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ادللخص
ىدؼ ىذا البحث إىل التعريف ابحملامي ،وعملو يف لساف الفقهاء ادلتقدمُت ،ويف لساف القانوف احلديث،
كما ىدؼ إىل بياف حكم التوكيل ابخلصومة الذي ىو احملاماة؛ يف الفقو اإلسالمي ،ويف القانوف ،وبياف حكم الدفاع
عن ادلتهم ادلقر بُت يدي زلامية دبا نسب إليو من جرـ ،إقراراً كلياً ،أو جزئياً ،وبياف أغراض الًتافع عن ىذا النوع من
ادلتهمُت ،وحكم كل غرض من أغراض الًتافع.
وقد اتبع الباحث يف ىذا البحث ادلنهج الوصفي ،واالستقرائي ،وادلقارف ،وقد توصل الباحث إىل نتائج أمهها
أف الفقهاء ادلتقدمُت قد تناولوا عمل احملامي ببياف حكمو؛ فقد تناولوه ربت مسمى الوكالة ابخلصومة ،وىي استنابو
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 وأف األدلة قد تضافرت، أو دعوى؛ مدعياً؛ أو رليباً عن دعوى،شخص مكلف شخصاً آخر ليقوـ مقامو يف منازعة
، أما األحناؼ، وقد ذىب صبهور الفقهاء إىل جوازه بصورة مطلقو، والسنة على مشروعية عمل احملامي،من الكتاب
 كما أف من نتائج ىذا البحث أف الًتافع. وأحوالو،فقد اتفقوا على أصل اجلواز مع االختالؼ يف بعض شروطو
 وىذا زلرـ شرعاً؛ ربردياً تؤيده النصوص من، وأقر بو،عنادلقر بُت يدي زلامية يكوف إما بغرض تربئتو شلا نسب إليو
.ً وعقال،ً وىذا جائز شرعا، أو االنتصاؼ منو، وإما أف يكوف بغرض إنصافو، وسنة،كتاب

Abstract
The aim of this research is to introduce the lawyer, and his work in the consideration of advanced
scholars, and the modern law. Also, aimed to indicate the power of attorney to the antagonism,
which is the law firm, as considered by the Islamic jurisprudence, and law; the statement of the
defense of the confessing accused defendant, whether it’s a full or partial confession; and setting the
purposes of the pleading of the accused and the judgment of each purpose of the pleading.
The researcher followed the descriptive, inductive, and comparative approach. The most
important findings are that the advanced jurists have dealt with the work of the lawyer by stating
his judgment. The work of the lawyer was known as the power of attorney of the antagonism. It is
the authorization of a person assigned to another person to take his place in a dispute, or a claim;
claimant; or respondent to a case, and that the evidence has combined from the Holy Quran, and
the Sunnah on the legitimacy of the work of the lawyer, and the majority of scholars have
absolutely agreed to the approval of the lawyer's work, while Hanafi have agreed to the
fundamental approval with difference in some of its conditions, and cases. It is also the result of this
research that the pleading of the confessor at the hands of his lawyer is either for the purpose of
acquittal of what was attributed to him, and acknowledged, and this is forbidden by judiciary as
confirmed by texts form Quran, and the Sunnah, or it is for the purpose of redress, or remedy, and
this is permissible by law, and reason.

:ادلقدمة
 فإف إقامة العدؿ فريضة تقوـ عليها، وبعد، وعلى آلو وصحبو، والسالـ على رسوؿ هللا، والصالة،احلمدهلل
 فقاؿ،  وأمر بو عباده على كل حاؿ؛ فأمرىم ابلقياـ ابلقسط، وقد كتب هللا على نفسو العدؿ، واألرض،السموات
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تعاىل (:اييها الذين أمنوا كونوا قوامُت ابلقسط) 1 ،وقاؿ تعاىل (:اييها الذين أمنوا كونوا قوامُت هلل شهداءّ ابلقسط)
 2:وأمر ادلؤمنُت أف يعدلوا يف أي حاؿ ،حىت مع من ظلمهم حيث يقوؿ تعاىل (:وال جيرمنكم شنئاف قوـ على أال
تعدلوا أعدلوا ىو أقرب للتقوى) 3،وقاؿ تعاىل (:وال جيرمنكم شنئاف قوـ أف صدوكم عن ادلسجد احلراـ أف تعتدوا)،4
كما تضافرت أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص وعلى األمر ابلعدؿ ،والنهي عن الظلم.
ىذا ،وشلا يعُت على إقامة العدؿ يف ىذا الزماف مهنة احملاماة اليت تعترب من أىم ركائز العدؿ ،وذلك لدورىا
يف مساعدة القضاء ،وإعانتو يف أحكامو حىت تكوف أقرب لتحقيق العدؿ ،وضباية اخلصوـ من أي يبغي بعضهم على
بعض.
إف موضوع عمل احملامي من ادلواضيع اليت ربتاج إىل التناوؿ من الباحثُت يف شىت أوجهها ،حىت يوضع على
احملجة اليت تعُت احملامي على أداء عملو عن بينو ،وابطمئناف ،وىذا ما حدا ابلباحث أف يتناوؿ جزئية متعلقة بعمل
احملامي ،وىي حكم الدفاع عن ادلهتم إذا أقر للمحامي أبنو مذنب ،وأنو قد ارتكب اجلردية ادلنسوبة إليو.

أمهية ادلوضوع:

ديكن بياف أمهية ادلوضوع يف كونو موضوعاً متعلقاً إبقامة العدؿ ،وأف ىناؾ بعض التباس قد يعًتي عمل احملامي
يف بعض جوانبو ،وإىل جانب ذلك ديكن القوؿ إف أمهية ادلوضوع تتمثل يف اآليت:
 .1أف عمل احملامي حيتاج إىل بياف بعض أحكامو ،وسرب أغوارىا ،وما إذا كاف ذلذه ادلهنو نظائر يف فقو
ادلتقدمُت.
 .2أف ىناؾ بعض ادلتهمُت يقروف بُت أيدي زلاميهم ابجلردية ادلنسوبة إليهم ،وحيتاج أمر دفاع احملامُت عنهم ،أو
امتناعهم عن الدفاع إىل مناقشة تبُت أحكاـ ذلك.
 .3ولعل أمهية ادلوضوع تنجلي أيضاً يف أمهية بياف ما إذا كاف ىناؾ خيار آخر غَت تويل الدفاع عن ادلتهم ادلقر
للمحامي ،وما إذا كاف ادلتهموف ادلقروف على ضرب واحد ،أـ ال ،وما إذا كاف الدفاع عنهم لتحقيق غرض
واحد أـ ال.

1

سورة النساء اآلٌة (.)535
2
سورة المائدة اآلٌة (.)8
3
سورة المائدة اآلٌة (.)8
4
سورة المائدة اآلٌة (.)2
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أسباب اختيار ادلوضوع:
لعل من انقلو القوؿ إف أىم األسباب اليت جعلت الباحث يتناوؿ ىذا اجلزء شلا يتعلق ابحملامي ما سبق من اإلشارة
ألمهية ،ابإلضافة إىل أف كثَتاً من احملامُت ال يعرفوف كيف يتصرفوف مع ىذا النوع من ادلتهمُت ،فهناؾ من ال يًتد يف
الدفاع عنهم بغرض تربئتهم سباماً شلا نسب إليهم ،وأقروا بو بُت أيديهم ،وىناؾ من ينُكل سباماً عن الدفاع عنهم ،واألمر
قد حيتاج إىل تعامل بُت ادلطلقُت؛ الدفاع ادلطلق والنكوؿ ادلطلق ،عن الدفاع.

أمهية البحث:
يهدؼ الباحث من خالؿ ىذا البحث لتحقيق األىداؼ اآلتية:
 .1التعريف ابحملامي ،وعملو يف لساف الفقهاء ادلتقدمُت ،ويف لساف القانوف.
 .2بياف حكم التوكيل ابخلصومة يف الفقو ،ويف القانوف.
 .3بياف حكم الدفاع عن ادلتهم ادلقربُت يدي زلامية ،وبياف أغراض الًتافع عن ىذا النوع من ادلتهمُت ،وما إذا
كاف ىناؾ مصلحة ديكن أف ربقق غَت السعي لتربئتو.
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث يف السؤاؿ األساس اآليت:
ما حكم الدفاع عن ادلتهم الذي يقر للمحامي ابرتكابو اجلردية زلل التهمة؟ ويتفرع عن ىذا السؤاؿ األسئلة
الفرعية اآلتية:
 .1ما حكم الوكالة ابخلصومة ،وعمل احملامي؟
 .2ما أدلة مشروعية الوكالة ابخلصومة.؟
 .3ىل جيوز للمحامي أف يدافع عن ادلتهم ادلقر سعياً لتربئتو؟

 .4ما حكم دفاع احملامي عن ادلتهم ادلقر بُت يديو حلمايتو إلنصافو ،أو اإلنصاؼ منو.
منهج البحث:
سوؼ يتبع الباحث ،ولتحقيق أىداؼ ىذا البحث ادلنهج الوصفي ،واالستقرائي ،وادلقارف.
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هيكل البحث:
قسم الباحث البحث إىل ثالثة مباحث؛ خصص األوؿ منها للتعريف ابحملاماة؛ حيث قسمو الباحث إىل مطلبُت،
تناوؿ يف ادلطلب األوؿ التعريف ابلوكالة ابخلصومة ،ويف ادلطلب الثاين تناوؿ التعريف ابحملامي .مت خصص ادلبحث
الثاين دلشروعية احملاماة وأقواؿ الفقهاء فيها ،فقسمو دلطلبُت ادلطلب جعل األوؿ دلشروعية احملاماة ،وجعل الثاين ألقواؿ
الفقهاء يف احملاماة وختم البحث دببحث عن حكم احملاماة عن ادلتهم ادلقر بُت يدي زلاميو فقسم ىذا ادلبحث لثالثة
مطالب؛ جعل األوؿ منها للتعريف ابدلتهم ادلقربُت يدي زلاميو مث جعل ادلطلب الثاين لبياف حكم احملاماة عن ادلتهم
ادلقر للمحامي بغرض تربئتو ،مث جعل ادلطلب الثالث منها لبياف حكم احملاماة عن ادلتهم ادلقر للمحامي لدفع الظلم
عنو ،مث ختم البحث خباسبة مشلت أىم نتائج الدراسة.

