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ملخص البحث
بعد ب�سم اهلل؛ واحلمدهلل؛ وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد؛
ف�أتناول يف هذا البحث يف �صفحاته الأربعني؛ مو�ضوع ًا معنون ًا له ب ــ«رفع عقد املحامي و�أثره يف حكم
القا�ضي درا�سة فقهية مقارنة ق�ضائية»؛ وفيه و�ضحتُ �أن هذا الرفع للعقد يكون بواحد من ثالثة� :إما
�إقالة� ،أو ف�سخ� ،أو رجوع .واملت�أمل لعلم الفقهاء وكالمهم ُيدرك �أن اختيارهم مل�صطلحات الألفاظ الفقهية
ال يكون عبث ًا؛ وقد يكون له الأثر يف �صورة امل�س�ألة؛ كما له الأثر يف احلكم ال�شرعي؛ والذي ميتد �أثره يف
لقا�ض �أن يحكم برفع عقد املحامي بالرجوع �أم �أن حكمه يكون بالف�سخ ؟ وهل
احلكم الق�ضائي ،فهل ُيكن ٍ
ي�ستلزم لطريف العقد حكم ق�ضائي لرفع العقد بالإقالة ؟! ومن جمال فائدة هذا البحث �أنها ال تنح�صر
بعقد املحامي؛ وجعلته يف املحامي؛ لوجود موجبات للف�سخ قد ال تتوفر يف غريه من العقود كمثل رخ�صة
املحاماة؛ وخلط النا�س بني املحامي والوكيل؛ فاملحامي هو من �أوائل من يهتم ب�ألفاظ عقده وكيفية رفعه؛
وحاجة �ساحة الق�ضاة واملحامني له؛ ال �سيما �أن الفقهاء مل تخلو كتبهم من ذكرها لأهميتها وال �سيما
َ
م�سائل منثورة ،وقد جدت بع�ضها يف
الفقهاء الأحناف؛ والدليل وجودها يف كتبهم؛ و�إن كانت جزيئات
غري �أبواب املعامالت املالية؛ فيكت�سب املحامي وكذا ِّ
املوكل ما هو الرفع الفقهي ال�صحيح املتنا�سب مع
حالة وو�صفه ؟ وما الآثار املالية املرتتبة على ذلك ؟ فالإقالة فيها معنى العفو؛ والن�سخ فيه معنى اجلزاء؛
والرجوع قد يتفق مع الإقالة؛ والف�سخ ثمرة لهما؛ وال يكون الرجوع والإقالة ثمرة للف�سخ؛ و�إن وجد الف�سخ
فقد ال يكون من �أ�صله؛ كما �أن الرجوع يكون يف عقد جائز والزم؛ بخالف الإقالة والف�سخ فال يكونا �إال
يف عقد الزم؛ ويبقى �أنه جهد عبد مق�صر مفتقر �إىل توفيق ربه و�سرته وت�سديده؛ �سائ ًال اهلل الربكة فيه؛
وبلوغه �إىل من هو �أفقه مني؛ واحلمدهلل رب العاملني.
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املقدمة
�إن احلمد هلل ،نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ون�ستهديه ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا ومن �سيئات �أعمالنا،
من يهده اهلل فال م�ضل له؛ ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد
�أن حممد ًا عبده ور�سوله.
يقول اهلل تعاىل ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ (.)1
وقال جل يف عاله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(.)2
وقال �سبحانه﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ (.)3

�أما بعد:
ف�إن النف�س الب�شرية املتوازنة تعطي العدل وتطلبه؛ وت�سعد �أن تكون حم ًال للأمانة والعدالة؛ وقد كان ر�سول
اهلل � أمين ًا لهذه الأمة ونربا�س ًا لعدلها.
وقد ات�سعت الأعمال املو�صلة للعدالة يف زماننا املعا�صر؛ ومل تعد مقت�صرة على القا�ضي؛ بل تو�سعت و�سائل
واحل َكم ُ
طلب العدالة؛ فكان منها ما ُي�سمى بـاملحامي َ
وال َح َّكم(.)4
وهذا املحامي لي�س يف كل �أعماله يكون جمانا �أي بال مقابل مايل؛ بل له �أجره املايل لقاء ما يقوم به من
�أعمال يقدمها للموكل.
وهذا ِّ
حمام اختاره؛ �أو �أن املحامي بادر بعر�ض عمله؛ ثم يكون الرتك
املوكل يتقدم ب�إرادته لإبرام العقد مع ٍ
لهذا العقد ون�شوء اخل�صومة والنزاع بني املحامي وذلك ِّ
املوكل.
العقد توع واحدٌ؟! و�صورته واحد ٌة ؟! و�آثاره واحد ٌة ؟!
وال�س�ؤال فقه ًا :هل َت ْر ُك هذا ِ
((( �سورة �آل عمران�،آية (.)102
((( �سورة الن�ساء� ،آية (.)1
((( �سورة الأحزاب� ،آية (.)72-70
((( املراد َ
واملح َّكم يف زماننا :كمثل التحكيم على العقود املالية والأعمال الهند�سية كاملقاوالت ونحوها وكذا على البحوث
باحلكم َ
العلمية.
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وقريب منه :حل قيد النكاح؛ فهل الطالق �أو اخللع �أو الف�سخ على درجة واحدة ؟ و�إن كانت
ونظري هذا
ٌ
هذه امل�صطلحات تتفق يف النتيجة بالفرقة بني الزوجني؛ ولكن �صور هذه ال ُفرقة خمتلفة؛ والآثار خمتلفة؛
واللفظ  -امل�صطلح  -لكل منها مغاير وخمتلف و�إن تداخلت بع�ض املعاين؛ وجميع ذلك له �أثره يف منطوق
احلكم الق�ضائي.
فاخرتتُ البحث يف رفع عقد املحامي وو�سمت عنوانه « َر ْف ُع عقد املحامي و�أثره يف حكم القا�ضي» درا�سة
فقهية مقارنة ق�ضائية.
�أهمية املو�ضوع:
ف�إن �أهمية الدرا�سة الفقهية مل�س�ألة معا�صرة تتعلق بعقود املحامني وا�ضحة الأهمية؛ ولي�س جمال البحث
يف بناء العقد و�إمنا يف رفعه فقه ًا وق�ضا ًء؛ وهذا الرفع وجدته بني ثنايا كالم الفقهاء منثور ًا يف كتبهم()1؛
وبف�ضل اهلل �أو ًال ،ثم باال�ستقراء والتتبع و�صلت �إىل �صور هذا الرفع للعقد؛ و�أحكامها؛ وبع�ض الفروق بينها؛
و�أثر ذلك على حكم القا�ضي �إن وجد؛ مبعنى �أن الرفع يكون نتيجة لتلك الو�سائل وال�صور ،التي تناولتها
يف البحث؛ والتي يتو�صل بالواحد منها �إىل رفع العقد وحله؛ مع ا�ستح�ضار بع�ض الن�صو�ص النظامية
والأحكام الق�ضائية التي تُعني يف الو�صول لتو�ضيح البحث الفقهي من جوانب متعددة ومعا�صرة وتطبيقية.
�سبب اختيار املو�ضوع:
و�سبب اختيار املو�ضوع هي ثمرة �أهميته؛ وملا له من �أثر يف املال والعمل؛ وهما حمرتمان يف كتاب اهلل و�سنة
ر�سول اهلل  ،ولهما �أهميتهما البارزة والتي ال تخفى يف املكتبة الإ�سالمية؛ ملا لهما من عظيم ال�ش�أن يف
الإ�سالم.
كما �أن كتب املحاماة املعا�صرة تتناول ما يتعلق باملحامي و�أعماله ابتدا ًء يف الغالب؛ مبا ال �أجد من حتدث
عن رفع عقد املحامي؛ فكان �سبب ًا الختياره.
�إ�ضافة �إىل �أن التنازع بني طريف عقد املحاماة متوقع ،فبماذا ارتفع عقد املحامي ؟! وهل ل�سبب رفع العقد
بينهما �أثر يف حكم القا�ضي.
تو�ضيح املراد من الأثر يف حكم القا�ضي:
ال ميكن القول ب�أن ر�ضا الطرفني  -املحامي وموكله  -ب�إقالة العقد؛ هي مبثل رفع العقد بينهما ل�سبب خارج
((( يقول الإمام الكا�ساين احلنفي « :قول �أبي حنيفة  يف تقرير معنى الف�سخ ..ورفع ال�شيء ف�سخه ..والف�سخ رفع
العقد» بدائع ال�صنائع للإمام الكا�ساين (.)307-306/5
وقال �شم�س الدين املعروف بقا�ضي زاده احلنفي يف نتائج الأفكار يف ك�شف الرموز والأ�سرار يف هامـ�ش �شرح فتح القدير البن الهـمـام:
«ال تراجعا بطريق الرفع» .نتائج الأفكار بهام�ش �شرح فتح القدير البن الهمام (.)486 /6
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عنهما كمثل خمالفة الن�صو�ص النظامية ،التي يتناولها الق�ضاء ب�سلطته وقد ي�صل احلكم فيها بالف�سخ
ق�ضا ًء �أي :قد يرغب طرفا العقد با�ستمرار العمل بينهما �إال �أن حكم القا�ضي ف�سخ العقد بينهما؛ كما
�أنه ُيكن لطريف عقد املحاماة �إثبات الإقالة ق�ضا ًء؛ ويكون من باب توثيقه ال �أن الق�ضاء حكم فيه بالإقالة
وفرق بينهما؛ وغري هذا مما �س�أو�ضحه يف مادة البحث.
�س�ؤال البحث وم�شكلته:
يتبادر �إىل الذهن �س�ؤا ًال هل ُيكن رفع عقد املحامي وموكله قبل االنتهاء من العمل؟ مبعنى �أن عقد
املحاماة ينتهي بني طرفيه بانتهاء الواجب �أدا�ؤه عم ًال و�أجرة؛ فهل هناك �صور وو�سائل لرفع عقد املحاماة
وحله واالنتهاء منه قبل االنتهاء من العمل؟! وما ذا عن الفرق بني هذه ال�صور ؟ وعن �أثر بع�ضها يف احلكم
الق�ضائي.
الدرا�سات ال�سابقة:
ويف الدرا�سات ال�سابقة وجدت من حتدث عن املحامي و�أعماله و�أخالق مهنته مبا ال يخفى يف الكتب
املعا�صرة كمثل كتاب – نظام املحاماة يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاته لكاتبه حممد علي �آل خريف وقد
تناول الكاتب تاريخ املحاماة وم�شروعيتها واملقا�صد ال�شرعية من �أعمالها وعن الوكالة لأعمالها وعن
مفردات تتعلق بتوكيل املحامي؛ ومل يتناول رفع عقد املحامي؛ ومثله كتاب الدكتور بند اليحيى الذي عنونه
يف ر�سالته العلمية ب ـ «املحاماة يف الفقه الإ�سالمي» ومل يتناول الباحث فيه �صور رفع عقد املحامي التي
تناولتها يف هذا البحث بعد توفيق اهلل وف�ضله؛ و�أثر هذا الرفع يف حكم القا�ضي �إن وجد.
والعقد بني املحامي ِّ
واملوكل ميكن ح�صول تنازع �أطرافه فيه كمثل غريه من العقود؛ �أو �أن �أحدهما قد ترك
الواجب عليه جتاه الآخر؛ والنزاع قائم بينهما ق�ضا ًء؛ ومل �أجد كتاب ًا خمت�ص ًا فقهي ًا لتو�ضيح رفع العقد بني
هذين الطرفني؛ وبيان �صور هذا الرفع وفروقه و�أحكامه ال�شرعية؛ و�أثر ذلك يف احلكم الق�ضائي.
منهج البحث:
 .1حررت متهيد ًا مبطلبني يت�ضمن التقدمي املفيد ملادة البحث.
 .2اعتمدت على امل�صادر الفقهية الأ�صلية مقارنة باملذاهب الفقهية اخلم�سة – احلنفية ،واملالكية ،
وال�شافعية ،واحلنابلة ،والظاهرية �إن وجدت.
 .3حررت النتيجة الفقهية حترير ًا يتفق مع مو�ضوع البحث؛ و�إن وجدتُ خالف ًا لبع�ض الفقهاء خالي ًا من
الدليل ال�صحيح �أو التعليل املو�ضوعي املعترب جتنبته �سعي ًا لبناء حمتوى فقهي مفيد.
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 .4و�ضحتُ بالأمثلة املعا�صرة؛ وتو�ضيح الفروق ما �أمكن.
 .5قمتُ بتحرير امل�س�ألة و�إن وجدت لها تنا�سب ًا لتق�سيمها و�ضحت ذلك يف �صور �أو حاالت لها حتى يكون
التحرير الفقهي مرتب ًا.
 .6جتنبتُ الدخول يف م�سائل فقهية مكررة ال �أجد فائدة من حتريرها �إال �إطالة العدد الكمي للبحث.
�	.7إذا وجدت ا�ستثنا ًء فقهي ًا حررته حتقيق ًا ل�شمولية النظر يف امل�س�ألة؛ و�إن وجدت مزيد فائدة �أ�شرت
لها يف احلا�شية.
 .8ن�سبتُ الأقوال الفقهية لأ�صحابها؛ و�إن انفرد القول ببع�ض جمتهدي املذهب �أ�شرت لذلك يف احلا�شية
ويكون التوثيق �صاحل ًا ملا م�ضى يف املنت؛ لعدم �إ�شغال املنت بكرثة الرتقيم.
 .9اكتفيت بذكر دليل �أو دليلني �صحيحني حتى يكون القول قوي ًا بدليله؛ كما �أين �أذكر دليل املخالف �إن
وجد؛ ومكتفي ًا بالتخريج من عامل ب�سند احلديث متقدم �أو معا�صر خمت�ص كالألباين ؛ كما ال
�أترجم مل�شهور من �صحابة وعلماء وفقهاء.
خطة البحث:
�أقول م�ستعين ًا باهلل ومو�ضح ًا خطة هذا البحث،التي ر�سمتها يف متهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة على النحو
التايل:
· متهيد :وفيه مطلبان:
املطلب الأول :التعريف مبفردات عنوان البحث .وفيه خم�سة فروع:
الفرع الأول :الرفع لغةً وا�صطالحاً
الفرع الثاين :العقد لغ ًة وا�صطالح ًا
الفرع الثالث :املحامي لغ ًة وا�صطالح ًا
الفرع الرابع :احلكم لغ ًة وا�صطالح ًا
الفرع اخلام�س :القا�ضي لغ ًة وا�صطالح ًا
املطلب الثاين :املراد برفع عقد املحامي وبيان �صوره .وفيه فرعان:
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الفرع الأول :املراد برفع عقد املحامي
الفرع الثاين :بيان �صور رفع عقد املحامي
املبحث الأول� :إقالة عقد املحامي .وفيه �أربعة مطالب:
املطلب الأول :تعريف الإقالة لغ ًة وا�صطالح ًا
املطلب الثاين :الفرق بني �إقالة عقد املحامي وبني ف�سخه
املطلب الثالث :بيان �شروط �صحة �إقالة عقد املحامي
املطلب الرابع :التكييف الفقهي لإقالة عقد املحامي و�أثره يف حكم القا�ضي
املبحث الثاين :ف�سخ عقد املحامي .وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول :تعريف الف�سخ لغ ًة وا�صطالح ًا.
املطلب الثاين� :أ�سباب ف�سخ عقد املحامي  .وفيه خم�سة فروع:
الفرع الأول :ف�سخ عقد املحامي بحكم ال�شرع
الفرع الثاين :ف�سخ عقد املحامي بحكم القا�ضي
الفرع الثالث :ف�سخ عقد املحامي بقوة ال ُعذر الطارئ
الفرع الرابع :ف�سخ عقد املحامي ال�ستحالة تنفيذه
الفرع اخلام�س :ف�سخ عقد املحامي لعدم �إذن ويل الأمر
املطلب الثالث :التكييف الفقهي لف�سخ عقد املحامي و�أثره يف حكم القا�ضي
املبحث الثالث :الرجوع يف عقد املحامي .وفيه خم�سة مطالب:
املطلب الأول :تعريف الرجوع لغة وا�صطالح ًا وبيان املراد منه .وفيه فرعان:
الفرع الأول :تعريف الرجوع لغة وا�صطالح ًا.
الفرع الثاين :املراد بالرجوع يف عقد املحامي.

