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ضوابط النشــر
في مجــلة قضاء

1 أن يكون البحث لم يسبق نشره.

2 أن يكون البحث في ما يخدم مجال القضاء.

3 أن يتصف البحث بالجدة واألصالة.

فيذكــر  لمخطــوط؛  تحقيقــًا  البحــث  كان  إذا   4

الباحــث مــا يفيــد قيمتــه العلميــة وأنــه لم يســبق 
ــه. تحقيق

5 أن يلتــزم الباحــث بالمنهجيــة العلميــة لكتابــة 

البحــوث وتحقيــق المخطوطــات.
6 أال يتجــاوز عــدد الصفحــات )50 صفحــة(، ولهيئة 

التحريــر االســتثناء مــن ذلك.
7 أن يرفــق الباحــث ملخصــًا للبحــث باللغتيــن 

)العربيــة واإلنجليزيــة( بمــا ال يزيــد عــن مائتــي 
كلمــة.

8 أن يرفــق الباحــث نســخة مــن البحــث فــي 

قــرص مدمــج )CD( يحتــوي علــى البحــث بكاملــه 
بصيغــة )Word( عنــد إجازتــه للنشــر.

9 أن يكــون خــط األصــل )18( وخــط الهامــش )14(، 

.)Traditional Arabic( ونــوع الخــط
10 للمجلــة الحــق فــي نشــر البحــث علــى الموقع 

اإللكترونــي للجمعيــة بعــد إجازته للنشــر.
اإللكترونــي  البريــد  عبــر  البحــوث  ترســل   11

 )Word( بصيغتــي   mag@qadha.org.sa للمجلــة 
.)PDF(و

12 ال يحــق للباحــث نشــر البحــث قبــل مضي ســتة 
أشــهر مــن تاريــخ نشــره فــي المجلة.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وعىل آله وصحبه 
أمجعني.   أما بعد:

درجات  وأعىل  الرب  أعامل  أفضل  من  بالعدل  الناس  بني  احلكم  فإن  إِنَّ  بِٱۡلقِۡسِطۚ  بَۡيَنُهم  فَٱۡحُكم  َحَكۡمَت  ﴿ِإَوۡن  وتعاىل:  تبارك  قال   األجر)))؛ 
َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي 42﴾ ]سورة املائدة؛ آية 42[. ٱللَّ

وبام أنَّ َفْضَل الَوَسائِل ُمرتٌَّب عىل َفْضِل املقاِصِد)2)؛ فإنَّ مما يرجى دخوله 
يف هذا الفضل؛ البحوث والدراسات يف املجال القضائي؛ املبنية عىل النصوص 
الرشعية واملقاصد واألصول املرعية، والتي تعني القضاة واملحكمني لتسوية 

النزاع، وقطع اخلالف، واحلكم بالعدل.
واألنظمة  متكاثرة،  والنوازل  متغرية،  احلياة  طبيعة  أن  املعروف؛  ومن 
يراه  ملا  الشؤون؛  وترتيب  القواعد،  وتنظيم  األحوال،  ملعاجلة  تباعًا؛  تصدُر 
املنظم من مصلحة مرجوة، أو درء مفسدة حمتملة؛ وبناًء عليه؛ فإنه يقع عىل 
العلوم الرشعية؛  القضائي، وأساتذة  املجال  الباحثني واملتخصصني يف  عاتق 
منهجية  وفق  النوازل،  لدراسة  واملبادرة  بأبحاثهم؛  املتغريات  تلك  مواكبة 
علمية، ومعلومات رصينة مستمدة من أصول العلم واملعرفة، وفهم للواقع 

واملامرسة العملية.
املباركة،  بالدنا  يف  القضائية  بالتطبيقات  العناية  أمهية  إىل  اإلشارة؛  جتدُر 
واإلفادة من املدونات املتميزة، يف الدراسات الفقهية والنظامية؛ بحيث تنال 

املقدمات املمهدات البن رشد 2/ 256-255.  (((
القواعد الصغرى للعز بن عبد السالم ص 44 و40).  (2(

كلمة رئيس التحرير
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املتخصصة  املعرفة  وإثراء  والبحث،  والتعليق  والنظر،  العرض  من  حظها 
باإلفادة من دراسة األحكام القضائية دراسة حتليلية من حيث التكييف الفقهي 
والنظامي للوقائع، وتطبيق وتفسري النص يف الواقعة، وما طرأ عىل حمل النزاع 
من التعديالت والقرارات، وإبداء الرأي يف العالقة بني احلكم القضائي وحمل 
البحث، وختريج القضايا والنوازل املعارصة عىل القواعد والضوابط الفقهية، 

فهذا مما يثري الباحثني، واملهتمني يف هذا املجال.
األبحاث  من  بعدد  جديد  من  عليكم  تطل  قضاء  جملة  فإن  وختامًا؛ 
املتخصصة املتنوعة؛ آماًل أن تكون مفيدًة ومثمرة، سائاًل اهلل العظيم أن يبارك 

يف اجلهود، وأن يسدد اخلطى، وأن يكتب األجر والثواب.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

رئيس تحرير مجلة قضاء
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قاعدة

شرط الواقف
كنص الشارع

دراسة فقهية مقارنة

د. عبد المجيد بن محمد السبيل
amsubaeel@uqu.edu.sa

األستاذ المشارك بجامعة أم القرى
كلية الدراسات القضائية واألنظمة

قسم الدراسات القضائية
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املقدمة
احلمد هلل ذي الفضل واإلحسان، واجلود واإلنعام، والصالة والسالم عىل 

سيد ولد عدنان، وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد:
من  لنفسه  العبد  يدخره  ما  وأعظم  والطاعات،  األعامل  أجل  من  فإن 
له  يوقف وقفًا جتري  أن  املامت؛  احلياة وبعد  أجره يف  له  الصدقات، ويكتب 

حسناته، وتكتب له آثاره، وينتفع الناس به أزمنة مديدة، وقرونًا عديدة.
الوقف،  عىل  أصحابه  حث    النبي  هدي  من  كان  وقد 
اخلطاب  بن  عمر  أن    عمر  ابن  حديث  ففي  فيه،  أمته  وترغيب 
 أصاب أرضًا بخيرب فأتى النبي  يستأمره فيها، فقال: يا 
رسول اهلل، إين أصبت أرضًا بخيرب، مل أصب ماالً قط هو أنفس عندي منه، فام 
ْقَت هبا(( فتصدق هبا عمر،  تأمرين به؟ قال: ))إْن ِشْئَت َحبَّْسَت أْصَلها وَتَصدَّ

أنه ال يباع أصلها وال يورث. رواه البخاري ومسلم))).
))إَِذا   قال:   أن رسول اهلل  ويف حديث أيب هريرة 
َماَت اإلْنَساُن اْنَقَطَع عنْه َعَمُلُه إِلَّ ِمن َثَلَثٍة: إِلَّ ِمن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع 

بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو له(( رواه مسلم)2).
َّا يلحُق املؤمَن  وعنه ، قال: قال رسول اهلل : ))إنَّ ِم
َمه ونرَشه، وولًدا صاحًلا تَرَكه، وُمصحًفا  من عملِِه وحسناتِه بعَد موتِه: ِعلًم علَّ
بيِل بناُه، أو َنًرا أجراُه، أو صَدقًة أخرَجها  َثه، أو مسِجًدا بناُه، أو بيًتا لبِن السَّ ورَّ

تِه وحياتِه، َيلَحُقُه من بعِد موتِِه(( رواه أمحد وابن ماجه))). من مالِه يف ِصحَّ

رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، رقم 7)27؛ ومسلم يف   (((
صحيحه، كتاب الوصية، باب الوقف، رقم 2)6).

رواه يف صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، رقم ))6).  (2(
رقم  اخلري،  الناس  معلم  ثواب  باب  سننه،  يف  ماجه  وابن   ،8845 رقم  مسنده،  يف  أمحد  رواه   (((

242، وحسنه األلباين يف اإلرواء، 29/6.
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وقد بادر أصحاب رسول اهلل  هلذا الباب العظيم من أبواب 
اخلري والرب، حتى قال جابر بن عبد اهلل : »ما أعلم أحدًا ذا مقدرة من 
أصحاب رسول اهلل  من املهاجرين واألنصار إال حبس ماالً من 

ماله، صدقه موقوفة، ال تشرتى وال تورث وال توهب«))).
وقال اإلمام الشافعي : »مل حيبس أهل اجلاهلية فيام علمته دارًا، وال 

أرضًا؛ تربرًا بحبسها، وإنام حبس أهل اإلسالم«)2).
لذا فإن العناية باألوقاف بيانًا ألحكامها، وتربعًا هبا، وتنمية هلا، ورصفها 
وهو  اإلسالم،  أهل  شعار  من  هو  والثواب،  األجر  ابتغاء  الناس؛  ينفع  فيام 
ملجتمعاته،  التنمية  وحتقيق  أفراده،  بني  والتكافل  التعاون  مظاهر  من  مظهر 

وسد حاجات الناس، والرقي به يف مجيع جماالت احلياة الطيبة.
والوقف يف اإلسالم يقدر عليه أكثر الناس؛ إذ ليس له صورة واحدة، وال 
نوعًا معينًا من األموال، وال مرصفًا واحدًا فقط، بل هو أعم من ذلك كله، إذ 
هو شامل لكل األموال التي ينتفع هبا مع بقاء عينها، فمن شاء أوقف كتابا، 
ومن شاء أوقف آنية، أو كرسيا، ونحو ذلك مما يقدر عليه أكثر املسلمني، ومن 
أو غري  أرضًا  أو  دارًا  أو  أو مستشفى،  أوقف مسجدا،  مال  له سعة من  كان 

ذلك.
لذا رأيت احلاجة قائمة للكتابة يف أمر الوقف، ورأيت أن مدار كثري من 
أحكامه عىل رشط الواقف، فاخرتت قاعدة فقهية هي من أهم القواعد املتعلقة 
برشط الواقف تكون حماًل للبحث والدراسة، فكان هذا البحث الذي جعلت 

عنوانه: )قاعدة: رشط الواقف كنص الشارع، دراسة فقهية مقارنة(.

رواه اخلصاف يف أحكام األوقاف، وأورده األلباين يف اإلرواء، 29/6 ومل خيرجه.  (((
األم، 54/4، وانظر: حاشية العبادي عىل حتفة املحتاج، 5/6)2.  (2(
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األربعة،  املذاهب  أصحاب  عند  معناها  وبينت  القاعدة،  فيه  رشحت 
لعناية  القيم يف معناها؛  ابن  تيمية، وتلميذه  ابن  بينت رأي شيخ اإلسالم  ثم 
الشيخني هبذه القاعدة وتفصيلهام القول فيها، ولعناية أهل العلم من القضاة 

واملفتني وغريهم بأقواهلام.
وقصدت من هذا التفصيل حترير كل مذهب وقول عىل حدة، وإيراد ما 
قد يوجد من تفسري أو قيد أو غريه يف واحد من تلك املذاهب، كام بينت أدلة 
هذه القاعدة، وتطبيقاهتا يف كل مذهب، مع تنوع يف هذه التطبيقات بحسب 
استثناء يف مذهب آخر؛  به يف مذهب قد يكون  التطبيق  املذاهب، فام يصلح 
الواحد  الفرع  بحث  الباحث  مقصود  وليس  التطبيق،  يف  النظر  الختالف 
ودراسته عىل املذاهب األربعة؛ ألن هذا حمله الفقه املقارن، وإنام املقصود ذكر 
مجلة من الفروع يف كل مذهب يدل عىل عمل املذهب بالقاعدة وتطبيقهم هلا 
يف مسائل عديدة، واختالف أنظار الفقهاء يف دخول الفرع حتت هذه القاعدة 

أو خروجه منها ليكون استثناء ال فرعا.
الدراسات السابقة:

مل أجد بعد البحث من أفرد الكالم عن هذه القاعدة ببحث مستقل، وإنام 
جاء الكالم عليها جمماًل وخمترصًا يف بعض كتب الفقه وقواعده.

أسباب اختيار املوضوع:
اخرتت الكتابة يف هذا املوضوع ألسباب عديدة، منها:

هبا، . ) لينهض  به؛  للنهوض  األمة  وحاجة  اإلسالم،  يف  الوقف  أمهية 
حفظ  يف  الرشيعة  مقاصد  لتحقيق  اخلري؛  روافد  من  رافدًا  ويكون 

الرضوريات اخلمس، والنهوض بأفراده، وحتقيق مصاحلهم.
أبواب اخلري، وحرص . 2 الباب من  الرشيعة اإلسالمية هبذا  بيان عناية 

الصحابة  عليه.
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حاجة كثري من الناس للتبرص بأحكام الوقف، وأمهها رشوط الواقف . )
التي عليها مدار كثري من أحكامه؛ من صحة الوقف أو فساده، وبقائه 
القائم عليه،  أو تعطله، وكيفية الترصف فيه، وتوزيع غلته، وأحكام 

ونحو ذلك.
املرتتبة . 4 واآلثار  الوقف،  أحكام  يف  أثرها  وعظيم  القاعدة،  هذه  أمهية 

عليها فقهًا وقضاء.
أهداف البحث:

هيدف هذا البحث لتحقيق العديد من األمور، أمهها:
رشح هذه القاعدة، وبيان معناها، وذكر أدلتها، وبيان مذاهب الفقهاء . )

فيها، ومجع مجلة من فروعها ومسائلها.
تقريب كثري من أحكام الوقف، وترتيب أحكامها؛ لينتفع هبا أصحاب . 2

الشأن واملهتمني بأمر األوقاف.
شؤونه . ) بمختلف  الوقف  عىل  وأثرها  الواقف،  رشوط  أمهية  إيضاح 

وأحكامه.
منهج البحث وحدوده:

يتناول هذا البحث الكالم عن قاعدة: )رشط الواقف كنص الشارع( يف 
حدود موضوعها املتعلق برشط الواقف واألحكام املرتتبة عليها يف ضوء هذه 

القاعدة.
وقد رست فيه عىل املنهج الوصفي والذي اقتضته طبيعة موضوعه.

العلمية األكاديمية، ولعل  املعروفة يف األبحاث  فيه اإلجراءات  واتبعت 
من أمهها:

بيان مذاهب األئمة األربعة يف رشح هذه القاعدة، وبيان فروعها.. )
توثيق املذاهب والنصوص واألقوال من مصادرها املعتمدة.. 2
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عزو اآليات القرآنية إىل سورها بذكر اسم السورة، ورقم اآلية.. )
أحدمها . 4 أو  الصحيحني  يف  منها  كان  فام  واآلثار؛  األحاديث  ختريج 

كالم  بيان  مع  غريمها  من  خرجته  وإال  بذلك،  واكتفيت  منه  خرجته 
أهل العلم عليه.

وبيانًا . 5 للنص،  توضيحًا  املناسبة  أماكنها  يف  الرتقيم  عالمات  وضع 
للمعنى.

الضبط بالشكل ملا حيتاج لذلك من األسامء واأللفاظ.. 6
بيان معاين املصطلحات واأللفاظ الغريبة.. 7

خطة البحث:
جاء البحث يف مقدمة اشتملت عىل: أمهية املوضوع، والدراسات السابقة، 
وأسباب اختياره، وأهداف البحث، واملنهج املتبع فيه، وحدوده وإجراءاته، ثم 
خطته، واملشتملة عىل مبحث متهيدي، ومخسة مباحث، ثم اخلامتة، والفهارس، 

وتفصيلها كالتايل:
املبحث التمهيدي: يف رشح ألفاظ القاعدة.

املبحث األول: رشوط الواقف.
املبحث الثاين: رشح القاعدة، وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: رشح القاعدة يف املذهب احلنفي.
املطلب الثاين: رشح القاعدة يف املذهب املالكي.

املطلب الثالث: رشح القاعدة يف املذهب الشافعي.
املطلب الرابع: رشح القاعدة يف املذهب احلنبيل.

املطلب اخلامس: رشح القاعدة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم.

املطلب السادس: اخلالصة والرتجيح.
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املبحث الثالث: أدلة القاعدة.
املبحث الرابع: تطبيقات القاعدة، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تطبيقات القاعدة يف املذهب احلنفي.
املطلب الثاين: تطبيقات القاعدة يف املذهب املالكي.

املطلب الثالث: تطبيقات القاعدة يف املذهب الشافعي.
ملطلب الرابع: تطبيقات القاعدة يف املذهب احلنبيل.

املبحث اخلامس: املستثنيات من القاعدة، وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول: مستثنيات القاعدة يف املذهب احلنفي.
املطلب الثاين: مستثنيات القاعدة يف املذهب املالكي.

املطلب الثالث: مستثنيات القاعدة يف املذهب الشافعي.
املطلب الرابع: مستثنيات القاعدة يف املذهب احلنبيل.

ثم خامتة البحث، وتشتمل عىل أهم نتائجه، وتوصياته.
ثم فهرس املصادر واملراجع.

الكريم،  لوجهه  خالصًا  وجيعله  البحث،  هبذا  ينفع  أن  تعاىل  اهلل  أسأل 
ويتجاوز بمنه وكرمه عن الزلل والتقصري، إنه نعم املوىل ونعم النصري.
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املبحث التمهيدي
يف رشح ألفاظ القاعدة

أولً: معنى الرشط:
الرشط لغة:

ط لغة له معان متعددة، منها: العالمة. وأرشاط اليشء: أوائله))). الرَشَ
والرشط: إلزام اليشء والتزامه يف البيع ونحوه، كالرشيطة)2).

ط واشرتط  ط وَيرْشُ وجيمع عىل رشائط ورشوط، وقد رشط عليه كذا َيرْشِ
عليه))).