ادلبحث األول
التعريف ابحملاماة
مل يعرؼ الفقهاء ادلتقدموف مهنة احملاماة هبذا االسم ،وإمنا عرفوىا ابسم الوكالة ابخلصومة ،وعلى ىذا سوؼ
يقوـ الباحث يف ىذا ادلبحث بتعريف احملاماة يف مطلبُت ،سيجعل األوؿ منهما للتعريف هبا يف لساف ادلتقدمُت،
وسيجعل الثاين للتعريف هبا يف لساف القانوف احلديث ،وذلك على النحو اآليت:
ادلطلب األول :التعريف ابلوكالة ابخلصومة:

عند إرادة تعريف أي مركب إضايف البد من تفكيك مفرداتو،وتعريفها ،مث تعريف ادلركب بعد ذلك،وسيقوـ

الباحث بتعريف الوكالة ابخلصومة على النحو اآليت:
أوالً :تعريف الوكالة ابخلصومة يف اللغة:

(أ) الوكالة :بكسر الواو ،مصدر من وكل األمر إليو 5إذا عهد بو إليو ،ومنو وكل فالانً توكيالً؛ استكفاه أمره ثقو

بو.6
وعلى ىذا فهي مصدر من التوكيل الذي ورد بعدة معاين؛ أمهها ما يؤدي معٌت احلفظ ،والتفويض ،وإانبة
الشخص غَته يف أداء عملو.7
5

المعجم الوسٌط عبدهللا األنصاري دار إحٌاء التراث اإلسالمً لطر 5987م.5555/2/
6
طلبه الطلبة فً االصطالحات الفمهٌة مراجعة وتحمٌك الشٌخ خلٌل لمٌس دار الملم ،بٌروت ،بدون تارٌخ ،نشر.386،
7
وانظر لسان العرب جمال الدٌن بن دمحم دار صادر بٌروت.798/3 ،
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(ب) اخلصومة :وردت اخلصومة يف اللغة بعدة معاين فمن ذلك :اجلدؿ :تقوؿ خاصمو خصومة ،وسلاصمة،
وخصاماً.8
ومنها ادلنازعة تقوؿ :خصمتو ،أي انزعتو ،ومنو قولو تعاىل (:أومن ينشأ يف احللية وىو يف اخلصاـ غَت مبُت)،ﭐ،9

ويستعمل لفظ اخلصم للواحد واجلمع.10وعلى ىذا ديكن القوؿ إف حد الوكالة يف اخلصومة يف اللغة ىي تفويض
شخص غَته ،وإانبتو عنو يف احملافظة على القياـ دبنازعة غَته ،ورلادلة عنو.

اثنياً :تعريف الوكالة ابخلصومة يف الفقه اإلسالمي:
(أ) الوكالة يف الفقه اإلسالمي:

عرفها فقهاء األحناؼ بتعريفات عديده متقاربة ادلعٌت ،من ذلك.إقامة الغَت مقاـ النفس يف تصرؼ جائز
معلوـ،11وىذا تعريف الطحاوي احلنفي ،ومن ذلك :أف تقيم شخص غَته مقاـ نفسو يف تصرؼ جائز معلوـ ،على
أف يوكل شلن ديلك التصرؼ.12
كما عرفها فقهاء ادلالكية بعده تعريفات ال زبتلف كثَتاً يف معناىا عما سبق ،وإف اختلفت يف بعض مبناىا ،ومن
ذلك نيابو ذي حق غَت ذي إمرة ،وال عباده لغَته فيو غَت مشروط دبوتو ،13ومن ذلك أيضاً أهنا توكيل شخص غَته
يف حق لو يتصرؼ فيو كتصرفو بدوف أف يقيد اإلانبة دبا بعد ادلوت،14
كما عرفهافقهاء الشافعية أبهنا تفويضشخص لغَته فيما يفعلو عنو حاؿ حياتو شلا يقباللنيابو ،15وعرفها احلنابلو بعدة
تعريفات أمهها :استناهبجائز التصرؼ مثلو فيما لو فعلو حاؿ احلياة.16
ىذا وعند استقراء ىذه التعريفات ذبدىا كلها تتفق يف أصل ادلقصود ابلوكالة ،وىو استنابو شخص شخصاً آخر
مكانو ،يف تصرؼ ،مع العناية بذكر ادلوكل،ادلوكل ،وادلوًّكل بو مع تفاوت بُت التعريفات ادلختلفة يف ذلك ،لكن ديكن
ٍ
مكلف مكلفاً يف تصرؼ جائز قابل
القوؿ إف التعريف الذي ديكن أف يستخلص من كل ىذه التعريفات أهنا :إانبة
لإلانبة فيو.

8

تاج العروس لل وزبادي ،5424،تاج العروس .278
9
سورة الزخرف اآلٌة (.)58
10
أنظر مجمع البٌان الحدٌث تفسٌر مفردات الفاظ المرآن الكرٌم مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنانً ،بٌروت ،ص .287
11
أنظر حاشٌة ابن عابدٌن المسماه رد المختار على الدر المختار دمحم بن عابدٌن ،دار إحٌاء التراث العربً من غٌر تارٌخ ،555/5 ،بن علً الزٌلعً
دار المعرفة ،بٌروت5354 ،هـ.254/4 ،
12
أنظر تبٌن الحمائك شرح كنز الرلائك فخر الدٌن عثمان بن علً الزٌلعً دار المعرفة ،بٌروت5354 ،هـ.254/4 ،
13
شرح الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل أبوعبدهللا دمحم الخرشً ،دار الفكر ،دمشك.68/5 ،
14
شرح حدود ابن عرفه الموسومة الهداٌة الشافٌة لبٌان حمائك اإلمام ابن عرفه الزافٌه اإلمام ابن عرفه تحمٌك أبو االجفان ،والظاهر.437/2 ،
15
مغنً المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج دمحم الخطٌب الشربٌنً دار الفكر ،بٌروت.225/2 ،
16
أنظر االنصاف للمرداوي .535/5
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(ب) تعريف اخلصومة يف الفقه اإلسالمي:

ىي الدعوى ،واجلواب عنها .17أو ىي اسم للكالـ جيري بُت أثنُت على سبيل ادلنازعة ،وادلشاجرة  18أو ىي

جلاج الكالـ.19
وادلالحظ يف ىذه التعريفات أهنا تدور حوؿ الدعوى ،واجلواب عنها ،وما يدور فيها من منازعة ،ومشاجرة،
وجلاج يف الكالـ.
وخالصة األمر ىي أف الوكالة ابخلصومة عند الفقهاء ىي استنابة شخص مكلف ،شخصاً آخر ليقوـ مقامو

يف منازعة ،أو يف دعوى ،مدعياً،أو رليباً عن دعوى.
والذي يتناسب مع وظيفة احملامي ىو حصر التعريف يف استنابة شخص آخر ،ليقوـ مقامو يف دعوى مدعياً،
أو رليباً عن دعوى يف تصرؼ شللوؾ لو قابل للنيابة فيو.

ادلطلب األول
التعريف ابحملامي
أوالً :التعريف احملامي يف اللغة :أتيت مادة (ح ـ ى) لتأدية معٌت الدفاع ،واحلماية ،وادلنع ،والتوقي ،فحمى الشيء
حيمية ضبياً ابلكسر :منعو ،وضبى ادلريض شلا يضره ،منعو إايه واحتمى ،وربمى :امتنع ،واحلامية الرجل حيمي أصحابو،
واجلماعة أيضاً ،وحامي احلما :من حيمي حوزتو  ،وماوليو ،وحامت عنو زلاماة منعت منو .20،واحملامي مأخوذة من
ضبى ،واحلمى :احملمي ،وادلمنوع ،ومنو احلامية ،وىو الرجل حيمي أصحابو يف احلرب ،وأضبى ادلكاف جعلو ال يُقرب،
واحتمى ،وربمى :امتنع ،ويقاؿ أان أضبي ادلريض ،أي أمنعو ما يضره،و(ضبى) فالف الشيء ضبياً ،وضباية :منعو ،ودفع
عنو ،ويقاؿ ضباه من الشئ ،وضباه الشئ ،حامى عنو زلاماة وضباه دافع عنو.