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

227

رفع عقد املحامي و�أثره يف حكم القا�ضي «درا�سة فقهية مقارنة ق�ضائية»

املطلب الثاين :الفرق بني الرجوع والف�سخ والإقالة
املطلب الثالث� :أ�سباب الرجوع يف عقد املحامي
املطلب الرابع� :صور امتناع الرجوع يف عقد املحامي
املطلب اخلام�س :التكييف الفقهي للرجوع يف عقد املحامي و�أثره يف حكم القا�ضي
· خامتة
· فهر�س امل�صادر واملراجع
�سائ ًال اهلل تعاىل �أن يجعل ما كتبته مفيد ًا لطالبه �إنه �سميع جميب الدعاء.
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التمهيد

املطلب األول
التعريف مبفردات عنوان البحث:
الفرع الأول :الرفع لغ ًة وا�صطالح ًا.
الرفع :هو نقي�ض اخلف�ض و�ضد الو�ضع.
()1
والأ�صل يف معناه العلو واالرتفاع ،ومنه قوله تعاىل﴿ :ﮕ ﮖ ﴾
واملراد به هنا :الإزالة(.)2
ومنه قول الر�سول ُ « :ر ِف َع القلم عن ثالثة.)3(»...
واملراد بالرفع هنا هو� :إزالة التكليف؛ فك�أن الأ�صل يف الإن�سان هو تكليفه ب�أوامر اهلل ونواهيه �إال �أنها ُرفعت
�أي� :أزيل التكليف عن ه�ؤالء الثالثة .وكذا العقد بني املحامي ِّ
واملوكل ُوجد ثم �أزيل.
والرفع ا�صطالح ًا :ال يخرج عن معناه اللغوي(.)4
الفرع الثاين :العقد لغ ًة وا�صطالح ًا.
()5
العقد لغة :مبعنى الربط وال�شد ومنه عقد احلبل ومن معانيه العهد والإحكام والوجوب .
ومنه قوله تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾(.)6
والعقد ا�صطالح ًا :هو ربط �أجزاء الت�صرف بالإيجاب والقبول �شرع ًا(.)7
الفرع الثالث :املحامي لغ ًة وا�صطالح ًا.
ُ
الرجل عن �أَه ِل ِه �أو ماله �أي :دافع عنهم ويقالَ :ح َامى
املحامي لغة :م�شتق من الفعل حامى فيقالَ :ح َامى
عنه حماماة وحماء(.)8
واملحامي ا�صطالح ًا :هو القائم مبهنة املحاماة وفق نظام الرتافع عن الغري �أمام املحاكم وديوان املظامل(.)9
الفرع الرابع :احلكم لغ ًة وا�صطالح ًا.
احلكم لغة :هو الق�ضاء.
(� )1سورة الواقعة� ،آية (.)3
( )2ل�سان العرب البن منظور ( ) 129/8وخمتار ال�صحاح للرازي ( )250مادة رفع.
(� )3أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ( )59/2وقال عنه� :صحيح على �شرط م�سلم ووافقه الإمام الذهبي رحمهما اهلل.
( )4ل�سان العرب وخمتار ال�صحاح – امل�صدران ال�سابقان –؛ والكليات من�شورات وزارة الثقافة والإر�شاد للكفوي (.)388/2
( )5خمتار ال�صحاح ( ) 445-444؛ و والقامو�س املحيط للفريوز �آبادي ( )383مادة عقد.
(� )6سورة املائدة� ،آية (.)1
( )7التعريفات للجرجاين ( )196املادة ( .)983
( )8خمتار ال�صحاح ( )158مادة حمى.
( )9مقدمة نظام املحاماة الباب الأول التعريف باملحاماة .موقع هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء والأنظمة الوثائقية يف موقع وزارة
العدل حتت  -عنوان :نظام املحاماة املادة (الأوىل).
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والأ�صل فيه :املنع فيقال :حكمت عليه �أي :منعته من خالفه؛ فال يقدر على اخلروج من ذلك(.)1
احلكم ا�صطالح ًا :هو ف�صل اخل�صومات �أو الإلزام بحكم �شرعي .فاملراد به هنا :هو القرار ال�صادر عن
قا�ضي املحكمة يف واقعنا املعا�صر(.)2
الفرع اخلام�س :القا�ضي لغ ًة وا�صطالح ًا.
القا�ضي لغة :هو القائم ب�أعمال الق�ضاء والق�ضاء معناه :الإلزام لكون القا�ضي ُيلزم املحكوم عليه وهذا
بخالف املفتي ف�إنه ال ُيلزم.
والق�ضاء ا�صطالح ًا :هو ف�صل اخل�صومات وقطع املنازعات(.)3
والقا�ضي هو الناطق بذلك وهو يف واقعنا املعا�صر :من �أعطاه ويل الأمر ال�صفة النظامية ب�أن يكون
قا�ضي ًا.

( )1خمتار ال�صحاح ( )148مادة حكم.
( )2الرو�ض املربع ملن�صور البهوتي مع حا�شيته البن قا�سم (.) 508- 507/7
( )3امل�صدر ال�سابق؛ و�أني�س الفقهاء يف تعريفات الألفاظ املتداولة بني الفقهاء للقونوي (.)228
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املطلب الثاني

املراد برفع عقد احملامي وبيان صوره
الفرع الأول :املراد برفع عقد املحامي و�أثره يف حكم القا�ضي.
وبعد ذكر ما تقدم تو�ضيحه من بيان ملفردات التعريف ف�إنه يت�ضح جلي ًا ب�أن املراد برفع عقد املحامي �أي:
�إزالته بعد وجوده؛ وهذه الإزالة لهذا العقد لي�ست على �إطالقها ب�أن يكون حال العقد كاملعدوم؛ �أو كما
ُي�سميه �أهل االخت�صا�ص بالقانون يف القرار املعدوم ب�أنه ولد ميت ًا()1؛ بل هو �أي العقد وجد وولد حي ًا مبا
يظهر يف املحل �إال �أنه رفع �أي زال بعد وجوده(.)2
وبالتايل ف�إن املراد من هذا البحث هو بيان للأحكام الفقهية املتعلقة برفع عقد املحامي �أي الذي زال بعد
وجوده؛ وما لهذه الأحكام الفقهية من �أثر وا�ضح على احلكم الق�ضائي.
الفرع الثاين :بيان �صور رفع عقد املحامي.
بعد اال�ستقراء والتتبع ف�إنه ميكن القول ب�أن �صور رفع عقد املحامي تكون بواحد من ثالثة:
ال�صورة الأوىل :رفع عقد املحامي بالإقالة(.)3
ال�صورة الثانية :رفع عقد املحامي بالف�سخ(.)4
ال�صورة الثالثة :رفع عقد املحامي بالرجوع(.)5
وهذه ال�صور الثالثة يوجد بينها من الفروق والتداخل وخفاء بع�ض م�سائلها؛ مبا هو مذكور بني كلمات
الفقهاء؛ و�أهميتها تظهر عند تباين الأحكام الفقهية فيها؛ والتي لها الأثر على حكم القا�ضي؛ مبا �سنبينه
يف البحث بتوفيق اهلل وف�ضله.
ويف نهاية متهيد هذا البحث �أو�ضح:
ب�أن حمتوى البحث ومادته العلمية لي�ست يف �صفة عقد املحامي؛ كما �أنا لي�ست يف �صفة املوكل؛ �إال �أنه ال
يفوتني �أن �أو�ضح ب�أن عقد املحاماة �إذا كانت هبة وتربع ًا واحت�ساب ًا ف�إن العقد بني طرفيه هو عقد وكالة
وهو عقد جائز؛ و�إذا كان العقد بينهما ب�أجرة حمددة ويف مدة معلومة ف�إن العقد بينهما هو عقد �إجارة
( )1القرارات الإدارية د .ف�ؤاد حممد مو�سى القرار املعدوم (.)225
(� )2أني�س الفقهاء (.)203
( )3بدائع ال�صنائع للإمام الكا�ساين (.) 306/5
( )4الفروق للقرايف (.) 269/3
( )5البحر الرائق �شرح كنز الدقائق البن جنيم احلنفي (.) 236/2
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وهو عقد الزم؛ وقد يجتمع اجلواز من وجه واللزوم من وجه �آخر يف �أداء عمل عليه مكاف�أة مث ًال �أو جائزة
�أو مما ُيجهل قدره �أو مدة مطلقة �أو ملن يعمله؛ فيكون العقد بينهما جعالة(.)1
وقد جتاوزت التف�صيل فيما �سبق حتى ال يكون البحث مكرر ًا؛ ومادته العلمية �سهل توفرها؛ وحاولت
م�ستعين ًا باهلل �أن يكون حمل البحث يف رفع عقد املحاماة �أي حله بعد وجوده؛ ف�أقول وباهلل التوفيق:

( )1املب�سوط لل�سرخ�سي ( ) 77-76/14؛ منت اخلرقي مع �شرح الزرك�شي (.) 572-571/2
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املبحث األول :إقالة عقد احملامي