بوقوعه،  يقع  بأمر  متعلِّق  معلوم  حكم  كّل  ُط:  ْ »الرشَّ األصفهاين:  وقال 
قيل  ومنه  كذا،  ْطُت  اْشرَتَ وقد  اِئُط،  ورَشَ يٌط  ورَشِ له،  كالعالمة  األمر  وذلك 

ُط«)4). َ للعالمة: الرشَّ
الرشط اصطلحًا:

للرشط يف االصطالح معان متعددة، ومن أهم هذه املعاين:
تعريفه عند األصوليني: هو ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده 
وجود، وال عدم لذاته)5). وأما عند الفقهاء فهو خمتلف باختالف أبواب الفقه 

ومسائله، وأهم معانيه عندهم ثالثة)6):

لسان العرب، 29/7) وانظر: هتذيب اللغة، ))/))2؛ مقاييس اللغة، )/260 )رشط(.  (((
لسان العرب، 29/7)، تاج العروس، 9)/404 )رشط(.  (2(

الصحاح، )/6))) وانظر: العني، اخلليل بن أمحد، 4/6)2 )رشط(.  (((
املفردات، ص258.  (4(

رشح الكوكب املنري، )/452 وانظر: روضة الناظر، )/248.  (5(
انظر: رشح الكوكب املنري، )/)45، رشح املنتهى، 27/2، )/)))، حاشية الروض املربع،   (6(

ابن قاسم، 92/4)، 252/6؛ نظرية الرشط، الشاذيل، ص48.
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للصالة.  رشط  الطهارة  كقوهلم:  األصوليني.  عند  كمعناه  األول:  املعنى 
وهذا املعنى تدخل فيه بعض رشوط الواقف، كمن وقف دارًا عىل الفقراء، 
مل ينزل فيها من ليس بفقري، ألنه يلزم من عدم الفقر عدم السكنى، ولكن ال 
الفقراء  الدار ال تسع كل  يلزم من هذا الرشط أن يسكن فيها كل فقري، فإن 

وإنام بعضهم، فيكون الرشط هنا باملعنى األول.
منفعة،  فيه  له  ما  العقد  بسبب  اآلخر  املتعاقدين  أحد  إلزام  الثاين:  املعنى 
كالرشوط يف البيع. وهذا املعنى هو الغالب عىل رشوط الواقف، فإهنا رشوط 
الواقف حتصيل منفعة، أو حتقيق مصلحة، وإذا فقد ذلك الرشط  قصد منها 

فقدت تلك املنفعة فلم يصح اإلخالل برشطه.
املعنى الثالث: بمعنى الرشط اللغوي، وهو: ترتيب يشء غري حاصل يف 
احلال عىل يشء حاصل أو غري حاصل بإِْن أو إحدى أخواهتا، كتعليق الطالق 

بفعل أمر أو تركه.
وهذا املعنى يمكن أن تدخل فيه بعض رشوط الواقف كمن قال: إن حفظ 
فالن القرآن فله ريع الوقف، وإال فهو للفقراء، فإن الريع يكون للمذكور متى 
حفظ القرآن عند من يصحح هذا الرشط وإال مل يستحق شيئًا، وهذا الرشط 

يدخل فيه املعنى الثاين أيضًا.
وهذا الرشط اللغوي هو ما يطلق عليه عند األصوليني: مفهوم الرشط، 
الشوكاين:  قال  به،  االحتجاج  عىل  واألكثر  خالف،  به  والعمل  اعتباره  ويف 
»إنكار ذلك مكابرة، وأحسن ما يقال ملن أنكره: عليك بتعلم لغة العرب، فإن 

إنكارك هلذا يدل عىل أنك ال تعرفها«))).

80/2)؛  العضد،  رشح  89/2)؛  الكلوذاين،  التمهيد،  وانظر:   .27( ص  الفحول،  إرشاد   (((
املفاهيم، وأورد تفريقًا من  أنه أقوى  البحر املحيط، 7/4) ونقل  اإلحكام، اآلمدي،84/2؛ 

بعض الوجوه بني الرشط اللغوي ومفهوم الرشط.
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ثانيًا: معنى الوقف:
الوقف لغة:

الوقف لغة له معان متعددة، منها: احلبس، يقال: وقف الدار للمساكني 
َوقفًا، إذا َحبَّسها، وال يقال: أوقفها باأللف إال يف لغة رديئة))).

والواقف: احلابس لعينه، إما عىل ملكه أو عىل ملك اهلل تعاىل)2).
الوقف اصطلحًا:

تعريفه يف كل  هنا  وأذكر  للوقف،  تعريفهم  الفقهاء يف  عبارات  اختلفت 
مذهب من املذاهب األربعة:

1- تعريف احلنفية:
صاحبيه،  عند  معناه  عن    حنيفة  أيب  عند  الوقف  معنى  خيتلف 
باملنفعة.  الواقف، والتصدق  فالوقف عند أيب حنيفة: حبس العني عىل ملك 
والوقف عنده جائز غري الزم، كالعارية، ومنفعة الوقف عنده ترصف إىل جهة 
له  وجيوز  وقفه،  عن  يرجع  أن  فله  الواقف،  ملك  عىل  العني  وتبقى  الوقف، 

بيعه، ويورث عنه، ألن العني عنده حمبوسة عىل ملك الواقف.
وأما عند الصاحبني فهو: حبس العني عىل حكم ملك اهلل تعاىل. فيزول 
ملك الواقف عنه إىل اهلل تعاىل عىل جهة تعود منفعته إىل العباد. وعىل هذا فعند 

الصاحبني: يلزم الوقف، وال يباع، وال يوهب، وال يورث))).

الصحاح، 44/4)، تاج العروس، 467/24 وانظر: لسان العرب، 4898/6 )وقف(.  (((
املعجم الوسيط، 2/)05) وجعل هذا معناه عند الفقهاء )وقف(.  (2(

انظر: املبسوط، 2)/27؛ العناية رشح اهلداية، 6/)20؛ فتح القدير، 6/)20.  (((
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2- تعريف املالكية:
عرف ابن عرفة الوقف بأنه: إعطاء منفعة يشء، مدة وجوده، الزمًا بقاؤه، 
يف ملك معطيه، ولو تقديرًا))). وقال غريه: حبس عني ملن يستويف منافعها عىل 

التأبيد)2).
3- تعريف الشافعية:

بقطع  عينه،  بقاء  مع  به،  االنتفاع  ممكن  مال  حبس  بأنه:  الشافعية  عرفه 
الترصف يف رقبته، عىل مرصف مباح))).

4- تعريف احلنابلة:
عرفه املوفق ابن قدامة بأنه: حتبيس األصل، وتسبيل املنفعة)4).

وقال غريه: حتبيس مالك، مطلق الترصف، ماله املنتفع به، مع بقاء عينه، 
إىل  تقربًا  بر،  جهة  إىل  ريعه  يرصف  رقبته،  يف  وغريه  املالك  ترصف  بقطع 

اهلل  تعاىل)5).
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : »أقرب احلدود يف الوقوف أنه: كل 
عني جتوز عاريتها «)6). وقال املرداوي معلقًا عىل كالم شيخ اإلسالم: »أدخل 

يف حده أشياء كثرية، ال جيوز وقفها عند اإلمام أمحد واألصحاب«)7).

رشح حدود ابن عرفة، 9/2)5، وانظر: رشح املخترص، اخلريش، 78/7.  (((
مواهب اجلليل، 8/6).  (2(

حتفة املحتاج، 5/6)2، وانظر: حاشية قليويب، )/98.  (((
املقنع، ص)6)، وانظر: الرشح الكبري، 6)/)6).  (4(

املطلع، ص285، وانظر: اإلنصاف، 6)/62).  (5(
الفتاوى الكربى، 426/5 وانظر: اإلنصاف، 6)/62).  (6(

اإلنصاف، 6)/62). ومن األمثلة عىل ذلك: أن شيخ اإلسالم يرى جواز وقف الدهن عىل   (7(
املسجد ليوقد فيه خالفًا للمذهب. انظر: االختيارات، ص247.
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وأسلمها  التعريفات،  أرجح  هو  يظهر  فيام    قدامة  ابن  وتعريف 
يبقى اخلالف  لكن  األربعة،  املذاهب  عليه يف  متفق  قدر  املعارضة، وهو  من 
يف معنى هذا التعريف، ويف ذكر قيود أخرى، فأبو حنيفة يرى أنه حتبيٌس عىل 
ليكون هلل  الواقف  ملك  أنه حتبيس خرج عن  الواقف، واجلمهور عىل  ملك 
فيه،  تعاىل، ويبقى اخلالف فيام يصح حتبيسه من األموال، وفيام يصح رصفه 
وفيمن يصح رصفه له، وهي مباحث تفصيلها يف كتب اخلالف، وبحثها هنا 

خيرج عن املقصود من تعريف الوقف.
ثالثًا: معنى النص:

النص لغة:
الرجل:  وانتص  السري))).  يف  رفعتها  أي:  ناقتي،  نصصت  ومنه:  الرفع، 
احلديث:  ونصصت  العروس)2).  منصة  ومنه:  الناس،  عىل  مرتفعًا  انتصب 

رفعته إىل صاحبه. ونص كل يشء: منتهاه))).
النص اصطلحًا:

ما ال حيتمل إال معنى واحدًا. وقيل: ما ال حيتمل التأويل)4).
وقد يطلق النص عىل الظاهر، قال ابن قدامة: »وال مانع منه، فإن النص يف 

اللغة بمعنى الظهور«)5).
ق بعضهم بني معنى النص عند املتكلمني وعند غريهم، ففي املسودة:  وفرَّ
عن  منقول  وهذا  ظاهرًا،  ولو  بنفسه  يفيد  الذي  القول  املحكم:  عىل  »النص 

املغرب يف ترتيب املعرب، 05/2) وانظر: الزاهر، ص)27، القاموس املحيط، ص6)8.  (((
الزاهر، ص)27 وانظر: مقاييس اللغة، ص962 )نص(.  (2(

انظر: جممل اللغة، ص628، خمتار الصحاح، ص589؛ طلبة الطلبة، ص62.  (((
التعريفات، ص)24 وانظر: نزهة اخلاطر، 2/))، أصول الفقه، السلمي، ص90).  (4(

روضة الناظر، 2/)).  (5(
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الشافعي وإمامنا وأكثر الفقهاء. وقوم يطلقونه عىل القطعي دون ما فيه احتامل، 
وهذا هو الغالب عىل عرف املتكلمني«))).

وقد يطلق النص عىل الدليل النقيل، كقول الفقهاء: دليلنا النص والقياس، 
ويعنون بالنص هنا: الكتاب والسنة)2).

وقال الكفوي يف بيان معناه: »نقل يف االصطالح إىل الكتاب والسنة، وإىل 
ما ال حيتمل إال معنى واحدًا«))).

رابعًا: معنى الشارع:
الشارع لغة:

اسم فاعل من رشع، يرشع، رشعًا. ورشع: سن)4)، قال اجلرجاين: »الرشع 
يقال: رشع اهلل كذا، أي: جعله طريقًا  البيان واإلظهار،  اللغة: عبارة عن  يف 
ومذهبًا، ومنه: املرشعة«)5). والرشيعة: ما رشع اهلل لعباده، والظاهر املستقيم 

من املذاهب)6).
والشارع: العامل الرباين العامل املعلم، وكل قريب)7).

الناس  مورد  وهي  الرشيعة،  من  مأخوذ  الدين،  والرشيعة:  والرشع 
املاء من  أو تشبيهًا برشيعة  لالستسقاء، سميت بذلك لوضوحها وظهورها، 
حيث إن من رشع فيها عىل احلقيقة املصدوقة روى وتطهر، ومجعها: رشائع)8).

املسودة، ص574.  (((
أصول الفقه، السلمي، ص90) وانظر: الكليات، ص908.  (2(

الكليات، ص908.  (((
خمتار الصحاح، ص 05)؛ القاموس املحيط، ص 946 )رشع(.  (4(

التعريفات، ص 26))رشع(.  (5(
القاموس املحيط، ص 946 )رشع(.  (6(
القاموس املحيط، ص 946 )رشع(.  (7(

انظر: املفردات، ص 258؛ املصباح املنري، ص 8)) )رشع(.  (8(
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الشارع اصطلحًا:
من  والدين  اهلل،  رشع  فالرشع   ،((( اهلل  هو  واملرشع  الشارع 
نُوٗحا﴾  بِهِۦ   ٰ َوصَّ َما  ٱدّلِيِن  ّمَِن  لَُكم  َع  ﴿َشَ تعاىل:  قال  سبحانه،  عنده 
 سنن  اآلية)2)، وقال عبد اهلل بن مسعود: »إن اهلل رشع لنبيكم 

اهلدى«  احلديث))).
 ، وقد ُأطلق لفظ الشارع عند بعض أئمة اإلسالم عىل النبي
ولعل مرادهم يف ذلك أن النبي  مبلغ للرشيعة، مرسل هبا، ومبني 
ألحكامها، كام جاء ذلك رصحيًا يف آيات من كتاب اهلل)4)، فصح اإلطالق هبذا 
، بل هي من عند اهلل  االعتبار، وال يراد قطعًا أن الرشيعة منه 

وحده سبحانه.
وهذا اإلطالق سائغ لغة أيضًا، فقد قال الزبيدي: »الشارع يف اللغة: هو 
العامل الرباين العامل املعلم... ويطلق عليه  لذلك، وقيل: ألنه 

رشع الدين، أي: أظهره وبينه«)5).
النبي  عىل  الشارع  لفظ  إطالق  يصح  ال  أنه  إىل  العلامء  بعض  ذهب  وقد 

: وال عىل أحد من البرش، قال الشيخ بكر أبو زيد ،
»وأما يف لغة العلم الرشعي فإن هذا املعنى اللغوي ال جتد إطالقه يف حق 
يقال  فال  املطهرة،  الرشيعة  علامء  من  عامل  حق  يف  وال   ، النبي 
اهلل سبحانه وتعاىل  إىل  إسناد ذلك  فإن قرص  لبرش: شارع وال مرشع... هلذا 

ومها من صفاته سبحانه، وليسا من أسامئه، فلم يرد يف كتاب اهلل، ومل يثبت يف سنة رسول اهلل   (((
. أهنام من أسامئه 

سورة الشورى: )).  (2(
رواه مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد، باب صالة اجلامعة، رقم 654.  (((

كام يف اآليات التالية: املائدة: 67، األحزاب: 46، النحل: 44.  (4(
تاج العروس، )266/2.  (5(
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أخذ يف كتب علامء الرشيعة عىل اختالف فنوهنم صفة التقعيد، فال نرى إطالقه 
عىل برش حسب التتبع، وال يلزم من اجلواز اللغوي اجلواز الرشعي«))).

سبحانه  املوىل  هبا  يراد  أن  الكلمة  هذه  إطالق  يف  األصل  أن  شك  وال 
سبحانه،  غريه  مرشع  وال  حقيقة،  املرشع  الشارع  هو  سبحانه  ألنه  وتعاىل، 

والرسول  مبلغ.
وال شك أنه ال يصح وال حيل إطالق هذا اللفظ بمعناه االصطالحي عىل 
 ، النبي  البرش كائنًا من كان إال أن يكون إطالقه عىل  أحد من 
  فإن الراجح جواز ذلك لغة ورشعًا إذا كان املقصود منه: أنه 
هو املبلغ لرشع اهلل، املبني له كام تقدم،قال تعاىل:﴿َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوٰى ٣ 

إِۡن ُهَو إِلَّ وَۡحٞ يُوَحٰ ٤﴾)2).
ألسنة مجع   عىل  النبي  الشارع عىل  وقد جرى إطالق لفظ 
من أئمة اإلسالم كشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وغريمها يف مواضع من 
 : كتبهم، ومن ذلك قول شيخ اإلسالم: »وأما إذا قال الشارع
))نصف النهار(( فإنام يعني به: النهار املبتدئ من طلوع الشمس«))). وقال: 
»وهذا تناقض ينزه عنه الشارع «)4). وقال أيضًا: »امللك الرشعي 
ابن  وقال   .(5(» الشارع  أباحه  الذي  الترصف  عىل  القدرة  هو 

القيم: »املسألة األوىل: إجياب الشارع  الغسل من املني...«)6).

معجم املناهي اللفظية، ص 509 )املرشع(.  (((
سورة النجم: )-4.  (2(

جمموع الفتاوى، 5/)47.  (((

جمموع الفتاوى، ))/25.  (4(
جمموع الفتاوى، 47/7.  (5(
إعالم املوقعني، 44/2.  (6(
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ما  أي:  النبي،  »ما سنه  النووية:  األربعني  العيد يف رشح  دقيق  ابن  وقال 
رشعه من األحكام، فرضًا أو نفاًل، إذ هو املرشع «))). وقال إمام 
.(2(» احلرمني: »نطق الشارع، نعني به: قول اهلل تعاىل، وقول الرسول
سول أيضًا شارٌع  وقال الشيخ عبد الرمحن الرباك: »اهللُ هو الشارع، والرَّ
َم رسوُله، إنَّ اهللَ ورسوَله  َم اهللُ وحرَّ َعَة تبليٍغ، هو شارٌع، وهلذا نقوُل: حرَّ رِشْ
َم، ونقوُل:  سوُل حرَّ َم، والرَّ َم بيَع اخلمِر، فنقوُل: اهللُ حرَّ ينهيانِكم، إنَّ اهللَ حرَّ
رشَعُه.  اهللِ  عن  مبلٌِّغ  تبليٍغ،  رشعَة  شارٌع  سوُل  فالرَّ كذا.  ورسوُلُه  اهللُ  أحلَّ 
 ،-- سوَل م تارًة يعنوَن به الرَّ ارَع كأهنَّ والفقهاُء يطلقوَن الشَّ
يف  والشارع  »املرشع  بيه:  ابن  الشيخ  وقال  سوَل«))).  الرَّ به  يريدون  ما  كثريًا 
 يطلق عليه الشارع ألنه  احلقيقة هو اهلل سبحانه وتعاىل، ونبيه 

.(4(» يبلغ عن اهلل
 ، وال شك أن األوىل قرص هذا اإلطالق عىل املرشع حقيقة وهو اهلل

لكن إطالقه عىل النبي  إطالق صحيح سائغ.
وبناء عىل ما سبق، يمكن القول يف معنى القاعدة إمجاالً: أن رشط الواقف 
كنص الكتاب والسنة يف فهمه وداللته ووجوب العمل به، فام كان من رشوط 
﴿ثََلَٰثَة  تعاىل:  قوله  يف  ثالثة  كالعدد  الرصيح،  كالنص  فهو  رصحيًا  الواقف 
قُُروٓءٖۚ﴾، وما كان من رشوط الواقف ظاهرًا فيعامل معاملة النص الظاهر من 
الكتاب والسنة، وهكذا. وسيأيت املراد به تفصياًل عند كل مذهب من املذاهب 

األربعة يف رشح القاعدة إن شاء اهلل.

ص 4).  (((
الربهان، )/4)2.  (2(

فتوى للشيخ يف موقعه الرسمي عىل النت.  (((
فتوى رسمية للشيخ يف النت.  (4(
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املبحث األول
رشوط الواقف

اختلف الفقهاء فيام يصح من رشوط الواقف وما ال يصح، وفيام يأيت بيان 
خمترص ملذاهب الفقهاء األربعة، وقول شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم يف 
ذلك؛ متهيدًا لرشح القاعدة، لُيعَلم ما الرشط الذي يكون كنص الشارع من 

رشوط الواقف، وما ال يكون كذلك))).
أولً: رشوط الواقف عند احلنفية:

إىل  الوقف  عىل  وأثرها  صحتها  حيث  من  الواقف  رشوط  احلنفية  قسم 
ثالثة أقسام:

القسم األول: رشوط صحيحة:
وهي الرشوط التي ال تنايف مقتىض الوقف، وليس فيها خمالفة لنصوص 

الشارع وقواعده املقررة، وال تؤدي إىل رضر بالوقف أو مستحقيه.
وهذه الرشوط جيب العمل هبا، وال تصح خمالفتها، ملا فيها من مصلحة 

الوقف، وحتقيق مقصد الواقف، وذلك كاشرتاط الغلة جلهة معينة.
القسم الثاين: رشوط باطلة يف نفسها، غري مبطلة للوقف:

وهي الرشوط املنهي عنها، أو تكون خمالفة للمقررات الرشعية، أو ليست 
يف مصلحة املستحقني. فهذه يصح معها الوقف ألهنا ال تنايف مقتضاه، لكن 
يبطل فيها الرشط فقط، وربام وقع اخلالف يف املذهب يف بعض املسائل هل 
يعود بطالن الرشط عىل العقد بالبطالن أيضًا أم ال؟ وسيأيت ذكر بعضها يف 

تطبيقات القاعدة إن شاء اهلل.