التعريف ابحملامي :يف اإلصطالح القانوين:
إف مصطلح احملامي من ادلصطلحات احملدثو ،فلم يعرؼ الفقهاء ادلتقدموف ىذا ادلصطلح ،ولذلك ال ربس ذلا

أبثر وال أاثرة يف اصطالحهم.21
واحملامي يف القانوف ىو شخص خولو النظاـ القانوين مساعدة العدالة عن طريق تقدًن ادلشورة القانونية لألفراد
والتمثيل اإلجرائي للمتقاضُت ،والدفاع عن حقوقهم ،وحرايهتم أماـ القضاء ،ويقابلو يف الشرع الوكيل ابخلصومة.22
17

حاشٌة ابن عابدٌن مرجع سابك .365/7
18
المبسوط لشمس الدٌن أبوبكر بن أحمد السرخسً دار المعرفة للطباعة والنشر بٌروت .59/5
19
بداٌة المجتهد ونهاٌة الممتصد أبو الولٌد دمحم بن أحمد بن رشد الحضٌر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً
20
الماموس المحٌط للفٌروز أبادي مرجع سابك (حمى).
21
انظر المعجم الوسٌط إبراهٌم مصطفى ،أحمد الزٌات ،حامد عبدالمادر ،دمحم النجار ،دار الدعوة ،تحمٌك مجمع اللغة العربٌة.255/5،
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واحملاماة كما يف رللة األحكاـ العدلية ىي :تفويض أحد أمره آلخر ،وإقامتو مقامو يف ذلك األمر ،ويقاؿ
لذلك الواحد موكل ،وعند أانبو عنو وكيل ،ولذلك األمر موكل بو ،وركن التوكيل اإلجياب ،والقبوؿ.23
وقد عرؼ عرؼ الشيخ دمحم أبوزىرة احملامي أبنو العليم ابلقانوف ،الذي يستطيع أف يثبت حق ذي احلق،
ويدفع الباطل ادلعتدي ،معتمداً يف ذلك على علمو دبا شرع القانوف من حقوؽ ،وما ألزـ من واجبات ،وما قيد بو
احلرايت ،حفظاً للجماعة وتثبيتاً للمصاحل 24،وعرؼ قانوف احملاماة السوداين ،احملامي تعريفاً ابلوصف ،والشروط،
حيث جاء يف قانوف احملاماة السوداين لسنة 1983ـ تعديل 2114ـ يف الفصل الثالث منو :شروط االشتغاؿ
ابحملاماة.
ادلادة ( )5يشًتط فيمن يشتغل ابحملاماة أف يكوف حاصالً على ترخيص صادر من اللجنة ،وأف يوقع أماـ امسو ادلقيد
يف سجل احملامُت ادلنصوص عليو يف ادلادة (.)11
كما نصت ادلادة ( )6على شروط الًتخيص ،وىي:
 .1ال جيوز منح ترخيص ابالشتغاؿ ابحملاماة إال دلن توفرت فيو الشروط اآلتية:
(أ) أف يكوف سودانياً.
(ب) أف يكوف سليم العقل.
(ت) أف يكوف ابلغاً من العمر عشرين سنو على األقل عند تقدًن الطلب.

(ث) أف يكوف زلمود السَتة حسن السمعة ،وأال يكوف قد أدين يف جردية زبل ابلشرؼ ،واألمانة مامل يكن قد
منح عفواً شامالً.
(ج) أف يكوف حاصػالً علػى درجػة يف القػانوف مػن جامعػة معػًتؼ هبػا ،وصلػح يف االمتحػاف ادلقػرر دبوجػب أي قػانوف
ساري ادلفعوؿ لتنظيم مهنة القانوف ،مامل يكن قد تقرر إعفاؤه مناالمتحاف وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.
(ح) أف يكوف قد أدى اخلدمة الوطنية ،مامل يكن قد أعفي ،منها ،أو استثٌت دبوجب القانوف.
(خ) اال يكوف قد مت فصلو ،أو انتهت خدمتو يف وظيفة يشغلها ،ألسباب سبس الشرؼ ،أو األمانة.
وابستقراء ما اشًتطو القانوف السوداين ديكن أف نستخلص أف ىناؾ شروطاً متعلقة بتأىيل احملامي من حيث كونو

حاصالً على درج ة علمية يف القانوف من جامعة معًتؼ هبا ،مث اجتيازه امتحاف تنظيم ادلهنة ،وخضع للتمرين ادلقرر،
أو أُعفي منو بضوابطو ،ويضاؼ لذلك شرط بلوغ السن اليت حددىا القانوف دلن يريد أف ديارس مهنة احملاماة ،وىو
ما يطلق عليو سن النضج ادلهٍت دلمارسة احملاماة،ىذا مع سالمة العقل.
22

المعجم المانونً ،رٌاض النعمان ،دار اسامة للنشر والتوزٌع ،عمان األردن ،الطبمة األولى2553م ،ص .5323
23
مجلة األحكام العدلٌة رلم .5449
24
األحوال الشخصٌة دمحم أبوزهرة ،دار الفكر العربً ،الماهرة ،ص.576
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كما تضمن شروطاً متعلقة ابألىلية األخالقية ،وىي أف يكوف زلمود السَتة ،حسن السمعة مل يٌ َدف يف جردية سبس
الشرؼ ،واألمانة مامل حيصل على عفو شامل.
أما ابقي الشروط فهي شروط تتعلق ابلضوابط اإلجرائية للحصوؿ على الًتخيص دبمارسة مهنة احملاماة.

ادلبحث الثاين
مشروعية احملاماة وأقوال الفقهاء منها
سوؼ يفرد الباحث ىذ ادلبحث دلناقشة مشروعية احملاماة وأقواؿ الفقهاء فيها وذلك يف مطلبُت على النحو
اآليت:
ادلطلب األول :مشروعية احملاماة:

تضافرت األدلة من القرآف الكرًن ،والسنة النبوية على مشروعية عمل احملامي ،وإف كاف لفظ احملاماة لفظاً
زلداثً ،إال أف ادلعروؼ يف لساف الفقهاء ىو الوكالة ابخلصومة ،أقوؿ – تضافرت األدلة على الوكالة بصورة عامة
،وعلى الوكالة ابخلصومة على وجو اخلصوص ،دبفهومها ،ومنطوقها؛ وسأورد ىنا ما ربصل بو الفائدة من األدلة من
القرآف الكرًن ،والسنة النبوية ،مع توجيهها وذلك على النحو اآليت:
أوالً :من القرآن

 .1قوؿ هللا تعاىل (:وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدواف واتقوا هللا إف هللا شديد
25
العقاب)
ووجو االستدالؿ هبذه اآلية ىو أنعمل احملامي إمنا ىو معاونة على الرب ،حيث إف احملامي يقوـ ابلنصرة دلن
ينوب عنو ،ودينع عنو الظلم ،وينتصف لو ،وفيو ضباية للضعيف ،ومعاونة للقاضي على إرساء دعائم
العدؿ،وتنبيهو دلا قد يغفل عنو.
 .2قوؿ هللا تعاىل (:قاؿ رب اين قتلت منهم نفسا فأخاؼ أف يقتلوف  ،32وأخي ىروف ىو أفصح مٍت
لساانً فأرسلو معي ردءً يصدقٍت إين أخاؼ أف يكذبوف).26

25

سورة المائدة اآلٌة (.)2
26
سوة المصص اآلٌة (.)36 – 35
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ووجو االستدالؿ من ىذه اآلية ،أف موسى عليو السالـ طلب من ربو تعاىل أف يرسل معو أخاه ىاروف
للدفاع عنو ،وادلعٌت أرسل معي أخي ىاروف ،حىت يعاضدين على إظهار احلجة ،والبياف وليس الغرض
بتصديق ىاروف أف يقوؿ لو صدقت ،أو يقوؿ للناس صدؽ موسى ،وإمنا ىو أف يلخص بلسانو الفصيح

وجوه الدالئل ،وجييب عن الشبهات ،وجيادؿ بو الكفار.27
 .3قوؿ هللا تعاىل (:فابعثوا أحدكم بورقكم ىذه إىل ادلدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزؽ منو
وليتلطف وال يشعرف بكم أحدا) .28