املطلب األول :تعريف اإلقالة لغة واصطالح ًا
الإقالة يف اللغة :هي الرفع والإزالة (.)1
وا�صطالح ًا هي رفع العقد و�إلغاء حكمه و�آثاره برتا�ضي الطرفني(.)2
املطلب الثاين :الفرق بني �إقالة عقد املحامي وبني ف�سخه.
من خالل هذا املطلب �سيت�ضح للقارئ �أوجه الفرق بني �إقالة عقد املحامي وبني ف�سخه؛ التي من خاللها
�سيت�ضح تباع ًا �أوجه االتفاق بينهما وذلك من خالل الأوجه التالية:
الوجه الأول :خماطبة ال�شارع احلكيم للعاقدين بقبول الإقالة.
ويت�ضح هذا الوجه بورود بع�ض الأحكام التكليفية على رفع عقد املحامي بالإقالة �إذ قد تكون هذه الإقالة(:)3
 .1مندوب ًا �إليها وذلك عند ندم �أحد العاقدين وهذا يح�صل بني املحامي ِّ
واملوكل؛ فقد يندم هذا الأخري
بفوات جزء من ماله �أو ارتفاع الن�سبة املئوية املتفق عليها؛ �أو تكون الندامة من جهة املحامي بانخفا�ض
هذه الن�سبة لقاء م�شقة عمل كبرية مل تت�ضح �إال بعد العقد(.)4
ويدل على الندب �إليها ما جاء يف حديث �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل  قال« :من �أقال �أخاه امل�سلم
�صفق ًة كرهها �أقال اهلل عرثته يوم القيامة»(.)5
.2

�أن تكون الإقالة واجبة فيما لو كانت على عمل مكروه؛ �أو بني ثناياها تقدمي ر�شوة �أو �أعمال فا�سدة ال
وبي؛ فكل هذا ظاهر لأن يجب رد
تتوافق مع طريق العدالة الق�ضائية؛ �أو كان الغنب يف العقد وا�ضح ِّ
املعا�صي واملفا�سد بقدر اال�ستطاعة(.)6

�	.3أن تكون الإقالة حمرمة �أو مكروهة وذلك خلديعة وغ�ش ُيراد �أن ُيلحق باملحامي �أو ِّ
باملوكل؛ �أو بق�صد
الإ�ضرار به �أو تعطيله ب�أي �صورة من ال�صور وقد دل على حترمي هذا عموم قول اهلل تعاىل﴿ :ﮛ
( )1خمتار ال�صحاح ( )560-595مادة :قيل.
(� )2أني�س الفقهاء ( ) 212وبدائع ال�صنائع (.) 306/5
(� )3أنظرها مف�صلة يف �شرح خمت�صر الرو�ضة للطويف () 261/1؛ و�أ�صول الفقه الإ�سالمي لوهبة الزحيلي (.) 44 /1
( )4بدائع ال�صنائع ( ) 306/5؛ �شرح العناية على الهداية بهام�ش فتح القدير للبابرتي ( .) 487-486/6
( )5احلديث جاء من عدة طرق يقوي بع�ضها بع�ض ًا وهذا اللفظ �أخرجه ابن ماجه باب الإقالة برقم ( )741/2 ( )2199؛
وح�سنه ابن حجر يف تخريج م�شكاة امل�صابيح ()171/3؛ و�صححه الإمام الألباين وله طرق عدة برقم (� )6071صحيح
اجلامع ال�صغري وزيادته (.)1048/2
( )6امل�صادر الفقهية ال�سابقة.
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ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﴾(.)1

وحديث ر�سول اهلل � أنه قال « :ال �ضرر وال �ضرار»(.)2
وقال �أي�ض ًا « :من غ�شنا فلي�س منا»(.)3
الوجه الثاين :حاجة الإقالة للإيجاب والقبول(.)4
مبعنى �أن املحامي �أو ِّ
املوكل يكون من �أحدهما الإيجاب وهو الرغبة بالإقالة ل�سبب �أو لعار�ض �أو لندامة
ونحو ذلك؛ فيكون من الآخر القبول لذلك الإيجاب؛ و�سي�أتي مزيد بيان وتف�صيل يف مو�ضعه يف املطلب
التايل يف �شروط �صحة الإقالة.
�إال �أنني هنا �أو�ضح ما ذكره بع�ض الفقهاء  من م�س�ألة فقهية لطيفة تتنا�سب مع هذا الوجه؛ وحتى
تت�ضح �صورتها ف�إن زمن عقد املحامي قد ح�صل يف زمن �سابق لرفعه بالإقالة؛ فهل يلزم �أن يكون رفع
العقد بالإقالة ب�صيغة املا�ضي ؟
وبالبحث يف هذه امل�س�ألة الفقهية ف�إنني مل �أقف على من خالف القول ب�أن الإقالة ت�صح وتنعقد بلفظ الإقالة
وما يدل عليها؛ �إال �أنه من خالل تتبع �أقوال بع�ض الفقهاء وجدت من �أ�شار �إىل هذه ال�صيغة على نحو ثالثة
�أقوال:
القول الأول� :أن الإقالة تنعقد بلفظني �أحدهما للما�ضي والثاين للم�ستقبل.
ومثاله الفقهي يف مو�ضوع بحثنا� :أن يقول املحامي �أقلني .فيقول الآخر� :أقلتك.
وميكن ن�سبة �أ�صل هذا القول �إىل الإمام �أبي حنيفة و�أبي يو�سف .
وتعليلهم ظاهر :ب�أن العقد املراد رفعه بالإقالة �أبرم يف الزمن املا�ضي؛ وكذلك الإقالة عن عمل فامل�ستقبل؛
فنا�سب �أن يكون الرفع بالإقالة مهيمن ًا على الزمن املا�ضي وامل�ستقبل.
القول الثاين� :أن �صيغة الإقالة تكون تعبري ًا عن املا�ضي.
ومثاله يف مو�ضوع بحثنا� :أن يقول املحامي� :أقلتُ  .ويقول الآخر :قبلتُ .
و�إىل هذا ذهب حممد بن احل�سن من احلنفية رحمهم اهلل جميع ًا.
(� )1سورة البقرة� ،آية ( .) 188
( )2احلاكم يف امل�ستدرك كتاب البيوع (  ) 58-57/2وقال :هذا حديث �صحيح اال�سناد على �شرط م�سلم ووافقه الذهبي وجاء من
عدة طرق.
(� )3أخرجه ابن ماجه ( )2224يف باب النهي عن الغ�ش ( ) 749/2و�صححه الألباين يف اجلامع برقم (.)1094/2 ( )6407
( )4العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية البن عابدين ( .)270/1
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وتعليلهم� :أن العقد املرفوع بالإقالة كان زمنه زمن ًا ما�ضي ًا فنا�سب �أن تكون �صيغة الإيجاب والقبول للإقالة
ب�صيغة املا�ضي.
القول الثالث :وهو ما قررته وذكرته يف بداية بيان هذا الوجه وهو �أن الإقالة ت�صح بكل لفظ يدل عليها �أو
�إ�شارة كمثل �إتالف ورق العقد املربم.
وتعليلهم� :أن الإقالة عقد من العقود في�صح بكل ما يدل عليه كالبيع ،والإجارة ،والنكاح.
و�إمنا حررت هذه امل�س�ألة حتى ي�ستح�ضرها املحامي ِّ
واملوكل وبينهما عدة عقود؛ وفيما لو كان النقا�ش يف
التنازع حرفي ًا؛ فيكون خلالف الفقهاء يف �صيغة رفع العقد له حظه من الوجاهة والتعليل (.)1
الوجه الثالث� :أن الإقالة ال يلزم لها حكم القا�ضي(.)2
�أي �أنه ميكن للمتعاقدين رفع عقد املحامي بالإقالة وذلك بر�ضى الطرفني دون احلاجة �إىل حكم القا�ضي؛
و�إن وثقاه ق�ضا ًء فهو توثيق �صلح ق�ضائي؛ ال �أن يو�صف هذا ب�أنه حكم بالإقالة يف املو�ضوع(.)3
و�إذا ما ت�أملنا الإقالة والف�سخ ف�إن الف�سخ ثمرة للإقالة ولي�س العك�س؛ فكل �إقالة ف�سخ ولي�س كل ف�سخ
�إقالة(.)4
ويبقى الت�سا�ؤل قائما عن التكييف الفقهي لرفع عقد املحامي بالإقالة و�أثره يف حكم القا�ضي مبا �سنعرف
بيانه وتف�صيله يف املطلب الرابع.
املطلب الثالث :بيان �شروط �صحة �إقالة عقد املحامي.
ُيكن القول ب�أن رفع عقد املحامي بالإقالة ُي�شرتط له ما يلي:
ال�شرط الأول� :أن يكون العقد بينهما الزم ًا ال جائز ًا.
وبيان هذا ال�شرط� :أن من مهارة املحامي وكذا ِّ
املوكل �أن ي�ستح�ضر كل منهما ،ما ال�صفة املنا�سبة لعقده
مع الآخر؟
وحتى تت�ضح �أهمية هذا ال�شرط فال بد من تعريف للعقد اجلائز والعقد الالزم والتمثيل لكل منهما
وتو�ضيح �أثر توفر �إحدى هاتني ال�صفتني يف الإقالة وجود ًا وعدم ًا.
فالعقد اجلائز :هو �أن يكون لأحد الطرفني ف�سخ العقد ب�إرادته املنفردة.
والعقد الالزم :هو �أن ال يكون لأحد الطرفني ف�سخ العقد �إال ب�إرادتهما مع ًا(.)5
( )1بدائع ال�صنائع (  ) 306/5وانظر تف�صيل كالمه  عن الإمام �أبي يو�سف ب�أن الإقالة بيع وقول زفر ب�أن الإقالة رفع رحمهم
اهلل؛ والبحر الرائق (.) 110/6
( )2امل�صدران ال�سابقان؛ والرو�ض املربع للإمام البهوتي ( .) 268
( )3هنا معنى دقيق ف�أقول مو�ضح ًا :ب�أن الإقالة تكون �صحيحة ومعتربة بدون حكم القا�ضي؛ ولكن �إن رغب املحامي ِّ
واملوكل توثيق
الإفالة التي متت بينهما فيكون احلكم حكم توثيق حل�صول الإقالة؛ وهذا يختلف عن احلكم مو�ضوع ًا ب�أن يكون النطق من القا�ضي
باحلكم بالإقالة.
( )4الرو�ض املربع (.)268
(� )٥ضوابط العقد يف الفقه الإ�سالمي للرتكماين ()197؛ واملدخل الفقهي العام للزرقا (.)513
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فال يجعل املحامي �أو ِّ
املوكل �صفة العقد بينهما جائز ًا �إال وهو مدرك �صالحيته وحظه يف �أن يكون العقد
بينهما جائز ًا كمثل عقد الوكالة �أو عقد اجلعالة؛ وين�ص على هذا بلفظه يف بنود العقد  -والعقد بيننا
جائز – خروج ًا من اخل�صومة بينهما يف تو�ضيح �صفة العقد.
وقد يكون الأ�صلح واملطمئن لكل منهما ب�أن يكون العقد بينهما الزم ًا ولي�س جائز ًا؛ فال مانع �أي�ض ًا خروج ًا
من اخل�صومة وحفظ ًا للحقوق �أن ين�ص على هذا يف بنود العقد بقوله – والعقد بيننا الزم .-
�إال �أنه قد يكون من العقود بني املحامي ِّ
واملوكل ما ال يكون فيه الن�ص على واحد من ال�صفتني – العقد
الالزم �أو اجلائز – وهنا يكون دور املُح َّكم بينهما �أو القا�ضي يف ا�ستظهار �صفة العقد؛ كما �أنه ال يعني
بالكلية �أن يكون الن�ص يف بنود العقد بالالزم على عقد حقيقته جائز كالوكالة �أو العك�س  -ك�أن يكون
الن�ص على �صفة العقد باجلائز والعقد بينهما حقيقته الزم ًا كالإجارة – ب�أن يكون هذا الن�ص يف بنود
العقد �صحيح ًا؛ مما يجعل دور الفقيه عد ًال جمي ًال ورائع ًا يف بيان ال�صفة احلقيقة للعقد بني املحامي
ِّ
واملوكل والذي له الأثر يف حكم القا�ضي (.)1
وبعد تقرير ما �سبق وت�أمل رفع عقد املحامي بالإقالة ف�إنه ال ميكن القول ب�أن تكون �صفة العقد بني املحامي
ِّ
واملوكل هي اجلواز؛ �إذ لو كانت �صفة العقد بينهما جائزة ال�ستقل كل واحد منهما بف�سخ العقد دون انتظار
ر�ضا الآخر وقبوله؛ فيكون احلق والعلم عند اهلل �أن رفع عقد املحامي بالإقالة ال يكون �إال على عقد الزم
بينهما(.)2
ال�شرط الثاين :ر�ضاء كل من املحامي ِّ
واملوكل بالإقالة (.)3
وهذا ال�شرط ظاهر يف �أهميته ووجوده لأنه ال ميكن �أن يتحقق هذا ال�شرط �إال على توفر ال�شرط ال�سابق
له وكذا ال�شرط الالحق.
ال�شرط الثالث :الإيجاب والقبول.
ومعناه� :أن العقد بني املحامي ِّ
واملوكل على �أعمال املحاماة �إذا كان الزم ًا ،ثم كان رفع العقد بينهما بالإقالة
فالبد لها من �إيجاب وقبول كمثل �أن يقول املحامي� :أقلني� .أو يقول ِّ
املوكل من املحامي :اعفني من هذا
العقد.
ففي هذا ال�شرط يو�ضح الفقهاء �أهمية �أن يكون هناك �إيجاب وقبول للإقالة وهي تكون بواحد من �صورتني:
ال�صورة الأوىل� :أن يكون الإيجاب والقبول للإقالة بالقول .كاملثال ال�سابق ،ويقول الآخر� :أب�شر وافقت؛ �أو
( )١املغني البن قدامة ( ) 30 /6وامل�صدرين ال�سابقني.
( )٢بدائع ال�صنائع (.) 306 /5
( )٣واملعرب عنه يف الفقه بر�ضا الطرفني.
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موافق؛ �أو قبلت.
ال�صورة الثانية� :أن يكون الإيجاب والقبول للإقالة بالفعل.
كمثل لو �أتلف كل من املحامي ِّ
واملوكل العقد وقاما بتمزيق �أوراقه �أو �أفريا الورق يف �آلة فري الورق(.)1
ال�شرط الرابع� :أن تكون الإقالة بني املحامي ِّ
واملوكل قبل انتهاء العمل بينهما وقبل ا�ستالم الأجرة املتفق
عليها(.)2
وهذا معناه �أن انتهاء العمل بني املحامي ِّ
واملوكل ُيثبت الأجرة حق ًا الزم ًا واجبة الدفع للمحامي؛ ف�إذا طلب
ِّ
املوكل الإقالة بعد انتهاء العمل وقبل دفعه للأجرة؛ حتى و�إن وافق املحامي؛ فال تكون �إقالة و�إمنا تكون من
باب الهبة من املحامي �أو الإ�سقاط حلقه.

