دعكل تعالى اهلل حؽ بيا تعمؽي التي الدعكل :األوؿ النوع

 يتقدـ كالذم ،مكمؼ مسمـ لكؿ حؽ الدعاكل ىذه في الشرعي بالحؽ كالمطالبة ،تعالى اهلل لكجو حسبة

كقضايا  ،الشرعية لممحاكـ التابعة الشخصية األحكاؿ نيابة ىك الحاضر كقتنا في الدعكل ىذه بمثؿ

كالرضاع المحـر أك الزكاج بمعتدة إثبات األكقاؼ ،كالنسب ،كفسخ عقكد الزكاج لبطبلنيا بأم سبب 

 أك الزكاج بػأحد المحاـر ،أك دعاكل إثبات الزكاج، المتزكج بأكثر مف أربع زكجات،الغير أك زكاج 

 (2)كيسمى المدعي فييا المدعي باسـ الحؽ العاـ الشرعي .

 التابعة الشخصية األحكاؿ بقانكف تتصؿ ما كىي ،األفراد بحقكؽ المتعمقة الدعكل :الثاني النوع

 الترافع لو كيصح ،الشرعي المحامي تككيؿ فيو يصح الذم لالدعاك  مف النكع كىذا ،الشرعية لممحاكـ

 ـ1959 لسنة (31) رقـ الشرعية المحاكمات أصكؿ قانكف مف (2) المادة حددت كقد ،فييا مككمو عف

  :كاآلتي كىي ،الشرعية المحاكـ فييا تنظر التي الدعاكل نكع

                                                             

 (.2( المعدؿ، المادة )52قانكف المحاميف الشرعييف لعاـ ) (1)
تٍسٍر انتًًًٍ لاضً لضاج فهسطٍن رئٍس انًجهس ، اتح األدوال انشخصٍح ين أهى إنجازاخ انمضال انشرعً انفهسطٍنًنٍ (2)

 www.tayseer-altamimi.comاً 2011\6\204انوطن،تارٌخ اننشر،جرٌذج دنٍا  األعهى نهمضال انشرعً  اتك
info@tayseer-altamimi.com ,  
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 الداخمية بإدارتو عبلقة لو كما ،كاستبدالو عميو كالتكلية ،كشركطو ،المسمميف قبؿ مف نشاؤها  ك  الكقؼ-1

 .المنطقة التابع الكقؼب كربطيا ،لئلجارتيف الكقفية كالمستغبلت ،المسقفات كتحكيمو

 الكقؼ. بصحة أك ،كقفيف بيف المتعمقة الدعكل-2

 .شرعية بحجج المربكطة كاألكقاؼ ،األيتاـ أمكاؿ مداينات-3

 .كالكراثة كالكصاية ،الكالية -4

ثبات ،كفكو الحجر -5  .الرشد كا 

 .كعزليما كالكصي القيـ نصب-6

 .المفقكد-7 

 ،ةكالحضان كالنسب ،كالنفقة المير حساب عمى يدفع كما ،كالجياز كالمير ،كالمفارقات ،المناكحات -8

 .الزكاج عقد مصدره كيككف الزكجيف بيف يحدث ما كؿك 

 الديكف دعاكل في كالحكـ ،أعيانيا بممكية االدعاء في كالفصؿ ،تحريرىا الكاجب التركات تحرير-9

 كتقسيميا كتصفيتيا ،تجارية معاممة عف ناشئان  أك منقكؿ غير بماؿ متعمقان  منيا كاف ما إال ،عمييا التي

 .كاالنتقالية الشرعية الكارثيف حصص كتعييف ،الكرثة بيف

 حؽ يككف أف كرضيا مسمـ غير أحدىما كاف إذا ككذلؾ ،مسمميف الفريقاف كاف إذا الدية طمبات-10

 .الشرعية لممحاكـ ذلؾ في القضاء

 .المنقكلة كغير ،المنقكلة األمكاؿ في كميا التركة مف التخارج -11

 .كالكصية المكت مرض في اليبة-12

 .المحاسبة ىذه بنتائج كالحكـ كمحاسبتيـ كالقيـ كالمتكلي كالكصي لمكلي اإلذف -13

 غير الكاقؼ كاف إذا ،الشرعية المحاكـ لدل المسجمة اإلسبلمية باألكقاؼ المتعمقة لدعاكلا-14 

 .ذلؾ عمى الفرقاء كاتفؽ ،مسمـ
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 .المسمميف بيف الشخصية باألحكاؿ يتعمؽ ما كؿ-15

 .عنو ينشأ كما ،مأذكنييا أحد أك الشرعية المحاكـ لدل سجؿ زكاج عقد كؿ-16

 التابعة الدعاكل مجاؿ في تخصصو يقع الشرعي المحامي فإف بحثي لمجاؿ كبالنسبة 

 األحكاؿ لنيابة تتبع فيي العاـ الحؽ دعاكل كأما ،كاألفراد األشخاص بحقكؽ المتعمقة الشرعية لممحاكـ

 .الشرعية لممحاكـ التابعة ،الشخصية
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 انًحبيي وصالحيبد فهضطيٍ في انشزػي انتُفيذ دائزح :انثبَي انًطهت

 .فيهب انشزػي

 التنفيذ. دائرة في الشرعي المحامي صالحيات :األولى المسألة

 لذلؾ يندب قاضو  يرأسيا ،شرعية محكمة كؿ مع كترتبط تنشأ دائرة ىي :الشرعي التنفيذ دائرة

 رئيس مف بقرار الدائرة ىذه إنشاء قرار صدر كقد ،المكظفيف مف كاؼو  كعدد ،المأمكر مف يعاكنو كمف

 كفؽ تعديبلت بإجراء القضاة قاضي صبلحيات إلى تعكد التي ،ـ2016 لسنة (17) رقـ فمسطيف دكلة

 نظاـ كعمى ،1972 لسنة (19) رقـ المحاكـ تشكيؿ قانكف في كرد ما كفؽ ،العامة المصمحة يحقؽ ما