ووجو االستدالؿ من اآلية أف فيها جواز الوكالة ،وصحتها ،وىي وكالة يف الشراء ،إال أنو ديكن االستدالؿ
هبذه اآلية على الوكالة يف اجلملة ،ومنها الوكالة يف اخلصومة.
 .4قولو تعاىل (:وادلؤمنوف وادلؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمروف ابدلعروؼ وينهوف عن ادلنكر).29
ووجو االستدالؿ هبذه اآلية من آمرين:
األوؿ :ىو وصف ادلؤمنُت أبف بعضهم أولياء بعض ،والوالية تعٍت النصرة ،والتأييد ،ودفع ادلؤمنُت عن
بعضهم ،نصرة للمظلوـ من بينهم حىت وإف كاف ظادلو مؤمناً ،فوالية ادلؤمن للمؤمن تعٍت والية دلا معو من
احلق.
الثاين :وصف ادلؤمنُت أبهنم أيمروف ابدلعروؼ ،وينهوف عن ادلنكر ،وىذا وجو االستدالؿ األقوى من
اآلية ،حيث إف احملامي إمنا يقوـ بنصره احلق الذي ىو دلوكلو ،ودفع الظلم عنو ،ويف ىذا نصرة
للمعروؼ ،وأمر بو تبعاً ،وخذالف للمنكر ،وهني عنو تبعاً.
اثنياً :من السنة ادلطهرة:

 .1حديث أيب ىريرة رضى هللا عنو قاؿ (:كاف لرجل على النيب ملسو هيلع هللا ىلص صبل حسن من األبل ،فجاءه يتقاضاه
فقاؿ (:أعطوه) ،فطلبوه ِسنو فلم جيدوا لو اال ِسناً فوقها فقاؿ( :اعطوه) ،فقاؿ أوفيتٍت أويف هللا بك ،قاؿ
النيب ملسو هيلع هللا ىلص (:إف خياركم أحسن قضاءً).30
ووجو االستدالؿ من ىذا احلديث على الوكالة يف اجلملة ،وذلك يف قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  (:اعطوه) .ومن الوكالة
الوكالة يف اخلصومة.
 .2قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص النس (:واغد اي أنيس إىل أمرأة ىذا ،فإف اعًتفت فارصبها ،فاعًتفت ،فأمر هبا فرصبت).31

27

أنظر الجامع ألحكام المرآن دمحم أحمد األنصاري المرطبً الهبة العامة المصرٌة للكتاب .577/8
28
سورة الكهف اآلٌة (.)59
29
سورة التوبة اآلٌة (.)75
30
أخرجه البخاري  2/38و  62و 83و 84و 539ومسلم  5/54والنسائً  2/26والترمذي  5/274وابن ماجه  2423وغٌرهم
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وفيو دليل على جواز الوكالة عامة ،وىو دليل على الوكالة على إقامة احلد دبنطوقو.
 .3ما رواه البيهقي عن عبدهللا جعفر قاؿ :كاف علي بن أيب طالب رضى هللا عنو يكره اخلصومة ،فكاف إذا
كانت لو خصومة ،وكل فيها عقيالً ،فلما كرب عقيل وكلٍت).32
وىذا اآلثر صريح يف الوكالة ابخلصومة،حيث إف أمَت ادلؤمنُت كاف يوكل عقيالً يف اخلصومة،مث من بعده كاف
يوكل عبد هللا بن جعفر رضى هللا عنهم.
وابجلملة فإف فيما أُورد الكفاية لالستدالؿ على الوكالة ،ومنها الوكالة يف اخلصومة ،ولعل ما صح عن النيب

ملسو هيلع هللا ىلص يف الوكالة يعز عن احلصر ،ويكفي أنو قد ورد فيها يف صحيح البخاري وحده ستة وعشروف حديثاً،
وحيسن ىنا إيراد ما أورده – ابن حجر يف الفتح ،حيث يقوؿ :اشتمل كتاب الوكالة – يف اجلامع الصحيح
– على ستة ،وعشرين حديثاً ،ادلعلّق منها ستة ،والبقية موصولة ،وادلكرر منها فيو ،وفيما مضى اثنا عشر
حديثاً ،والبقية خالصة ،ووافقو مسلم على زبرجيها ،سوى حديث عبدهللا بن عوؼ يف قتل أمية بن خلف،
وحديث كعب بن مالك يف الشاة ادلذبوحة ،وحديث وفد ىوازف ،يف طريقيو وحيث أيب ىريرة يف حفظ زكاة
رمضاف ،وحيث عقبة بن احلارث يف قصة النعيماف ،وفيو من اآلاثر عن الصحابة وغَتىم ستة آاثر.33

ادلطلب الثاين
أقوال الفقهاء يف احملاماة
علمنا أف الفقهاء ادلتقدمُت مل جير على لساهنم مصطلح (احملاماة) ،وإمنا كاف اللفظ ادلتعارؼ عليو
عندىم ىو الوكيل يف اخلصومة ،وقد اتفقت آراؤىم على جوازىا يف األصل ،وإف تفاوتت آراؤىم حوؿ بعض
تفاصيلها ،وسأبُت ذلك بشئء من اإلجياز الذي يليب حاجة البياف يف ىذا البحث ،وذلك على النحو اآليت:
أوالً :قوؿ األحناؼ :ذىب األحناؼ إىل جواز الوكالة ابخلصومة (احملاماة) يف أصلها ،لكن اختلفوا يف بعض
شروطها ،34فذىب أبوحنيفو إىل أنو يشًتط يف التوكيل يف اخلصومة رضا اخلصم ،وبدونو فال جيوز ،كما
يشًتط وجود العذر الذي بسببو يكوف التوكيل؛ كادلرض ،أو السفر ،بينما ذىب أبو يوسف ،ودمحم بن احلسن
الشيباين تلميذا أيب حنيفة إىل عدـ اشًتاط رضا اخلصم يف التوكيل ابخلصومة يف كل األحواؿ ،بينما ذىب
31

أخرجه البخاري  ،455 ،455 ،353 ،355 ،354 ،575 – 566 ،2/65ومسلم  5/525وغٌرها.
32
أخرجه البٌهمً .6/85
33
فتح الباري شرح صحٌح البخاري أحمد علً بن حجر العسمالنً  ،4دار المعرفة.494/4 ،
34
بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع عالء الدٌن ابً بكر بن مسعود الكاسانً ،دار الفكر العربً.557/6 ،
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بعض األحناؼ إىل أف األمر مكفوؿ للقاضي؛ فإذا علم أف ادلؤكل أراد من توكيلو ابخلصومة اإلضرار خبصمو،
35
فَتفض التوكيل ،وإال فال .
رأي اجلمهور :ذىب اجلمهور إىل إطالؽ جواز الوكالة ابخلصومة من أي شرط ،فلكل من اخلصوـ أف يوكل
من شاء ،شلن يرى االستعانة هبم يف خصومة خاصة ،على سبيل التفويض ،سواء أحضر اخلصم مع الوكيل،
أـ مل حيضر 36،وسواء أكاف بعذر ،أو بغَت عذر،لكن مالك استثٌت الوكيل الذي يكوف بينو ،وبُت اخلصم
عدواة.37
ىذا وقد اختلف الفقهاء يف تضمُت اإلقرار نيابة عن صاحبو – اختلفوا – ىل يدخل اإلقرار يف عموـ
التوكيل ،أـ أنو ال جيوز ،فذىب األحناؼ عدا زفر بن اذلزيل إىل أف الوكيل ابخلصومة ديلك اإلقرار عن مؤكل،
وديلك كل ما يتعلق ابلدعوى ،وما البد منو فيها ،وحجتهم يف ذلك أف مهمة الوكيل بياف احلق ،وإثباتو،
وذلك كما يكوف ابالنكار يكوف ابإلقرار ،واشًتط أبوحنيفة ،وتلميذه دمحم أف يكوف اإلقرار يف رللس

القاضي ،بينما مل يشًتط ذلك أبويوسف.38
وقد ذىب مالك؟ ،والشافعي ،وأضبد ،وبعض األحناؼ إىل أنو إذا كانت الوكالة مطلقة فال تتضمن اإلقرار
على ادلوكل ،وحجتهم يف ذلك أف اخلصومة منازعة ،واإلقرار مسادلة ،وىو موكل ابخلصومة اليت ىي ادلنازعة
دوف اإلقرار الذي ينهي اخلصومة ولذلك فهو يتناىف مع معٌت الوكالة ابخلصومة فهو هبذا ال ديلكو.39
والظاىر أف رأي األحناؼ ىو أف للوكيل ابخلصومة ،أف يباشر اإلقرار عن موكلو ىو الراحج ،وىو الذي حبقق
ادلقصد من إقامة الدعوى،وىو إقامة العدؿ ابلفصل فيها ،فلو قيد الوكيل لكاف ذلك مدعاة لتأخَت البت
فيها ،وال شك أف ذلك يوقع الضرر على صاحب احلق الذي يريد إنصافاً انجزاً.