( )1بدائع ال�صنائع () 307-306/5؛ والبحر الرائق (.)110/6
( )2البحر الرائق ()187/7؛ وتبيني احلقائق للزيلعي (  -124/4و.) 286 -
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املطلب الرابع
التكييف الفقهي إلقالة عقد احملامي وأثره يف حكم القاضي
ويف هذا املطلب بعد �أن �أدرك القارئ ب�أن رفع عقد املحامي بالإقالة تكون بينه وبني ِّ
املوكل على عقد الزم
بينهما؛ وا�ستح�ضار �شروط الإقالة بينهما؛ �إال �أن التكييف الفقهي لهذه الإقالة مرتددة بني و�صفها با�سمها
�إقالة �أو و�صفها بالف�سخ وبالتايل ف�أقول:
�أن الفقهاء  اختلفوا يف حتديد التكييف الفقهي للإقالة بني كونها �إقالة �أو ف�سخ ًا �أو بيع ًا؛ و�إن اتفق
اجلميع ب�ألفاظ خمتلفة ت�ؤول �إىل �أن املعنى املراد هو حل االلتزام بني املحامي ِّ
واملوكل وفق ال�شروط
ً ()1
املذكورة �سابقا
ومن قال �إنها �إقالة و�أنها تنعقد بلفظ الإقالة وت�صح به فقد مت�سك بالن�ص ال�شرعي الذي جاء يف حديث
ر�سول اهلل � أنه قال« :من �أقال م�سلم ًا بيعته �أقال اهلل عرثته» (.)2
ومن قال �أنها ف�سخ ف�إن قوله ي�صح باعتبار ما ت�ؤول �إليه معنى الإقالة وهو الف�سخ ،الذي �سنتناول تف�صيله
و�صوره وتكييفه يف املبحث القادم ب�إذن اهلل تعاىل(.)3
�إال �أن الإقالة متى ما ثبتت بني املحامي ِّ
واملوكل ف�إنها ت�صح بدون حكم القا�ضي؛ ومتى كانت الإقالة عند
القا�ضي ف�إنها تكون من باب توثيقه �صلح ًا بالإقالة ال حكم ًا يف مو�ضوع الق�ضية.

( )1الفروع البن مفلح () 123 -122/4؛ والتاج والإكليل للمواق (.)484/4
(� )2سبق تخريجه.
( )3بدائع ال�صنائع امل�صدر ال�سابق؛ وحا�شية املحقق� :سعد اهلل ال�شهري ب�سعدي جلبي و�سعدي �أفندي على �شرح فتح القدير البن الهمام
( .)486 /6
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املبحث الثاني :فسخ عقد احملامي
املطلب األول :تعريف الفسخ ً
لغة واصطالح ًا
الف�سخ لغة :ال َّنقْ�ض ُيقال :ف�سخ العقد �أيَ :ن َق�ضه فانتق�ض .ويقال :ف�سخ املف�صل �أي� :أزاله من مو�ضعه.
وبابهَ :ق َطع فك�أن الف�سخ قطع العمل بالعقد(.)1
والف�سخ ا�صطالح ًا :هو ارتفاع العقد من الأ�صل ك�أن مل يكن .وهو حل ارتباط العقد(.)2
قال �صاحب املنثور يف القواعد « :وهو لفظ �ألفه الفقهاء»(.)3
ولي�س املراد به الف�سخ ب�سبب اخليارات وذلك لأنه متمكن من الف�سخ باخليار(.)4
قال �أحد الفقهاء(« :)5و�أما �شرائط اللزوم بعد االنعقاد والنفاذ فخلوه من اخليـارات الأربعـة امل�شهورة
وباقي اخليارات»()6؛ و�إمنا املراد هنا هو الف�سخ الذي يحل على العقد ل�سبب غري اخليارات امل�شهورة التي
لي�س هذا البحث حم ًال لبيان هذه اخليارات.
مبعنى �أنه يت�ضح للقارئ مو�ضع البحث ومنهجه يف رفع عقد املحامي؛ لي�س ب�سبب هذه اخليارات؛ و�إمنا
ل�سبب �آخر �سيت�ضح بيانه يف املطلب التايل.

( )1خمتار ال�صحاح (  )503مادة ف�سخ.
( )2بدائع ال�صنائع ( ) 306/5؛ والأ�شباه والنظائر البن جنيم احلنفي ( )338؛ والأ�شباه والنظائر للإمام ال�سيوطي ( .)313
( )3هو الإمام حممد بن بهادر الزرك�شي انظر كتابه املنثور يف القواعد (.) 47-42/3
(� )4أي اخليارات امل�شهورة التي تكون �صاحلة حلل العقد وهي :خيار ال�شرط وخيار الر�ؤية وخيار العيب وخيار التعيني �أنظر:
املب�سوط للإمام ال�سرخ�سي ( .)44-38/13
( )5هو قول الإمام االمام ابن عابدين احلنفي رحمه اهلل يف حا�شيته.
( )6حا�شني ابن عابدين ( .)505/4
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املطلب الثاني :أسباب فسخ عقد احملامي
الفرع األول :فسخ عقد احملامي بحكم الشرع
واملراد به هو رفع عقد املحامي ِّ
واملوكل ب�سبب خمالفته لل�شرع؛ لكونه عقد ًا حمرم ًا ال يجوز؛ فلي�س للمحامي
�أن يقبل عم ًال حمرم ًا حنى ولو كرث فيه املال والعطاء يقول اهلل تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾( )1وهذا باتفاق
الفقهاء .)2(
وقد تكون احلرمة يف العقد لي�ست يف العمل؛ مبعنى �أن العمل م�شروع ولكن الأجرة على العمل حمرمة ال
جتوز؛ لكون ال�شارع حرمه ب�أ�صله ابتداء لقبح عينه؛ كمثل خمر �أو زنا �أو �سكوت عن �شهادة �أو منع �إرث �أو
من الأمثلة املعا�صرة �إخفاء �أوراق ر�سمية لطرف �آخر وغري ذلك مما يكون مقاب ًال قد ر�ضي به املحامي
وهذا املقابل حمرم لذاته �أو لغريه(.)3
الفرع الثاين :ف�سخ عقد املحامي بحكم القا�ضي.
واملراد به رفع عقد املحامي ِّ
واملوكل بحكم القا�ضي ل�سبب �شرعي �أو نظامي؛ فتكون احلجة يف �إنهاء عالقة
التعاقد بينهما يف حكم القا�ضي كمثل لو كان املورث حي ًا والعقد يف توزيع تركته؛ �أو لف�ساد العقد نظام ًا
وجهالة العمل فيه �أو نحو هذا مما ُيقرره القا�ضي يف حكمه(.)4
الفرع الثالث :ف�سخ عقد املحامي بقوة ال ُعذر الطارئ(.)5
وهذا كمثل لو نزل بالء بالنا�س من حروب و�أمرا�ض قد تفرقهم وت�شردهم وتقطع �سبلهم()6ويف هذه
ال�صورة اختلف الفقهاء على قولني:
القول الأول :ذهب بع�ض الفقهاء(� )7إىل �أن الأ�صل �أن الأعذار الطارئة ال ينف�سخ بها العقد وا�ستدلوا بعموم
الأدلة يف الوفاء بالعقود كمثل:

(� )1سورة البقرة�،آية (.)188
( )2بدائع ال�صنائع () 297-281/5؛ واملهذب لل�شريازي (.)283/1
( )3وللفقهاء احلنفية  تف�صيل جميل يف هذا – ولي�س البحث جماال لتحريره – وبيان تق�سيمه من ثالثة �أوجه .1 :لذاته.2 .
ولو�صف مالزم .3 .ولو�صف جماور .فلرياجعه املحتاط ملاله يف املح�صول البن العربي ( )71وتف�سري الن�صو�ص ملحمد �صالح
( .)321-320/2
( )4تب�صرة احلكام البن فرحون (.)70/1
( )5منت اخلرقي مع �شرح الزرك�شي ()579/2؛ وبداية املجتهد البن ر�شد يف باب �أحكام الطوارئ (.)202-201/2
( )6وللتوثيق ف�إن زمن مراجعتي ملادة هذا البحث هو عني الزمن ،الذي حل بالنا�س وباء مر�ض كورونا وقد تعطلت املرافق العامة،
و�أغلقت �أبواب املدار�س واجلهات الق�ضائية واحلكومية وحل بالنا�س موت كثري فن�س�أل اهلل �أن يرفعه عن امل�سلمني وبالدهم.
( )7ابن ر�شد يف بداية املجتهد ( )202-201/2ومو�ضع كالم الفقهاء هل الأعذار الطارئة تف�سخ العقد؟
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الدليل الأول :بعموم قول اهلل تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ﴾(.)1
الدليل الثاين :وبعموم قول النبي « :امل�سلمون على �شروطهم.)2(»..
وجه الداللة :ظاهر يف وجوب الوفاء بالعقود و�أن العذر الطارئ ال يكون فا�سخ ًا للعقد �إال يف �أحوال قليلة
ونادرة.
القول الثاين :ذهب فقهاء احلنفية � إىل �أن الأعذار الطارئة تدعو �إىل ف�سخ العقد �سواء �أكان العذر على
العاقدين – املحامي ِّ
واملوكل – �أم كان العذر على املعقود عليه وهو العمل الذي �سيقوم به املحامي كمثل لو
()3
انقطعت �أعمال املحاكم �أو توقف عملها ب�سبب يف مبانيها �أو يف حوا�سبها ونحو ذلك .
وقالوا معللني لقولهم :ب�أنه لو لزم العقد عند حتقق العذر ووجوده؛ للزم منه ح�صول ال�ضرر على من حل
عليه العذر الذي طر�أ(.)4
وخال�صة القولني ف�إنهم يتفقون جميع ًا على �أهمية العمل بالعقد والوفاء به؛ و�أن العذر الطارئ له حمل
من النظر والدرا�سة الق�ضائية يف الأحكام لكونه ُاعترب ولو يف حاالت نادرة عند اجلمهور مبا يتفق مع قول
الفقهاء الأحناف رحمهم اهلل جميع ًا.
الفرع الرابع :ف�سخ عقد املحامي ال�ستحالة تنفيذه.
ي�ستحيل تنفيد عقد املحامي ِّ
واملوكل يف �صور ال تخرج غالب ًا عن �صور ثالث(:)5
ال�صورة الأوىل :ا�ستحالة التنفيذ العقلية:
ومثاله :الدعوى الق�ضائية بالت�ضرر من فعل حادث واملدعى عليه ميت قبل حدوثه.
ال�صورة الثانية :ا�ستحالة التنفيذ ال�شرعية:
ومثاله� :أن يطلب عم ًال فيه ترك واجب �أمره اهلل بفعله؛ �أو يطلب عم ًال فيه فعل حمرم �أمره اهلل برتكه من
قتل وزنا وخروج على ويل الأمر ونحو ذلك.
ال�صورة الثالثة :ا�ستحالة التنفيذ النظامية:
(� )1سورة املائدة� ،آية (.)1
(� )2صحيح اجلامع ال�صغري برقم ( )1138/2 ( )6714من حديث �أبي هريرة  ،وقد جاء من عدة طرق.
( )3املب�سوط (.)43/13
( )4بدائع ال�صنائع (.)295-281/5
(� )5شرح العناية على الهداية للبابرتي يف هام�ش �شرح فتح القدير البن الهمام (.) 487/6
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ومثاله :ب�أن يكون العمل خمالف ًا للن�ص النظامي.
وال �أعني بهذا ما كان من عمل ال�سلطة التقديرية،التي غالب ًا ت�ستند على ن�ص نظامي؛ فيكون دور املحامي
تو�ضيح انحراف ال�سلطة التقديرية عن العمل النظامي ال�صحيح؛ و�إمنا املراد من االمتناع النظامي كما
لو كان عمل املحامي �أو الأجرة املقدمة من ِّ
املوكل خمالفة للن�ص النظامي ال�صريح التي تكون �سلطة جهة
الإدارة فيها مقيدة به(.)1
والق�ضاة يف زماننا هذا يذكرون يف ت�سبيب �أحكامهم الق�ضائية الن�صو�ص النظامية التي يواجهون بها من
يقررون احلكم عليه(.)2
الفرع اخلام�س :ف�سخ عقد املحامي لعدم �إذن ويل الأمر
�صدر يف اململكة العربية ال�سعودية الأمر امللكي الكرمي رقم (م )38/وتاريخ 1422/7/28هـ؛ واملت�ضمن
لنظام املحاماة؛ ولوائحه التنفيذية ال�صادرة بقرار معايل وزير العدل رقم ( )4649وتاريخ 1423/6/8هـ.
وهذا يعني �أن ويل الأمر قد و�ضع تنظيم ًا وقالب ًا معين ًا ب�شروط وموانع البد من توفرها يف املحامي؛ وهذا
فيه حفظ حلقوق كثرية منها :حفظ حق حتقيق العدالة؛ وحفظ حق املحامي؛ وحفظ حق ِّ
املوكل من �أعمال
املحامي؛ لأن خمالفة �إذن ويل الأمر ف�ساد يف�سخ به العقد(.)3
وقد دلت الن�صو�ص ال�شرعية على وجوب طاعة ويل الأمر فقال جل يف عاله ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﴾(.)4
وقال �سبحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ (.)5