 ،التنفيذ معجمة القراراتك  ،القضائية األحكاـ) ةالدائر  ليذه التنفيذم كالسند ،ـ1955 لسنة (2) رقـ

 كاألحكاـ ،الشرعية المحاكـ مف عمييا المصادؽ أك الصادرةك  ،حقان  المضمنة االتفاقاتك  ،السنداتك 

 (1)ليا(. الكظيفي االختصاص ضمف الشرعية المحاكـ لدل ،التنفيذ صيغة اكتسبت التي األجنبية

 تتضمف خاصة ككالة عمى شرعيال المحامي حصكؿ كجكب عمى يعكد البحث كمجاؿ

 ال بالخصكمة الككالة) عمى نصت حيث العدلية األحكاـ مجمة مف (1519) المادة كفؽ كذلؾ القبض؛

 يكف لـ ما ،بو المحكـك الماؿ قبض صبلحية بالدعكل لمككيؿ ليس عميو بناءن ك  ،بالقبض الككالة تستمـز

 الككالة تستمـز ال بالقبض الككالة) (1520) المادة عميو نصت كما ،(أيضا بالقبض ككيبل

 (2)(بالخصكمة.

 يممؾ ال بالقبض )الككيؿ (847) المادة في األردني المدني القانكف في ذلؾ كرد كقد

 (3)المككؿ(. مف خاص بإذف إال القبض يممؾ ال بالخصكمة كالككيؿ الخصكمة

                                                             

 (.2(، كالمادة )1، بشأف التنفيذ الشرعي، المادة رقـ )2016( لسنة 17قرار بقانكف رقـ ) (1)
 (.295لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (2)
 (.847القانكف المدني األردني، المادة ) (3)
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 ترافع التي الككالة غير ،كالتنفيذ القبض لو تجيز خاصة ككالة إظيار المحامي عمى كيترتب

  .بو المحككـ الماؿ قبض صبلحية لو ليس بالدعكل الككيؿ ألف لمككمو؛ بالخصكمة فييا

 ة.أمان يد يده بالقب  الوكيؿ :الثانية المسألة

 بغير يده في ىمؾ فإف ،الكديعة حكـ في مككمو لحساب الككيؿ قبضو الذم الماؿ يعتبر

 ككفؽ األردني المدني القانكف مف (846) المادة عميو نصت ما كفؽ ،عميو ضماف فبل تعد   كال تقصير

 كما ذمتو براءة في بيمينو يصدؽ )األميف العدلية األحكاـ مجمة مف ،(1)(1774) المادة عميو نصت ما

 البينة يقيـ أف أراد إذا كلكف اليميف مع لو فالقكؿ إليؾ رددتيا أنا الكديع كقاؿ الكديعة المكدع ادعى إذا

 كككمت ميرىا طمبت مف في الستئنافيا القرار فيو جاء كما ،(2)(بينتو. تسمع اليميف مف ليخمص

 فيما أميف المير كقبض بالعقد )الككيؿ عمى نص حيث ،عمييا إنفاقو الككيؿ فادعى ،بالقبض محامييا

 (3)اإليصاؿ(. دعكاه في ،بيمينو ولقك  يقبؿ ،قبض

                                                             

 (.846القانكف المدني األردني، المادة ) (1)
 .(361لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (2)
(، أخذ مف: أحمد محمد عمي داكد، القضاء كالدعكل كاإلثبات 55، 7، 6( تاريخ )8816القرار الفضائي االستئنافي رقـ ) (3)

 كالحكـ في الشريعة اإلسبلمية كالتطبيؽ القضائي.
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  :انخبتًخ

  :تيةاآل النتائج إلى تكصمت الدراسة ىذه مف انتييت بعدما

 لمتطكر قابمة كىي ،بالخصكمة الككالة باسـ اإلسبلمي فقينا في معركفة الشرعية المحاماة إف -1

 مشاكمو. كتعالج حاجاتو تمبي عصرية مينة تصبح كي

 كأكجو ،مشركعيتو حكـ منيما كلكؿ ،النظامي المحاميك  ،الشرعي المحامي :نكعاف المحاماة-2

  منيما. كؿ يتبعيا التي كالجية ،بو المعمكؿ القانكف أحكاـ كفؽ ،بينيما اختبلؼك  شابوت

 ،فيو( المككؿ ،-الككيؿ-المحامي ،المككؿ ،)الصيغة ىي الشرعي لممحامي الككالة عقد أركاف-3

 كالقانكف. الفقو بينيا شركط األركاف ىذه مف كلكؿ

 ناتج نظميا ،فقط قانكنية كشركط ،قانكنية شرعية شركط فيو تكافرت أف يجب الشرعي المحامي-4

 المينة. لمزاكلة إجازة عمى كالحصكؿ التدريب مدة مثؿ ،كضبطيا كاحتياجاتيا المينة تطكر عف

 الكاجبات كىذه ،عممو ممارستو عند بيا يمتـز أف بد ال كاجبات عميو يترتب الشرعي المحامي-5

قد نص عمييا القانكف في تعميمات المحاميف  ،العقكبة تستكجب مخالفتياك  ،كاجبة القانكف بنص تعتبر

بكجكب المحامي أف  ( كتبدأ36إلى المادة)(4كاجبات المحامي الشرعي مف المادة)الشرعييف تحت بند 

كأف يمتـز بجميع الكاجبات التي تفرضيا عميو الكانيف يتقيد في سمككو بمبادئ الشرؼ كاالستقامة 

  كاألنظمة كالتعميمات.