انظر: أحكام األوقاف، الكبييس، )/5)2؛ حمارضات يف الوقف، أبو زهرة، ص 6))؛ رشوط   (((
الواقفني وأحكامها، احلكمي، ص 5.
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القسم الثالث: رشوط باطلة يف نفسها، مبطلة للوقف:
وهي الرشوط التي تنايف اللزوم والتأبيد، كرشطه أن يبيع الوقف أو هيبه، 
له، بل غري  العقد تصري مبطلة  باطلة، وهي الرتباطها بصيغة  فهذه الرشوط 

منشأة له، فهي منافية ألصل الوقف ومقتضاه))).
ثانيًا: رشوط الواقف عند املالكية:

والرشط  فهو صحيح الزم.  أن كل رشط جائز رشعًا  إىل  املالكية  ذهب 
اجلائز عندهم هو كل رشط مل يرد املنع منه رشعًا، وليس منافيًا ملقتىض الوقف، 

وال رضر فيه عىل الواقف وال املستحقني، فيصح الرشط ولو كان مكروهًا.
فإن كان الرشط منافيًا ملقتىض الوقف، كأن يشرتط أن له بيع الوقف، أو 

هبته متى شاء، فالرشط باطل، ومبطل للوقف.
عدم  كرشط  مصلحته  غري  يف  لكنه  الوقف،  ملقتىض  منافيًا  يكن  مل  فإن 

إصالح الوقف من غلته، فالوقف صحيح، والرشط باطل)2).
ثالثًا: رشوط الواقف عند الشافعية:

نص الشافعية عىل أن األصل يف رشوط الواقف أهنا مرعية، يتعني العمل 
ملقتىض  منافيًا  وليس  املستحقني،  أو  الوقف،  مصلحة  حيقق  رشط  فكل  هبا، 

الوقف، فهو صحيح جائز.
قال الرشبيني: »األصل فيها: أن رشوط الواقف مرعية، ما مل يكن فيها ما 

ينايف الوقف«))).

الوقف،  أحكام  47؛  ص  الزرقا،  األوقاف،  أحكام  )/6)5؛  عابدين،  ابن  حاشية  انظر:   (((
الوقف،  ألحكام  اجلامع  6))؛  ص  زهرة،  أبو  الوقف،  يف  حمارضات  )/240؛  الكبييس، 

املشيقح، 58/2.
ألحكام  اجلامع  )/244؛  الكبييس،  الوقف،  وانظر: أحكام   88/4 الدردير،  الكبري،  الرشح   (2(

الوقف، املشيقح، 58/2.
مغني املحتاج، )/540.  (((
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فإن كان الرشط منافيًا ملقتىض الوقف، كرشط بيعه، فالرشط باطل، وكذا 
الوقف باطل عىل الصحيح عندهم. وتقدير املصلحة خيتلف فيه الفقهاء، ولذا 

يرد اخلالف يف بعض املسائل بناء عىل ذلك))).
رابعًا: رشوط الواقف عند احلنابلة:

فكل  واجلواز،  الصحة  الرشوط:  يف  عندهم  األصل  بأن  احلنابلة  اشتهر 
رشط يف العقد جائز، ويتعني العمل به ما مل يقم الدليل عىل املنع منه، كالرشط 

املنايف للوقف، أو املخل بمقصوده)2).
وعىل هذا: فيجب العمل بالرشط إذا كان واجبًا أو مستحبًا، بل ولو كان 

مباحًا مل يظهر قصد القربة منه فإنه جيب اعتباره والعمل به))).
وقد بنيَّ ابن قدامة  أن الرشط إذا كان منافيًا ملقتىض الوقف كرشط 
أن يبيعه أو هيبه متى شاء فإن الرشط باطل، والوقف باطل، قال: ال نعلم فيه 
خالفًا، ثم قال: »وحيتمل أن يفسد الرشط، ويصح الوقف، بناء عىل الرشوط 

الفاسدة يف البيع«)4).
خامسًا: رشوط الواقف عند شيخ اإلسلم ابن تيمية وابن القيم:

منها  حيل  فيام  فيها،  والرشوط  العقود  يف  قاعدة  اإلسالم  شيخ  ذكر 
وحيرم، وما يصح منها ويفسد، وبني فيها مذاهب الفقهاء من األئمة األربعة 

العزيز رشح الوجيز، 276/6؛ روضة الطالبني، 4/5))؛ اجلامع ألحكام الوقف، املشيقح،   (((
.62/2

انظر: املغني، 6/)2)، 9/)48؛ جمموع الفتاوى، 2/29))؛ إعالم املوقعني، )/259.  (2(
اإلنصاف، 6)/440؛ رشح املنتهى، 497/2 وانظر: أحكام الوقف، الكبييس، )/))2.  (((

املغني، 92/8).  (4(
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وغريهم)))، وذكر فيها اخلالف يف املسألة. وأذكر فيام يأيت نص كالمه يف ذلك 
:(2( خمترصا، مع ترصف يسري، ومجع ملا تفرق من كالمه

أولً:
اختلف الفقهاء يف املسألة عىل قولني:

)- أن األصل يف العقود والرشوط فيها احلظر إال ما ورد الرشع بإجازته، 
وهو قول أهل الظاهر، وكثري من أصول أيب حنيفة، والشافعي، وطائفة من 

أصحاب مالك وأمحد ُتبنى عىل ذلك.
2- أن األصل فيها اجلواز والصحة، وأصول أمحد أكثرها جيري عىل هذا، 
وهو أكثر الفقهاء األربعة تصحيحًا للرشوط، ومالك قريب منه، واختار هذا 

القول شيخ اإلسالم وانترص له))).
ثانيًا:

أصول أيب حنيفة تقتيض أنه ال يصحح يف العقود رشوطًا خيالف مقتضاها 
العقد  مقتىض  ينايف  رشط  كل  واعترب  الشافعي،  ذلك  يف  ووافقه  املطلق،  يف 
فهو باطل، لكنه يستثني مواضع للدليل اخلاص، وطائفة من أصحاب أمحد 
يوافقون الشافعي يف ذلك، ويقولون: كل رشط ينايف مقتىض العقد فهو باطل 

إال إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين)4).

بداية  496/5؛  حزم،  ابن  اإلحكام،  9/)48؛   ،(2(/6 املغني،  يف:  الفقهاء  خالف  انظر   (((
املجتهد، ص524؛ جمموع الفتاوى , 26/29) - 2))؛ إعالم املوقعني )/259.

جمموع الفتاوى، ))/57-60؛ إعالم املوقعني، )/27) وانظر: جمموع الفتاوى، ))/)4؛   (2(
الفروع، 600/4، اإلنصاف، 6)/442.

جمموع الفتاوى، 26/29)- 2))، وقال يف موضع آخر، 56/29) يف ذكر األقوال: ال حتل   (((
وال تصح إال بدليل، ال حتل وتصح حتى يثبت الدليل، تصح وال حترم إال بدليل، وهذا األخري 

هو اختياره.
جمموع الفتاوى، 27/29)- ))).  (4(
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ثالثًا:
عامة ما يصححه أمحد من العقود والرشوط فيها يثبته بدليل خاص من 
النبي  عن  اآلثار  من  والرشوط  العقود  تصحيح  يف  بلغه  ألنه  قياس،  أو  أثر 
 والصحابة ما ال جتده عند غريه من األئمة، وال يعارض ذلك 
العقد، أو مل يرد به نص، وقد يعتمد طائفة من  بكون الرشط خيالف مقتىض 

أصحابه يف تصحيح الرشوط عىل عمومات الكتاب والسنة))).
رابعًا:

العقد،  ينايف مقصود  العقد، وما  ينايف مقتىض  ما  فرق شيخ اإلسالم بني 
أو  النكاح،  يف  الطالق  كاشرتاط  العقد،  مقصود  ينايف  أن  املحظور  وجعل 
الفسخ يف العقد؛ ألن املقصود بالعقد الوفاء به، ويف اشرتاط ما ينايف املقصود 
مجع بني املتناقضني، وهذا الرشط باطل باالتفاق، بل هو مبطل للعقد عندنا، 
وكذا إذا كان منافيًا ملقصود الشارع فإنه يكون خمالفًا هلل ورسوله، فإن مل يكن 

كذلك فال وجه لتحريمه، بل الواجب ِحلُّه؛ ألنه عمل مقصود للناس)2).
خامسًا:

مقصود الرشوط: وجوب ما مل يكن واجبًا وال حرامًا. وكل ما كان حرامًا 
مباح  وكل  للوطء.  اجلارية  وإعارة  كالربا  يبيحه،  ال  فالرشط  الرشط  بدون 
بينهم  املسلمون  تعاقد  وإذا  ونحوه.  كالرهن  يوجبه،  فالرشط  الرشط  بدون 
عقودًا ال يعلمون حتريمها وال حتليلها، فإن الفقهاء مجيعهم - فيام يعلمه شيخ 

اإلسالم  - يصححوهنا، إذا مل يعتقدوا حتريمها))).

تقتيض  ونصوصه  أمحد  أصول   :(76  ،(69/29 أيضًا،  وقال   ،((2/29 الفتاوى،  جمموع   (((
جواز رشط كل ترصف فيه مقصود صحيح، وإن كان فيه منع من غريه، وأن اشرتاط الزيادة أو 

النقص عىل مطلق العقد جائز ما مل يمنع منه الرشع.
جمموع الفتاوى، 7/29))، 46)، 56).  (2(

جمموع الفتاوى، 48/29)- 49)، 59).  (((
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وقد نص شيخ اإلسالم عىل أن األعامل املرشوطة يف الوقف من األمور 
الدينية كالوقف عىل األئمة واملؤذنني ونحو ذلك تنقسم إىل ثالثة أقسام:

التي  واملستحبات  الواجبات  وهو  تعاىل،  اهلل  إىل  به  يتقرب  عمل  األول: 
رغب رسول اهلل  فيها، فهذا الرشط جيب الوفاء به.

الثاين: عمل هنى رسول اهلل  عنه هني حتريم، أو هني تنزيه، 
فاشرتاط مثل هذا الرشط باطل باتفاق العلامء.

الثالث: عمل ليس بمكروه يف الرشع وال مستحب، بل هو مباح مستوي 
أهل  من  واجلمهور  به،  الوفاء  بوجوب  العلامء  بعض  قال  فهذا  الطرفني، 
أنه رشط باطل. وال يصح عند اجلمهور أن  املذاهب املشهورة وغريهم عىل 

يشرتط الواقف إال ما كان قربة إىل اهلل تعاىل))).
قولني  عىل  العلامء  فيه  اختلف  فقد  األغنياء،  عىل  الوقف  ذلك:  ومثال 
مشهور، والصحيح عند شيخ اإلسالم أنه رشط باطل، ألن العمل إذا مل يكن 
قربة مل يكن الواقف مثابًا عىل بذل املال فيه، فيكون قد رصف املال فيام ال ينفعه 

ال يف حياته وال يف مماته)2).
لكنه  تيمية،  ابن  قول شيخه شيخ اإلسالم    القيم  ابن  وافق  وقد 

أورد تفصيالت وتوضيحات حيسن بياهنا وإيرادها:

هذا خالصة ما ذكر ، وانظر كالمه مفصاًل يف: جمموع الفتاوى، ))/57-60، وانظر:   (((
جمموع الفتاوى، ))/)4؛ الفروع، 600/4، اإلنصاف، 6)/442.

جمموع الفتاوى، ))/))، )). وقد بني شيخ اإلسالم أنه جيوز تغيري رشط الواقف إىل أمر آخر   (2(
الواقف  الفتاوى الكربى، 429/5: »جيوز تغيري رشط  إذا كان أصلح من املرشوط، فقال يف 
إىل ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختالف الزمان حتى لو وقف عىل الفقهاء والصوفية، 
فالقائمون  احلرم وعامرته  وإذا وقف عىل مصالح  اجلند،  إىل  اجلهاد رصف  إىل  الناس  واحتاج 
بالوظائف التي حيتاج إليها املسجد من التنظيف والفرش وفتح األبواب وإغالقها ونحو ذلك 

جيوز الرصف إليهم«.
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أبطله  ما  إال  الصحة  والرشوط  العقود  يف  »األصل   : قال  أولً: 
الشارع أو هنى عنه، وهذا القول هو الصحيح«))).

فهو  كتابه  وناقض  اهلل  حكم  خالف  رشط  كل  أن  القيم  ابن  يرى  ثانيًا: 
فهو  كتابه  يناقض  وال  حكمه  خيالف  ال  رشط  كل  وأن  كان،  ما  كائنًا  باطل 

الزم  بالرشط)2).
فيه  وللمكلف  هلل،  طاعة  كان  إذا  ينفذ  الواقف  رشط  أن  كذلك  ويرى 
مصلحة، وأما ما كان بضد ذلك فال حرمة له))). وعلل ذلك بأن حكم احلاكم 
أوىل  كذلك  كان  إذا  الواقف  فرشط  ورسوله،  اهلل  حكم  خالف  ما  منه  يرد 

بالرد  واإلبطال)4).
وال  والطاعات،  القرب  عىل  يصح  إنام  الوقف  أن  القيم  ابن  يرى  ثالثًا: 
فرق يف ذلك بني مرصفه وجهته ورشطه، فإذا اشرتط أن يكون املرصف قربة 

وطاعة، فكذلك الرشط ال بد أن يكون قربة وطاعة)5).
رابعاً: قسم ابن القيم  الرشوط إىل أربعة أقسام: رشوط حمرمة يف 
الرشع، ورشوط مكروهة هلل تعاىل ورسوله ، ورشوط تتضمن 
ترك ما هو أحب إىل اهلل تعاىل ورسوله  وهذا األقسام الثالثة ال 
حرمة هلا وال اعتبار. وأما القسم الرابع فهو رشوط متبعة واجبة االعتبار)6)، 

وهي الرشوط التي بينها سابقًا.

إعالم املوقعني، )/259.  (((
إعالم املوقعني،)/480، وانظر: القواعد الفقهية املستخرجة من إعالم املوقعني، ص 590.  (2(

إعالم املوقعني، )/26).  (((
إعالم املوقعني، )/50)، )/26).  (4(

انظر: إعالم املوقعني، 6/4)2؛ القواعد الفقهية املستخرجة، ص599.  (5(
إعالم املوقعني، )/27).  (6(
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الرتجيح:
تلك  خالصة  أن  واألقوال  املذاهب  من  سبق  ما  عىل  بناء  القول  يمكن 

األقوال واملسائل والراجح فيها - والعلم عند اهلل- هو ما ييل:
رشط  فهو  بمقصوده،  وخيل  الوقف،  مقتىض  خيالف  رشط  كل  أن  أولً: 
فيه،  والتأبيد  اللزوم  كنفي  أيضًا، وذلك  بالبطالن  الوقف  باطل، ويعود عىل 
واملالكية،  احلنفية،  مذهب  وهو  ذلك،  ونحو  شاء،  متى  يبيعه  أن  كرشط 

والشافعية، واحلنابلة.
قال ابن قدامة : »وإن رشط أن يبيعه متى شاء، أو هيبه، أو يرجع 
فيه، مل يصح الرشط وال الوقف، ال نعلم فيه خالفًا؛ ألنه ينايف مقتىض الوقف. 
وحيتمل أن يفسد الرشط، ويصح الوقف بناء عىل الرشوط الفاسدة يف البيع«))).
ثانيًا: أن كل رشط ال ينايف مقتىض الوقف، وال خيل بمقصوده، وال خيالف 
نصوص الرشع وقواعده، وحيقق مصلحة الوقف، واملقصد املعترب للواقف فهو 
رشط صحيح الزم، والوقف صحيح ثابت، كاشرتاط الغلة جلهة معينة يرشع 
الوقف عليها ونحو ذلك، وهو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية  واحلنابلة.
الوقف، وال مقصوده، لكنها خمالفة  تنايف مقتىض  التي ال  ثالثاً: الرشوط 
للرشع، أو ليست يف مصلحة الوقف، أو املستحقني له، كرشط عدم إصالح 
الوقف من غلته، فالرشط باطل، والوقف صحيح، وعىل هذا عامة أصحاب 

املذاهب من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة.
رابعًا: تنقسم الرشوط من حيث موافقتها للرشع من عدمه إىل ثالثة أنواع:

فيها . ) والوقف  صحيحة،  رشوط  فهذه  مستحبة،  أو  واجبة  رشوط 
صحيح.

املغني، 92/8).  (((
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رشوط حمرمة أو مكروهة، فهذه رشوط باطلة، والوقف فيها صحيح . 2
إذا مل يكن الرشط منافيًا ملقتىض العقد ومقصده.

فيها . ) فالوقف  ونحوهم،  األغنياء  عىل  كالوقف  مباحة،  رشوط 
ألن  جوازه،  يظهر  فيام  والراجح  خالف،  فيه  والرشط  صحيح، 
األصل يف الرشوط الصحة، وألن للواقف فيه مصلحة، وهو رشط 
القناع:  كشاف  يف  قال  الرشع.  خيالف  وال  الوقف،  مقتىض  ينايف  ال 
»قال احلارثي: الرشط املباح الذي ال يظهر قصد القربة منه، هل جيب 
الوجوب،  املذهب  عن  واملعروف  األصحاب  كالم  ظاهر  اعتباره؟ 
جعل  انتفاء  من  يلزم  وال  وغريهم...  الثالثة  األئمة  مذهب  وهو 
املباح جهة للوقف، انتفاء جعله رشطًا فيه، ألن جعله أصاًل يف اجلهة 
إنام  فإن الرشط  به،  القربة، وجعله رشطًا ال خيل  باملقصود وهو  خمل 
وأيضًا  القربة،  أصل  يرفع  ال  وذلك  بالعطية،  البعض  ختصيص  يفيد 
له  يثبت  ماال  تبعيته  له حال  يثبت  قد  واليشء  التوابع،  قبيل  من  فإنه 

حال  أصالته«))).
ومما يلزم تقريره يف ذلك: أن هذا الرتجيح والتقسيم املذكور هو تقريب 
نفي  أو  االتفاق  بحكاية  القطع  يعرس  لكن  املتقدم،  الفقهاء  لكالم  وتلخيص 
األغلب  األعم  يف  وارد  اخلالف  ألن  بعينها،  مسألة  يف  الفقهاء  عند  اخلالف 
من مسائل الوقف، وليس اخلالف فيها بني املذاهب فحسب، بل يرد أيضًا يف 
. املذهب الواحد، كام مر آنفًا يف كالم ابن قدامة وكالم شيخ اإلسالم
من  سابقًا  تقرر  ما  عىل  الرشط  جُيري  أن  الواقف  رشط  يف  الناظر  وعىل 
الفقهاء، وإذا نظر يف اجلزئيات فسيجد اختالفًا كثريًا يف  العامة عند  القواعد 
املصالح  وتقرير  املناط،  تنقيح  يف  جيتهد  أن  عليه  لكن  القواعد،  هذه  تطبيق 

.264/4  (((
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املسائل  الشبيه من  أيضًا أن يضم  أو دفعها، وعليه  املفاسد  نفيها، وإثبات  أو 
الواقف، وحتصيل  ينظر إىل حتقيق مقصد  إىل شبيهه، والنظري إىل نظريه، وأن 
زمانه،  وأهل  ومكانه،  عرصه،  يالئم  بام  عنه  املفسدة  ودرء  الوقف،  مصلحة 

ويراعي اختالف األحوال عىل مر الزمان، ونحو ذلك مماال خيفى عىل الفقيه.
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املبحث الثاين
رشح القاعدة

متهيد:
تعد هذه القاعدة من القواعد املهمة يف الفقه اإلسالمي، كوهنا تتناول أمرًا 

مهام من وجوه الرب واخلري واإلحسان أال وهو الوقف.
برشوط  املتعلق  وهو  جوانبه،  من  األبرز  اجلانب  هي  القاعدة  وهذه 
فروعه،  وجتمع  مسائله،  لتضبط  الفقهية؛  القاعدة  هذه  فجاءت  الواقف، 

وتوضح أحكامه.
تنبه  الوقف، وهي  الواقف، وأثره عىل  القاعدة تربز أمهية رشط  إنَّ هذه 

الواقف إىل رضورة العناية برشوط وقفه، والتفكر يف مآالهتا، ومصاحلها.
لذا فإنه ينبغي عىل كل واقف وناظر وفقيه وقاض ومشتغل بأمر األوقاف 
أن يكون عاملًا هبذه القاعدة وأحكامها وتطبيقاهتا؛ ليكون بصريًا بشأنه، ويؤدي 

األمر الذي أراد عىل وجهه.
وقد جاءت هذه القاعدة بصيغ متعددة، منها:

رشط الواقف كنص الشارع، وزاد بعضهم: يف وجوب العمل به، ويف . )
املفهوم، ويف الداللة))).

