
  (54) من نكت القرآن

 صيًماخ   وال تكن لمخائنين  

 

 وال تكن لمخائنين   بين الناس بما أراك الله  بالحق لتحكم   إنا أنزلنا إليك الكتاب  ) -
 .105النساء ( خصيًما

( ن كان خو اًنا أثيًماب  م  ح  ال يه  الل   هم إن  أنفس   وال تهجادْل عن الذين يختانون  ) -
 .107النساء 

 نالقيامة أم م   عنهم يوم   ن يجادله الل  الحياة الدنيا فم  م عنهم في ها أنتم جادلته ) -
 .101النساء ( عميهم وكيلً  يكونه 

ْب خطيئًة أو إثًما ثم ي ْرم  به بريًئا فقد احتمل  وم  ) - ثًما مبيًنا ن يكس  ( بههتاًنا وا 
 .112النساء 

 

 : خصيًما

 .وكيلً في الخصومة مخاصًما، مدافًعا، محامًيا،

 

 :ال تجادلْ 



 .ال تدافعْ 

 

 :يختانون

 .يخونون

 

 :أقوال المفسرين

فل يجوز ألحد أن . ل والمتهم في الخصومة ال تجوزط  بْ عن المه  أو الوكالة النيابة
 .ق  ح  عمم أنه مه عن أحد إال بعد أن ي  ( دافعيه )خاصم يه 

 

 :نظام المحاماة

 :فاسد نظام المحاماة السائد في بمدان المسممين اليوم هو نظام غربي

يتوافق مع الشريعة اإلسلمية، وقد يصعب ذلك طالما أن يجب إصلحه لكي  -
 .المسممين يندرجون في األمم التابعة والضعيفة

ه لً  وازداد باطمه ط  بْ ل مه مين، وكمما كان الموك  ط  بْ المحامون يتوكمون عن المه  -
جرامه   .عالية جًداأكثر و ( أجور)حصل عمى  أتعاب ه استطاع المحامي أن ي  وا 

ذا به يالمحامي يتوك   -  !ق  ح  ه ويدافع عنه كأنه مه تبنى  باطم  ل عن فلن، وا 



كأن باع  ،المحامي قد يستغل حاجة بعض الناس، فإذا وقع أحدهم في مشكمة -
مه، ويتقاضى ل يوك  ل عنه، والموك  منزله بغبن فاحش، فإن المحامي يتوك  

استغلل  خرج المرء من استغلل المشتري ليدخل فيفي! المحامي منه المليين
 !المحامي

، وقد يرغب خصم زيد أن يتصل بمحاميه فيأبى ل لزيدالمحامي قد يتوك   -
سمع إال من طرف ال ي   !المحامي، ألنه غير مهتم بالحق، بل هو مهتم بالمال

 !واحد
يحتاجان إلى إصلح نظامان غربيان فاسدان، نظام المحاماة ونظام القضاء  -

سريع، لمتخفيف عن الناس في أجور المحامين، ورشاوى القضاة، والتطويل في 
 !ءات سنين ممتدة، وقد ال يحتاج األمر أكثر من دقائق لو صدقوااإلجرا

ة في المال إلى حقوقهم، ويتكبدون تكاليف باهظقد ال يصل أصحاب الحقوق  -
هو الذي  ،فالمحامي األلحن بحجته، واألكثر مهارة وأجًرا. والجهد والزمن

  !ينتصر في خاتمة المطاف، ولو عمى حساب حقوق العباد
من خلل  هم المجرمون والمافيات ع الدساتير والقوانين والموائحال يبعد أن واض -

فمتوا رتكبوا الجرائم ويه ، لكي ي  منا اليومالتي تحكم عال   النظم الميبرالية والرأسمالية
 !من العقاب

لحظة قتل )هم في لحظة المجرمون الظالمون يحصمون عمى ما ليس من حق   -
، والمظمومون يدوخون بين المحامين والقضاة وال (أو غصب أو سرقة

 !ترفع الرؤوس يا لها من نظم عادلة! يحصمون عمى ما هو من حقهم



 رفيق يونس المصري                                   م  16/3/2012الجمعة 

 

 