35

فتح الباري ألبً حجر مرجع سابك 483/4
36
أنظر الشرح الكبٌر ألبً على متن الممنع شمس الدٌن بن لدامه ،نشر جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمٌة ،الرٌاض.85/5،
37
فتح الباري ألبً حجر مرجع سابك .483/4
38
أنظر المبسوط للسرخً ،مرجع سابك  ،4/59وبدائع الصانع للكسانً ،مرجع سابك .52/5
39
أنظر بداٌة المجتهد ونهاٌة الممتصد دمحم بن أحمد بن دمحم رشد المرطبً الشهٌر بأبً رشد ،المكتبة الولفٌة  ،تحمٌك دمحم صبحً حالق 352/2 ،لً فمه
اإلمام أحمد بن حنبل عبدهللا بن أحمد بن لدامة الممدسً ،دار الفكر ،بٌروت.95/5 ،
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ادلبحث الثالث
حكم احملاماة عن ادلتهم ادلقر بني يدي حماميه
سوؼ يتناوؿ الباحث يف ىذا ادلبحث حكم ادلرافعة عن ادلتهم الذي يقر بُت يدي زلامية دبا نسب إليو من هتمو،
وسيقوـ الباحث بتناوؿ ذلك يف ثالثة مطالب ،سيخصص األوؿ منها للتعريف ابدلتهم ادلقر ،كما سيخصص
الثاين دلناقشة حكم احملاماة عن ادلتهم ادلقر بُت يدي زلاميو بغرض تربئتو من هتمتو ،وسيتناوؿ يف الثالث حكم
احملاماة عن ادلتهم ادلقر بُت يدي زلامية بغرض دفع الظلم عنو ،وذلك كما أييت:
ادلطلب األول :التعريف ابدلتهم ادلقر بني يدي حماميه
أوالً :تعريف ادلتهم

 .1تعريف ادلتهم يف اللغة :ادلتهم بضم ادليم ،وفتح اذلاء ،اسم مفعوؿ من اهتمت فالانً :ظننت بو ما نسب إليو،
أو ىو من يظن بو ما نسب إليو شلا يستحق بو العقوبة.40
وا ُهتم الرجل صارت بو الريبة ،وأصلو (أوىم) ،واهتمو بكذا أدخل عليو التهمة ،وظنها بو ،ويقاؿ اهتمو أدخل
عليو التهمو ،فدخلت عليو ،فهو متهم ،وهتيم .والتهمو االهتاـ ،وما يتهم بو ،صبعها هتم ،وهتمات ،ومنها
التهيم :الذي وقعت التهمو عليو.41
 .2تعريف ادلتهم يف االصطالح :ىو الشخص الذي ينسب إليو جرـ ،وتصدر جهة االختصاص حبقو قرار اهتاـ
بناء على ظن يرفع إليها من قبل ادلدعي ،وتتم زلاكمتو أماـ زلكمة سلتصو للفصل يف أمره ،وإصدار احلكم

برباءتو ،أو بتوجيو العقوبة ادلقررة يف حاؿ ثبوت ارتكابو اجلنايو ادلنسوبة إليو.42
أو ىو الطرؼ الثاين ،أو اخلصم ادلدعى عليو يف الدعوى اجلنائية؛ أي الشخص الذي يوجو إليو االهتاـ منذ الوقت
الذي تثار فيو ،أو ربرؾ فيو الدعوى اجلنائية قُّبلو ،ومروراً بكل ادلراحل؛ حيث ال تسقط صفة االهتاـ إال ابنقضاء ىذه

الدعوى اليت يعترب ادلتهم طرفاً فيها ،وذلك إما بصدور حكم ابت ،أو بسبب آخر من أسباب االنقضاء.43

40

معجم لغة الفمهاء دمحم للعجً ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة الولى.5985 – 5455 ،
41
المعجم الوسٌط :إبراهٌم مصطفى – أحمد الزٌات – حامد عبدالمادر دمحم النجار ،دار الدعوة ،تحمٌك مجمع اللغة العربٌة.5565/2 ،
42
المعجم المانونً ،د .رٌاض النعمان ،دار أسامة للنشر والتوزٌع عمان األردن ،الطبعة الولى ،2553 ،ص .5323
43
الموسوعة الجنائٌة اإلسالمٌة الممارنة باألنظمة المعمول بها فً المملكة العربٌة السعودٌة ،سعود بن عبدالعالً البارودي العتٌبً عضو هٌئة التحمٌك
واالدعاء العام – فرع الرٌاض ،الطبعة الثانٌة  ،5427ص .684
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اثنياً :تعريف ادلقر

 .1تعريف ادلقر يف اللغة :ادلقر ىو فاعل اإلقرار ،واإلقرار مشتق من القرار ،وىو إثبات ما كاف متزلزالً .44واإلقرار
أيضاً ىو اإلثبات من ّقر الشئ ،إذا ثبت.45
46
 .2ادلقر يف الفقو :ىو من خيرب حبق عليو ،فإف كاف حبق لو على غَته،فدعوى ،أو لغَته على غَته ،فشهادة

وبغَتىا تتميز األشياء ،أو ىو ادلكلف ادلختار ادلخرب صراحة حبق عليو لغَته على وجو اليقُت.47
وقيل ىو إخبار عن ثبوت حق الغَت على نفسو ،وليس إبثباتو ،وىو التبيُت ،وىو من قر الشئ إذا ثبت ،وىو خالؼ
احلجود ،وحكمو ظهور ادلقر بو ال ثبوتو ابتدا بطريق التمليك يف احلاؿ من ادلقر.48
 .3ادلقر يف القانوف :كما أسلفنا فإف ادلقر ىو فاعل اإلقرار واإلقرار يف القانوف ىو اعًتاؼ شخص بواقعة تثبت
مسئولية مدعى هبا عليو .49واإلقرار نوعاف؛ إقرار قضائي ،وغَت قضائي؛ فاإلقرار القضائي ىو اإلقرار بواقعة
عند نظر الدعوى ادلتعلقة هبا أماـ احملكمة ،أو أثناء إجراء متعلق ابلدعوى أماـ قاضي ،أو أماـ جهة شبو
قضائية ،واإلقرار غَت القضائي ما كاف غَت ذلك ،50واإلقرار إما أف يكوف صراحة ،أو داللة ،لفظاً ،أو كتابة،
أو حىت ابإلشارة ادلفهومة من األخرس الذي ال يعرؼ الكتابة.51
ولإلقرار شروط البد يف توافرىا ىي األىلية ادلتمثلو يف العقل ،واالختيار ،والبلوغ مع عدـ احلجر ،علماً أبنو
يصح إقرار الصغَت فيما ىو مأذوف لو بو من معامالت ،وكذلك إقرار الوكيل يف حدود سلطتو ،ومع ذلك
ىناؾ حالتاف ال يصح فيهما اإلقرار؛ مها إذا كذب ظاىر احلاؿ اإلقرار ،أو كاف يف ادلسائل اجلنائية ،وكاف

نتيجة إغراء ،أو إكراه.52
وعلى ىذا فادلتهم ادلقر بُت يدي زلامية ىو الشخص الذي ينسب إليو جرـ ،وتصدر جهة االختصاص حبقو
قرار اهتاـ بناء على ظن يرفع إليها ،فيقوـ ابالعًتاؼ للمحامي ابلواقعة ادلنسوبو إليو واليت تثبت ادلسئولية
أقر هبا أماـ القاضي.
ادلدعى هبا عليو إذا ّ

44

أنٌس الفمهاء فً معرفة االلفاظ المتداولة بٌن الفمهاء.لاسم بن عبدهللا بن أمٌر علً المونوي الرومً ،دار الوفاء ،المكتبة الشاملة.
45
الحدود ا ألنٌمةوالتعرٌفات الدلٌمة زكرٌا بن دمحم بن زكرٌا األنصاري ،دار الفكر المعاصر ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة األولى تحمٌك .د .مازن
المبارن.74/5،
46
االلناع فً حل الفاظ أبً شجاع ،دمحم بن أحمد الشربٌنً الخطٌب ،دار المعرفة للطباعة والنشر.8/4،
47
لانون االثبات ،عثمان حٌدر أبوزٌد ،مطبوعات جامعة السودان المفتوحة ،الطبعة األولى2557 ،م ،ص .555
48
التعرفات للجرجانً ص 55
49
المادة ( )55من لانون االثبات السودانً 5993م.
50
لانون اإلثبات ،عثمان حٌدر أبوزٌد ،مرجع سابك| ،ص .533
51
راجع نص المادة ( )58فً لانون اإلثبات السودانً.
52
أنظر لانون االثبات ،عثمان حٌدر أبوزٌد ،مرجع سابك ،ص .557
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ادلطلب الثاين
احملاماة عن ادلتهم ادلقر ابلتهمة للمحامي بغرض تربئته
عند توكيل شخص زلامياً للدفاع عنو ،فإف األصل أف يفضي ادلوكل لوكيلو بتفاصيل اخلصومة ،فقد
يكوف ادلوكل متهماً ،فيقوـ ابالعًتاؼ حملامية ابلتهمة ادلنسوبة إليو ،فيتبُت للمحامي أف موكلو مذنب ،وأنو ال
مندوحة من إدانتو ،فما حكم دفاع احملامي عن موكلو يف ىذه احلالة؟
إف الذي يظهر أنو حيرـ على احملامي أف يدافع عن موكلو يف ىذه احلالة ،دفاعاً يسعى من ورائو لتربيئة ،وقد
تضافرت األدلة على ذلك من الكتاب ،والسنة ،واإلصباع ،وادلعقوؿ و بياف ذلك على النحو اآليت:
أوالً :من القرآن الكرمي