رشط الواقف جيب إتباعه)2).. 2
نص الواقف كنص الشارع))).. )

املجددي،  الفقه،  قواعد  ص)5)،  البهية،  الفرائد  ص225،  نجيم،  ابن  والنظائر،  األشباه   (((
ف)70؛  الزرقاء،  الفقهي،  املدخل  8))؛  ص  بالوقف،  املتعلقة  الفقهية  الضوابط  ص85؛ 

موسوعة القواعد، البورنو، 82/6.
الفوائد الزينية، ابن نجيم، ف70.  (2(

الفتاوى الكربى، 426/5؛ إعالم املوقعني، )/226؛ اإلقناع، )/)).  (((
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القضاء بخالف رشط الواقف كالقضاء بخالف النص))).. 4
وهذا التنوع يف صياغة القاعدة يدل عىل أمهيتها، وعناية الفقهاء هبا، وقد 

اخرتت القاعدة األوىل لشموهلا وشهرهتا وكثرة إيراد الفقهاء هلا.
عليها  ونص  القاعدة،  هذه  عىل  األربعة  املذاهب  أصحاب  اتفق  وقد 
القول فيها، وما يدخل  بعضهم، لكنهم اختلفوا يف بعض معانيها، وتفصيل 
يف مسائلها، كام أهنم تفاوتوا يف رشحها، وبيان معانيها، وأحكامها، كام سيأيت 

بيانه إن شاء اهلل.

املطلب األول: رشح القاعدة يف املذهب احلنفي:
1- معنى القاعدة إمجالً:

ذهب احلنفية إىل أن رشط الواقف كنص الشارع يف وجوب العمل به، ويف 
املفهوم، ويف الداللة)2). فرشط الواقف يتعني العمل به كلزوم ذلك يف نص 
الشارع. فظاهره أنه يعمل بالرشط مطلقًا، كنص الشارع، لكن يأيت التنبيه عىل 

أن املقصود به الرشط الصحيح.
قال ابن نجيم : »رشط الواقف جيب اتباعه؛ لقوهلم: رشط الواقف 

كنص الشارع، أي: يف وجوب العمل به، ويف املفهوم، والداللة«))).
والداللة،  املفهوم،  يف  والسنة  الكتاب  كنص  رشطه  يف  الواقف  فلفظ 

ووجوب العمل به، ما مل يكن فيه تغيري حلكم الرشع)4).

ترتيب الآليل، 769/2.  (((
األشباه والنظائر، ابن نجيم، ص225؛ الفوائد الزينية، ف70، غمز عيون البصائر، 228/2،   (2(

حاشية ابن عابدين، 4/))4؛ بريقة حممودية، 72/4.
األشباه والنظائر، ابن نجيم، ص225 وانظر: قواعد الفقه، املجددي، ص85.  (((

رشح القواعد الفقهية، ص48).  (4(
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كام نصوا عىل أن االعتبار يف الرشوط ملا هو الواقع ال ملا ُكتِب يف مكتوب 
بالبينة  عمل  الوقف  كتاب  يف  يوجد  مل  أمر  عىل  البينة  أقيمت  فلو  الوقف، 
عن  خلروجه  به  عربة  وال  جمرد،  خط  املكتوب  بأن  ذلك  وعللوا  ريب،  بال 

احلجج  الرشعية))).
رشوط  يف  املتبع  الفقهي  الدستور  تعد  القاعدة  هذه  أن  الزرقا  ويرى 
الواقفني، ومعنى تشبيه رشط الواقف بنص الشارع يف هذه القاعدة أنه مثله 

من ناحيتني:
يف وجوب العمل به وعدم جواز خمالفته.. )
يف طريقة فهم املراد من كالم الواقف.. 2

فيتبع فيه الطريقة الفقهية يف فهم مراد الشارع من كالمه، فيحكم يف فهم 
رشوط الواقفني قواعد أصول الفقه ونظرياته العامة)2).

2- مراد احلنفية من جعل رشط الواقف كنص الشارع يف وجوب العمل:
الواقف  »رشط  قوهلم:  أنَّ  إىل  الرائق«  »البحر  يف    نجيم  ابن  نبه 
كنص الشارع« ليس عىل إطالقه، ونقل عن بعضهم إمجاع األمة عىل أن من 
رشوط الواقفني ما هو صحيح معترب، يعمل به، ومنها ما ليس بصحيح، فال 

يعمل به))).
وعىل هذا: فرشوط الواقف عىل أنواع:

حاشية ابن عابدين، 4/))4..  (((
أحكام األوقاف، ص 55).  (2(

الفقهاء:  »قول  قوله:    تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  عن  ونقل  و   265/5 الرائق،  البحر   (((
نصوصه كنصوص الشارع يعني يف الفهم والداللة، ال يف وجوب العمل«. وانظر: حاشية ابن 
عابدين، 4/4)4؛ ونبه احلموي يف غمز عيون البصائر، 228/2، إىل ما يف قول ابن نجيم من 

خمالفة بني كتابيه: البحر الرائق، واألشباه والنظائر.
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وهو  بحال،  خمالفته  جتوز  وال  مطلقًا،  احرتامه  جيب  الرشوط  من  نوع 
األصل يف رشوط الواقف.

نوع آخر ال يعمل به، وهي الرشوط الباطلة.
ونوع ثالث جتوز خمالفته عند االقتضاء))).

املعترب  الرشط  أن  احلنفية:  القاعدة عند  القول يف معنى  وعىل هذا يمكن 
رشعًا الذي يضعه الواقف يعامل معاملة نص الشارع يف وجوب العمل به.

والواقف  الرشع،  ختالف  مل  إذا  معتربة  الواقف  »رشائط  اهلامم:  ابن  قال 
مالك، له أن جيعل ملكه حيث شاء، ما مل يكن معصية«)2).

3- مراد احلنفية بجعل رشط الواقف كنص الشارع يف املفهوم والدللة:
مرادهم: أن رشط الواقف كنص الشارع يف املفهوم، أي: مفهوم املخالفة.
ومفهوم املخالفة عند احلنفية غري معترب يف نصوص الشارع فكذا ال يصح 

اعتباره يف رشط الواقف.
وقد ذكر ذلك ابن عابدين يف حاشيته، ومثل له بقول القائل: أعِط الرجل 
العامل، فإنه ال يكون منهيًا عن إعطاء الرجل اجلاهل، ألنه مسكوت عنه، فهو 

باق عىل العدم األصيل حتى يثبت بالدليل حكمه إعطاء أو منعًا.
ومثله لو قال: وقفت عىل أوالدي الذكور، يرصف إىل الذكور منهم بحكم 
إذا وجد يف  إال  اإلعطاء  يدل عىل  ما  لعدم  يعطني  اإلناث فال  وأما  املنطوق، 
كالمه دليل عىل إعطائهن، فيكون مثبتًا إلعطائهن ابتداء ال بحكم املعارضة))).

موسوعة  وانظر:  بعدها.  وما  ف)5)  األوقاف،  أحكام  085/2)؛  العام،  الفقهي  املدخل   (((
القواعد، البورنو، 82/6.

فتح القدير، 200/6. وانظر: منحة اخلالق عىل البحر الرائق، ابن عابدين، 265/5.  (2(
حاشية ابن عابدين، 4/))4 لكن هذا القول تعقبه احلموي فقال: »فيه تأمل؛ فإنا ال نعتربه يف   (((

نص الواقف، فأنى يصح ما قاله؟«.
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فاحلنفية ينفون اعتبار مفهوم املخالفة بأقسامه يف كالم الشارع فقط، وأما 
املعامالت والعقليات فهو معترب)))، لكنهم يف  الناس وعرفهم، ويف  يف كالم 

لفظ الواقف أجروا لفظه جمرى نص الشارع فلم يعملوا املفهوم.
مجيع  أن  وبنيَّ  ذلك،  يف  األصوليني  خالف    الشوكاين  بنيَّ  وقد 
حنيفة  أبو  وأنكر  اللقب،  مفهوم  إال  اجلمهور  عند  حجة  املخالفة  مفاهيم 
خطابات  يف  بحجة  ليس  أنه  الرسخيس  األئمة  شمس  عن  وذكر  اجلميع، 
الرشع، وأما يف مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة، وعكس بعض املتأخرين 
كالم  يف  بحجة  وليس  ورسوله،  اهلل  كالم  يف  حجة  هو  فقال:  الشافعية،  من 

املصنفني وغريهم)2).
لكن نبَّه ابن عابدين إىل أن عمل املتأخرين من احلنفية عىل اعتبار مفهوم 
أيضًا،  الواقف  رشط  يف  معتربًا  فيكون  الرشعية،  النصوص  غري  يف  املخالفة 
الرشعية...  النصوص  غري  يف  املفهوم  اعتبار  عىل  املتأخرين  أن  »ُعلم  قال: 
وحيث كان املفهوم معتربًا يف ُمتفاَهم الناس وعرفهم؛ وجب اعتباره يف كالم 
الواقف أيضا؛ ألنه يتكلم عىل عرفه، وعن هذا قال العالمة قاسم: ونص أبو 
عبد اهلل الدمشقي يف كتاب الوقف، عن شيخه شيخ اإلسالم))) قول الفقهاء: 
نصوصه - أي الواقف - كنص الشارع، يعني يف الفهم والداللة ال يف وجوب 
العمل، مع أن التحقيق أن لفظه، ولفظ املويص، واحلالف، والناذر، وكل عاقد 
ولغة  العرب،  لغة  وافقت  يتكلم هبا،  التي  ولغته  حيمل عىل عادته يف خطابه 

الرشع  أم  ال«)4).

التقرير والتحبري، )/)5) وانظر: البحر املحيط، 4/4).  (((
إرشاد الفحول، ص 267 وانظر: البحر املحيط، 4/4).  (2(

الظاهر أنه يقصد بذلك شمس الدين ابن مفلح صاحب الفروع عن شيخ اإلسالم ابن تيمية،   (((
كام يف الفروع، 600/4.

حاشية ابن عابدين، 4/4)4.  (4(
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اللفظ،  من  ُيفهم  ما  به  ُيقصد  القاعدة  يف  املفهوم  أن  إىل  بعضهم  وذهب 
فيكون املراد: أن رشط الواقف يرجع يف فهمه وتفسريه إىل القواعد األصولية 
عىل  حينها  األمر  يقترص  فال  الشارع)))،  نص  تفسري  يف  حتكيمها  جيب  التي 

مفهوم املخالفة.
اللفظ، ال  يفهم من  ما  باملفهوم  املراد  أن  قال احلموي: »والذي يظهر يل 

املفهوم املقابل للمنطوق«)2).
وتفسري احلموي هذا مل أجده عند غريه، والظاهر أنه بعيد عن املراد، ألن 
احلنفية نصوا يف عدد من املواضع عىل اخلالف يف اعتبار مفهوم املخالفة من 

عدمه كام تقدم.
ونص الواقف كنص الشارع يف الداللة أيضًا، فام كان من عبارة الواقف 
يف رشطه من قبيل املفرس، ال حيتمل ختصيصًا وال تأوياًل، فإنه يعمل به، وكذا 

ما كان من قبيل الظاهر فإنه يعمل به.
به حكم بال دليل، سواء  للنص، واحلكم  وما خالف رشطه فهو خمالف 

كان لفظه نصًا أو ظاهرًا.
وأما ما احتمل اللفظ: فإن كان فيه قرينة محل عليها.

وما كان مشرتكًا فإنه ال يعمل به؛ ألنه ال عموم له عندهم، ومل يقع فيه نظر 
املجتهد لرتجيح أحد مدلوليه، وكذلك ما كان من قبيل املجمل، لكن إن كان 

الواقف حيًا يرجع إليه يف تفسريه وبيان معناه))).

موسوعة  وانظر:  بعدها.  وما  ف)5)  األوقاف،  أحكام  085/2)؛  العام،  الفقهي  املدخل   (((
القواعد، البورنو، 82/6.

غمز عيون البصائر، 228/2.  (2(
البحر الرائق، 265/5؛ حاشية ابن عابدين، 4/4)4، 495/4.  (((
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فإذا ُعنيِّ الوقف لالستغالل كان لالستغالل، وإن ُقيِّد بالسكنى تقيد هبا، 
وإن رصح هبام كان هلام عماًل برشطه))).

ومما يتعني العمل به يف رشط الواقف ولفظه:
باملتأخر كام يف نص  يعمل  فإنه  متعارضني  الواقف رشطني  ذكر  متى  أنه 

الشارع، وأما إذا مل يتعارضا، وأمكن اجلمع بينهام وجب اجلمع.
كام أن رشط الواقف ُيعمل به إذا ُعلم أن الواقف نفسه رشط ذلك حقيقة، 
أما جمرد الكتابة عىل ظهر الكتب كام هو العادة فال يثبت به الرشط، فربام كتب 

الرشط حيلة ملنع إعارة الكتاب ممن خيشى منه الضياع)2).
وكأهنم بذلك قدموا العرف عىل لفظ الواقف، كام سيأيت.

4-ما يقدم عند احلنفية من احلقائق يف فهم رشط الواقف:
نص احلنفية عىل أن ألفاظ الواقفني ُتبنى عىل عرفهم، وكذا املويص واحلالف 
والناذر وكل عاقد، ُتبنى عىل عادته يف خطابه، ولغته التي يتكلم هبا، وافقت 
الواقف  رشط  فهم  يف  فاملقدم  هذا  وعىل  ال))).  أم  الرشع  ولغة  العرب،  لغة 
وتفسريه هو العرف وليس لغة الرشع، وال لغة العرب بخالف نص  الشارع.

املطلب الثاين: رشح القاعدة يف املذهب املالكي:
1- معنى القاعدة إمجالً:

نص املالكية عىل أن رشط الواقف إذا كان جائزا فإنه يتعني العمل به كلفظ 
الشارع.

حاشية ابن عابدين، 75/4) وانظر: غمز عيون البصائر، 228/2.  (((
حاشية ابن عابدين، 66/4)، 4/))4، 444/4.  (2(

البحر الرائق، 265/5؛ األشباه والنظائر، ابن نجيم، ص 02)؛ حاشية ابن عابدين، 4/4)4،   (((
.445/4
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قال اخلريش: »الواقف إذا رشط يف كتاب وقفه رشوطًا فإنه جيب اتباعها 
كألفاظ  الواقف  ألفاظ  ألن  جائزة؛  الرشوط  تلك  كانت  إن  اإلمكان  حسب 

الشارع يف وجوب االتباع. فإن رشط رشوطًا غري جائزة فإنه ال يتبع«))).
هذا هو األصل عند املالكية، لكن عند التطبيق يقع اخلالف عندهم يف كثري 

من املسائل يف صحة الرشط أو اعتباره رشعًا.
2- مراد املالكية بجعل رشط الواقف كنص الشارع يف وجوب العمل:

ذهب املالكية إىل العمل هبذه القاعدة، وهي تعني عندهم: وجوب اتباع 
رشط الواقف إن كان رشطه مباحًا، وكذا لو كان مكروهًا فيتبع.

وأما إن كان رشطه غري جائز فال يتبع)2).
كتخصيص  اتبع،  له  جيوز  ما  الواقف  رشط  مهام  احلاجب:  ابن  وقال 

مدرسة، أو رباط، أو أصحاب مذهب بعينه))).
3- مراد املالكية بجعل رشط الواقف كنص الشارع يف املفهوم والدللة:

الشارع  الواقف كنص  الفروع جعلهم نص  املالكية يف  الظاهر من كالم 
يف فهم ألفاظ الواقف وإجراء القواعد واألحكام األصولية عىل رشوطه، كام 

يكون ذلك يف نصوص الشارع، وهم هبذا كبقية املذاهب.
ومن ذلك: من وقف عىل من كان قاطنًا يف مكة من فقراء األندلس فهل 

يدخل فيهم النساء إذا كن هبذه الصفات؟

رشح خمترص خليل، )/04) وانظر: بلغة السالك، 9/4))؛ أسهل املدارك، )/)5؛ مواهب   (((
اجلليل، 649/7.

املدارك، )/)5؛ حاشية  الصغري، 9/4)) وانظر: أسهل  الدواين، )/))2؛ الرشح  الفواكه   (2(
الدسوقي عىل الرشح الكبري، 88/4.

التاج واإلكليل، 649/7 وانظر: رشح خمترص خليل، اخلريش، )/04).  (((
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قال احلطاب: »الظاهر دخوهلن كام يؤخذ من كالم أهل املذهب يف مسائل 
متعددة، أعني املذكورة هنا وما أشبهها، وكام يشهد بذلك العرف، وبدخوهلن 

َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ﴾ اآلية، من غري خالف«))). يف قوله تعاىل: ﴿إِنََّما ٱلصَّ
4- ما يقدم من احلقائق يف فهم رشط الواقف:

نص بعض املالكية يف مسائل عىل أنه يراعى قصد الواقف ال لفظه، وأنه 
يعمل بام جرى عليه العرف ال بام دل عليه اللفظ، كمن حبس كتبًا ورشط يف 
حتبيسه أنه ال يعطى إال كتاب بعد كتاب، فإذا احتاج الطالب إىل كتابني منها 
هل يصح له إخراجهام؟ ذهب بعضهم إىل مراعاة قصد الواقف وغرضه، وهو 

أن ال تضيع الكتب، فعىل هذا إن كان الطالب مأمونًا فال حرج وإال فال.
))املسلِموَن  يتعدى لفظه، حلديث:  الواقف، فال  ومتسك بعضهم برشط 

عىل رُشوطِِهم(()2))))).
وجيب أن يتبع قول الواقف يف وجوه حتبيسه، فام كان من نص جيل عمل 
به، وال يلتفت ملا خيالفه ولو ادعاه الواقف إال أن يمنع منه مانع من جهة الرشع.