 عند بالخصكمة الككالة أحكاـ كفؽ لو استكجبت ،شرعيةك  قانكنية حقكؽ لو ،الشرعي المحامي -6

منيا حؽ المحامي في كالية  ،كمكاده بنكده في األردني الشرعييف المحاميف قانكف كأثبتيا الفقياء

 كحقو في استجكاب شيكد الخصـ، عكاه كبينتو،دكحقو في استماع القاضي ل التصرؼ بما ككؿ بو،

 كحقو في تقاضي األجرة كحقو في إعطاء االستشارات كاآلراء الحقكقية .
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 أف المينة ىذه يتعاطى مف كؿ عمى يتكجب ،كأخبلقيات آداب ليا الشرعية المحاماة مينة-7

كالحرص عمى  ،كحرم الدقة في جمع األدلة كالمعمكمات التي تخدـ قضية مككمو منيا األمانة ،بو يمتـز

 . كالمحافظة عمى أسرار مككمو عرض الكقائع الصحيحة كعدـ الترافع عف مبطؿ في دعكاه،

 القضاء لنظاـ كمساندة ،حرة مينة ككنيا منيا بد ال ضركرة الشرعية المحاماة مينة استقبللية-8

حقاؽ  العدالة. كا 

 كشركطيا. كالقانكنية الفقيية ضكابطيا ليا ،الشرعي المحامي ككالة في األجرة-9

ما ،الككالة مكضكع انتياء :مثؿ ،طبيعية ألسباب الشرعي المحامي ككالة تنتيي-10  ألسباب كا 

 أخرل. متفرقة كألسباب ،باألىمية تتعمؽ

 كيترتب ،قانكنية فقيية كشركط ضكابط ليا لو المككؿ كعزؿ ،ككالتو مف المحامي انسحاب-11

 .منيا حالة لكؿ أحكاـ عمييا

 المدني القانكف كىي ،ممزمة حقو في كتعتبر ،قكانيف بعدة عممو في الشرعي المحامي يتقيد-12

 كقانكف ،العدلية األحكاـ مجمة ،األردني الشخصية األحكاؿ كقانكف ،الككالة أحكاـب يتعمؽ فيما األردني

 ،المعدؿ الشرعييف المحاميف كقانكف ،الشرعية المحاكـ تشكيؿ كقانكف ،الشرعية المحاكمات أصكؿ

 تعميمات مف يصدر كما ،الشرعييف المحاميف قانكف مف ثقةالمنب ،الشرعييف المحاميف كتعميمات

 القضاة. قاضي دائرة مف بعممو تختص

 ،الشرعية لممحاكـ الكظيفي االختصاص كفؽ تككف المحاكـ في الشرعي المحامي تطبيقات-13

 قانكف حددىا ما كفؽ ،كالحضانة ،كالنفقة ،كالنكاح ،الطبلؽ قضايا مثؿ ،الشخصية األحكاؿ كمسائؿ

  الشرعية. المحاكمات أصكؿ

 محاـو  ككؿ ،كقكانينيـ كتعميماتيـ الشرعييف المحاميف ضكابط بجميع يمتـز الشرعي المحامي-14

 القضاة. قاضي مف بأمر المنعقد التأديبي المجمس قرار كفؽ ،تأديبية لعقكبات نفسو ضيعرٌ  خالؼم
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 كفيت كال ،الشرعي التنفيذ دائرة في بالقبض تتعمؽ خاصة ككالة إلى يحتاج الشرعي المحامي-15

 .ان كاحد القضيةفي  المكضكع كاف كلك بالخصكمة الككالة لو

  .الشرعية المحاماة مينة تطور عمى لمعمؿ توصيات

 : تأسيس جمعية المحاميف الشرعييف في فمسطيف.2

المحاماة الشرعية، مينة حرة تقكـ كفؽ ضكابط كقكاعد، تحتاج إلى جسـ نقابي يرعى مصالحيا، 

مبدأ استقبللية المحامي الشرعي، كىذا ما  كينظـ ارتباطيا مع دائرة قاضي القضاة، كيعمؿ عمى ترسيخ

( )ينشأ في المممكة بمقتضى 21ـ، في المادة )1997( لسنة 20أضيؼ في القانكف المعدؿ لرقـ )

أحكاـ ىذا القانكف جمعية مينية لممحاميف الشرعييف تسمى )جمعية المحاميف الشرعييف( تتمتع 

ييف إلييا اختياريا، تيدؼ إلى رعاية مصالح بالشخصية االعتبارية، يككف انتساب المحاميف الشرع

أعضائيا، كالعمؿ عمى تنمية ركح التعاكف بينيـ، كتسعى إلى رفع المستكل العممي لممينة، كالعامميف 

نشاء صناديؽ التقاعد، كالضماف االجتماعي كالتأميف الصحي ليـ(، إاٌل أٌف العمؿ بيذه المادة  فييا، كا 

 ف، حتى مكعد كتابة ىذه الدراسة، كعمؿ بيا في األردف.لـ يدخؿ حيز التطبيؽ في فمسطي

كالجمعية ليا دكر كبير في تمبية احتياجات ىذه المينة، كما يعمؿ عمى نمكىا كاالرتقاء بيا، 

شراؾ المحامي الشرعي فيما يتعمؽ بطبيعة عممو، كالمشاركة في دراسات لتطكير التشريعات، كيخص  كا 

ردني، كقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية، كقانكف المحاميف منيا قانكف األحكاؿ الشخصية األ

 الشرعييف، كأية أنظمو كتعميمات ليا مساس بعممو.

ليضبط أعمالو  -يحتاج المحامي الشرعي إلى أف ينتسب لجسـ نقابي؛ لؤلسباب اآلتية: أكعميو 

المحامي  ليخفؼ الضغط عف دائرة قاضي القضاة في ما يتعمؽ بمياميا تجاه -كيحفظ حقكقو. ب

 بالعدؿ كالمساكاة كالمحامي النظامي. معاممتو -الشرعي. ج
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العمؿ عمى تقديـ دراسات؛ لصياغة جديدة، كمتطكرة لقانكف المحاميف الشرعييف تتناسب مع  -2

تطكر العصر كاحتياجات المحاميف الشرعييف، كليكائـ التعديبلت التي تمس قانكف األحكاؿ الشخصية، 

 كحاجات المجتمع الفمسطيني كما يتناسب مع الكضع السياسي كالتشريعي الخاص بيـ. 