 .1قوؿ هللا تعاىل (:إان أنزلنا إليك الكتاب ابحلق لتحكم بُت الناس دبا أراؾ هللا وال تكن للخائنُت خصيما).53
ويف ىذه اآلية أمر هللا تعاىل نبيو ،ومن بعده ادلؤمنُت أف حيكموا بُت الناس دبا أنزؿ هللا يف الكتاب ،مث هناه أف يكوف
سلاصماً عن اخلائنُت ،أي متولياً اخلصومة نيابة عنهم ،ودفاعاً عن ارتكبو من اخليانة ،مث أتيت تكملة ادلعٌت ادلطلوب يف
اآلية التالية:
54

 .2قوؿ هللا تعاىل (:وال ذبادؿ عن الذين خيتانوف أنفسهم إف هللا ال حيب من كاف خواان أثيما)
ويف ىذه اآلية هني صريح للنيب ملسو هيلع هللا ىلص عن تويل اجلداؿ عن اخلائنُت فقاؿ هللا تعاىل (:وال ذبادؿ) اي دمحم ،فتخاصم ،فقولو
تعاىل (:وال ذبادؿ عن اؿ>ين خيتانوف أنفسهم إف هللا ال حيب من كاف خواان أثيما) " االختياف" و "اخليانة" دبعٌت
اجلناية ،والظلم ،واإلمث ،وىذا يشمل النهي عن اجملادلة ،عن من أذنب ،وتوجو عليو عقوبة من حد أو تعزير ،فإنو ال
جيادؿ عنو بدفع ما صدر منو من اخليانة ،أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية (.إف هللا ال حيب من كاف
خواانً أثيما) أي ،كثَت اخليانة ،واإلمث ،مث ذكر عن ىؤالء اخلائنُت أهنم قاؿ تعاىل (:يستخوف من الناس وال يستخفوف
من هللا وىو معهم إذ يبيتوف ما ال يرضى من القوؿ وكاف هللا دبا يعملوف زليطا) 55وىذا من ضعف اإلدياف ،ونقصاف
اليقُت .أف تكوف سلافة اخللق عندىم أعظم من سلافة هللا  ،فيحرصوف ابلطرؽ ادلباحة ،واحملرمة على عدـ الفضيحة عند
الناس ،وىم مع ذلك قد ابرزوا هللا ابلعظائم ،ومل يبالوا بنظر ،واطالعة عليهم .وىو معهم ابلعلم يف صبيع أحواذلم،
خصوصاً يف حاؿ تبييتهم ما ال يرضيو من القوؿ ،من تربئة اجلاين ،ورمي الربي ابجلناية ،والسعي يف ذلك للرسوؿ
صلى هللا عليو ،وسلم ،ليفعل ما بيتوه.

53

سورة النساء اآلٌة (.)555
54
سورة النساء اآلٌة ()559 - 557
55
سورة النساء اآلٌة (.)558
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56

 .3وقولو تعاىل (:ىأنتم ىؤالء جادلتم يف احلياة الدنيا فمن جيادؿ هللا عنهم يوـ القيامة أـ من يكوف عليهم وكيال)
 ،أي ىبكم جادلتم عنهم يف ىذه احلياة الدنيا ،ودفع عنهم جدالكم بعض ما ربذروف من العار ،والفضيحة عند
اخللق ،فماذا يغٍت عنهم وينفهم؟ ومن جيادؿ هللا عنهم يوـ القيامة حُت تتوجو عليهم احلجة ،وتشهد ألسنتهم
وأيديهم وأرجلهم دبا كانوا يعملوف؟
ىذه األية عند أتملها فإهنا تنفر من ىذا الفعل البغيض وىو الدفاع عن الظامل مع العلم بظلمو ،فقد نبههم هللا
على أف كسب القضية أماـ القضاء ليست ىي اجللسة األخَتة ،فهناؾ زلاكمة أخرى يف الدار األخرة ،فمن
يكوف وكيالً للمدافعُت عن الظلم ،بل من يكوف وكيالً لوكالئهم إذا ما سئلوا ،فما أنتم دبصرخيهم وما دبصرخيكم،
لذا ال ينبغي حملامي عاقل أف يدخل يف ىذه التجارة اخلاسرة اليت يشًتي فيها األدىن ابلذي ىو خَت.
 .4قوؿ هللا تعاىل (:ومن يكسب خطيئة أو إشبا مث يرـ بو بريئا فقد احتمل هبتاان وإشبا مبينا).57
ووجو االستدالؿ يف ىذه اآلية ىو ابدلفهوـ ،ألف من دافع عن مذنب حٌت يربئو ،فإنو ال زلالة سوؼ يظل
البحث عن اجلاين قائماً ،وردبا طالت التهمة بريئاً لشبهة حلقت بو ،كوجوده يف مكاف ارتكاب اجلردية مثالً ،وضلو
ذلك.
 .5قولو تعاىل (:إف هللا أيمر ابلعدؿ واإلحساف).58
ووجو االستدالؿ من اآلية ىي يف قولو تعاىل (:إف هللا أيمر ابلعدؿ ) ،معلوـ أف األمر ىنا للوجوب ،والواجب ىو
ما يثاب فاعلو قصداً ،ويعاقب اتركو عمداً ،وال شك أف يف الدفاع عن ادلذنب لتربئتو ترؾ للعدؿ ،وميل لنقيضو
الذي ىو الظلم ،ألف ابلدفاع عن الظامل يضيع احلق.
 .6قولو تعاىل (:أييها الذين أمنوا كونوا قومُت ابلقصط شهدا هلل ولو على أنفسهم أو الوالدين واألقرين إف يكن غنياً
أو فقَتاً فاهلل أوىل هبما فال تتبعوا اذلوى أف تعدلوا وإف تلوا أو تعرضوا فإف هللا كاف دبا تعملوف خبَتا).59
ووجو االستدالؿ يف ىذه اآلية ىو أف هللا تعاىل أمر ابلقسط الذي ىو العدؿ ،وال شك أف نصرة الظامل تناىف
إقامة العدؿ.
 .7قولو تعاىل (:وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدواف واتقوا هللا إف هللا شديد العقاب) .60
ىذا واآلايت اليت تدؿ على حرمة الدفاع عن اجملرـ لتربئتو مستفيضة يف القرآف الكرًن ،منها ما يدؿ دبنطوقو،
ومنها ما بدؿ دبفهومو ،وفيما ذكرت كفاية.
56

سورة النساء اآلٌة .559
57
سورة النساء اآلٌة (.)552
58
سورة النحل اآلٌة (.)95
59
سورة النساء اآلٌة (.)535
60
سورة المائدة اآلٌة (.)2
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اثنياً :السنة

وردت أدلػػة كثػػَتة تػػدؿ علػػى حرمػػة الػػدفاع عػػن اجملػػرـ بقصػػد تربئتػػو ،منهػػا األحاديػػث احملرمػػة للظلػػم يف اجلملػػة،
ومنها األحاديث اليت تناولت ىذا األمر صراحة ،ومن ذلك:
 .1قػوؿ النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص (( :مػػن خاصػم يف ابطػػل ،وىػػو يعلمػػو ،مل يػزؿ يف سػػخط هللا حػػىت ينػػزع ،ومػن قػػاؿ يف مػػؤمن مػػا
ليس فيو ،أسكنو هللا ردغة اخلباؿ حىت خيرج شلا قاؿ).61
وىذا احلديث نص يف موضوعنا؛ حيث توعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص من خاصم يف ابطل ،وىو يعلمو؛ توعػده النػيب ملسو هيلع هللا ىلص أبنػو يف
سخط هللا حىت ينزع من فعلو ذلك ،وسواء يف ذلك ،من خاصم يف ابطل لنفسو ،أو خاصػم يف ابطػل لغػَته لعمػوـ
النص يف ذلك ،وما ذبدر اإلشارة إليو أنو قد ورد النص ىنا بعبارة (وىو يعلمو) ،ويدخل يف ذلك علػم احملػامي أبف
موكلو مذنب ،وىو يسعى لتربئتو أماـ القضاء دبخاصمتو عنو.
 .2حػػديث أوس بػػن شػػرحبيل أنػػو مسػػع رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػػوؿ (:مػػن مشػػى مػػع ظػػامل ليعينػػو ،وىػػو يعلػػم أنػػو ظػػامل فقػػد

خرج من اإلسالـ).62
 .3حديث أنس رضى هللا عنو قاؿ :قاؿ :رسوـ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ((:انصر أخاؾ ظادلاً ،أو مظلوماً ،قالو ايرسػوؿ هللا :ىػذا
ننصره مظلوماً ،فكيف ننصره ظادلاً؟ قاؿ :أتخذ فوؽ يده )63ومن رواية أخرى عن أنػس (:انصػر أخػاؾ ظادلػاً،
أو مظلوماً ،فقاؿ رجل ايرسوؿ هللا انصره إذا كاف مظلوماً ،أفرأَيت إذا كاف ظادلاً كيػف انصػره قػاؿ :ربجػزه ،أو
سبنعو عن الظلم).64
ويف ىػذا احلػديث نػص صػريح علػى أمػر النػيب ملسو هيلع هللا ىلص بكػف الظػامل ،ومنعػو عػن ظلمػو ،وال شػك أف الػدفاع عػن الظػػامل
يناقض ىذا األمر؛ حيث ديثل الدفاع عنو إعانة لو على ظلمو ،ال كفاً لو ،ومنعاً.