وما كان من كالم حمتمل:
فإن كان الواقف حيًا ُقبل تفسريه وُعمل باالحتامل الذي ادعاه؛ ألنه أعرف 

بام أراد، وأحق ببيانه من غريه.
أصاًل  أظهرمها  يعارض  أن  إال  احتامالته،  أظهر  عىل  مُحل  ميتًا  كان  وإن 

فيحمل عىل األظهر من باقيها)4).

مواهب اجلليل، 667/7.  (((
رواه البخاري يف صحيحه معلقا بصيغة اجلزم، كتاب اإلجارة، باب أجر السمرسة، 569/4؛   (2(
ورواه الرتمذي يف سننه، كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول اهلل  يف الصلح 

بني الناس، رقم 25))، وقال: حسن صحيح.
مواهب اجلليل، 7/)65.  (((
مواهب اجلليل، 7/))6.  (4(
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ومن األمثلة عىل ذلك: إذا وقف كتابًا عىل عامة املسلمني، ورشط أن ال 
ُيعار إال برهن فهل يصح هذا الرشط؟

إن أريد بالرهن معناه الرشعي فال يصح الرشط، وإن أريد مدلوله لغة، 
مراده  يعلم  مل  إذا  وأما  صحيح،  غرض  ألنه  الرشط؛  فيصح  تذكرة  فيكون 
فيحتمل أن يقال بالبطالن بالرشط، محاًل عىل املعنى الرشعي، وحيتمل أن يقال 

بالصحة محاًل عىل املعنى، وهو األقرب لصحته))).
إىل  مسائل  يف  اخلالف  وحكايتهم  املالكية  بعض  كالم  من  أفهمه  والذي 
أنه يرجع يف فهم رشط الواقف إىل لفظه كام يف نص الشارع، ما مل يكن عرف 

غالب، أو مقصد ظاهر، واهلل أعلم)2).

املطلب الثالث: رشح القاعدة يف املذهب الشافعي:
1- معنى القاعدة إمجالً:

األصل عند الشافعية أن رشوط الواقف مرعية كنصوص الشارع، ما مل 
ما جرت  أن جترى رشوطه عىل  الوقف ويناقضه، وينبغي  ينايف  ما  فيها  يكن 

.((( عليه أوقاف الصحابة
2- مراد الشافعية بجعل رشط الواقف كنص الشارع يف وجوب العمل:

يرى الشافعية وجوب العمل برشط الواقف، وأن من خالفه فهو خمالف 
للنص، وهي حكم ال دليل عليه)4).

مواهب اجلليل، 654/7.  (((
التطبيقات  يف  بعضها  وسيأيت   664/7 اجلليل،  مواهب  يف:  هذا  عىل  الفروع  بعض  انظر   (2(

بمشيئة  اهلل.
العزيز رشح الوجيز، 276/6 وانظر: روضة الطالبني، 4/5)).  (((

أسنى املطالب، 472/2 وانظر: فتاوى السبكي، )/470.  (4(
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لكن إن رشط رشطًا حمرمًا فال حيل العمل به، كقوله: وقفت عىل أوالدي 
إال من يسلم منهم، قال الرميل: مل يصح الوقف، وقال السبكي: يصح الوقف، 

وُيلغى الرشط))).
الشارع،  الواقف مراعى كنص  ابن حجر اهليتمي: »إن قلت: رشط  قال 

قلت: حمل مراعاته حيث مل خيالف غرض الشارع«)2).
ما  فيها  يكن  مل  ما  مرعية  الواقف  رشوط  أن  عىل  الشافعية  ونص 

ينايف  الوقف))).
الواقف  رشوط  أن  فيه:  »األصل  الواقف:  لفظ  حكم  يف  النووي  قال 

مرعية، ما مل يكن فيها ما ينايف الوقف«)4).
3- مراد الشافعية بجعل رشط الواقف كنص الشارع يف املفهوم والدللة:

الوقف  أن  عندهم:  ومعناها  بنصها،  القاعدة  هذه  الشافعية  بعض  أورد 
مبناه عىل اتباع رشط الواقف والعمل بمقتضاه، ويشمل ذلك اتباع رشطه يف 
والتفضيل، واجلمع والرتتيب،  التسوية  تأخريه، ويف  أو  تقديم موقوف عليه 

وإدخال من شاء بصفة، وإخراجه بصفة، ونحو ذلك)5).
الواقف فهو خمالف للنص، وهو حكم ال دليل عليه،  وما خالف رشط 
املذاهب األربعة فهو  الواقف رصحيًا أو ظاهرًا، وما خالف  سواء أكان نص 

كمخالف اإلمجاع)6).
حاشيتا قليويب وعمرية، )/98 وانظر: حتفة املحتاج، 5/6)2؛ هناية املحتاج، 59/5).  (((

اإلحتاف ببيان أحكام إجارة األوقاف، )/6)) )مطبوع ضمن: الفتاوى الكربى الفقهية البن   (2(
حجر(.

مغني املحتاج، ))/540(.  (((
روضة الطالبني، 4/5)).  (4(

املطالب،  أسنى  احلبيب(؛  حتفة  حاشيته:  )مع   252/( شجاع،  أيب  ألفاظ  حل  يف  اإلقناع   (5(
.468/2

أسنى املطالب، 472/2 وانظر: فتاوى السبكي، )/470.  (6(
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وُيراعى رشط الواقف يف األقدار، وصفات املستحقني، وزمن االستحقاق، 
ولو وقف عىل أوالده، ورشط التسوية بني الذكر واألنثى، أو تفضيل أحدمها، 

اتبع رشطه))).
عىل  بعضها  املعطوف  اجلمل  عقيب  واالستثناء  بالصفة  أيضًا  ويعمل 

بعض، وحيكم برجوع الصفة واالستثناء عىل اجلميع)2).
4- ما يقدم من احلقائق يف فهم رشط الواقف:

يرى السبكي أن ألفاظ الواقف حتمل عىل ما يدل عليه لفظها لغة ورشعًا، 
سواء أعلمنا أن الواقف قصد ذلك أم جهله؛ ألن من تكلم بيشء التزم حكمه، 

وإن مل يستحرض تفاصيله حني النطق به))).
أنه يريد أهنا حتمل كذلك قضاء، وال يلزم منه أن حتمل  والذي يظهر يل 

كذلك يف الفتوى.
ولو وقف عىل األوالد هل يدخل فيه أوالد األوالد؟ فيه وجهان:

أصحهم: ال يدخل؛ ألنه يقع حقيقة عىل أوالد الصلب. والثاين: يدخل، 
لقوله تعاىل:﴿َيَٰبِنٓ َءاَدَم﴾)4)))5).

ولو قال: وقفت عىل ذريتي، دخل فيه أوالد البنني والبنات؛ لقوله تعاىل: 
﴿َوِمن ُذّرِيَّتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمَٰن﴾)6) إىل أن ذكر عيسى ، وليس هو إال 

ولد البنت)7).

روضة الطالبني، 4/5)).  (((

روضة الطالبني، 5/)4).  (2(
فتاوى السبكي، )/56).  (((

سورة األعراف: 27.  (4(
العزيز رشح الوجيز، 278/6.  (5(

سورة األنعام: 84.  (6(
العزيز رشح الوجيز، 280/6.  (7(



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
47

قاعدة: شرط الواقف كنص الشارع

ويرى الشافعية أن العرف املطرد ينزل منزلة الرشط، فينزل الوقف عليه، 
فلو وقف عىل املدرس واملعيد والفقهاء بمدرسة كذا، نزل ما يقتضيه العرف 

من التفاوت بينهم، وبني الفقيه واألفقه))).

املطلب الرابع: رشح القاعدة يف املذهب احلنبيل:
1- معنى القاعدة إمجالً:

رشط  التزام  فيجب  الشارع،  كنص  الواقف  رشط  أن  إىل  احلنابلة  ذهب 
الواقف والعمل به كام جيب ذلك يف نص الشارع)2).

الشارع،  نص  يف  كام  عمومه  عىل  يبقى  الواقف  كالم  من  العام  واللفظ 
ويفرس به، ما مل يرصح  ويفهم كالم الواقف ويفرس بام يفهم به كالم الشارع 

بمراده، أو تدل قرينة عليه))).
رشطه  فاتبع  الواقف(  )يعني:  جهته  من  متلقى  »الوقف  احلجاوي:  قال 

ونصه كنص الشارع«)4).
ونصه  واقف...  لرشط  وجوبًا  النهى:»ويرجع  أوىل  مطالب  يف  وقال 

كنص  الشارع«)5).
قوله:    تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  عن  وغريه  مفلح  ابن  ونقل 
يف  ال  والداللة،  الفهم  يف  يعني  الشارع،  كنصوص  نصوصه  الفقهاء:  »قول 

وجوب  العمل«)6).

حاشية الرميل مع أسنى املطالب، 468/2.  (((
املقنع، ص)6) وانظر: الرشح الكبري، 6)/440؛ غاية املنتهى، 298/2.  (2(

انظر األمثلة عىل ذلك يف: كشاف القناع، 4 /282.  (((
كشاف القناع، 4 /258.  (4(

مطالب أوىل النهى، 2/4)).  (5(
الفروع، 600/4 وانظر: اإلنصاف، 6)/)44، غاية املنتهى، 299/2.  (6(
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أنه يف وجوب  »الصحيح  تعليقًا عىل قول شيخ اإلسالم:  الرحبياين  قال 
العمل«))). وسيأيت بيان مراد شيخ اإلسالم بذلك.

وقال الشيخ حممد بن إبراهيم: »املقصود هبذه العبارة: أن نصوص الواقف 
كنصوص الشارع يف الفهم والداللة، ال يف وجوب العمل، والرشوط إنام يلزم 
الوفاء هبا إذا مل تتعارض مع املقتيض الرشعي، فمتى ما كان منها أو من بعضها 

فوات املقصود الرشعي فإنه يتعني إبطال ما يقتيض ذلك منها«)2).
2- مراد احلنابلة بجعل رشط الواقف كنص الشارع يف وجوب العمل:

ذهب احلنابلة إىل أنه جيب التزام رشط الواقف والعمل به ولو كان مباحًا 
غري مكروه))).

فإن كان الرشط حمرمًا فال جيب، بل وال حيل، كام لو رشط رصف الوقف 
عىل زخرفة مسجد بالذهب أو األصباغ، فال يصح رشطه، وال يعمل به؛ ألنه 

منهي عنه، وألنه ليس قربة، وال داخاًل يف قسم املباح)4).
قال ابن بلبان: »جيب العمل برشط واقف إن وافق الرشع«)5).

العمل  لزوم  يف    تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  اختيار  احلنابلة  وأورد 
برشط مستحب خاصة. وذكروا اخلالف يف املباح، كام لو وقف عىل األغنياء؛ 
فال يصح عىل القول بعدم لزوم الرشط املباح؛ ألنه ال جيوز اعتقاد غري املرشوع 

مرشوعا وقربة واختاذه دينًا)6).

مطالب أوىل النهى، 20/4).  (((
وأحكام  امللغاة  الرشوط  وانظر:   .(04/9 إبراهيم،  بن  حممد  الشيخ  سامحة  ورسائل  فتاوى   (2(

القضاء، ص )74.
املقنع، ص)6) وانظر: الرشح الكبري، 6)/440؛ غاية املنتهى، 298/2.  (((

كشاف القناع، 4 /267.  (4(
أخرص املخترصات، ص 95).  (5(

الفروع، 600/4. وانظر: اإلنصاف، 6)/)44، غاية املنتهى، 299/2.  (6(
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3- مراد احلنابلة بجعل رشط الواقف كنص الشارع يف املفهوم والدللة:
ُيفهم به كالم الشارع  ُيفهم وُيفرسَّ بام  الواقف  ذهب احلنابلة إىل أن لفظ 
نص  يف  كام  عمومه  عىل  يبقى  الواقف  كالم  من  العام  فاللفظ  به،  وُيفرسَّ 
فهو  بثم  كان  وما  لالشرتاك،  يكون  بالواو  كالمه  يف  واملعطوف  الشارع، 

للرتتيب  وهكذا))).
وحيمل املطلق من كالم اآلدميني يف رشط الواقف وغريه إذا خال عن قرينة 
عىل املطلق من كالم اهلل تعاىل، ويفرس بام يفرس به، فهو كنص الشارع يف املفهوم 

والداللة، وكذا يف وجوب العمل به إذا كان رشطًا صحيحًا.
ولد  فيهم  يدخل  أوالده  أو  غريه  ولد  أو  وأوالده،  ولده  عىل  وقف  فلو 
البنني وإن سفلوا، ألن ولد ولده ولد له؛ بدليل: قوله تعاىل: ﴿َيَٰبِنٓ َءاَدَم﴾)2)، 
ٰٓءِيَل﴾)))، وال يدخل فيهم أوالد البنات، وال أوالد بنات  وقوله: ﴿َيَٰبِنٓ إِۡسَر

بنيه، ألن أوالد البنات ينتسبون إىل آبائهم، كام قال الشاعر:
بنونــا بنـو أبنائنـا وبناتنــا   

بنوهن أبناء الرجال األباعِد     
فإن رصح بدخوهلم، أو دلت قرينة صح رشطه ومحل عليه)4).

قال ابن قدامة : »املطلق من كالم اآلدمي إذا خال عن قرينة ينبغي 
أن حيمل عىل املطلق من كالم اهلل تعاىل، ويفرس بام يفرس به«)5).

انظر األمثلة عىل ذلك يف: كشاف القناع، 4 /282.  (((
سورة األعراف: )).  (2(

سورة البقرة: 40.  (((
كشاف القناع، 278/4. وانظر: املغني، 95/8)، )20.  (4(

املغني، 95/8).  (5(
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بل  واحد،  صنف  عىل  االقتصار  جاز  واملساكني  الفقراء  عىل  وقف  ولو 
وعىل شخص واحد، كام يف الزكاة، وال يعطى الفقري أكثر مما يعطاه من الزكاة؛ 

ألن املطلق من كالم اآلدمي حيمل عىل املعهود يف الرشع))).
كام ذهب احلنابلة إىل وجوب التزام رشط الواقف يف قسمه عىل املوقوف 
والتفضيل،  والتسوية  والرتتيب،  واجلمع  والتأخري،  التقديم  ويف  عليه، 
عليه،  واإلنفاق  فيه،  الناظر  ويف  بصفة،  وإدخاله  بصفة،  شاء  من  وإخراج 

وسائر  أحواله)2).
وكذا يرجع إىل رشطه فيام يذكره من استثناء، وخمصص بصفة، وعطف 
بيان وتوكيد، وبدل، وجار، نحو: عىل أنه، برشط أنه، ونحو ذلك، فلو تعقب 

الرشط مجاًل عاد إىل الكل، ويف عدم إجياره، أو َقْدر مدته ونحو ذلك))).
4- ما يقدم من احلقائق يف فهم رشط الواقف:

املطلق من  الواقف وغريه عىل  اآلدميني يف رشط  املطلق من كالم  حيمل 
كالم اهلل تعاىل، ويفرس بام يفرس به، كام تقدم.

فإن رصح الواقف بمراده، أو دلت قرينة عليه صح رشطه ومحل عليه)4).
تقدم  وتارة  الرشعي،  املعنى  يقدم  فتارة  يتفاوت،  الفروع  يف  واملذكور 

الداللة اللغوية، وتارة يرجع إىل العرف.
والظاهر أن املعول عليه عندهم هو املعنى األظهر واملتبادر إىل الذهن يف 
فإن  البلد،  أهل  للغالب يف عرف  ميتًا رجع  الواقف  فإن كان  املتكلم،  عرف 
اللغوي، واهلل  املعنى  للمعنى الرشعي، وقدم عىل  مل يكن عرف غالب رجع 

أعلم.
كشاف القناع، 4 /)29.  (((

املقنع، ص)6) وانظر: الرشح الكبري، 6)/440؛ غاية املنتهى، 298/2.  (2(
غاية املنتهى، 298/2. وانظر: الفروع، 600/4؛ اإلنصاف، 6)/)44..  (((

كشاف القناع، 278/4، )29.  (4(
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قال ابن قدامة : »وإن أوىص لولد فالن أو لبني فالن ومل يكونوا 
قبيلة، فهو لولده لصلبه، وأما أوالد أوالده، فإن كانت قرينة تدل عىل دخوهلم... 
دخلوا؛ ألن اللفظ حيتملهم، والقرينة صارفة له إليهم، فصار كالترصيح هبم، 
وإن دلت القرينة عىل إخراجهم فال يشء هلم، وإن انتفت القرائن مل يدخلوا يف 

الوصية؛ ألن اسم الولد حقيقة عبارة عن ولد الصلب...«))).
واختار فيمن أوىص لألرامل هل هو خاص بالنساء أم يدخل فيه الرجال؟ 
اختار أنه خاص بالنساء، وكان من تعليله لذلك بعد ذكر اخلالف، قال: »لو 
النساء،  العرف  أهل  به  خص  قد  لكان  والنساء  للرجال  احلقيقة  يف  أنه  ثبت 
وال  املتكلم،  لفظ  من  تفهم  ال  مغمورة،  صارت  حتى  احلقيقة  به  وهجرت 

يتعلق هبا حكم كسائر األلفاظ العرفية«)2).
فإهنام  قياسًا،  الوقف  يف  مثله  ثبوت  فالظاهر  الوصية  يف  هذا  ثبت  وإذا 

يشرتكان يف كثري من املسائل.
ويرى بعض احلنابلة أن لفظ الواقف حيمل عىل عادته يف خطابه، وتقدم 
تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  عن  وغريه  مفلح  ابن  نقل  وقد  غريها،  عىل  عادته 

 قوله:
»التحقيق أن لفظه )يعني: الواقف( ولفظ املويص واحلالف والناذر وكل 
عاقد حيمل عىل عادته يف خطابه ولغته التي يتكلم هبا، وافقت لغة العرب، أو 

لغة الشارع، أو ال«))).
وقال الشيخ ابن سعدي : »العرف والعادة يرجع إليه يف كل ُحْكٍم 
َحَكَم به الشارع ومل حيده... ومن فروعها: أن األوقاف يرجع يف مصارفها إىل 

املغني، 450/8.  (((

املغني، 8/)45.  (2(
الفروع، 600/4. وانظر: اإلنصاف، 6)/)44، غاية املنتهى، 299/2.  (((
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رشوط الواقفني التي ال ختالف الرشع، فإن جهل رشط املوقف رجع يف ذلك 
إىل العادة والعرف اخلاص، ثم إىل العرف العام يف رصفها يف طرقها«))).

فتناسلوا،  وعياهلم  عياله  عىل  سبَّل  »إذا  إبراهيم:  بن  حممد  الشيخ  وقال 
فالذي يظهر الترشيك؛ ألن الواو تقتيض الترشيك إال إذا وجد عرف أو لغة 
عليه  ويدل  لغتهم،  تقتضيه  بام  العامة  عىل  حيكم  فإنام  ذلك،  خالف  تقتيض 
لُِكلِّ  وإنَّم  بالنِّّياِت،  األْعمُل  ))إنَّم  حلديث:  القصد؛  هو  املعترب  ألن  عرفهم؛ 

اْمِرٍئ ما َنَوى((«)2).

ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  عند  القاعدة  رشح  اخلامس:  املطلب 
القيم:

الكالم عىل    القيم  ابن  تيمية وتلميذه  ابن  تناول شيخ اإلسالم 
إفراد  املناسب  من  كان  لذا  الواقف،  رشوط  يف  القول  وفصال  القاعدة،  هذه 

قوهلام بمبحث مستقل.
1-معنى القاعدة إمجالً:

الفهم  يف  الشارع  كنصوص  الواقف  نصوص  أن  اإلسالم  شيخ  يرى 
والداللة ال يف وجوب العمل))).

صحيح،  أحدمها  أمرين  حيتمل  القاعدة  لفظ  أن  إىل  القيم  ابن  ويذهب 
الواقف  قوله: رشوط  به بعضهم من  قد هلج  ما  »وأما  فقال:  باطل،  واآلخر 
أهنا  أريد  فإن  فاسد.  به معنى صحيح، ومعنى  يراد  فهذا  الشارع،  كنصوص 
بمقيدها،  مطلقها  وتقييد  والداللة،  الفهم  يف  الشارع  كنصوص  نصوص 

القواعد واألصول اجلامعة، ص 52.  (((
فتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم، 79/9.  (2(

الفتاوى الكربى، ابن تيمية، 429/5 وانظر: جمموع الفتاوى، ))/98. وقد ُنقل كالمه هذا   (((
احلنفية، كام يف:  فقهاء  أيضًا بعض  ونقله  اإلنصاف، 6)/)44.  الفروع، 600/4؛  أيضًا يف: 

البحر الرائق، 265/5؛ حاشية ابن عابدين، 4/4)4؛ غمز عيون البصائر، 228/2.
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وتقديم خاصها عىل عامها، واألخذ فيها بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، 
وجوب  يف  الشارع  كنصوص  أهنا  أريد  وإن  اجلملة.  حيث  من  حق  فهذا 

مراعاهتا، والتزامها وتنفيذها، فهذا من أبطل الباطل«))).
وقال أيضًا: » ال حيل ألحد أن جيعل هذا الرشط الباطل املخالف لكتاب 

اهلل بمنزلة نص الشارع، ومل يقل هذا أحد من أئمة املسلمني«)2).
2- حكم جعل رشط الواقف كنص الشارع يف وجوب العمل:

أنكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن يكون مراد الفقهاء من القاعدة أن تكون 
نصوص الواقف كنصوص الشارع يف وجوب العمل، وعد هذا من منكرات 

األقوال، فقال:
كنصوص  العاقدين  من  غريه  نصوص  أو  الواقف  نصوص  جتعل  »أن 
الشارع يف وجوب العمل هبا؛ فهذا كفر باتفاق املسلمني؛ إذ ال أحد يطاع يف 

.(((» كل ما يأمر به من البرش بعد رسول اهلل
م شيخ اإلسالم األعامل املرشوطة يف الوقف من األمور الدينية إىل ثالثة  وقسَّ
أقسام كام تقدم، وبنيَّ أن الذي جيب الوفاء به هو العمل الذي يتقرب به إىل اهلل 
 ،  تعاىل، وهو الواجبات واملستحبات التي رغب فيها رسول  اهلل

فيجب الوفاء بالرشط.
القاعدة  رشح  يف  وافق    القيم  ابن  أن  أيضًا  سبق  فيام  تبني  وقد 
الواقف  رشط  أن  يرى  فهو  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  شيخه  قول  وتقريرها 
فال  ذلك  بضد  كان  ما  وأما  فيه مصلحة،  وللمكلف  كان طاعة هلل،  إذا  ينفذ 

حرمة  له)4).
إعالم املوقعني، 9/4)2، وانظر: إعالم املوقعني، )/)5).  (((

إعالم املوقعني، )/26).  (2(
جمموع الفتاوى، ))/48 وانظر: الفتاوى الكربى، 258/4.  (((

إعالم املوقعني، )/26).  (4(
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يف  الشارع  كنص  الواقف  رشط  بجعل  القيم  وابن  اإلسلم  شيخ  مراد   -3
املفهوم والدللة:

الواقف  نصوص  بجعل  ُيسلِّم  ومل  القاعدة،  عىل  اإلسالم  شيخ  استدرك 
كنصوص الشارع يف الداللة أيضًا، فقال موضحًا املعنى ومستدركًا:

» من قال من الفقهاء: إن رشوط الواقف نصوص كألفاظ الشارع، فمراده: 
أهنا كالنصوص يف الداللة عىل مراد الواقف ال يف وجوب العمل هبا، أي: أن 
مراد الواقف يستفاد من ألفاظه املرشوطة، كام يستفاد مراد الشارع من ألفاظه، 
فكام يعرف العموم واخلصوص، واإلطالق والتقييد، والترشيك والرتتيب يف 

الرشع من ألفاظ الشارع، فكذلك تعرف يف الوقف من ألفاظ الواقف.
والشافع،  احلالف،  ولفظ  الواقف،  لفظ  أن  هذا  يف  التحقيق  أن  مع 
واملويص، وكل عاقد حيمل عىل عادته يف خطابه ولغته التي يتكلم هبا، سواء 
وافقت العربية العرباء، أو العربية املولدة، أو العربية امللحونة، أو كانت غري 

عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو مل توافقها.
فإن املقصود من األلفاظ داللتها عىل مراد الناطقني هبا، فنحن نحتاج إىل 
معرفة كالم الشارع، ألن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل عىل معرفة مراده«))).
ويرى ابن القيم أن قوهلم: »رشط الواقف كنص الشارع« حق من حيث 
وتقييد  والداللة،  الفهم  يف  الشارع  كنصوص  نصوص  أهنا  أريد  إن  اجلملة 
اللفظ ال  فيها بعموم  بمقيدها، وتقديم خاصها عىل عامها، واألخذ  مطلقها 

بخصوص السبب.
وإن أريد أهنا كنصوص الشارع يف وجوب مراعاهتا، والتزامها وتنفيذها، 

فهذا من أبطل الباطل كام تقدم)2).

جمموع الفتاوى، ))/47، )0).  (((
إعالم املوقعني، 9/4)2، )/)5).  (2(
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4- ما يقدم من احلقائق يف فهم رشط الواقف:
تقدم أن شيخ اإلسالم يرى أن لفظ الواقف، وكل عاقد حيمل عىل عادته 
مراد  األلفاظ داللتها عىل  املقصود من  يتكلم هبا؛ ألن  التي  ولغته  يف خطابه 

الناطقني هبا))).
قلت: ورشوط الواقف ال يدخل فيها الرشوط الرشعية، فإهنا ليست من 
فإن  يباع وال يوهب ونحو ذلك،  الوقف ال  الشارع، ككون  بل من  الواقف 
نص عليها فقد تعني العمل هبا من جهة الرشع أوالً، ومن جهة الواقف ثانيًا، 
وربام كان يف النص عىل بعضها فائدة، وهي الرشوط التي تكون حمل خالف 
بني الفقهاء كاستثناء الواقف غلتها له مدة حياته، فحينها ينبغي عىل من ال يرى 
صحة الرشط رشعًا أن يمضيه؛ ألنه مما صح اعتباره رشعًا عند بعض الفقهاء، 
اجتهاده؛  ينقض  اختاره، وال  ما  الواقف وجعله رشطًا، فرياعى  اختاره  وقد 

ألن له فيه مصلحة معتربة رشعًا.
والظاهر أن شيخ اإلسالم قصد من رده جعل رشط الواقف كنص الشارع 
الواقف  برشوط  العمل  لزوم  من  اللفظ  حيتمله  ما  العمل إنكار  وجوب  يف 
وعند  اإلسالم،  شيخ  عند  مردود  القول  وهذا  واملحرم،  منها  اجلائز  مطلقًا، 

البقية من أئمة اإلسالم، بل حكاه بعضهم إمجاعًا كام تقدم بيانه.
وقد تقدم أيضًا أن شيخ اإلسالم يرى وجوب العمل برشط الواقف إذا 

كان صحيحًا فيكون بذلك موافقًا للمذاهب األربعة.

املطلب السادس: اخلالصة والرتجيح:
فيام يظهر  للراجح  القاعدة وبيانًا  ملا سبق يف رشح  القول تلخيصًا  يمكن 
للباحث - والعلم عند اهلل- أن هذه القاعدة حمل اتفاق بني الفقهاء، وأقول 

إيضاحا لذلك:
جمموع الفتاوى، ))/47، )0).  (((
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أولً: اتفق الفقهاء من املذاهب األربعة وشيخ اإلسالم وابن القيم عىل أن 
نص الواقف كنص الشارع يف املفهوم والداللة، ووجوب العمل بالرشط إذا 

كان صحيحًا.
ثانياً: أن رشط الواقف إذا كان باطاًل فال يصح العمل به وال حيل، وال يعد 

رشطه كنص الشارع، وهذا باتفاق الفقهاء.
ثالثاً: أن رشط الواقف ينفذ وجيب العمل به كنص الشارع إذا كان طاعة 

هلل، وللمكلف فيه مصلحة، ومل خيالف مقتىض الوقف ومقصده.
الرشط  أن  املذاهب  الفقهاء من أصحاب  عامة  املقرر يف كالم  أن  رابعاً: 
املخالف للرشع، أو مقتىض الوقف، أو املصلحة الراجحة، أو املقصد الرشعي 

للوقف، ال يعمل به، عىل خالف يف تفصيل املسائل.
خامسًا: أن رشط الواقف يعمل فيه بمفهوم املخالفة كام يعمل باملفهوم يف 
نصوص الشارع، وهو مذهب املتأخرين من احلنفية، ومذهب مالك والشافعي 

وأمحد والظاهر من كالم شيخ اإلسالم وابن القيم.
كام أنه يتبع يف فهم رشط الواقف وتفسريه ما هو مقرر يف علم أصول الفقه 

وقواعده كام هو كذلك يف نص الشارع.
سادساً: نص احلنفية وشيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن ألفاظ الواقفني تبنى 
ال  الواقف  قصد  يراعى  أنه  عىل  مسائل  يف  فنصوا  املالكية  وأما  عرفهم.  عىل 
لفظه، وأنه يعمل بام جرى عليه العرف ال بام دل عليه اللفظ، ومتسك بعضهم 

برشط الواقف، فال يتعدى لفظه.
وأما الشافعية فنص تقي الدين السبكي عىل أن ألفاظ الواقف حتمل عىل 
ما يدل عليه لفظها لغة ورشعًا، سواء أعلمنا أن الواقف قصد ذلك أم جهله؛ 
به.  النطق  تفاصيله حني  التزم حكمه، وإن مل يستحرض  ألن من تكلم بيشء 
ولعله يريد أهنا حتمل عىل ذلك قضاء، وال يلزم منه أن حتمل كذلك يف الفتوى.
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وعند احلنابلة: حيمل املطلق من كالم اآلدميني يف رشط الواقف وغريه عىل 
املطلق من كالم اهلل تعاىل، ويفرس بام يفرس به، فإن رصح الواقف بمراده، أو 
دلت قرينة عليه صح رشطه ومحل عليه،ويرى بعضهم أن لفظ الواقف حيمل 
عىل عادته يف خطابه، وتقدم عادته عىل غريها، وعملوا يف ذلك بام قرره شيخ 
اإلسالم ابن تيمية من أن لفظ الواقف وكل عاقد حيمل عىل عادته يف خطابه 

ولغته التي يتكلم هبا، وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو ال.
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املبحث الثالث
أدلة القاعدة

الصحابة  وأقوال  والسنة،  الكتاب  من  كثرية  أدلة  القاعدة  هذه  عىل  دل 
من  فيه  اعتبارها  يصح  فيام  القاعدة  هذه  حجية  عىل  دالة  وهي   ،

رشوط الواقف، ومن هذه األدلة:
ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ﴾))).

َ
ِيَن َءاَمُنواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
)- قوله تعاىل: ﴿َيٰأ

ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ﴾ يعني بالعهود: يعني ما أحل 
َ
قال ابن عباس : ﴿أ

تنكثوا)2).  تغدروا وال  القرآن كله، فال  اهلل وما حرم، وما فرض وما حد يف 
ويدخل فيه الوفاء برشوط الواقف.

ِيَن  ٱلَّ َعَ  إِۡثُمُهۥ  َما  فَإِنَّ َسِمَعُهۥ  َما  َبۡعَد  َلُۥ  بَدَّ ﴿َفَمۢن  تعاىل:  قوله   -2
تبديل  من  التحذير  اآلية  هذه  ففي   (((﴾180 َعلِيٞم  َسِميٌع   َ ٱللَّ إِنَّ  ۥۚ  لُونَُه ُيَبّدِ
نقص  أو  فيها،  وزاد  حكمها  فغريَّ  فها،  وحرَّ هلا  بدَّ من  فيه  ويدخل  الوصية، 
ِيَن  ٱلَّ َعَ  إِۡثُمُهۥ  َما  ﴿فَإِنَّ األوىل  بطريق  هلا  الكتامن  ذلك  يف  ويدخل  منها، 

﴾)4)، وهذا يف الوصية فيقاس عليه الوقف. ۥۚ لُونَُه ُيَبّدِ
)- قوله : ))املسلِموَن عىل رُشوطِِهم(( رواه الرتمذي)5).

ثابتون  برشوطهم،  ملتزمون  بأهنم  اإلسالم  ألهل  احلديث وصف  ففي 
به،  االلتزام  ووجوب  االشرتاط،  إباحة  وفيه  بمقتضاها،  عاملون  عليها، 

سورة املائدة: ).  (((
تفسري القران العظيم، ابن كثري، )/5.  (2(

سورة البقرة: 80).  (((
انظر: جامع البيان، ابن جرير، )/98).  (4(

يف سننه، كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول اهلل  يف الصلح بني الناس، رقم   (5(
 ،((0( رقم  الغليل،  إرواء  )/)2؛  احلبري،  تلخيص  وانظر  صحيح.  حسن  وقال:   ،((52

وقال: صحيح.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
59

قاعدة: شرط الواقف كنص الشارع

الرشط  اعتبار  عىل  دليل  وفيه  صحيحا،  رشطًا  كان  ما  متى  فائدته  وحتصيل 
وجعله كنص الشارع))). ويدخل يف ذلك رشوط الواقف.

به  اْسَتْحَلْلُتْم  ما  به  ُتوُفوا  َأْن  وِط  ُ الرشُّ ))َأَحقُّ   : قوله   -4
الُفُروَج(()2). فالوفاء بالرشوط حق، ومنها: رشوط الواقف))).

5- عن ابن عمر : »أن عمر بن اخلطاب  أصاب أرضًا 
إين  اهلل،  رسول  يا  فقال:  فيها،  يستأمره    النبي  فأتى  بخيرب، 
قال:  به؟  تأمر  فام  منه،  عندي  أنفس  قط  ماالً  أصب  مل  بخيرب،  أرضا  أصبت 
ال  أنه  عمر،  هبا  فتصدق  قال:  هبا((،  ْقَت  وَتَصدَّ أْصَلها،  َحبَّْسَت  ِشْئَت  ))إْن 
يباع، وال يوهب، وال يورث، وتصدق هبا يف الفقراء، ويف القربى ويف الرقاب، 
ويف سبيل اهلل، وابن السبيل، والضيف، ال جناح عىل من وليها أن يأكل منها 

باملعروف، ويطعم غري متمول«)4).
هذا احلديث أصل يف مرشوعية الوقف، وقد ذهب بعض السلف إىل أن 

وقف عمر هذا هو أول وقف يف اإلسالم)5).
وقفه،  يف  رشوطًا  يشرتط  أن  للواقف  جيوز  أنه  عىل  العلامء  به  واستدل 
النبي  أن  وذلك  الرشع،  ختالف  مل  إذا  هبا،  والعمل  إنفاذها،  وجوب  وعىل 

انظر: سبل السالم، )/)))؛ نيل األوطار، 5/)27.  (((
رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف املهر، رقم ))272(؛ ورواه مسلم   (2(

يف صحيحه، كتاب النكاح، باب الوفاء بالرشوط، رقم )472)(.
انظر: فتح الباري، 272/9؛ سبل السالم، )/242.  (((

الوقف، رقم )7)27(؛ ورواه  الرشوط يف  باب  الرشوط،  البخاري يف صحيحه، كتاب  رواه   (4(
مسلم يف صحيحه، كتاب الوصية؛ باب الوقف، رقم )2)6)(.

»سألنا  قال:  معاذ  بن  سعد  بن  عمرو  عن  ونقل  خالفًا،  فيه  وذكر   ،505/5 الباري،  فتح   (5(
اهلل  رسول  صدقة  األنصار:  وقال  عمر،  صدقة  املهاجرون:  فقال  اإلسالم  يف  حبس  أول  عن 

« ويف إسناده الواقدي.
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 أقر عمر عىل رشوطه، ومل ينكرها عليه، وألن العمل هبا لو مل 
يكن متعينًا ملا كان يف ذكرها فائدة))).

يف  الرشوط  جواز  عىل  دليل  احلديث  »ويف  العيد:  دقيق  ابن  قال 
الوقف  واتباعها«)2).

عمر  رشوط  من  هي  هل  املذكورة،  الرشوط  يف  العلامء  اختلف  وقد 
، أم هي من النبي ؟

فمن ذهب لألول: استدل باحلديث املذكور، ومن ذهب للثاين: استدل بام 
ْق بَأْصلِِه، ل ُيباُع ول  رواه البخاري أيضًا: فقال النبي : ))َتَصدَّ

ُيوَهُب ول ُيوَرُث، وَلكِْن ُينَْفُق َثَمُرُه(())).
. أحكام الوقف، وهذا ال خيتص بعمر  فبنيَّ له النبي
 حيث  ويمكن أن جيمع بني القولني السابقني بام ذكره الشوكاين 
النبي  كالم  من  الرشط  أن  رصيح  »فهذا  الثانية:  البخاري  رواية  عن  يقول 
، وال منافاة؛ ألنه يمكن اجلمع بأن عمر رشط ذلك الرشط بعد 

أن أمره النبي  به«)4).
العمل  لزوم  عىل  به  االستدالل  يمنع  ما  فيه  فليس  القولني  كال  وعىل 
الوقف، وحكاًم   ذكر يف احلديث مرصف  فإن عمر  الواقف،  برشط 
أنه عنيَّ حفصة أم املؤمنني  الناظر عليه، وجاء يف روايات أخرى  من أحكام 

 ناظرًا عليه)5)، فيبقى االستدالل به يف حمله.

رشح مسلم، النووي، ))/86؛ فتح الباري، 506/5؛ توضيح األحكام ابن بسام، 255/4.   (((
وانظر: إحكام األحكام، 52/2).