 بمساٍع لممصالحة والتسوية.العمؿ  -3

مكانية الكصكؿ لممصالحة، كتسكية مع   كفيو تقديـ المحامي الشرعي البحث عف أسباب النزاع، كا 

صية، كتقديـ الصمح محامي الخصـ، قبؿ تقديـ أكراؽ الدعكل؛ كذلؾ لحساسية قضايا األحكاؿ الشخ

نىاحى سفييا عف المنا ا فىبلى جي افىٍت ًمف بىٍعًميىا نيشيكزنا أىٍك ًإٍعرىاضن ًف اٍمرىأىةه خى بة كالخصكمة لقكلو تعالى: "كىاً 

ا  ٍمحن ا بىٍينىييمىا صي ا أىف ييٍصًمحى مىٍيًيمى ٍمحي عى ٍيره كىأيٍحًضرىًت اأٍلىنفيسي الشُّحَّ  كىالصُّ تىتَّقيكا فىًإفَّ المَّوى ۚ  خى ف تيٍحًسنيكا كى كىاً 

ًبيرنا" )سكرة النساءكىافى بً   (.128\مىا تىٍعمىميكفى خى
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 :والمراجع المصادر

إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر محمد النجار، مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ 

 الكسيط، دار الدعكة

ابف األثير، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني 

التتمة تحقيؽ  -الجزرم ابف األثير، جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، تحقيؽ: عبد القادر األرنؤكط

.مكتبة دار البياف، األكلى -مطبعة المبلح -بشير عيكف، مكتبة الحمكاني . 

عرابوأبك إسحاؽ الزجاج، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ،  بيركت، األكلى  –، عالـ الكتبمعاني القرآف كا 

 ـ.1988 -ىػ  1408

األلباني، محمد ناصر الديف األلباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، إشراؼ، زىير 

.ـ1985 -ىػ1405بيركت، ط. الثانية،  –الشاكيش، المكتب اإلسبلمي  

البابرتي، أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمكد الركمي ، العناية شرح اليداية، بدكف طبعة كبدكف 

.تاريخ  

ابف باز، عبد العزيز بف عبد اهلل، أشرؼ عمى طبعيا كتصحيحيا: عبد العزيز بف أحمد بف محمد 

ـ1190 -ىػ 1411المشيقح، دار العمياف لمنشر كالنسخ كالتصكير كالتجميد، بريدة، ط: األكلى،   

البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، صحيح البخارم، الجامع المسند الصحيح 

المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو صحيح البخارم، دار طكؽ النجاة 

 .ق1422 )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، ط: األكلى،
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بدر الديف العينى، محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى، البناية شرح 

.ـ2000 -ىػ  1420بيركت، لبناف ط: األكلى،  -اليداية، دار الكتب العممية  

أبك البصؿ، عبد الناصر أبك البصؿ،  شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كنظاـ القضاء الشرعي، 

ق.1425،ـ2005ثقافة، األردف، دار ال  

البغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء الشافعي، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف 

ػ.ق 1420بيركت، األكلى، –تفسير البغكم، دار إحياء التراث العربي   

الشافعي، التيذيب في  البغكم، محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد ابف محمد بف الفراء البغكم

فقو اإلماـ الشافعي، المحقؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض، دار الكتب العممية، ط: 

.ـ1997 -ىػ1418األكلى،    

البيكتى، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس البيكتي الحنبمي  ، شرح منتيى 

.ـ1993 -ىػ 1414الـ الكتب، الطبعة: األكلى، اإلرادات دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى، ع  

البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس البيكتي الحنبمي، كشاؼ القناع عف 

.متف اإلقناع، دار الكتب العممية  

البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى، أبك بكر البييقي، السنف الصغير، جامعة الدراسات 

.ـ1989 -ىػ1410كراتشي. باكستاف، ط: األكلى،  اإلسبلمية،  

البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى، أبك بكر البييقي، معرفة السنف كاآلثار، جامعة 

دمشؽ(،  -بيركت(، دار الكعي )حمب -باكستاف(، دار قتيبة )دمشؽ -الدراسات اإلسبلمية )كراتشي

.ـ1991 -ىػ 1412 القاىرة(، ط: األكلى، -دار الكفاء )المنصكرة  
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الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى، سنف الترمذم 

ـ 1975 -ىػ 1395مصر، الطبعة: الثانية،  –شاكر، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  

مية(، رسالة تيسير محمد عبد المحسف طو، الككالة بالخصكمة )فقو المحاماة في الشريعة اإلسبل

ـ. 1994،تمكز( اجستير، الجامعة األردنية، إصدارم ) 

الجصاص، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الحنفي، شرح مختصر الطحاكم لمجصاص، المحقؽ: د. 

د. زينب محمد حسف  -د. محمد عبيد اهلل خاف -أ. د. سائد بكداش -عصمت اهلل عنايت اهلل محمد

كدار  -و كصححو: أ. د. سائد بكداش، دار البشائر اإلسبلميةفبلتة، أعد الكتاب لمطباعة كراجع

.ـ 2010ىػ،  1431السراج، األكلى   

جميكرية  -،األزىر الشريؼ، القاىرة« الجامع الكبير»جبلؿ الديف السيكطي، جمع الجكامع المعركؼ بػ 

.ـ 2005 -ىػ 1426مصر العربية، الثانية،   

بف محمد الجكيني، نياية المطمب في دراية المذىب، حققو  الجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ

.ـ2007 -ىػ1428كصنع فيارسو: عبد العظيـ محمكد الٌديب، دار المنياج، األكلى،   

ابف حجر، أحمد بف عمي بف حجر، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار المعرفة، بيركت، 

باقي، قاـ بإخراجو كصٌححو كأشرؼ عمى طبعو: ىػ، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد ال1379

.محب الديف الخطيب، عميو تعميقات العبلمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز  