اثلثاً :االمجاع

أصبع ادلتقدموف ،وادلتأخروف من ادلسلمُت على ربرًن الظلم ،ويدخل يف الظلم اإلعانة عليو ،والدفاع
عن الظامل ،واجملادلة عنو.

رابعاً :ادلعقول
ال شك أف العقل السليم ينفر من الظلم أيابه وأينف من صاحبو؛ ألف يف الظلم خراب لدين
اإلنساف ،ودنياه ودنيا غَته ،وال شك أف ابنتشار الظلم تعم الفوضى ،فإذا علم الظامل أف ىناؾ من سيدافع
61

البٌهمً  82/6والحاكم  99/4والطبري .53584
62
رواه الطبري فً الكبٌر وهو ضعٌف.
63
أخرجه البخاري ،)2444( ،والترمٌذي.)42 – 45/2( ،
64
البخاري ،)6952( ،وأحمد .99/3 ،
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عنو فالشك أنو سيقدـ على ظلمو مطمئناً آمنا من عواقب ظلمو ،فيتمادى فيو ،وإف علم أنو سينبذه حىت
حىت احملاموف وأنو مؤاخذ جبريرتو تردد كثَتاً قبل إقدامو على جرمو.

ادلطلب الثالث
الرتافع عن ادلتهم ادلقر ابلتهمة للمحامي لدفع الظلم عنه
يف ىذا ادلطلب سوؼ يقوـ الباحث دبناقشة احلالة الثانية ،وىي ما إذا كاف احملامي يريد احملاماة عن ادلقر بُت يديو
بغرض دفع الظلم عنو ،وىذا يتصور يف عدة حاالت ديكن زبليص أبرزىا فيما يلي:
وخيشى عليو من تشعبها أف يعاقب دبا
 .1أنو مقر ببعض ما نسب إليو يف قضية تتسم بشئ من الغموضُ ،
ارتكب ،ومامل يرتكب ،لتداخل البينات يف القضية ،وغموض وقائعها ،كبعض قضااي االشًتاؾ اجلنائي الذي
فيو اتفاؽ بُت بعض أفراد اجلردية دوف بعضهم.
 .2أنو مقر بكل ما نسب إليو ،لكن خيشى عليو من أف يعاقب أبكثر شلا ىو مقرر عليو ،وذلك ديكن أف حيدث
للمتهم لعدة أسباب أوضحها ما يلي:
 .aعدـ معرفة ادلتهم التامة حبقوقو ،وبلغو القانوف ،كمن قتل قتالً عمداً متلبساً أبحد الدفوع القانونية اليت ديكن
أف يستفيد منها ادلتهم يف زبفيفعقوبتهكحق الدفاع الشرعي ،أو االستفزاز الشديد ادلفاجئ ،أو ادلعركة
ادلفاجئة ،وضلو ذلك،فإذا مل جيد ادلتهم من يدافع عنو ردبا وقع ربت طائلة عقوبة القتل العمد بدؿ القتل شبو
العمد.
 .bعدـ تفرغ ادلتهم خلصومتو ،حىت يدافع عن نفسو ابلصورة ادلطلوبة ،فيخشى من عدـ تفرغة أالتبُت حجتو
ابلشكل ادلطلوب،فتوقع عليو عقوبة أشد شلا يستحق.
 .cعدـ مقدرة ادلتهم على اإلابنة ،ابلشكل الذي يوضح حجتو،فهو وإف كاف عادلاً ابلقانوف ،وحاضراً إال أف
مقدرتو على بياف دفوعو أماـ احملكمة قد تكوف ضعيفة ،فيخشى عليو من توقيع عقوبة أشد شلا يستحق.
 .dوجود ربامل سياسي ،أو اجتماعي عليو يف شخصو ،أو بسبب حساسية اجلردية اليت ارتكبها ،فيتكوف رأي
عاـ ضاغط قد يؤثر يف سَت العدالة ،فيحمل القاضي ربت أتثَته إىل توقيع عقوبة ال يستحقها.
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 .3انو مقر جبردية يف ظل قانوف وضعي يفرض على جرمو عقوبة أشد شلا ىو مقرر شرعاً ،شلا ال ديكن جربه،
كبعض اجملتمعات اليت توقععلى الزاين البكر ،أو السارؽ عقوبة اإلعداـ،
فإذا كاف األمر كما ذكران فما ىو حكم زلاماة احملامي عن ادلتهم؟
إف األدلة متضافرة على مشروعية الدفاع عن ادلتهم يف ىذه احلالة ،بل لعلو قد يرتقي يف بعض الصور إىل درجة
الوجوب ،وديكن االستدالؿ على ذلك من القرآف الكرًن والسنة النبوية ،وذلك على النحو اآليت:
أوالً :من القرآن الكرمي
 .1قوؿ هللا تعاىل(:إف هللا أيمر ابلعدؿ) ،65ووجو االستدالؿ من ىذه اآلية واضح ،فطادلا أف احملامي يريد أف
يدفع الظلم عن موكلو ادلقر بُت يدية فهو ديثل أمر هللا تعاىل يف إقامةالعدؿ.
 .2قوؿ هللا تعاىل (:وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االمث والعدواف واتقوا هللا إف هللا شديد
العقاب) ،66والشك أف دفع الظلم عن موكلو ىو تعاوف على الرب ،والتقوى،ىذا وديكن االستدالؿ على ىذا
األمر بكالآلايت اليت أتمر ابلعدؿ ،وإيفاء الناس حقوقهم ،وربرـ الظلم ،وتتوعد مرتكبو.
اثنياً :يف السنة

 .1قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص :من مشى مع مظلوـ حىت يثبت لو حقو ،ثبت هللا قدميو على الصراط ادلستقيم يوـ تزوؿ
األقداـ.67
واحلديث نص يف دفع الظلم ،وىو ينطبق ىنا رغم أف الظلم ىنا متوقع ،وليس واقعاً ،واحلماية من وقوع الظلم رفع

للظلم.
 .2قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص (:ال ضرر ،وال ضرار) 68وىذا احليث من جوامع كلم النيب ملسو هيلع هللا ىلص وىو من قواعد الفقو الكلية
الذي تتفرع منو قواعد أخرى منها:
(أ) الضرر يزاؿ.
(ب) يزاؿ الضرر األشد ابلضرر األخف.

65

سورة النحل اآلٌة (.)95
66
سورة المائدة اآلٌة (.)2
67
رواه ابن أبً الدنٌا وحسنه األلبانً.
68
أخرجه الدارلطنً  228/4كتاب األلضٌة حدٌث ( )86والحاكم  577/2ولال صحٌح االسناد على شرط مسلم والبٌهمً  75 – 69/6كتاب الصلح
باب ال ضرر وال ضرار وابن ماجة  784/2حٌث ( )2345وأحمد  326/5وغٌرهم.
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ووجو االستدالؿ من ىذا احلديث أف يف الدفاع عن ادلهم ادلقر دفعاً للضرر ،وىذا ىو نص احلديث ،إذا إف احلديث
خرب يفيد النهي ،فقولو ملسو هيلع هللا ىلص :ال ضرر ،أي أُهناكم عن الضرر ،وىو إحلاؽ األذى ابلنفس ،أو اآلخرين يف نفوسهم ،أو
أمواذلم ،أو أعراضهم وقولو  (:ال ضرار) ،أي أهناكم عن الضرار ،وىو مقابلو الضرر بضرر مثلو بصورة غَت مشروعة،
فإذا تقرر ىذا فإف دفع الظلم عن ادلتهم ادلقر ىو دفع للضرر عنو.
 .3احلديث القدسي (:اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي ،وجعلتو زلرماً بينكم ،فال تظادلوا).69
ويقاؿ يف ىذا احلديث ما يقاؿ يف النصوص اآلمرة ابلعدؿ ،واحملرمةالظلم من أف دفاع احملامي عن موكلو ادلقر بُت
يديو لدفاع الظلم عنو ىو امتثاؿ دلقتضى ىذا احلديث.