فال ي�صح لأحد �أن ُيغرر بالنا�س ب�أن �صفته حمامي ًا وهو لي�س كذلك؛ �إذ املحامي له وعليه �ضمانات وفق
ن�صو�ص املنظم ال�سعودي لي�س لأحد جتاوزها �أو �أن يكت�سبها �إال وفق �إرادة ويل الأمر الوا�ضحة يف نظام

( )1وانظر مف�ص ًال جلملة من اال�ستحاالت التي ال تخرج غالب ًا عن ما ذكر يف تب�صرة احلكام (.)62/1
(� )2أنظر موقع ديوان املظامل �أيقونة الأحكام الق�ضائية حكم ق�ضائي �صادر عن املحكمة الإدارية .رقم 1432 /7/6 /54هـ واملكت�سب
لل�صفة القطعية النهائية بت�أييد حكم اال�ستئناف له يف مو�ضوع ن�ص فيه النظام ب�أن الق�ضية ال تكون ر�شوة؛ ويوجد جملة مثل
هذا من الأحكام الق�ضائية والتي فيها العمل بالن�ص النظامي.
( )3املب�سوط (.)11-9/3
(� )4سورة الن�ساء� ،آية (.)59
(� )5سورة النور�،آية (.)62
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املحاماة(.)1
وال يعني هذا عدم �صحة توكيل الغري �أو عدم قبول الوكالة �أو �أخذ الأجرة عليها؛ ف�إن هذا مقرر يف كتاب

اهلل فقال �سبحانه ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾(.)2

وقال ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾(.)3

والفرق بينهما وا�ضح؛ �أي بني هذا املحامي امل�أذون له من ويل الأمر؛ وبني الوكيل الذي �أظهر للنا�س �أنه
حمامي ًا وهو لي�س كذلك؛ ففرق بني �أن ُيف�صح ب�صفته حمامي ًا �أو ب�صفته وكي ًال ولي�س حمامي ًا.

( )١انظر :موقع هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء؛ وموقع وزارة العدل بال�شبكة العنكبوتية  -النت .-
(� )٢سورة الق�ص�ص� ،آية (.)26
(� )٣سورة الق�ص�ص� ،آية (.)27
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املطلب الثالث
التكييف الفقهي لفسخ عقد احملامي وأثره يف حكم القاضي
يت�ضح التكييف الفقهي للف�سخ يف النظر �إىل رفع عقد املحامي بالف�سخ ،هل يكون من حني الف�سخ ؟ �أم يكون
الف�سخ ب�أثر رجعي من �أ�صله ؟ �أي من تاريخ حتريره بني طريف العقد.
فقد اختلف الفقهاء رحمهم اهلل يف هذه امل�س�ألة على �أقوال:
القول الأول� :أن الف�سخ يجعل العقد ك�أن مل يكن من حينه مبعنى �أن رفع عقد املحامي بالف�سخ يكون يف
امل�ستقبل �أي من حني تقرر الف�سخ ،وهذا هو ما قال به بع�ض احلنفية ومذهب املالكية وبع�ض ال�شافعية 
جميع ًا(.)1
القول الثاين� :أن الف�سخ �إذا كان لعيب مقارن للعقد ف�إنه يكون من �أ�صله ،و�إذا طر�أ عليه العيب يكون الف�سخ
من حينه؛ مبعنى �أن رفع عقد املحامي �إذا كان العيب متحقق ًا منذ بداية التعاقد ف�إن الف�سخ يكون من �أ�صله
و�إذا كان العيب املوجب للف�سخ طر�أ عليه ف�إنه يكون الف�سخ من حينه ،وهذا مال �إليه بع�ض ال�شافعية وبع�ض
احلنابلة  جميع ًا(.)2
وبعد الدرا�سة الفقهية للقولني ف�إنه ال فرق بينهما؛ �إذ �إن �أ�صحاب القولني متفقون على �أن احلكم بالف�سخ
يدور مع علته وجود ًا وعدم ًا.
وعد ًال ف�إنه لي�س من القواعد الق�ضائية �أو القيا�س �أو الن�صو�ص �إجها�ض كل احلقوق قبل الف�سخ ،و�إمنا يكون
الف�سخ مع وجود العيب ال �أن يكون وجوده مانع ًا من حق �سبق ا�ستحقاقه(.)3
وهذا له الأثر يف حكم القا�ضي؛ فال ُيكن عد ًال �أن يكون حكم القا�ضي ب�أثر رجعي عن تاريخ الف�سخ �إال
�إذا كان موجب الف�سخ قد حتقق قبله؛ فيكون حكم القا�ضي برفع عقد املحامي بالف�سخ منذ تاريخ املوجب
للف�سخ.
ومثاله:
مبحام؛ و�صدر احلكم
�إذا حرر زيد عقده مع �آخر على �أنه يعمل حمامي ًا؛ ثم ات�ضح للمو ِّكل ب�أنه لي�س
ٍ
الق�ضائي بف�سخ العقد ف�إنه يكون من حترير العقد.
( )١من احلنفية زين الدين �إبراهيم بن �إبراهيم بن حممد امل�صري احلنفي واملتوفى عام 670هـ؛ وانظر :ال�شرح ال�صغري (-186/2
)210؛ والأ�شباه والنظائر لل�سيوطي ()317؛ والقواعد البن رجب احلنبلي ( .)116
( )٢امل�صادر ال�سابقة وممن �صرح به الإمام ال�سيوطي وابن رجب .
()٣تب�صرة احلكام (.)62/1
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�أما لو كان زيد حمامي ًا ،ثم يف �أثناء العمل بالعقد حل موجب طارئ مثل الوباء �أو مانع قطع العمل؛ ف�إن
الف�سخ يكون عند قيام موجبه و�سببه؛ ال �أن يكون الف�سخ على العمل ال�سابق ملوجب الف�سخ.
واملحامي عامل م�ست�أجر؛ ُيقدم منفعة؛ ويتقا�ضى عليها �أجر ًا؛ و�صفة عقد الأجرة الزم كما �سبقت الإ�شارة
�إليه؛ فقد ن�ص بع�ض الفقهاء بقوله ...« :فله الف�سخ وعليه �أجرة ما م�ضى ال �ستيفائه املنفعة فيه.)1(».
وال ي�ستلزم عيب لكل ف�سخ حتى ينطق القا�ضي بحكمه؛ بل قد يكون ال�شرط ()2هو املوجب للقا�ضي باحلكم
برفع عقد املحامي بالف�سخ؛ لكونه �شرط ًا من�صو�ص ًا عليه يف بنود العقد بني الطرفني؛ وي�ؤكده حكم حمكمة
اال�ستئناف رقم  34227914وتاريخ 1434/6/3هـ امل�ؤيد للحكم رقم  3450293وتاريخ 1434/2/30هـ ،
الذي نطق باحلكم بالف�سخ بني املتعاقدين لكونه �شرط ًا بينهما عند طلب الف�سخ من �أحدهما.

( )1الرو�ض املربع للإمام مع ن�ص زاد امل�ستقنع لأبي املنجا مو�سى احلجاوي (.)323
( )2املراد هو :ال�شروط التي يطلبها طريف العقد وحترر يف بنوده.
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املبحث الثالث :الرجوع يف عقد احملامي

املطلب الأول :تعريف الرجوع لغ ًة وا�صطالح ًا وبيان املراد به
الفرع الأول :تعريف الرجوع لغ ًة وا�صطالح ًا:
معان منها :عاد.
الرجوع لغة :م�صدر رجع ويراد به عدة ٍ
فيقال :رجع فالن من ال�سفر �أي :عاد .ومبعنى عدل فيقال :رجع عن بيعه �أو قوله �أي :عدل عنه .ومبعنى
الرتك فيقال :رجع عن ال�شيء �أي تركه؛ ومن معانيه ان�صرف ورد( )1ومنه قوله تعاىل﴿ :ﮔ ﮕ
ﮖ ﴾(.)2
والرجوع ا�صطالح ًا :هو العود �إىل ما كان عليه مكان ًا �أو �صف ًة �أو حا ًال(.)3

ومنه قوله تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾(.)٤
الفرع الثاين :املراد بالرجوع يف عقد املحامي.
ّ ()٥
املوكل .
�أي �أن عقد املحامي ُرفع بالرجوع عنه �إىل احلال �أو ال�صفة التي كانت قبل التعاقد مع ِ
املطلب الثالث :الفرق بني الرجوع والف�سخ والإقالة.
ميكن من خالل اال�ستقراء والتتبع القول ب�أن الفرق بني الرجوع والف�سخ والإقالة يت�ضح يف العنا�صر التالية:
�	.1أن الرجوع يكون بدون حكم ق�ضائي كالإقالة بخالف الف�سخ فقد يكون بحكم ق�ضائي.
�	.2أن الرجوع ال يكون له �أثر رجعي بخالف الف�سخ فقد يكون له �أثر رجعي.
�	.3أن الرجوع يكون على العقد من �أ�صله بخالف الف�سخ فهو مرتدد بني الف�سخ من �أ�صله �أو من حينه.
�	.4أن الرجوع يكون يف العقد اجلائز والالزم؛ بخالف الف�سخ والإقالة فمحلهما العقد الالزم.
�	.5أن الرجوع لي�س ثمرة للف�سخ والعك�س �صحيح ب�أن الف�سخ ثمرة للرجوع؛ كما �أن الف�سخ ثمرة للإقالة.
�	.6أن الغاية من الرجوع لي�س فيه معنى اجلزاء مثل الإقالة بخالف الف�سخ ف�إنه قد يكون فيه معنى
اجلزاء.
� .٧أن الرجوع يتفق مع الف�سخ ب�أنه ال ُي�شرتط فيه ر�ضا طريف العقد  -املحامي ِّ
واملوكل  -بخالف الإقالة
ف�إنه ُي�شرتط لها ر�ضا الطرفني(.)٦