الحٌطاب الرُّعيني، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، 

.ـ1992 -ىػ 1412ثة، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، دار الفكر، الطبعة: الثال  



161 
 

الحمكم، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، المصباح المنير في غريب الشرح، الكبير 

 .بيركت –المكتبة العممية 

الخرشي، محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل، شرح مختصر خميؿ لمخرشي، دار الفكر 

.بيركت، بدكف طبعة كبدكف تاريخ –لمطباعة  

بيركت -أبك داكد، ابك داكد سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد ،المكتبة العصرية، صيدا   

داكد، أحمد محمد عمي، القضاء كالدعكل كاإلثبات كالحكـ في الشريعة اإلسبلمية كالتطبيؽ القضائي،  

.ق1433ـ_2012دار الثقافة، ط: األكلى،   

الدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، الشرح 

.الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي، الناشر: دار الفكر   

الٌذىىبٌي، أبك عبد اهلل محٌمد بف أحمد بف عيثماف الٌذىىبٌي الشَّافعٌي، الميذب في اختصار السنف الكبير، 

.ـ2001 -ىػ1422شر، ط: األكلى، دار الكطف لمن  

الرحيبانى، مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة، الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي، مطالب 

.ـ1994 -ىػ 1415أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، المكتب اإلسبلمي، الثانية،   

لقرطبي الشيير بابف رشد ابف رشد الحفيد، أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد ا

ـ 2004-ىػ1425القاىرة، بدكف طبعة،  –الحفيد، بداية المجتيد كنياية المقتصد، دار الحديث    

الرممي، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي، نياية المحتاج إلى 

.ـ1984ىػ/1404 -شرح المنياج، دار الفكر، بيركت، الطبعة: ط أخيرة   
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الركياني، أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ الركياني، بحر المذىب، المحقؽ: طارؽ فتحي السيد، 

.ـ 2009دار الكتب العممية، ط: األكلى،    

.ق1422دمشؽ، ط: األكلى  –الزحيمي، كىبة بف مصطفى ، التفسير الكسيط، دار الفكر  

ٍيًمٌي، كٌميَّة الشَّريعة،  -أستاذ كرئيس قسـ الفقو اإلسبلمٌي كأصكلو، بجامعة دمشؽ كىبة الزحيمي الزُّحى

.دمشؽ –سكريَّة -الفقو اإلسبلمي كأدلتو، دار الفكر  

ابف أبي زيد القيركاني، عبد اهلل ابف )أبي زيد( عبد الرحمف النفزم، القيركاني، المالكي، النكادر 

، 9، 7، 5ألميات تحقيؽ: الدكتكر محمَّد حجي، جػ كالزيادات عمى ما في المدكنة مف غيرىا مف ا

.، ج، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت10  

الزيمعي، جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي، نصب الراية، قدـ لمكتاب: محمد 

أكمميا يكسؼ البىنيكرم، صححو ككضع الحاشية: عبد العزيز الديكبندم الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثـ 

لبناف/  -بيركت  -محمد يكسؼ الكاممفكرم، المحقؽ: محمد عكامة، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر

 .ق1418السعكدية، ط: األكلى،  -جدة -دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية

السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي، المبسكط لمسرخسي، دار المعرفة، 

ـ.1993 -ىػ 1414 بيركت، بدكف طبعة،  

ابف سعد، أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف 

بيركت، ط:  –سعد، الطبقات الكبرل، ط العممية، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية 

.ـ 1990 -ىػ  1410األكلى،   
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  بف محمد حنفي، النتؼ في الفتاكل لمسغدم، دار الفرقاف  السٍُّغدم، أبك الحسف عمي بف الحسيف

 .1984 –ق1404عماف األردف /بيركت لبناف، الثانية،  -مؤسسة الرسالة

الشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع المطمبي القرشي المكي األـ ، 

.ـ1990ىػ/1410بيركت، ط. بدكف طبعة،  -دار المعرفة  

الشربيني، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، 

.ـ1994 -ىػ1415دار الكتب العممية، األكلى،   

الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني، السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ 

، الطبعة األ .كلىاألزىار، دار ابف حـز  

 ، الشيباني، أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني، األصؿ لمشيباني ط قطر ، دار ابف حـز

.ـ2012 - ، ىػ 1433لبناف ط: األكلى،  -بيركت  

 .العممية الكتب دار، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، عمي بف إبراىيـ اسحاؽ أبك الشيرازم،

، الصاكم المالكي أبك العباس أحمد بف محمد ، الشيير بالصاكم المالكي، حاشية الصاكم  الصاكم

عمى الشرح الصغير بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ،  دار المعارؼ، ط. بدكف طبعة كبدكف تاريخ 

، الدركيش، عبد اهلل بف محمد بف أحمد، دار العمياف لمنشر كالنسخ كالتصكير كالتجميد، بريدة، األكلى

 .ـ 1990 -ىػ  1411

القاىرة طارؽ فتحي  –طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف

.ـ 2009السيد، دار الكتب العممية، ط: األكلى،   
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الطيبي، شرؼ الديف الحسيف بف عبد اهلل الطيبي، شرح المشكاة لمطيبي الكاشؼ عف حقائؽ السنف 

كاة المصابيح المسمى بػ)الكاشؼ عف حقائؽ السنف(، عبد الحميد ىنداكم، مكتبة شرح الطيبي عمى مش

) .نزار مصطفى الباز  الرياض -مكة المكرمة  ) 

ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي، الدر المختار كحاشية ابف 

.ـ1992 -ىػ1412بيركت، الثانية،  -عابديف )رد المحتار(، دار الفكر  

، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي، الكافي في فقو ابف عبد البر

 -ىػ1400أىؿ المدينة، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط. الثانية، 

ـ1980  

الحكمية، الناشر مكتبة دار البياف، ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ، الطرؽ 

.بدكف طبعة كبدكف تاريخ  

       أبك عبد اهلل المالكي، محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد اهلل المالكي، منح الجميؿ شرح 