69

أخرجه مسلم ،كتاب البرواللة واالداب باب تحرٌم الظلم ()4685
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اخلامتة
احلمدهلل ،والصالة ،والسالـ على خَت خلق هللا ،وعلى آلو ،وصحبو وبعد ،فقد توصل الباحث إىل رلموعة
من النتائج ،والتوصيات ،أمهها ما يلي:
أوالً :النتائج:

 .1أف الفقهاء ادلتقدمُت قد تنالوا عمل احملامي ابلبياف ،ولكن ابصطالح آخر ىو الوكالة ابخلصومة ،وىي نفس
وظيفة احملامي وىي عندىم استنابة شخص مكلف شخصاً آخر ،ليقوـ مقامة يف منازعة ،أو دعوى مدعياً،
أو رليباً عن دعوى.
 .2أف األدلة قد تضافرت من الكتاب ،والسنة ،ابدلفهوـ ،وابدلنطوؽ على مشروعية عمل احملامي (الوكالة
ابخلصومة).
 .3أف صبهور الفقهاء على إطالؽ جواز الوكالة ابخلصومة ،فلكل من اخلصوـ ،أف يوكل من شاء شلن برى
االستعانة هبم يف خصومة خاصة ،على سبيل التفويض ،سواء حضر اخلصم ،أـ مل حيضر ،وسواء أكاف بعذر،
أـ بغَت عذر.
 .4أف األحناؼ ذىبوا إىل جواز الوكالة ابخلصومة يف أصلها ،لكن اختلفوا يف بعض شروطها ،فذىب أبوحنيفة
إىل اشًتاط رضا اخلصم ابلوكيل ووجود ،العذر كادلرض والسفر ،بينما ذىب أبو يوسف ،ودمحم بن احلسن
الشيباين إىل ما ذىب إليو اجلمهور ،كما ذىب بعض األحناؼ إىل أف األمر موكوؿ إىل تقدير القاضي يف
قبوؿ الوكالة ابخلصومة ،أو رفضها بناء على ما قصد من ىذه الوكالة ،فإذا كاف القصد اإلضرار ابخلصوـ
رفضها ،و إال أجازىا.
 .5أف الًتافع عن ادلتهم ادلقر بُت يدي زلامية بغرض تربئتو زلرـ شرعاً ،ألنو رلادلة عن الظادلُت ،وفيو تتفويض
للعداؿ وظلم خلصم ادلتهم ،وقد تضافرت على ربرًن ذلك النصوص يف الكتاب ،والسنة ،وادلعقوؿ.
 .6أف الًتافع عن ادلتهم ادلقر بُت يدي احملامي بغرض دفع الظلم عنو جائز شرعاً ،وذلك ديكن تصوره يف عدة
حاالت؛ منها إذا كاف مقراً ببعض ما نسب إليو دوف البعض اآلخر،أو كاف مقراً بكل ما نسب إليو لكنو
خيشى من اف يعاقب أبكثر شلا ىو مقرر جلرمو ،أو كاف مقراً جبرمو يف ظل قانوف وضعي يقرر عقوبو على ىذا
اجلرـ أشد شلا ىو مقرر شرعاً ،شلا ال ديكن جربه كاإلعداـ ،والقطع ،وقد تضافرت األدلة على جواز الًتافع
عن ادلتهم يف ىذه احلالة من كتاب وسنة.
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اثنياً :التوصيات:

يوصي الباحث احملامُت بزايدة االلتزاـ ابخالقيات ادلهنة ،وعدـ الدفاع عن ادلتهم ادلقر ابجلرـ موضوع التهمة

بغرض تربئتو منو ،وأف ينحصر دفاعهم عنو يف ضبايتو شلا قد يقع عليو من ظلم.

ادلصادر وادلراجع:
القرآن الكرمي:
 .1األحواؿ الشخصية دمحم أبوزىرة ،دار الفكر العريب ،القاىرة.

 .2االقناع يف حل الفاظ أيب شجاع ،دمحم بن أضبد الشربيٍت اخلطيب ،دار ادلعرفة للطباعة والنشر.

 .3أنظر بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد دمحم بن أضبد بن دمحم رشد القرطيب الشهَت أبيب رشد ،ادلكتبة الوقفية ،
ربقيق دمحم صبحي حالققي فقو اإلماـ أضبد بن حنبل عبدهللا بن أضبد بن قدامة ادلقدسي ،دار الفكر،
بَتوت.

 .4أنيس الفقهاء يف معرفة االلفاظ ادلتداولة بُت الفقهاء.قاسم بن عبدهللا بن أمَت علي القونوي الرومي ،دار
الوفاء ،ادلكتبة الشاملة.

 .5بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد أبو الوليد دمحم بن أضبد بن رشد احلضَت شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب.
 .6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع عالء الدين ايب بكر بن مسعود الكاساين ،دار الفكر العريب.

 .7تبُت احلقائق شرح كنز الرقائق فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي دار ادلعرفة ،بَتوت.1314 ،

 .8التعريفات للجرجاين علي بن دمحم بن علي الزين الشريف اجلرجاين( ،ت ،)216 :دار الكتب العلمية،
بَتوت ،لبناف.
 .9اجلامع الصحيح مسلمنب احلجاج ،ربقيق دمحم فؤاد عبدالباقي ،دار أحياء الًتاث العريب ،ط ،111
 1375ىػ.

 .11اجلامع ألحكاـ القرآف دمحم أضبد األنصاري القرطيب اذلبة العامة ادلصرية للكتاب.

 .11حاشية ابن عابدين ادلسماه رد ادلختار على الدر ادلختار دمحم بن عابدين ،دار إحياء الًتاث العريب من غَت
اتريخ.
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 .12احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة زكراي بن دمحم بن زكراي األنصاري ،دار الفكر ادلعاصر ،بَتوت ،لبناف،
الطبعة األوىل ربقيق .د .مازف ادلبارؾ.
 .13سنن ابن داؤد أبو داؤد سليماف بن األشعت بن اسحق بن بشر بن شداد بن عمرو االزدي السجستاين،
ادلكتبة العصرية ،بَتوت ،اجلامعى الصحيح دمحم بن إمساعيل أبوعبدهللا البخاري اجلعفي دار طوؽ النجاة،
الطبعة األوىل.

 .14سنن ابن ماجة أبوعبدهللا دمحم يزيد القزويٍت ،ت ،)273( :دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البايب
احلليب.

 .15سنن الًتمذي دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى ابن الضحاؾ شركة مصطفى الباب،احلليب ،مصر ،طبعة
( 1395 )2الًتمذي.
 .16سنن الدار قطٍت على بن عمر ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط (1417 ،)1ىػ ،السنن الكربى،أضبد بن
احلسُت بن على البيهقي ،دار ادلعرفة بَتوت.
 .17سنن النسائي أضبد بن شعيب بن على اخلراساين النسائي ،مكتب ادلطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط (،)2
1416ىػ.

 .18شرح اخلرشي على سلتصر سيدي خليل أبوعبدهللا دمحم اخلرشي ،دار الفكر ،دمشق.

 .19الشرح الكبَت أليب على منت ادلقنع مشس الدين بن قدامو ،نشر جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية،
الرايض.

 .21شرح حدود ابن عرفو ادلوسومة اذلداية الشافية لبياف حقائق اإلماـ ابن عرفو الزافيو اإلماـ ابن عرفو ربقيق
أبو االجفاف ،والظاىر.
 .21طلبو الطلبة يف االصطالحات الفقهية مراجعة وربقيق الشيخ خليل دليس دار القلم ،بَتوت ،بدوف اتريخ،
نشر.
 .22فتح الباري ،شرح صحيح البخاري أضبد علي بن حجر العسقالين ،دار ادلعرفة.

 .23قانوف االثبات ،عثماف حيدر أبوزيد ،مطبوعات جامعة السوداف ادلفتوحة ،الطبعة األوىل2117 ،ـ.
 .24لساف العرب صباؿ الدين بن دمحم دار صادر بَتوت.

 .25ادلبسوط لشمس الدين أبوبكر بن أضبد السرخسي دار ادلعرفة للطباعة والنشر بَتوت .
 .26رلمع البياف احلديث تفسَت مفردات الفاظ القرآف الكرًن مكتبة ادلدرسة ودار الكتاب اللبناين ،بَتوت.
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 .27ادلستوري للحاكم أبوعبدهللا احلاكم بن دمحم بن عبدهللا بن دمحم بن ضبدويو ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط
(1411،)1ىػ.
 .28مسند اإلماـ أضبد أبوعبدهللا أضبد بن دمحم بن حنبل بن ىالؿ بن أسد ،مؤسسة الرسالة ،ط (1421 )1ىػ
2111 -ـ.

 .29ادلعجم القانوين ،د .رايض النعماف ،دار أسامة للنشر والتوزيع عماف األردف ،الطبعة الوىل.2113 ،

 .31ادلعجم القانوين ،رايض النعماف ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عماف األردف ،الطبقة األوىل2113 ،ـ.
 .31ادلعجم الوسيط عبدهللا األنصاري دار إحياء الًتاث اإلسالمي قطر 1987ـ.

 .32ادلعجم الوسيط :إبراىيم مصطفى ،أضبد الزايت ،حامد عبدالقادر دمحم النجار ،دار الدعوة ،ربقيق رلمع
اللغة العربية.

 .33معجم لغة الفقهاء دمحم قلعجي ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،بَتوت ،لبناف ،الطبعة األوىل.
 .34مغٍت احملتاج إىل معرفة ألفاظ ادلنهاج دمحم اخلطيب الشربيٍت دار الفكر ،بَتوت.

 .35ادلوسوعة اجلنائية اإلسالمية ادلقارنة ابألنظمة ادلعموؿ هبا يف ادلملكة العربية السعودية ،سعود بن عبدالعايل
البارودي العتييب عضو ىيئة التحقيق واالدعاء العاـ – فرع الرايض ،الطبعة الثانية .1427
 .36الوسيط :إبراىيم مصطفى ،أضبد الزايت ،حامد عبدالقادر دمحم النجار ،دار الدعوة ،ربقيق رلمع اللغة
العربية.
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