( )1معجم مقايي�س اللغة ( .)490/2
(� )2سورة التوبة (.)83
( )3الكليات (.)391-390
(� )4سورة الطارق (.)8
( )5نتائج الأفكار يف ك�شف الرموز والأ�سرار لقا�ضي زاده يف هام�ش �شرح فتح القدير البن الهمام ( .)486 /6
( )٦بدائع ال�صنائع ( )306/5؛ واملب�سوط ( )119-9/13؛ الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي (  ) 275والأ�شباه والنظائر البن جنيم
(.)336
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املطلب الرابع
أسباب الرجوع يف عقد احملامي
يح�سن يف بداية هذا املطلب �أن �أو�ضح �صورة رفع عقد املحامي بالرجوع ،وهو �أن يقول �أحدهما للآخر
رجعت عن العقد ل�سبب ظهر؛ فريجع كل منهما على ما كانا عليه قبل التعاقد.
ومن الأ�سباب للرجوع ما يلي:
 .1ظهور الدليل ال�شرعي �أو الفتوى ال�شرعية.
فقد يكون عقد املحامي مع ِّ
املوكل على عمل مرتدد بني جوازه وحرمته؛ حتى نطقت هيئة الإفتاء ال�شرعية
بحرمته وعدم جوازه كمثل املطالبة بفوائد �أ�سهم ات�ضحت �أنها ربوية؛ �أو حواالت مالية دولية �أو حملية
ات�ضح �أن فيها جرمية غ�سيل �أموال ونحو ذلك فهنا ٌي�سمى رفع عقد املحامي بالرجوع لظهور حكم �شرعي
يف العمل املتفق عليه(.)1
 .2اقت�ضاء امل�صلحة.
وغالب ًا قرار اقت�ضاء امل�صلحة يعود �إىل ويل الأمر �أو من ُينيبه؛ فقد ٌيعلق العمل الق�ضائي مدة معينة
هي عني املدة املحددة بني املحامي ِّ
واملوكل فيكون رفع العقد عنهما بالرجوع.
ومن هذا ما جاء يف فعل النبي � أنه �أر�سل �أبا هريرة  بنعليه وقال له« :من لقيت من وراء هذا
احلائط من ي�شهد �أن ال �إله �إال اهلل م�ستيقن ًا بها قلبه فب�شره باجلنة ،فقال له عمر  :ال تفعل ف�إين
�أخ�شى �أن يتكل النا�س عليها؛ فخلهم يعملون ،فقال ر�سول اهلل  :فخلهم»(. )2
وهذا يدل على رجوع النبي  حني ظهر له امل�صلحة التي نطق بها عمر بن اخلطاب .)3(
 .3الن�ص النظامي.
ً
ً
ّ
واملوكل ثم ي�صدر نظاما مينع من العمل مبا هو متفق عليه؛ كمثل
وبيانه �أن العقد يكون مربما بني املحامي ِ
تغيري االخت�صا�ص �أو املدينة �أو �إلغاء هذا النوع من الدعاوى �أو ا�ستخراج حجج اال�ستحكام يف منطقة
احلرمني ال�شريفني ونحو هذا مما لي�س فيه �إرادة للطرفني؛ بل بقوة النظام كما ُي�سميه �أهل االخت�صا�ص
النظامي(.)4

 )1العقود الدرية (.)286/1
(� )2أخرجه م�سلم يف �صحيحه برقم احلديث ( ) 253/1 ( )31باب الدليل على من �أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطع ًا
(يارب نكون منها وملن �أمن على هذا الدعاء).
(� )3إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم ( .) 110/1
( )4راجع الالئحة التنفيذية لأعمال املحامني ال�صادرة من وزير العدل والتي ن�صيت على رقمها �ضمن هذا البحث؛ وكذا الأمر
امللكي ال�صادر يف جرائم غ�سيل الأموال وغريها مما هو مو�ضح يف املوقع النظامي لهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
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املطلب اخلامس
صور امتناع الرجوع يف عقد احملامي
و�إن تقرر رفع عقد املحامي بالرجوع �إال �أن من ال�صور التي ميتنع فيها الرجوع ما يلي:
 .1املخالفة الشرعية:
فال ي�صح للمحامي الرجوع يف هبته من �أعمال يقدمها احت�ساب ًا �أو �أجرة وهبها؛ فهذه ونحوها خمالفة
�شرعية؛ فقد جاء يف احلديث عن ر�سول اهلل � أنه قال« :العائد يف هبته كالكلب يقيء ثم يعود يف
قيئه»( .)1و�صورة هذه امل�س�ألة:
�أن املحامي قد يتقدم بالعمل ببع�ض العقود احت�ساب ًا �أي :جمان ًا؛ ولي�س له �إال نيته بطلب الثواب من اهلل
تعاىل.
فهل للمحامي �أن يرجع عن هذه الهبة �أو ال ؟
فنقول :ال يخلو حال هذا املحامي وهبته من واحد من حالتني:
احلالة الأوىل� :أن يكون قد انتهى من القيام بعمل العقد ومل يبق �إال �أن ي�ستلم �أجرته من ِّ
املوكل.
وهذه احلالة ميكن القول ب�أنها عني النهي الذي ورد يف حديث ر�سول اهلل  املذكور �أعاله فالأجرة قد
�أ�سقطها هبة – وهذا ما تناولته عن�صر ًا م�ستق ًال يف العن�صر التايل .-
احلالة الثانية� :أن يكون املحامي مل يبد�أ ب�أعمال العقد �أو �أنه قام بالبع�ض منها.
ّ
املوكل؛ فكل عمل قام به
فمرد امل�س�ألة �إىل �أن النظر �إىل القب�ض �أو ما كان يف حكم القب�ض؛ وهذا من جهة ِ
املحامي وفيه �أجرة قد وهبها للمو ِّكل تكون يف حكم القب�ض بيد ِّ
املوكل؛ ُويكن ا�ستظهار �أقوال الفقهاء 
يف لزوم هذه الهبة من عدمها وفق الأقوال التالية:
القول الأول� :أن لزومها بالقب�ض �أو ما كان يف حكم القب�ض وهو قول جمهور الفقهاء من احلنفية وال�شافعية
وبع�ض املالكية والراجح عند فقهاء احلنابلة  جميع ًا(.)2
وقد ا�ستدلوا مبا جاء يف �صحيح م�سلم �أن ر�سول اهلل  قال« :يقول ابن �آدم مايل مايل ،قال :وهل لك يا
�آبن �آدم من مالـك �إال ما �أكلت ف�أفنيت� ،أو لب�ست ف�أبليت� ،أو ت�صدقت ف�أم�ضيت»(.)3
وال ميكن �أن تكون ما�ضية �إال بقب�ضها؛ ِّ
واملوكل من املحامي �إذا وهبه العمل بال �أجرة؛ فح�صول العمل
وحتققه؛ قب�ض حكمي لهبة املحامي بيد ِّ
املوكل.
القول الثاين� :أنها تلزم مبجرد �صدور القبول من �أحدهما والقبول من الآخر وهذا مذهب بع�ض فقهاء
املالكية وهو مذهب الظاهرية(.)4
(� )1أخرجه م�سلم يف �صحيحه كتاب الهبات باب حترمي الرجوع يف ال�صدقة والهبة حديث رقم ( .) 241/3 ( ) 1622
( )2تبيني احلقائق ( )91 /5؛ مغني املحتاج لل�شربيني ( )400/2؛ وحا�شية الد�سوقي ( )101/4؛ واملبدع البن مفلح ( .)363/5
((( �أخرجه م�سلم يف �صحيحه كتاب الزهد والرقائق ( )142/10برقم (.)3
( )٤حا�شية الد�سوقي ()101/4؛ واملحلى البن حزم (.)128-127/9
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وهذا الفريق قد ا�ستدلوا بعموم الأدلة ومنها احلديث يف �أول هذا العن�صر (.)1
والراجح واهلل �أعلم هو القول الثاين والذي �صدرت بدليلهم لبيان العن�صر الأول؛ فلي�س من التنا�سب
العديل �أن يكون املحامي الذي هو و�سيلة للعدل؛ �أن ُيخلف وعده يف هبته ب�أن يقوم بالعمل بال �أجرة؛ وتكون
�أخالقه مهزومة �أمام املال وطلبه؛ وقد وعد بعدم رغبته فيه(.)2
 .2الساقط ال يعود.
وقد و�ضعتُ ن�ص القاعدة الفقهية؛ لكونها �صاحلة يف �صور االمتناع من الرجوع؛ و�صاحلة ب�أن تكون ت�سبيب ًا
فقهي ًا ق�ضائي ًا؛ ف�إذا �أ�سقط املحامي الأجرة �أو بع�ضها؛ �أو �أ�سقط ِّ
املوكل العمل �أو بع�ضه؛ ف�إن ال�ساقط ال
يعود(.)3
والفرق بني هذا العن�صر والذي �سبقه؛ ب�أن املخالفات ال�شرعية هي حمظورات قد يقع فيها �أحد الطرفني
غ�ش �أو تدلي�س ونحو هذا؛ بخالف عن�صر ال�ساقط ال يعود فك�أنه حق
متنع من رجوعه كهبة مقبو�ضة؛ �أو ٍ
ثابت يف ملك يده و�أ�سقطه؛ ف�سامح عن كامل �أجرته �أو ما بقي منها؛ فيكون هذا الإ�سقاط مانع ًا من الرجوع
فيه و�إن مل يكن يف �أ�صله حمظور ًا �شرعي ًا.
· استثناء فقهي:
من جمال الفقه الإ�سالمي �أنه �إذا قرر حكم ًا وورد عليه اال�ستثناء؛ ف�إن الفقهاء ال يغفلون عن ذكره
وتو�ضيحه وهنا �سبق وتقرر حكم رفع عقد املحامي بالرجوع؛ ولنفرت�ض �أن املحامي كان عقده مع ولده �أو
العك�س مبعنى �أن �أحدهما �أب ًا �أو �أم ًا للآخر وح�صل رجوع يف �أجرة �أو قيام بعمل؛ فهل املنع من الرجوع يكون
وارد ًا على الأب والأم فيما لوكانا �أو �أحدهما طرف ًا يف عقد املحاماة ؟
ولأهمية امل�س�ألة ومكانة الوالدين يف القران الكرمي و�أحكام الإ�سالم عموم ًا وللأثر الأدبي يف تناولها
وعر�ضها باخت�صار ف�أقول �إن الفقهاء اختلفوا على قولني:
القول الأول :ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية ،واملالكية ،وال�شافعية ،واحلنابلة ،والظاهرية �إىل جواز
رجوع الوالدين �أو �أحدهما فيما �أعطياه لولديهما(.)4
وا�ستدلوا يف هذا اال�ستثناء بحديث عبداهلل بن عبا�س � أن ر�سول اهلل  قال« :ال يحل لرجل �أن ُيعطي
لرجل عطية �أو يهب هبة ثم يرجع فيها �إال الوالد فيما ُيعطي ولده؛ ومثل الذي يرجع يف عطيته �أو هبته
( )١ومن عموم الأدلة قوله تعاىل ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ وقوله تعاىل ﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ ومل �أذكرها
�أعاله دفع ًا للتكرار.
( )٢ومما ُيقال يف هذا :ال تقولن �إذا ما مل تُرد �أن تتم الوعد يف �شي نعم  /ح�سن قول نعم من بعد ال وقبيح قول ال من بعد نعم.
( )٣ر�سائل ابن جنيم احلنفي ()25..3؛ والقواعد الفقهية للنذوي (.)373
( )٤تبيني احلقائق ()91 /5؛ والبحر الرائق ( ) 290/7؛ وحا�شية الد�سوقي ( )101/4؛ وال�شافعية يذكرون تف�صي ًال جمي ًال يف
الرجوع فيقولون :رجوع لغري �أب �أو رجوع من �سائر الأ�صول انظر مغني املحتاج لل�شربيني ( ) 401 -400/2؛؛ واملبدع البن
مفلح ()363/5؛ وك�شاف القناع للبهوتي ()313 -300؛ واملحلى (.)127/9
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كالكلب ي�أكل ف�إذا �شبع قاء ثم عاد يف قيئه»(.)1
القول الثاين:ذهب بع�ض املالكية وقول عند ال�شافعية و�صحيح الرواية يف مذهب احلنابلة يف الأم فقط
بعدم جواز رجوعها(.)2
وا�ستدلوا بحديث جابر � أن ر�سول اهلل  قال�« :أنت ومالك لأبيك»(.)3
وا�ستدلوا �أي�ض ًا مبا جاء يف حديث ر�سول اهلل � أنه قال�« :أنت ومالك لوالدك؛ �إن �أوالدكم من ك�سبكم؛
فكلوا من ك�سب �أوالدكم» (.)4
ووجه الداللة� :أن النبي  خ�ص ذكر الأب دون الأم.
قلتُ  :واهلل �أعلم �أن الفهم ب�أن احل�صر للأب دون الأم بعيد؛ وخا�صة �أن حبيبنا حممد  خري من علم
الب�شرية ف�ضل الوالدين؛ وكان ُخ ُلقه القر�آن؛ والقر�آن جمع بينهما؛ �إ�ضافة �إىل �أن ر�سول اهلل � أوتي
جوامع الكلم؛ وكتب اللغة ت�ؤكد �أن الأم ُيقال لها« :وال ٌد ووالد ٌة»(.)5
والراجح واهلل �أعلم هو القول الأول؛ ولإمتام الفائدة الفقهية يف هذه امل�س�ألة ف�إن بع�ض الفقهاء �أ�شار �إىل
�أن رجوع الأب ال يق�صد به الإ�ضرار بابنه غالب ًا(.)6
كما �أن بع�ض الفقهاء �أ�شار �إىل معنى جميل يف رجوع الوالدين �أو �أحدهما فقيد قبول رجوع الأم ب�أن يكون
االبن كبري ًا �سواء كان الأب حي ًا �أو ال؛ و�إن كان االبن �صغريا فيقبل رجوعها مع وجود الأب؛ وهذا فيه معنى
عدم الإ�ضرار باالبن و�أن يف الرجوع م�صلحة قدرها والداه(.)7