ـ1989ىػ/ 1409بيركت.  –مختصر خميؿ، دار الفكر   

.ـ1997قافة، ط: أكلى، عثماف التكركرم، الكجيز في شرح أصكؿ المحاكمات الشرعية، دار الث  

ابف عرفة، محمد بف محمد ابف عرفة الكرغمي التكنسي المالكي، أبك عبد اهلل، المختصر الفقيي 

 1435المحقؽ حافظ عبد الرحمف محمد خير، مؤسسة خمؼ أحمد الخبتكر لؤلعماؿ الخيرية، األكلى، 

.ـ 2014 -ىػ  
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ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ  ابف عساكر، تاريخ دمشؽ البف 

 -ىػ 1415عساكر، المحقؽ: عمرك ابف غرامة العمركم، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

ـ.1995   

عمي حيدر خكاجة أميف أفندم، درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، دار الجيؿ، ط. األكلى، 

.ـ1991 -ىػ1411  

بيركت، دار إحياء التراث العربي بيركت -عمر رضا كحالة ، معجـ المؤلفيف، مكتبة المثنى  

القاىرة، ط:  –الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي، الكسيط في المذىب، دار السبلـ 

.األكلى  

م، كتاب العيف، ميدم الفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصر 

براىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ .المخزكمي، كا   

ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي بف محمد، ، برىاف الديف اليعمرم، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية 

.ـ1986 -ىػ1406كمناىج األحكاـ، مكتبة الكميات األزىرية، األكلى،   

لمحقؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، عبد المحسف بف المعجـ األكسط ،ا أبك القاسـ الطبراني،

.القاىرة –إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف   

ابف قدامة المقدسي، أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي الحنبمي، 

 -ىػ 1414لى، الشيير بابف قدامة المقدسي ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد، دار الكتب العممية، ط. األك 

.ـ1994  
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ـ1968 -ىػ 1388ابف قدامة المقدسي، المغني، مكتبة القاىرة، الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر:   

القدكرم، أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف القدكرم، التجريد، مركز الدراسات 

.ـ2006 -ىػ 1427، القاىرة، الطبعة: الثانية –الفقيية كاالقتصادية، دار السبلـ  

، 8، 1القرافي، أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي، الذخيرة ، المحقؽ: جزء 

: محمد بك خبزة، دار الغرب 12 - 9، 7، 5 - 3: سعيد أعراب، جزء 6، 2: محمد حجي، جزء 13

.ـ 1994بيركت، ط. األكلى،  -اإلسبلمي  

أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي، تفسير القرطبي، دار القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف 

.ـ 1964 -ىػ 1384الكتب المصرية، القاىرة، الطبعة: الثانية،   

الكاساني، عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب 

.ـ1986 -ىػ 1406الشرائع، دار الكتب العممية، ط. الثانية،   

ػ.ق 1310لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي، الفتاكل اليندية، ط.الثانية،   

.لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية، مجمة األحكاـ العدلية   

الماتريدم، محمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم، تفسير الماتريدم  تأكيبلت أىؿ السنة، 

.ـ 2005 -ىػ  1426بيركت، لبناف، األكلى،  -ـ، دار الكتب العممية مجدم باسمك   

مالؾ، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني، المدكنة، دار الكتب العممية، ط. األكلى، 

.ـ1994 -ىػ1415  
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، الحاكم الكبير في فقو  بف محمد بف حبيب البصرم البغدادمالماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد 

لبناف، ط: األكلى،  -ىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني، دار الكتب العممية، بيركتمذ

.ـ1999-ىػ 1419  

مجمع البحكث،  -مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر، التفسير الكسيط

ىػ =  1414) -ـ(  1973ىػ =  1393الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية ط: األكلى، )

 ـ(.1993

المرداكم، عبلء الديف أبك الحسف المىٍرداكم، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلفات التركي، تحقيؽ: 

الدكتكر عبد الفتاح محمد الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -عبد اهلل بف عبد المحسف التركي

.ـ1995 -ػى1415جميكرية مصر العربية، ط: األكلى،  -كاإلعبلف، القاىرة  

المرغيناني، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني، أبك الحسف برىاف الديف، اليداية 

.لبناف –بيركت -في شرح بداية المبتدم، المحقؽ: طبلؿ يكسؼ، دار احياء التراث العربي  

.ةمسمـ محمد جكدت اليكسؼ، المحاماة في ضكء الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربي   

مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف 

.بيركت –العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، صحيح مسمـ، دار إحياء التراث العربي   

كنز المصرم، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ شرح 

.الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم  

ًزٌم،  ًزٌم، ناصر بف عبد السيد أبي المكاـر ابف عمي، أبك الفتح، برىاف الديف الخكارزمي الميطىرِّ الميطىرِّ

.المغرب في ترتيب المعرب، دار الكتاب العربي، ط: بدكف طبعة كبدكف تاريخ  
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، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، المجمكع شرح الميذب،  المطيعي، تكممة المطيعي

(.دار الفكر، )طبعة كاممة معيا تكممة السبكي كالمطيعي  

ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي، أبك الفضؿ، جماؿ الديف الركيفعي اإلفريقي، لساف العرب، دار 

ػ.ق 1414صادر، بيركت، الطبعة: الثالثة،   

خسرك، درر الحكاـ شرح  -أك منبل أك المكلى-حمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل منبل خسرك، م

.غرر األحكاـ، دار إحياء الكتب العربية، ط: بدكف طبعة كبدكف تاريخ   

المكاؽ، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي، أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي، 

ـ1994-ىػ1416دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى،  التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ،  

المكصمي، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي، الحنفي، االختيار لتعميؿ المختار، عمييا 

بيركت،  -القاىرة )كصكرتيا دار الكتب العممية  -تعميقات: الشيخ محمكد أبك دقيقة، مطبعة الحمبي