انظر: إحكام األحكام، 52/2).  (2(
رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الوصايا، باب وما للويص أن يعمل، رقم )2764(.  (((

نيل األوطار، 24/6.  (4(
فتح الباري، 504/5.  (5(
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ولو  رشوطًا،  فيها  واشرتطوا  أوقافًا،  أوقفوا    الصحابة  أن   -6
مل تكن تلك الرشوط ملزمة ملا اشرتطوها، وملا كان لذكرها فائدة، وملا جرى 

العمل عىل الوفاء بتلك الرشوط والتزامها، ومن ذلك:
عن هشام، عن أبيه أن الزبري بن العوام : »جعل ُدوره صدقة عىل 
بنيه، ال تباع وال تورث، وأن للمردودة))) من بناته أن تسكن غري مرضة وال 
مضار هبا، فإن هي استغنت بزوج فال حق هلا«)2). ووقف أنس  دارًا، 
 نصيبه من دار عمر سكنى  ابن عمر  إذا قدمها نزهلا. وجعل  فكان 

لذوي احلاجة من آل عبد اهلل))).
7- عن أيب عبد الرمحن أن عثامن بن عفان  حني حورص أرشف 
 ، النبي  أصحاب  إال  أنشد  وال  اهلل،  أنشدكم  وقال:  عليهم، 
ألستم تعلمون أن رسول اهلل  قال: ))َمن َحَفَر ُروَمَة َفَلُه اجَلنَُّة((
اجَلنَُّة((  َفَلُه  ِة  الُعْسَ َجْيَش  َز  َجهَّ ))َمن  قال:  أنه  تعلمون  ألستم  فحفرهتا؟ 

قوه بام قال. فجهزته؟ قال: فصدَّ
الواقف  يليه  يأكل، وقد  أن  وقال عمر يف وقفه: »ال جناح عىل من وليه 
أن  معلقًا:  البخاري  وعند  البخاري)4).  رواه  لكل«  واسع  فهو  وغريه 

املردودة هي: املرأة املطلقة التي ردت ألهلها. انظر: غريب احلديث، القاسم بن سالم، 76/2.  (((
رواه الدارمي يف سننه، باب الوقف ))4))(، ورواه البخاري معلقًا بصيغة اجلزم يف باب إذا   (2(
وقف أرضًا أو بئرًا، واشرتط لنفسه، ورواه البيهقي يف سننه الكربى، باب الصدقة عىل ما رشط 

الواقف من األثرة، رقم )0)9))(، وصححه األلباين يف اإلرواء، حديث رقم )595)(.
روامها البخاري يف صحيحه معلقًا، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا، واشرتط لنفسه   (((

مثل دالء املسلمني، عند حديث رقم )2778(.
رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا، واشرتط لنفسه مثل   (4(

دالء املسلمني، رقم ) 2778(.
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كِدَلِء  فيها  َدْلُوُه  فيكوُن  ُرومَة  بئَر  يشرتي  ))َمن  قال:    النبي 
املسلِمنَي؟(())).

ووجه الداللة منه ظاهر يف جواز االشرتاط بام يراه الواقف من مصلحة 
وقفه مما أذن فيه الرشع فإن النبي  أقرهم عىل رشطهم، بل أشار 
عىل بعضهم بتلك الرشوط. وقد بوب البخاري هلذا احلديث بقوله: »باب إذا 
وقف أرضًا أو بئرَا، واشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني«. قال ابن حجر معلقًا 
عىل هذه الرتمجة: »هذه الرتمجة معقودة ملن يشرتط لنفسه من وقفه منفعة«)2).

أنصاري  أكثر  طلحة  أبو  كان  يقول:   ، مالك  بن  أنس  عن   -8
باملدينة ماالً من نخل، أحب ماله إليه بريحاء، مستقبلة املسجد، وكان النبي 
نزلت:  فلام  أنس:  قال  طيب،  فيها  ماء  من  ويرشب  يدخلها،   
ا ُتِبُّوَن﴾)))، قام أبو طلحة فقال: يا رسول  ﴿لَْن َتَنالُوا الِْبَّ َحتَّ ُتنْفُِقوا ِممَّ
ا ُتِبُّوَن﴾، وإن أحب أموايل  اهلل، إن اهلل يقول: ﴿لَْن َتَنالُوا الِْبَّ َحتَّ ُتنْفُِقوا ِممَّ
إيل بريحاء، وإهنا صدقة هلل أرجو برها وذخرها عند اهلل، فضعها حيث أراك 
اهلل، فقال: ))َبٍخ، ذلَك َماٌل َرابٌِح - أو َرايٌح - شك ابن مسلمة -، وقْد َسِمْعُت 
َعَلَها يف األْقَربنَِي((، قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول  ما ُقْلَت، وإينِّ أَرى أْن َتْ

اهلل، فقسمها أبو طلحة يف أقاربه، ويف بني عمه« رواه البخاري ومسلم)4).
وجواز  الوقف،  مرشوعية  عىل  العلامء  بعض  به  استدل  احلديث  هذا 
االشرتاط فيه، فقد كان طلحة  تصدق هبا صدقة هلل، فلام أمره النبي 
 أن جيعلها يف األقربني لتخصص هبم، وهو نوع من الرشوط، 

صحيح البخاري، كتاب املساقاة، باب يف الرشب.  (((
فتح الباري، 0/5)5. وانظر: نيل األوطار، 26/6.  (2(

سورة آل عمران: 92.  (((
أرضا، رقم )2769(، ومسلم يف  إذا وقف  باب  الوصايا،  البخاري يف صحيحه، كتاب  رواه   (4(

صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني، رقم )998(.
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امتثل طلحة  ألمر النبي ، فاختصت بقرابته، فدل ذلك 
عىل أن العمل برشط الواقف متعني؛ ألن النبي  أرشده لذلك))).
العلامء من يرى أن هذا الرشط من طلحة ليس وقفًا، وإنام هو  لكن من 
صدقة متليك، قال ابن عبد الرب : »هذا احلديث ليس فيه بيان الوقف، 
وحيتمل أن تكون صدقة أيب طلحة صدقة متليك للرقبة، بل األغلب الظاهر 
من قوله: »فقسمها أبو طلحة بني أقاربه وبني عمه أنه قسم رقبتها وملكهم 

إياها؛ ابتغاء مرضاة اهلل«)2).

انظر: التمهيد، )/2)2، فتح الباري، 88/5).  (((
التمهيد، )/2)2، فتح الباري، 88/5)، 499/5.  (2(
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املبحث الرابع
تطبيقات القاعدة

أورد الفقهاء من كل املذاهب يف كتب الفروع الكثري من املسائل الفقهية 
الدالة عىل وجوب العمل برشط الواقف، لكن الكثري منها ليس حمل اتفاق يف 
املذهب الواحد، ومرد ذلك عائد الختالف اجتهادهم يف النظر لذلك الرشط 
املتكلم  لعرف  أو  الواقف،  ملقصد  أو  للمصلحة،  أو  للرشع،  موافقته  ومدى 
والناس، وربام رد ملخالفته للرشع، أو مقتىض العقد، أو مصلحته، أو مقصد 

الواقف، ونحو ذلك.
ُيبحث  أن  شأنه  هذا  فإن  املسائل،  يف  اخلالف  تتبع  هنا  املقصود  وليس 
الفقهية  التطبيقات  بيان  هنا  املقصود  وإنام  املقارن،  والفقه  الفروع،  كتب  يف 
جماالهتا،  لبعض  وإيضاحًا  هبا،  الفقهاء  لعمل  وتأكيدًا  ملعناها،  بيانًا  للقاعدة، 
ليسهل التطبيق عليها يف رشوط الواقفني، وفيام جد أيضًا من رشوط الناس 

اليوم يف أوقافهم، وليتضح مراد الفقهاء من هذه القاعدة.
بعض  كالم  يف  وتغريًا  خالفًا  ذكر  أن  بعد    نجيم  ابن  قال  وقد 
الفقهاء حول رشوط الواقفني: »ومل تزل العلامء يف سائر األعصار خمتلفني يف 

فهم رشوط الواقفني إال من رمحه اهلل، واهلل املوفق وامليرس لكل عسري«))).

املطلب األول: تطبيقات القاعدة يف املذهب احلنفي:
أولً: لو كتب الواقف يف أول كتاب الوقف: ال يباع وال يوهب وال يملك، 
ثم قال يف آخره: عىل أن لفالن بيعه، واالستبدال بثمنه ما يكون وقفًا مكانه، 

جاز بيعه، ويكون كالمه األخري ناسخًا لألول)2).

األشباه والنظائر، ص )7).  (((
عابدين،  ابن  حاشية  الشارع.  كنص  ذلك،  وجب  هبام  العمل  وأمكن  يتعارضا،  مل  إذا  وأما   (2(

444/4. وانظر: األشباه والنظائر، ابن نجيم، ص 70).
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أوالد محل عليهم؛ صونًا  أوالد  إال  له  أوالده وليس  لو وقف عىل  ثانياً: 
للفظ عن اإلمهال، وعماًل باملجاز كام يف نص الشارع))).

مفرد  له؛ ألنه  فالكل  واحد  ولد  إال  له  ولده، وليس  لو وقف عىل  ثالثًا: 
مضاف فيعم)2).

رابعاً: لو وقف عىل زيد، وعمرو ونسله، فالضمري يعود عىل عمرو فقط؛ 
ألن األصل عند عدم القرينة عود الضمري عىل أقرب مذكور))).

حّيًا  مادام  له  الوقف  نخلة  تكون  أن  الواقف  رشط  لو  خامسًا: 
فذلك  جائز)4).

سادساً: لو رشط الواقف بيع الوقف ويشرتي بثمنه أرضًا أخرى إذا شاء 
جاز االستبدال)5).

سابعاً: لو جعل الواقف توزيع غلة الوقف عائدًا لرأي القيم عليه جاز، 
الغلة، وقسمتها  التفضيل يف  له  الواقف، والواقف جيوز  يقوم مقام  ألن رأيه 

عند الوقف، فجاز ذلك للقيم إذا جعل الناظر ذلك له)6).
ثامنًا: لو رشط الواقف أن يعود الوقف للورثة عند زوال حاجة املوقوف 
التأبيد عند أيب يوسف، خالفًا  الوقف  عليه جاز له ذلك؛ ألنه ال يشرتط يف 

ملحمد بن احلسن)7).

األشباه والنظائر، ص 52). وانظر: الدر املختار)مع حاشية ابن عابدين(، 444/4.  (((
الدر املختار )مع حاشية ابن عابدين(، 4/)45.  (2(

حاشية ابن عابدين، 460/4.  (((
بن  حممد  وخالف   ،4(/(2 املبسوط،   ،2(9/6 الصنائع،  بدائع   ،(28/( احلقائق،  تبيني   (4(

احلسن يف ذلك وجعل الوقف باطاًل.
حاشية ابن عابدين، 84/4).  (5(

املبسوط، 2)/46.  (6(

املبسوط، 2)/42.  (7(
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تاسعاً: لو رشط الواقف للناظر ُعرش الريع، استحقه كاماًل؛ عماًل برشط 
الواقف، ولو كان الُعرش أكثر من أجرة املثل))).

فالوقف  الوقف،  يف  أيام  ثالثة  لنفسه  اخليار  الواقف  رشط  لو  عارشاً: 
جائز،والرشط جائز)2).

املطلب الثاين: تطبيقات القاعدة يف املذهب املالكي:
اتباع  لزم  معينة  أكثر من مدة  الدار  أن ال تكرى  الواقف  إذا رشط  أولً: 

رشطه إذا مل تكن رضورة ملخالفته))).
جاز؛  والنصارى  اليهود  من  للمساكني  أهنا  ورشط  الدار  وقف  لو  ثانيًا: 

َعاَم﴾)4)))5). لقوله تعاىل: ﴿َوُيْطعُِموَن الطَّ
مدرسًا  قرر  لو  كام  اتباعه،  فيجب  رشطه  منزلة  ينزل  الواقف  فعل  ثالثاً: 
مالكيًا ملسجده فامت، لزم الناظر أن يقرر مدرسًا مالكيًا اتباعًا لفعل الواقف، 

وال يصح أن يقرر مدرسًا حنفّيًا أو شافعّيًا)6).
رابعًا: لو رشط وقف الدار مدة من الزمان صح رشطه، ويصري الذي كان 

موقوفًا ملكًا)7).

حاشية ابن عابدين، 6/4)4. لكن إن عني له الواقف أقل من أجرة املثل فللقايض أن يكمل له   (((
أجر املثل بطلبه.

املبسوط، 2)/42.  (2(
الفواكه الدواين، 65/2).  (((

سورة اإلنسان: 8.  (4(
مواهب اجلليل، 6/)2. وانظر: التاج واإلكليل، 7/))6.  (5(

الفواكه الدواين، 2/)6).  (6(

الفواكه الدواين، 2/)6).  (7(
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إال  منه  يأخذ  والطعام ال  العلف  الواقف يف سبيل من  ما جعله  خامساً: 
أهل احلاجة، وما جعل يف املسجد من املاء فليرشب منه كل أحد، ألن القصد 

منه عموم الناس وال مهانة فيه))). ولعلهم رجعوا يف ذلك لعرف الناس.
سادسًا: لو قال الواقف: حبست العني عىل أوالدي عىل أن العني تصري 

لآلخر منهم ملكًا، صح واتبع الرشط)2).
املدرسة ألهل مذهب معني  أو  الدار  أن تكون  الواقف  سابعًا: لو رشط 

صح واتبع رشطه))).
ثامناً: لو وقف ورشط وقفه عىل أضحية يف كل سنة عن الواقف كره رشطه 

وصح، ووجب اتباع رشطه)4).
تاسعًا: لو عني الواقف ناظرًا صح واتبع رشطه)5).

عارشاً: إذا رشط الواقف أن من احتاج من املحبس عليهم باع احلبس أنه 
يصح هذا الرشط، ولزم املحبس عليه إثبات حاجته، واليمني عىل ذلك، إال 

أن يشرتط املحبس أنه مصدق فله البيع من غري إثبات)6).

املطلب الثالث: تطبيقات القاعدة يف املذهب الشافعي:
الريع  الواقف: وقفت عىل حمتاجي أوالدي وأحفادي دفع  أولً: لو قال 

للمستحق للزكاة منهم؛ ألنه الذي يصدق عليه وصف املحتاج رشعًا)7).

مواهب اجلليل، 7/)64.  (((

التاج واإلكليل، 648/7.  (2(
مواهب اجلليل، 649/7؛ التاج واإلكليل، 649/7.  (((

الفواكه الدواين، 2/)6).  (4(
مواهب اجلليل، 649/7؛ التاج واإلكليل، 649/7.  (5(

مواهب اجلليل،660/7.  (6(
انظر: مغني املحتاج، )/544.  (7(
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أو  كان  واحدًا  أو غريه،  لنفسه،  وقفه  النظر عىل  الواقف  إن رشط  ثانياً: 
أكثر، اتبع رشطه سواء فوضه له يف حياته، أم أوىص به))).

ثالثًا: إن رشط الواقف للناظر شيئًا من الريع جاز، فيأخذه ولو كان أكثر 
من أجرة مثله)2).

رابعاً: لو رشط الواقف أن ال يؤجر الوقف، فأصح األوجه: يتبع رشطه 
كسائر الرشوط))).

أو  احلديث  بأصحاب  املسجد  اختصاص  الوقف  يف  رشط  لو  خامساً: 
للرشط،  رعاية  رشطه؛  اتباع  األصح:  فوجهان،  معلومة،  طائفة  أو  الرأي 

وقطعًا للنزاع يف إقامة الشعائر)4).
سادساً: لو فوض الواقف النظر إىل اثنني مل يستقل أحدمها بالترصف ما مل 

ينص عليه)5).
جوزنا  إذا  صح    اهلل  رسول  أقارب  عىل  وقف  لو  سابعاً: 

الوقف عىل قوم غري حمصورين، وال يكون كرصف الزكاة هلم)6).
برشط  أو  فالن،  مذهب  عىل  كوهنم  برشط  العلامء  عىل  وقف  لو  ثامناً: 

الغربة، أو الشيخوخة، اتبع رشطه)7).

مغني املحتاج، )/552.  (((

مغني املحتاج، )/554.  (2(
روضة الطالبني، 29/5).  (((

روضة الطالبني، 0/5)). وبني النووي أن املراد بأهل احلديث يف عرف أهل خراسان: الفقهاء   (4(
الشافعية، وبأصحاب الرأي: الفقهاء احلنفية.

مغني املحتاج، )/554.  (5(
روضة الطالبني، 2/5)).  (6(

روضة الطالبني، 9/5))، 5/)2).  (7(



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
69

قاعدة: شرط الواقف كنص الشارع

تاسعاً: نفقة املوقوف، ومؤنة جتهيزه وعامرته، من حيث رشطها الواقف من 
ماله، أو مال الوقف، وإال فمن منافع املوقوف ككسب العبد، وغلة العقار))).
وزمن  املستحقني،  وصفات  األقدار،  يف  الواقف  رشط  يراعى  عارشًا: 

االستحقاق)2).

املطلب الرابع: تطبيقات القاعدة يف املذهب احلنبيل:
اختارها  أوالده صح وقفه عىل رواية،  ثم عىل  نفسه  لو وقف عىل  أولً: 
مجاعة، وقال يف اإلنصاف: »عليها العمل يف زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة 
متطاولة. وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب يف فعل اخلري، وهو 

من حماسن املذهب«))).
ثانياً: يرجع إىل رشط الواقف يف قسمة الريع عىل املوقوف عليه، ويف تقدير 
االستحقاق، ويف ترتيب املوقوف عليهم، كالبداءة بزيد ثم عمرو، ويرجع إىل 

رشط الواقف يف تأخري، ويف مجع، ويف تسوية، ويف ترتيب، ويف تفضيل)4).
ثالثًا: يرجع عند التنازع يف يشء من أمر الوقف إىل رشط الواقف)5).

رابعاً: لو وقف الدار عىل أوالده، ورشط كونه فقيهًا صح رشطه، وكذا 
كل استثناء أو ختصيص بصفة يعمل هبا)6).

خامساً: لو رشط أن ال يؤجر أكثر من سنة مل جتز الزيادة عليها إال للرضورة، 
وعليه عمل القضاة)7).

مغني املحتاج، )/556.  (((
روضة الطالبني، 8/5)).  (2(

كشاف القناع، 247/4. انظر: اإلنصاف، 6)/87)، وقال إنه اختيار شيخ اإلسالم.  (((
كشاف القناع، 248/4، 260/4.  (4(

كشاف القناع، 258/4.  (5(
الرشح الكبري، 6)/92)؛ كشاف القناع، 259/4.  (6(

كشاف القناع، 259/4.  (7(
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سادساً: إن وقف عىل أوالده، واستثنى كل الغلة لنفسه مدة حياته صح))).
سابعاً: لو عني واقف املسجد إمامًا أو عني لنظره أو للخطابة فيه شخصًا 
تعني، فال يصح تقرير غريه إعامالً للرشط، وكذا إن خصص اإلمامة يف مسجد 
أو مدرسة أو خطابة بمذهب ختصص به ما مل يكن املرشوط له اإلمامة يف يشء 

من أحكام الصالة خمالفًا لرصيح السنة أو ظاهرها)2).
ثامناً: اختلف احلنابلة يف الرشط املباح للواقف الذي ال يظهر قصد القربة 
منه هل بجب اعتباره؟ ظاهر كالم األصحاب واملعروف يف املذهب الوجوب، 
وهو مذهب األئمة الثالثة وغريهم، وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أنه إن 
مل يكن يف الرشط مقصود رشعي خالص أو راجح كان الرشط باطاًل فيرتك 

العمل به))).
تاسعاً: يصح الوقف إذا رشطه عىل أقاربه من أهل الذمة ألهنم يملكون 
وكذا  كاملسلمني،  عليهم  الوقف  فجاز  عليهم  الصدقة  وجتوز  حمرتمًا،  ملكًا 
لو وقف عىل من ينزل كنائسهم وبيعهم من املارة واملجتازين من أهل الذمة 

وغريهم فيصح ألن الوقف عليهم ال عن املوضع)4).