((( �صحيح اجلامع ال�صغري برقم (  ) 1267/2 ( )7655وهو حديث �صحيح جاء بطريقني عن ابن عبا�س وابن عمر.
((( ُن�سب البن قا�سم من املالكية انظر بداية املجتهد البن ر�شد ()248/2؛ ومغني املحتاج ()402-401/2؛ والإن�صاف ( .)149/7
((( �صحيح اجلامع ال�صغري برقم (  )311/1 ( )1486وجاء من طريق �آخر عن �سمرة وابن م�سعود .
((( �صحيح اجلامع ال�صغري برقم (  )311/1( )1487وجاء من طريق �آخر.
((( القامو�س املحيط (  )417مادة ( ولد ).
((( املهذب ( .) 447/1
((( ال�شرح الكبري ( ) 111-110/4وحا�شية الد�سوقي (.)111-110/4
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املطلب السادس
التكييف الفقهي للرجوع يف عقد احملامي وأثره يف حكم القاضي
�إذا كانت �صفة العقد بني املحامي ِّ
واملوكل هي اجلواز ،فلكل واحد منهما ب�إرادته املنفردة ترك العقد،
وهذا ال يكون يف �صفة العقد الالزم بني الطرفني.
ف�إذا ما افرت�ضنا �أن عقد املحامي هو وكالة بينه وبني ِّ
املوكل ف�إنه �صفة عقد الوكالة بينهما هي اجلواز
فهل ُيكن �أن يكون فيه الرجوع ؟
و�إذا ما افرت�ضنا ب�أن �صفة العقد بينهما هي اللزوم كعقد الإجارة فهل ميكن لأحدهما الرجوع �إذا قام
له �سببه وموجبه(.)1
واملسألة ُيكن حتريرها من صورتني متقاربتني:

ال�صورة الأوىل :هل الرجوع ينح�صر بالعقد اجلائز؟ ُويكن للمحامي �أو ِّ
املوكل ترك العقد ب�إرادته
املنفردة فيكون هذا هو الرجوع !.
ال�صورة الثاين :متقرر فقه ًا ب�أن عقد الوكالة عقد جائز فهل العقد بني املحامي ِّ
واملوكل �إذا كان جمرد
عقد وكالة ثم دخل املال فيه عو�ض ًا �أو مقاب ًال �أو �أجرة على عمل الوكالة؛ فهل تنتقل �صفة عقد الوكالة من
اجلواز �إىل اللزوم ؟(.)2
فهذه امل�س�ألة اختلف الفقهاء � إىل �أقوال ُيكن ح�صر ما هو موجود يف كتبهم نحو ثالثة �أقوال:
القول الأول� :أن �صفة عقد املحامي ِّ
واملوكل �إذا كان عقد وكالة هي اجلواز مطلق ًا �سواء �أكان على
()3
�أعمال الوكالة مقابل مايل – �أجرة – �أم ال وهذه هو قول جمهور الفقهاء .
القول الثاين� :أن �صفة عقد الوكالة بني املحامي ِّ
واملوكل هي اللزوم لدخول الأجرة على �أعمال الوكالة
وهو لبع�ض املالكية(.)4
القول الثالث :قالوا بالتف�صيل ف�إن كان الرجوع قبل البدء يف العمل ف�إن عقده عقد وكالة وهو جائز
( )1انظر تف�صيل الإمام ابن قدامة لأ�ضرب العقود الأربعة والتي تدور بني اجلواز واللزوم ( .)49-48/6
(� )2أنظر مل�س�ألة الإدخال على العقد يف كتاب املغني ( .)30/6
( )3البحر الرائق ( ) 187/7؛ تبيني احلقائق ( ) 286/4؛ وغاية البيان للرملي ( )210؛ والكايف البن قدامة ()250/2؛ والإن�صاف
للمرداوي (.)368/5
( )4التاج والإكليل للمواق ()215/5؛ والذخرية للقرايف (.)9/8
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ب�إرادة املتعاقد املنفردة؛ و�إذا كان بعد البدء يف العمل ف�إن العقد الزم على ِّ
املوكل من املحامي لكونه الدافع
للمال؛ وجائز للمحامي لكونه الوكيل وبهذا قال بع�ض املالكية(.)1
األدلة:
أدلة أصحاب القول األول:

ا�ستدلوا بعموم قول اهلل تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾()2؛
وبعموم قول اهلل تعاىل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾.)3( »..

وا�ستدلوا مبا رواه جابر بن عبد ااهلل � أنه قال� :أردت اخلروج ف�أتيت النبي  ف�سلمت عليه،
وقلت له� :إين �أردت اخلروج �إىل خيرب ،فقال� :إذا �أتيت وكيلي فخذ منه خم�سة ع�شر و�سق ًا ،ف�إن ابتغى منك
�آية ،ف�ضع يدك على ترقوته(.)4
وبق�صة عروة البارقي ر�ضي اهلل عنه ( )5حني �أعطاه ر�سول اهلل  دينارا لي�شرتي له �شاة؛ فا�شرتى
�شاتني بدينار وباع �إحداهما بدينار؛ ورجع لر�سول اهلل  فدعا له بالربكة يف بيعه وكان لو ا�شرتى الرتاب
لربح فيه(.)6
وجه الداللة� :أن عقد الوكالة هي تربع و�إح�سان واهلل يقول �سبحانه ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ﴾( )7فكيف يكون حم�سن ًا ثم نلزمه فال تتغري �صفة عقد الوكالة من اجلواز �إىل اللزوم و�إن دخل

على �أعمالها الأجرة.

ومن العقل قالوا� :أن الإلزام فيه �ضرر بالطرفني فقد ين�ش�أ للمحامي ترك العمل �أو ين�ش�أ للمو ِّكل من
املحامي �إلغاء التوكيل؛ فالقول بالإلزام فيه �ضرر؛ والر�سول  نهى عن ذلك فقال« :ال �ضرر وال �ضرار»

()8

تعليل القول الثاني:

قالوا ب�أن دخول املال ب�أن يكون عو�ض ًا على �أعمال الوكالة ينقل �صفة اجلواز �إىل �صفة اللزوم؛ لأنه مل
( )1امل�صدران ال�سابقان.
(� )2سورة الن�ساء� ،آية (.)35
(� )3سورة الكهف� ،آية ( .)19
( )4قال عنه ابن حجر يف امل�شكاة حديث ح�سن ( )188/3؛ وقد �أورده ابن حزم يف املحلى وقال مل نحتج �إال بخرب �صحيح )244/8 0
قا�ض بها؛ وتويف �سنة (73هـ)  ،انظر:
( )5هو ال�صحابي اجلليل عروة بن اجلعد وا�سم �أبيه عيا�ض ،وقد �سكن الكوفة وهو �أول ٍ
الإ�صابة البن حجر ( ) 489-488/4؛ وتقريب التهذيب البن حجر (  )674مادة رقم (  )4590والكامل البن الأثري(.)243/2
(� )6صحيح البخاري مع فتح الباري برقم (  )3642مع فتح الباري ( .)731/6
(� )7سورة التوبة� ،آية (.)91
( )8من حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما واحلديث له عدة طرق يقوي بع�ضها بع�ض ًا وقال عنه الزيلعي يف ن�صب الراية « :رجاله
رجال ثقات رجال م�سلم « �أنظر :ن�صب الراية للزيلعي ()385-384/4؛ و�إرواء الغليل للألباين ( .)410-408 /3
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يعد العقد من التربعات؛ بل هو من املعاو�ضات؛ ف�أخذ املحامي للأجرة على �أعمال املحامي لي�س تربع ًا وال
وكالة جمردة؛ بل هو عقد �إجارة وعقد الإجارة الزم(.)1
تعليل القول الثالث:

�أن عمل املحامي بعد توكيله على الأعمال التي يكون فيها مقابل مايل؛ هو من باب اجلعالة والتي قال
اهلل عنها ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾(.)2

ف�إذا كان الرجوع بعد البدء بالعمل فهو عقد الزم يف حق ِّ
املوكل لكونه هو اجلاعل؛ بخالف املحامي
فهو العامل؛ فيكون العقد يف حقه جائز ًا(.)3
وبعد الدرا�سة والنظر يف الأقوال والأدلة لكل قول ف�إن القول الأول له حظه من الدليل �إال �أنه عند
النظر يف �أدلتهم فهي ال تخرج عن اال�ستدالل بعموم الأدلة التي �أجازت عقد الوكالة؛ وعليه ف�إن القول
الراجح هو القول الثاين؛ وتعليلهم ال ُيعطل العمل بالن�صو�ص ال�شرعية التي ذكرها �أ�صحاب القول الأول؛
بل فيه جمع لأدلة جواز عقد الوكالة مع �أدلة لزوم عقد الإجارة؛ مع و�ضوح االنتقال يف �صفة العقد من كونه
تربع بالوكالة �إىل كونه معاو�ضة بالإجارة؛ فيكون العقد بني املحامي ِّ
واملوكل الزم ًا �إذا كانت �أعمال الوكالة
ب�أجرة متفق عليها(.)4
ويت�ضح �أثر ما �سبق تقريره يف حكم القا�ضي يف منطوقه؛ فمتى كان للمحامي �أو ِّ
املوكل الرجوع عن
العقد ل�سبب ي�ستوجبه �أثبت هذا الرجوع ق�ضا ًء ،وك�أن العقد مل يكن بينهما من �أ�صله؛ ومتى كانت ال�صفة
بني طريف العقد اللزوم كان له �أثره الوا�ضح يف منطوق احلكم ويكون الرجوع معترب ًا من حني توفر �سببه.