. ـ1937-ىػ 1356كغيرىا(،    

ابف نجيـ المصرم، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ شرح 

كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة الطكرم، كفي آخره: تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي 

 -مي، ط .الثانية الطكرم الحنفي القادرم كبالحاشية: منحة الخالؽ البف عابديف، دار الكتاب اإلسبل

.بدكف تاريخ  

النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف  تحقيؽ: زىير 

.ـ1991ىػ /1412عماف، الثالثة،  -دمشؽ -الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت  
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يماـ، الناشر: دار الفكر، ابف اليماـ، كماؿ الديف المعركؼ بابف اليماـ ،فتح القدير لمكماؿ ابف ال

.لطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ  

الكاحدم، عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي الكسيط في تفسير القرآف 

المجيد، تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشيخ عمي محمد معكض، الدكتكر أحمد 

اذ محمد صيرة، الدكتكر أحمد عبد الغني الجمؿ، الدكتكر عبد الرحمف عكيس، قدمو كقرظو: األست

.ـ1994 -ىػ 1415لبناف، ط: األكلى،  –الدكتكر عبد الحي الفرماكم، دار الكتب العممية، بيركت  

.الككيت، المكسكعة الفقيية الككيتية –كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية   

 المقالت اللكترونية: 
أخبار راـ اهلل اجتماع إلصدار نظاـ رسكـ جديد لممحاكـ الشرعية، 

/ramallah.news/post/138708/ 

استقبلؿ مينة المحاماة، د. محفكظ، مجمكعة عرب لمقانكف، 
info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3840 

507،  2019ؽ، ممح 1دد، ع 1د، لمجمكف، القانكايعة رلشـك اعم 46ت سادرا  
/Users/ynatt/Downloads/Compressed/101452-117403-1-PB.pdf  

نكف، شركط الككالة كأحكاميا في القا www.mohamah.net/law 

ضكابطي التَّحاكـً لمقكانيف الكضعية لمحصكًؿ عمى الحقكؽ كدفًع المظالـ، د. حساـ الديف عفانة، 
في قػسػـ الػمػقػػػاالت، متفرقات،  04/01/2019 http: //yasaloonak.net 

لمقكانيف الكضعية لمحصكًؿ عمى الحقكؽ كدفًع المظالـ،  عفانة ، حساـ الديف عفانة، ضكابطي التَّحاكـً 
في قػسػـ الػمػقػػػاالت، متفرقات،  04/01/2019 yasaloonak.net 

،2012-4نكف المدني الفمسطيني رقـ القا  site.iugaza.edu.ps/akalloubh. 
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(2)ـ بشأف التنفيذ الشرعي، المادة 2016( لسنة 17قرار بقانكف رقـ ) ) 
muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=1685 

 ما الفرؽ بيف الككالة الخاصة كالككالة، المحامكف العرب، أبحاث قانكنية
www.mohamah.net/law 

 المحامكف الشرعيكف ديكاف قاضي القضاة، المكقع الرئيسي
kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=WF7jFca1927299825aWF7jFc 

في التحكيـ كقانكف الشركات كالقانكف الدكلي كجرائـ الشيؾ كالمحامي مدكنة القانكنييف: مقاالت قانكنية 
 for-lawyers.blogspot.com/2013/11/blog-post.htmlتحت التمريف

 - ar.islamway.net/fatwa/31102 مشيكر حسف سمماف، طريؽ اإلسبلـ

 - ar.islamway.net/fatwa/31102 مشيكر حسف سمماف، طريؽ اإلسبلـ

ية، كزارة العدؿ األردنيةمصطمحات قانكن  
www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=139 

 مصطمحات قانكنية، كزارة العدؿ األردنية
www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=139 

 -ىػ  1423ربيع اآلخر  24مينة المحاماة كالقضاء في ظؿ القكانيف الكضعية، تاريخ النشر: الخميس 
ـ 4-7-2002  www.islamweb.net/ar/fatwa/18505 

نيابة األحكاؿ الشخصية، ديكاف القضاة الشرعييف، 
www.kudah.pna.ps/ar_page.aspx?id=hMCuLfa1909216518ahMCuLf 

الككالة بالخصكمة أك الككالة بإجراء معيف في إجراءات الخصكمة، مدكنة المحامي اليمني أميف 
2013، 28الربيعي في اإلثنيف، أكتكبر  .ameenlawyer.blogspot.com/2013/10/blog-

post_3024.htm 
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:التعميمات والقوانيف  
( لسنة 20ف رقـ )ـ كالمعدؿ بالقانك 1952( لسنة 12تعميمات المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ )

ـ المعمكؿ ب1997  

1959صكؿ المحاكمات الشرعية لسنة قانكف أ  

، بشأف التنفيذ الشرع2016( لسنة 17قانكف التنفيذ الشرعي، قرار بقانكف رقـ )  

( لسنة 20ف رقـ )ـ كالمعدؿ بالقانك 1952( لسنة 12قانكف المحاميف الشرعييف األردنييف رقـ ) 
ـ المعمكؿ ب1997  

 القانكف المدني األردني

(، القانكف المعمكؿ بو في الضفة 3) المادة  -ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة1999( لسنة 3قانكف رقـ )
 كغزة

، 3المكتب الفني بإدارة المحامي إبراىيـ أبك رحمة، المذكرات اإليضاحية لمقانكف المدني األردني ط: 
األردف –عماف –طبعة التكفيؽ  

( مف قانكف المحاميف  42/4صادر بمقتضػػػػى المػػػػػادة )  2004/ 1نظاـ تدريب المحاميف رقـ
1999( لسنة  3ف رقـ ) النظامػيػي  

( مف قانكف 35ـ، الصادر بمقتضى المادة )1983( لسنة 55نظاـ رسكـ المحاكـ الشرعية رقـ )
.1997( لسنة 52تشكيؿ المحاكـ الشرعية كىذا النظاـ معدؿ بالنظاـ رقـ )
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المكضكعات فيرس  

 ج  _______________________________________________________ اإلىػػػػػداء

 د  _____________________________________________________ شكر كتقدير

 ق  __________________________________________________ ممخص البحث:

 ط  _______________________________________________________ المقدمة

 م  ___________________________________________________ مشكمة الدراسة

 م  __________________________________________________ أىداؼ الدراسة:

 ؾ  ___________________________________________________ أسئمة الدراسة:

 ؿ  _____________________________________________ أسباب اختيار المكضكع:

 ـ  ____________________________________________________ أىمية الدراسة:

 ـ  ____________________________________________________ حدكد الدراسة:

 ف  _________________________________________________ الدراسات السابقة:

 ع  ____________________________________________________ منيج البحث

 ؼ  ____________________________________________________ خطة البحث:

 1 ____________________________________ الفصؿ األكؿ: حقيقة المحاماة الشرعية.