( )1منت اخلرقي مع �شرح الزرك�شي (.)577/2
(� )2سورة يو�سف� ،آية (.)72
( )3امل�صادر الفقهية ال�سابقة.
( )4التاج والإكليل (.)215/5
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اخلامتة

وبعد حمد اهلل و�شكره؛ والثناء على ف�ضله بالتمام؛ ف�إن �أ�صبت فمن توفيقه؛ و�إن �أخط�أت فمن نف�سي؛
و�أ�ستغفر اهلل �أو ًال و�آخر ًا؛ و�أحرر هنا �أهم نتائج البحث وما و�صلت �إليه وفق التايل:
�	.1أن املحامي يجب �أن يكون يف عقده ويف رفعه للعقد عنوان ًا عدلي ًا و�أنه حمقق لذلك.
 .2من مهارة املحامي �أن ُيدرك ،ما هي �صفة العقد التي حتفظ حقوقه يف �أداء عمله؟
 .3من �أمانة املحامي �أن يو�ضح للمو ِّكل �أثر العقد ومعاين امل�صطلحات التي ي�ستخدمها يف عقده.
�	.4أن رفع عقد املحامي يكون بواحد من ثالثة :الإقالة� ،أو الف�سخ� ،أو الرجوع.
�	.5أن عقد املحامي �إذا كان وكالة فقط ف�إنه يكون عقد ًا جائز ًا.
�	.6أن عقد املحامي �إذا كان �إجارة ف�إنه يكون عقد ًا الزم ًا.
�	.7أن الإقالة يف عقد املحامي تكون على عقد الزم.
�	.8أن الف�سخ يكون من موجبه وقد يكون من �أ�صل العقد.
�	.9أن الإقالة تعني ك�أن العقد مل يكن من �أ�صله.
� . 10أن الرجوع ثمرته الف�سخ؛ ولي�س كل ف�سخ معناه الرجوع.
� . 11أن الف�سخ فيه معنى اجلزاء �أي احلكم على ال�شيء؛ وهذا املعنى ال يكون يف الإقالة والف�سخ.
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فهرس املصادر واملراجع

 .1القران الكرمي.
 .2الأ�شباه والنظائر على مذهب �أبي حنيفة لزين العابدين ابن جنيم؛ طبعة 1؛ �سنة 1413هـ؛ دار الكتب العلمية؛
بريوت لبنان.
 .3الأ�شباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه ال�شافعية جلالل الدين ال�سيوطي؛ حتقيق :البغدادي؛ طبعة 2؛ �سنة
1414هـ؛ دار الكتاب العربي؛ بريوت لبنان.
�	.4أ�صول الفقه الإ�سالمي لوهبة الزحيلي؛ طبعة 1؛ �سنة 1406هـ؛ دار الفكر.
�	.5إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل للإمام الألباين ؛ طبعة 2؛ �سنة 1405هـ؛ املكتب الإ�سالمي،
بريوت.
 .6الإ�صابة يف متييز ال�صحابة البن حجر الع�سقالين؛ حتقيق :البجاوي؛ دار نه�ضة م�صر القاهرة.
�	.7إعالم املوقعني عن رب العاملني البن اجلوزي؛ حتقيق :ال�صبابطي؛ طبعة 1؛ �سنة 1414هـ؛ دار احلديث.
القاهرة.
 .8الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي؛ حتقيق :الفقي؛ طبعة 1؛ دار �إحياء الرتاث العربي،
بريوت ،لبنان .
�	.9أني�س الفقهاء لقا�سم القونوي؛ حتقيق :الكبي�سي؛ طبعة 1؛ �سنة 1406هـ؛ دار الوفاء ،جدة ،ال�سعودية.
 . 10البحر الرائق �شرح كنز الدقائق البن جنيم احلنفي؛ النا�شر� :سعيد كميني باك�ستان.
 . 11بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع للكا�ساين احلنفي؛ حتقيق :على معو�ض وعبداملوجود؛ طبعة 1؛ �سنة
1408هـ؛ دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 . 12بداية املجتهد ونهاية املقت�صد البن ر�شد املالكي؛ دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
 . 13التاج والإكليل للمواق املالكي؛ طبعة2؛ �سنة  1398هـ؛ دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
 . 14تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام البن فرحون املالكي؛ حتقيق :جمال علي؛ طبعة 1؛ �سنة
1416هـ؛ دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 . 15تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق للزيلعي احلنفي؛ طبعة �سنة 1313هـ؛ دار الكتاب الإ�سالمي .
 . 16التعريفات للجرجاين؛ ت الأبياري؛ طبعة 4؛ �سنة  1418هـ؛ دار الكتاب العربي ،بريوت ،لبنان.
 . 17تف�سري الن�صو�ص يف الفقه الإ�سالمي ملحمد �أديب �صالح؛ ط 5؛ �س 1429هـ؛ املكتب الإ�سالمي ،بريوت،
لبنان.
 . 18تقريب التهذيب البن حجر الع�سقالين؛ حتقيق� :أبو الأ�شبال ال�صغري؛ تقدمي :د .بكر �أبو زيد؛ طبعة 1؛ �سنة
1416هـ؛ دار العا�صمة.
 . 19التلخي�ص للحافظ الذهبي بذيل امل�ستدرك للحاكم؛ النا�شر مكتب املطبوعات الإ�سالمية؛ حلب؛ دار الباز
مكة املكرمة.
 . 02حا�شية الد�سوقي املالكي بهام�ش ال�شرح الكبري للدردير؛ حتقيق :علي�ش؛ دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
 . 21حا�شية ابن عابدين احلنفي رد املحتار على الدر املختار؛ طبعة �سنة 1421هـ؛ دار الفكر  ،بريوت ،لبنان.
 . 22حا�شية املحقق �سعد اهلل �أفندي احلنفي بهام�ش فتح القدير البن الهمام؛ طبعة 1؛ �سنة 1389؛ مطبعة
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

م�صطفى احللبي و�أوالده مب�صر.
 .حا�شية حممد �أمني امل�شهور بابن عابدين احلنفي؛ حتقيق :عبداملوجود ومعو�ض؛ طبعة 1؛ �سنة 1415هـ؛ دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .الذخرية للقرايف املالكي؛ حتقيق :حجي؛ طبعة 1؛ �سنة 1994م؛ دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
 .ر�سائل ابن جنيم َّ
للعلمة ابن جنيم احلنفي؛ طبعة 1؛ �سنة 1400هـ؛ دارالكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .الرو�ض املربع �شرح زاد امل�ستقنع ملن�صور البهوتي؛ حتقيق :حممد عو�ض؛ طبعة 4؛ �سنة 1412هـ؛ دار الكتاب
العربي.
�ُ .سنن احلافظ حممد بن ماجه؛ حتقيق :عبدالباقي؛ �سنة 1395هـ؛ دار �إحياء الرتاث العربي.
�ُ .سنن الدارقطني؛ حتقيق� :سيد مياين؛ دار املعرفة؛ �سنة 1386هـ؛ بريوت ،لبنان.
 .ال�شرح ال�صغري للقطب ال�شهري بالدردير املالكي بهام�ش بلغة ال�سالك؛ طبعة الأخرية؛ �سنة 1372هـ؛ مطبعة
م�صطفى احللبي و�أوالده مب�صر.
 .ال�شرح الكبري للدردير مع حا�شية الد�سوقي؛ حتقيق :علي�ش؛ دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
� .شرح العناية على الهداية للبابرتي احلنفي بهام�ش فتح القدير البن الهمام؛ طبعة 1؛ �سنة 1389هـ؛
م�صطفى احللبي و�أوالده مب�صر.
� .شرح القواعد الفقهية ملحمد الزرقا؛ بقلم :م�صطفى؛ طبعة 4؛ �سنة 1417هـ؛ دار القلم دم�شق.
� .شرح خمت�صر الرو�ضة للطويف؛ طبعة 1؛ �سنة 1410هـ؛ م�ؤ�س�سة الر�سالة.
� .شرح منتهى الإرادات ملن�صور البهوتي؛ طبعة 2؛ �سنة 1416هـ؛ عامل الكتب.
� .صحيح اجلامع ال�صغري وزيادته للألباين؛ �إ�شراف ال�شاوي�ش؛ طبعة 3؛ �سنة 1408هـ؛ املكتب الإ�سالمي.
� .صحيح البخاري مع فتح الباري البن حجر الع�سقالين ؛ حتقيق :اخلطيب؛ ترقيم :عبدالباقي؛ طبعة 3؛
�سنة 1407هـ؛ مطبعة ال�سلفية؛ القاهرة ،م�صر.
� .صحيح م�سلم مع �شرح النووي؛ حتقيق :ال�صبابطي ،وحازم ،وعامر؛ طبعة 1؛ �سنة 1415هـ؛ دار احلديث
القاهرة.
� .ضوابط العقود يف الفقه الإ�سالمي للبعلي؛ طبعة 1؛ �سنة 1985م؛ مطبعة ال�شروق عمان الأردن.
�.ضوابط العقود يف الفقه الإ�سالمي للرتكماين؛ طبعة 1؛ دار ال�شروق؛ �سنة 1401هـ؛ ال�سعودية.
 .العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية َّ
للعلمة ابن عابدين؛ طبعة 2؛ �سنة 1300هـ؛ دار املعرفة بريوت
لبنان.
 .غاية البيان �شرح بن ر�سالن للرملي؛ دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
 .فتح القدير البن الهمام احلنفي؛ طبعة 2؛ دار الفكر ،بريوت ،لبنان .
 .الفرع البن مفلح احلنبلي؛ حتقيق :حازم؛ طبعة 1؛ دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .الفروق للقرايف املالكي؛ دار عامل الكتب ،بريوت.
 .القامو�س املحيط للفريوز�آبادي؛ طبعة 1؛ �سنة 1406هـ؛ م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت.
 .القرارات الإدارية وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية للدكتور ف�ؤاد حممد؛ طبعة �سنة 1424هـ ـ مركز
البحوث مبعهد الإدارة العامة.
 .القواعد البن رجب احلنبلي دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .القواعد الفقهية للندوي؛ تقدمي :الزرقا؛ طبعة 2؛ �سنة؛ 1412هـ؛ دار القلم ،دم�شق.
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د .عبدالرحيم بن مرداد بن عوا�ض احلارثي

49
50
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 .ك�شاف القناع عن منت الإقناع ملن�صور البهوتي؛ حتقيق :هالل؛ طبعة 1؛ �سنة 1402هـ؛ دار الفكر ،بريوت،
لبنان.
 .الكايف البن قدامة احلنبلي؛ حتقيق:الرتكي؛ طبعة 1؛ �سنة 1417هـ؛ دار هجر.
 .الكامل يف التاريخ البن الأثري؛ حتقيق :عبدال�سالم؛ طبعة 1؛ �سنة 1417هـ؛ دار الكتاب العربي بريوت لبنان.
 .الكليات – معجم امل�صطلحات والفروق – لأبي البقاء الكفوي احل�سيني؛ طبعة 2؛ �سنة 1982م؛ من�شورات
الثقافة؛ دم�شق �سوريا.
 .ل�سان العرب البن منظور؛ طبعة 1؛ �سنة 1410هـ؛ مطبعة الر�شد بالريا�ض.
 .املح�صول يف �أ�صول الفقه البن العربي؛ حتقيق :اليدري وفودة؛ ط 1؛ دار ،البيارق ،عمان.
 .املبدع البن مفلح احلنبلي؛ طبعة �سنة 1400هـ؛ املكتب الإ�سالمي.
 .املب�سوط لل�سرخ�سي احلنفي؛ طبعة �سنة 1409هـ؛ دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
 .منت اخلرقي مع �شرح الزرك�شي؛ حتقيق :بن دهي�ش؛ طبعة 2؛ �سنة 1418هـ؛ دار خ�ضر ،بريوت ،لبنان.
 .املحلى البن حزم الظاهري؛ حتقيق :جلنة �إحياء الرتاث العربي؛ دار الآفاق اجلديدة ،بريوت ،لبنان.
 .خمتار ال�صحاح للرازي؛ طبعة 1406هـ؛ د القبلة للثقافة الإ�سالمية وم�ؤ�س�سة علوم القران ،بريوت.
 .خمت�صر خليل املالكي؛ حتقيق :حركات؛ دار الفكر ،بريوت.
 .املدخل الفقهي العام الفقه الإ�سالمي يف ثوبه اجلديد مل�صطفى الزرقا؛ طبعة 10؛ �س 1387هـ؛ د الفكر.
 .امل�ستدرك على ال�صحيحني للحافظ احلاكم الني�سابوري؛ النا�شر مكتبة املطبوعات الإ�سالمية؛ حلب؛ دار
الباز مكة املكرمة.
 .امل�سند للإمام �أحمد  حتقيق� :شرح �أحمد �شاكر؛ �سنة 1392هـ؛ دار املعارف مب�صر.
 .معجم مقايي�س اللغة البن فار�س؛ حتقيق :هارون؛ ط 1399هـ؛ دار الفكر ،بريوت .لبنان .
 .مغني املحتاج �إىل معرفة �ألفاظ املنهاج للخطيب ال�شربيني ال�شافعي ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
 .املغني البن قدامة؛ حتقيق :الرتكي واحللو؛ طبعة 2؛ �سنة 1412هـ ،دار هجر ،القاهرة.
 .املهذب لل�شريازي ال�شافعي؛ دار الفكر ،بريوت ،لبنان .
 .املنثور يف القواعد للزرك�شي ال�شافعي؛ حتقيق :حممود؛ طبعة �سنة 1405هـ.
 .موقع املحكمة الإدارية بال�شبكة العنكبوتية ق�سم الأحكام الق�ضائية.
 .مواهب اجلليل للحطاب املالكي؛ طبعة 2؛ �سنة 1398هـ؛ دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
 .الهداية �شرح البداية؛ للح�سني املرغيناين؛ املكتبة الإ�سالمية.
 .نتائج الأفكار يف ك�شف الرموز والأ�سرار لقا�ضي زاده تكملة فتح القدير البن الهمام؛ طبعة 1؛ �سنة 1389هـ؛
مطبعة م�صطفى احللبي و�أوالده مب�صر.
 .ن�صب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي احلنفي؛ قابله و�صححه عوامة؛ طبعة 1؛ �س 1418هـ؛ م الريان،
بريوت ،لبنان.
 .نظام املحاماة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوقع ال�شبكة العنكبوتية لهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
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