 1 _______________________ المبحث األكؿ: مفيـك الككالة بالخصكمة كمشركعيتيا كأنكاعيا.

 1 _____________________ المطمب األكؿ: مفيـك الككالة بالخصكمة كالمحاماة الشرعية كالنظامية.

 18 ____________________________ المطمب الثاني: حكـ العمؿ بمينة المحاماة الشرعية

 27 ___________________________ المبحث الثالث: أنكاع الككالة بالخصكمة )المحاماة(:

 28 ______________________ المطمب األكؿ: ككالة المحامي باعتبار عمكميا كخصكصيا.

 30 _____________________________ المطمب الثاني: الككالة باعتبار التقييد كاإلطبلؽ.
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 34 ___________________________________ المطمب الثالث: أنكاع الككالة بالقانكف:

 37 ______________ المطمب الرابع: النيابة الشرعية كحقيقة عمميا كعبلقتيا بالمحاماة الشرعية.

 40 ____________________ المبحث الرابع: أركاف المحاماة الشرعية، كالشركط الخاصة بيا.

 40 ______ المطمب األكؿ: الصيغة كالشركط المتعمقة بصحة الصيغة كمحظكرات القبكؿ لممحامي.

 46 ______________________ المطمب الثاني: أركاف الككالة )المككؿ كالككيؿ كمحؿ العقد(

 57 _________________________________ المبحث الخامس: شركط المحامي الشرعي

 57 _______ المطمب األكؿ: شركط الككالة بالخصكمة مف ناحية"شركط المككؿ كشركط المككؿ بو

 71 __ المطمب الثاني: شركط المحامي الشرعي في تعاطي مينة المحاماة كفي مزاكلة مينة المحاماة

 84 ________ المطمب الرابع: أكجو الشبو كالخبلؼ بيف الفقو كالقانكف في شركط المحامي الشرعي

 89 _______________________المبحث السادس: محؿ العقد لممحامي الشرعي كحدكد عممو

 89 _____________________ المطمب األكؿ: محؿ العقد لممحامي الشرعي في الفقو كالقانكف

 91 _______________________________ المطمب الثاني: حدكد ككالة المحامي الشرعي

 93 ___________________________________ الفصؿ الثاني: أحكاـ المحاماة الشرعية

 93 _____________________________ المبحث األكؿ: حقكؽ المحامي الشرعي ككاجباتو

 93 __________________ المطمب األكؿ: حقكؽ المحامي الشرعي بيف الفقو كالقانكف ككاجباتو

 103 _____________ المطمب الثاني: أكجو الشبو كالخبلؼ في حقكؽ المحامي الشرعي ككاجباتو

 106 ___________ المبحث الثاني: آداب مينة المحاماة الشرعية كأخبلقياتيا، كاستقبللية المحاماة

المطمب األكؿ: آداب المحاماة الشرعية كأخبلقياتيا بمنظكر فقيي كقانكني، كدكرىا في تحقيؽ العدالة
 __________________________________________________________ 106 

 115 ___________ المطمب الثاني: مفيـك استقبللية المحامي الشرعي كأىميتيا في تحقيؽ العدالة

 119 _____________________________ )أتعاب( المحامي الشرعي المبحث الثالث: أجرة
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 119 ___________________ المطمب األكؿ: أحكاـ أجرة المحامي كشركطيا في الفقو كالقانكف

 126 ___________________________ المطمب الثاني: الرسـك المتعمقة بالمحامي الشرعي

 130 _____________________________ المبحث الخامس: انتياء عمؿ المحامي الشرعي

 130 ___________________ المطمب األكؿ: انتياء عمؿ المحامي الشرعي في الفقو كالقانكف
 136 _______________________________ المطمب الثاني: انسحاب المحامي الشرعي مف ككالتو.

جراءات عمؿ المحامي الشرعي كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية  141 ______ الفصؿ الثالث: سير كا 

 141 _____________ المبحث األكؿ: تطبيقات عمؿ المحاميف الشرعييف داخؿ المحاكـ الشرعية

 141 ____________________ المطمب األكؿ: كيفية إعداد المكائح كتنظيميا لممحامي الشرعي

 142 _________________ في إعداد الئحة الدعكلالمطمب الثاني: إجراءات المحامي الشرعي 

 143 ___________________ المطمب الثالث: مسألة اإلنابة لممحامي الشرعي )تككيؿ الككيؿ(.

جراءات المجمس التأديبي في حقيـ  145 __________ المطمب الرابع: سمكؾ المحاميف الشرعييف كا 

 148 _____________ المبحث الثاني: تطبيقات عمؿ المحاميف الشرعييف داخؿ المحاكـ الشرعية

 148 _______________ المطمب األكؿ: الدعاكل التي تدخؿ في نطاؽ ككالة المحامي الشرعي

 151 _______ المطمب الثاني: دائرة التنفيذ الشرعي في فمسطيف كصبلحيات المحامي الشرعي فييا

 155 _________________ المطمب الثالث: تكصيات لمعمؿ عمى تطكر مينة المحاماة الشرعية

 153 _____________________________________________________ الخاتمة

 157 _______________________________________________ المصادر كالمراجع
 