كشاف القناع، 248/4(، الرشح الكبري، 6)/86)، اإلنصاف، 6)/86)، وقال: ال يصح   (((
الثانية: يصح عىل  للروايتني وهو املذهب وعليه أكثر األصحاب، وقال:  عىل نفسه يف إحدى 

نفسه، واختاره الشيخ تقي الدين.
كشاف القناع، 262/4.  (2(
كشاف القناع، 4/)26.  (((

الرشح الكبري، 6)/80)، اإلنصاف، 6)/)8)، وقال:»إذا وقف عىل أقاربه من أهل الذمة،   (4(
صح. وهذا املذهب، نص عليه، وعليه األصحاب قاطبة«، »وقيل: يصح عىل الذمي، وإن كان 

أجنبيًا من الواقف. وهو الصحيح من املذهب«.
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عارشاً: ليس ألهل الوقف االعرتاض عىل الناظر إذا عينه الواقف وكان 
سائر  يف  ولرشطه  الوقف،  عىل  اإلنفاق  يف  الواقف  لرشط  ويرجع  أمينًا)))، 

أحواله، وإن عني اإلنفاق من غلته أو غريها عمل به رجوعًا إىل رشطه)2).

كشاف القناع، 277/4.  (((

كشاف القناع، 265/4.  (2(
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املبحث اخلامس
مستثنيات من القاعدة

استثنى الفقهاء عىل اختالف مذاهبهم عددًا من املسائل خترج عن القاعدة، 
وهذا االستثناء وارد يف هذه القاعدة كوروده يف غريها من القواعد، ووروده يف 
األدلة العامة، وليس املقصود هنا حرص هذه املستثنيات، وإنام ذكر مجلة منها؛ 
للتنبيه عىل مجلة من األحوال التي يرتك هبا العمل بالقاعدة لتخلف رشط، أو 
فوات علة، أو معارض راجح ونحو ذلك. وربام كان املستثنى يف مذهب فرعًا 
يف مذهب آخر، والعكس، بل ربام وجد اخلالف يف املذهب الواحد: هل الفرع 

داخل يف القاعدة أم خارج منها؟
صحيحة؛  رشوطًا  ليست  أهنا  إىل  الغالب  يف  عائد  استثنائها  وسبب 
ملخالفتها الرشع، أو املصلحة، أو املقصد، أو منافاهتا للوقف، أو مقتضاه، أو 

عرف املتكلم به، أو عرف الناس أو للرضورة ونحو ذلك مما سيأيت.
املذاهب،  أصحاب  عند  حمصورة  معدودة  ليست  االستثناءات  وهذه 
منها، عدا  املنع  واملذاهب ختتلف يف ذكرها، وتعليل  متناثرة،  متفرقة  بل هي 
األحناف، فقد حرصها بعضهم كام سيأيت يف سبع مستثنيات، عىل أن غريهم 

من احلنفية أورد مستثنيات أخرى.

أوالً: مستثنيات يف املذهب احلنفي:
أورد ابن نجيم  سبع مسائل مستثناة من القاعدة، وهي:

عزل  فللقايض  الناظر،  يعزل  ال  القايض  أن  الواقف  رشط  األوىل: 
غري  األهل.

الثانية: رشط الواقف أن ال يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس ال يرغبون 
استئجاره سنة، أو كان يف الزيادة نفع للفقراء، فللقايض املخالفة دون الناظر.
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الثالثة: لو رشط أن يقرأ عىل قربه، فالتعيني باطل.
الرابعة: رشط أن يتصدق بفاضل الغلة عىل من يسأل يف مسجد كذا كل 
يوم، مل يراع رشطه، فللقيم التصدق عىل سائل غري ذلك املسجد، أو خارج 

املسجد، أو عىل من ال يسأل.
اخلامسة: لو رشط للمستحقني خبزًا أو حلاًم معينًا كل يوم، فللقيم أن يدفع 

القيمة من النقد، ويف موضع آخر هلم طلب العني وأخذ القيمة.
السادسة: جتوز الزيادة من القايض عىل معلوم اإلمام؛ إذا كان ال يكفيه، 

وكان عاملًا تقيًا.
إذا  االستبدال  فللقايض  االستبدال،  عدم  الواقف  رشط  السابعة: 

كان  أصلح))).

ثانياً: مستثنيات يف املذهب املالكي:
ليست  فهي  هبا،  العمل  يصح  ال  املحرمة  الرشوط  أن  عىل  املالكية  نص 

كنص الشارع، وذكروا أمثلة عىل ذلك، منها)2):
الوقف، ألنه معصية كام لو  لو حبس مسلم عىل كنيسة فريد ويبطل   -1
رصفها إىل أهل الفسق، وكذا لو أوقف عىل حريب مل يصح؛ ألن ذلك قوة له 

عىل حرب املسلمني.
2- من أوىص )والوقف كالوصية يف هذا( أن يقام له مناحة ميت فريد؛ 

ألنه حمرم.
)- لو أوقف كافر يف قربة دينية للمسلمني مل يصح، ألن القربة ال تصح 

منهم. ولو بعثت نرصانية بدينار إىل الكعبة رد عليها الدينار.

2)/)4؛  املبسوط،  يف:  كام  أخرى  مستثنيات  بعضهم  زاد  وقد   .225 ص  والنظائر،  األشباه   (((
بدائع الصنائع، )/29)؛ حاشية ابن عابدين، 87/4).

مواهب اجلليل 4/7)6؛ التاج واإلكليل 4/7)6؛ الرشح الكبري، الدردير، 460/7.  (2(
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أن  فالشأن  تزوجن  إن  منه  البنات  وأخرج  ولده  عىل  حبس  لو   -4
يبطل  ذلك.

وارثه  وعىل  نفسه  عىل  لتحجريه  فيبطل؛  خاصة  نفسه  عىل  وقف  لو   -5
بعد  موته.

وما تصح خمالفته من رشوط الواقف:
)- إن تعذر العلم برشط الواقف جازت خمالفته، كاشرتاط قراءة درس 
علم يف حمل وخيرب بحيث ال يتمكن من القراءة فيه،أو يتعذر حضور الطالب 

وغري ذلك، وينقل ملكان آخر))).
2- جيوز للناظر أن يفعل يف الوقف كل ما كان قريبًا لغرض الواقف، وإن 
خالف رشطه، كام لو وقف ماء عىل الغسل والوضوء، فيجوز للناظر أن يمكن 

العطشان من الرشب منه؛ ألنه لو كان حّيًا ملا منع من ذلك)2).
)- إذا دعت الرضورة ملخالفة رشط الواقف ترك رشطه وجازت  خمالفته))).
4- الوقف عىل مكروه: إن اتفق عىل كراهته فال يرصف يف تلك اجلهة، 
فيه  خمتلفا  كان  إن  انه  والظاهر  قربة،  جهة  إىل  رصفه  أو  بطالنه  يف  ويتوقف 

فإنه  يمىض)4).
5- إذا رشط شيئًا متفقًا عىل منعه ال يتبع رشطه، كام لو رشط يف وقفه: إن 
وجد فيه ثمن رغبة بيع واشرتى غريه أنه ال جيوز له ذلك، فإن وقع ونزل مىض 

وعمل برشطه)5).

الفواكه الدواين، 2/)6).  (((

الفواكه الدواين، 2/)6).  (2(

الفواكه الدواين، 65/2).  (((
مواهب اجلليل، 4/7)6.  (4(
مواهب اجلليل، 649/7.  (5(



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
75

قاعدة: شرط الواقف كنص الشارع

ثالثاً: مستثنيات يف املذهب الشافعي:
العمل هبا، فهي ليست  الشافعية عىل أن الرشوط املحرمة ال يصح  نص 

كنص الشارع، ومن ذلك))):
أ- لو وقف مسلم أو ذمي عىل معصية كعامرة الكنيسة أو كتب التوراة 

واإلنجيل مل يصح.
املعايص  آلالت  أو  الطريق  قطاع  عىل  سالحًا  وقف  لو  ب- 

فباطل  قطعًا.
ومما تصح خمالفته من رشوط الواقف:

)- لو وقف اإلنسان عىل نفسه، فيه وجهان، أصحهام: بطالنه وهو 
املنصوص)2).

2- لو قال: وقفت هذا سنة، فالصحيح الذي قطع به اجلمهور: أن 
الوقف باطل))).

بعد  يعود إىل ملكي  أن  قال: وقفت هذا عىل زيد شهرًا عىل  لو   -(
الشهر فباطل عىل املشهور.

فهذا  له،  ولد  وال  الفقراء،  عىل  ثم  ولدي،  عىل  وقفت  قال:  لو   -4
وقف منقطع األول، واملذهب البطالن.

5- لو علق الوقف، فقال: إذا جاء رأس الشهر، أو قدم فالن، فقد 
وقفته، مل يصح عىل املذهب.

6- لو قال: وقفت برشط أين أبيعه، أو أرجع فيه متى شئت، فباطل؛ 
ألنه رشط فاسد، وفيه احتامل أن يبطل الرشط، ويصح الوقف.

روضة الطالبني، 6/5)) وما بعدها.  (((
روضة الطالبني، 8/5)).  (2(
روضة الطالبني، 25/5).  (((
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7- لو وقف مطلقًا ثم اشرتط ختصيص الوقف بطائفة مل يعترب رشطه 
قطعًا))).

األغنياء،  عىل  كالوقف  القربة  قصد  الوقف  يف  يظهر  مل  إن   -8
القربة،  جهة  املوصوفني  عىل  بالوقف  املرعي  أن  عىل  بناء  فوجهان 
أم جهة التمليك؟ عىل األول: مل يصح الوقف عىل األغنياء واليهود 

والنصارى والفساق، وإال صح عىل اجلميع.
قال النووي: »واألشبه بكالم األكثرين ترجيح كونه متليكًا، وتصحيح 
عىل  الوقف  الشامل:  صاحب  صحح  وهلذا  هؤالء،  عىل  الوقف 
النازلني يف الكنائس من مارة أهل الذمة، وقال: هو وقف عليهم، ال 
عىل الكنيسة، لكن األحسن توسط لبعض املتأخرين: وهو تصحيح 
الوقف عىل األغنياء، وإبطاله عىل اليهود والنصارى، وقطاع الطريق، 

وسائر الفساق؛ لتضمنه اإلعانة عىل املعصية«)2).

رابعاً: مستثنيات يف املذهب احلنبيل:
ال يعمل برشط الواقف يف أحوال، منها:

)- إذا كان الرشط خمالفًا للرشع، ومن أمثلته: لو وقف عىل الكنائس، وبَِيع 
النار مل يصح، ألن ذلك معصية))). ومنها: لو رشط الواقف عدم بيع الوقف 
))ما  يف حال خرابه، وتعطل منافعه، وتعذر عامرته، فرشطه فاسد؛ حلديث: 

انظر الفروع املتقدمة يف: روضة الطالبني، 27/5) وما بعدها.  (((
روضة الطالبني، 20/5).  (2(

الرشح الكبري، 6)/82)، اإلنصاف، 6)/82).  (((
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طوَن رُشوًطا...(()))))2). ومنها: لو رشط الواقف فعل ما هيواه  باُل أقواٍم َيشرَتِ
مطلقًا، أو يراه مطلقًا، فرشطه باطل عىل الصحيح املشهور؛ ملخالفته  الرشع))).

2- إذا كان الرشط منافيًا ملقتىض الوقف، ومن أمثلته:
ينايف  رشط  ألنه  الوقف؛  يصح  مل  شاء  متى  بيعه  ورشط  وقف  لو 

مقتىض  الوقف)4).
ومنها: لو قال: وقفت عىل األغنياء، أو الذميني، أو الكنيسة، ومل يذكر مآالً 

صحيحًا بطل الوقف؛ ألنه عني املرصف الباطل واقترص عليه)5).
التأبيد،  مقتضاه  الوقف  ألن  يصح؛  مل  سنة،  وقفته  قال  لو  ومنها: 

والتأقيت  ينافيه)6).
)- يف حال الرضورة تصح خمالفة رشط الواقف، ومن أمثلته: لو رشط أن 
ال يؤجر الوقف أكثر من سنة، مل جتز الزيادة عليها، لكن عند الرضورة يزداد 

بحسبها، قال البهويت: »ومل يزل عمل القضاة يف عرصنا وقبله  عليه«)7).
4- إذا كان الوقف معلقًا عىل رشط فال يصح، ومن أمثلته: لو علق الواقف 
ابتداء الوقف برشٍط كدخول رمضان، أو قدوم زيد، مل يصح الوقف؛ ألن من 

كشاف القناع، 4/)29.  (((
تقدم خترجيه.  (2(

كشاف القناع، 262/4.  (((
دون  الرشط  يبطل  »وقيل:  قال:   ،400/(6 اإلنصاف،  وانظر:   .25(/4 القناع،  كشاف   (4(

الوقف، وهو ختريج من البيع، وما هو ببعيد، وقال الشيخ تقي الدين: يصح يف الكل«.
كشاف القناع، 252/4.  (5(
كشاف القناع، 254/4.  (6(

كشاف القناع، 259/4، وانظر نحوها فيه: 276/4.  (7(
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رشطه أن يكون منجزًا غري معلق وال مؤقت إال إن علقه بموته فيصح، ويكون 
يف حكم الوصية))).

»وقيل:  وقال:   ،(97/(6 اإلنصاف،   ،(97/(6 الكبري،  الرشح   ،250/4 القناع،  كشاف   (((
تصح، واختاره الشيخ تقي الدين...«.
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اخلامتة
اشتمل البحث عىل عدد من النتائج، منها:

للعمل  هبا  واالحتجاج  القاعدة،  هذه  عىل  األربعة  املذاهب  اتفاق   -(
برشط الواقف، واعتباره كنص الشارع يف املفهوم، والداللة، ووجوب العمل 

به إذا كان رشطًا صحيحًا.
2- أن رشط الواقف يفهم كام يفهم نص الشارع ودالاللته مما هو مقرر 
عند علامء أصول الفقه يعمل به، ويدخل يف ذلك العمل بمفهوم املخالفة عند 

املتأخرين من احلنفية، وعند املذاهب األخرى.
)- أن الفقهاء اختلفوا يف ما حيمل عليه رشط الواقف من حيث داللته 

عىل املعنى الرشعي أو اللغوي أو العريف، وأن الراجح تقديم العرف.
بنص  الواقف  نص  تشبيه  القيم  وابن  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  أنكر   -4
الشارع يف وجوب العمل، ألن رشطه قد يكون باطال خمالفا للرشع، وقوهلام 
املذاهب  مع  يتفقان  بذلك  ومها  صحيحًا،  رشطًا  كان  إذا  به  العمل  بوجوب 
األربعة، وإن اختلفا معهم يف تشبيهه بنص الشارع من حيث وجوب العمل.

5- أن رشوط الواقف ختتلف من حيث وجوب العمل باختالف الرشط، 
واملقرر يف غالب كالم الفقهاء أن الرشط املخالف للرشع، أو مقتىض الوقف، 
أو املصلحة الراجحة، أو املقصد الرشعي للوقف، ال يعمل به، عىل خالف يف 

تفصيل املسائل.
الختالف  القاعدة؛  عىل  واالستثناء  التطبيق  يف  املذاهب  اختالف   -6
أنظارهم لرشط الواقف، بل ربام وجد اخلالف يف املذهب الواحد، وقد أورد 

الباحث بعض التطبيقات واالستثناءات عىل ذلك.
كم توصلت من خلل هذا البحث إىل عدد من التوصيات، أمهها:
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)- حث اجلمعيات الوقفية عىل العناية برشط الواقف، واآلثار املرتتبة 
عىل رشطه.

الرجوع  إىل  واحلاجة  الواقف،  رشوط  بصياغة  العناية  رضورة   -2
ومقصد  الوقف،  مصلحة  لتحقيق  والقضاة،  الفقهاء  من  املتخصصني  إىل 

العام للمجتمع. الواقف، والنفع 
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.. )
شاكر، . 2 أمحد  حتقيق:  العيد،  دقيق  ابن  األحكام،  عمدة  رشح  األحكام  إحكام 

النارش: عامل الكتب، بريوت، 407)هـ.
األلباين، . ) الدين  نارص  حممد  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

اإلسالمي،  املكتب  بريوت:  الشاويش،  زهري  حممد  إرشاف:  األوىل،  الطبعة: 
99))هـ- 997)م.

دار . 4 األنصاري،  زكريا  اإلسالم  شيخ  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى 
األوىل،  الطبعة:  2000م،   - 422)هـ  بريوت،   - العلمية  الكتب  دار  النرش: 

حتقيق: د. حممد حممد تامر.
أسهل املدارك »رشح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك«، أبو بكر بن . 5

حسن بن عبد اهلل الكشناوي )املتوىف: 97))هـ(، النارش: دار الفكر، بريوت - 
لبنان، الطبعة: الثانية.

األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، . 6
املعروف بابن نجيم املرصي )املتوىف: 970هـ(، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: 
الطبعة:  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  عمريات،  زكريا  الشيخ 

األوىل، 9)4)هـ - 999)م.
إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية، دار الكتب . 7

العلمية، بريوت.
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني . 8

الشافعي )املتوىف: 977هـ(، املحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر، 
النارش: دار الفكر - بريوت.

الدين موسى احلجاوي . 9 النجا رشف  أبو  بن حنبل،  أمحد  اإلمام  فقه  اإلقناع يف 
والنرش،  للطباعة  هجر  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  املقديس، 

8)4)هـ-997)م.
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اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن . 0)
بن أمحد املرداوي، الطبعة: األوىل، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، هجر 

للطباعة والنرش، 7)4)هـ-996)م.
البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، املعروف بابن . ))

نجيم املرصي )املتوىف: 970هـ(، النارش: دار املعرفة، مكان النرش: بريوت.
أمحد . 2) بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  عالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 

الكاساين احلنفي )املتوىف: 587هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 
406)هـ - 986)م.

أمحد . )) الصغري(،  الرشح  عىل  الصاوي  )حاشية  املسالك  ألقرب  السالك  بلغة 
الصاوي، حتقيق ضبطه وصححه: حممد عبد السالم شاهني، النارش دار الكتب 

العلمية، سنة النرش 5)4)هـ - 995)م، مكان النرش لبنان- بريوت.
احلسيني، . 4) الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

بيدي )املتوىف: 205)هـ(، املحقق: جمموعة من  أبو الفيض، امللّقب بمرتىض الزَّ
املحققني، النارش: دار اهلداية.

يوسف . 5) بن  القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  حممد  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 
النارش: دار  املالكي )املتوىف: 897هـ(،  املواق  أبو عبد اهلل  الغرناطي،  العبدري 

الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 6)4)هـ-994)م.
وهبامشه . 6) عيل  بن  عثامن  الدين  فخر  الزيلعي،  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

األوىل،  الطبعة:  احلقائق،  تبيني  عىل  الشبيل  أمحد  الدين  شهاب  الشيخ  حاشية 
املطبعة الكربى األمريية - مرص، 4)))هـ، حتقيق: حممد سامل هاشم، بريوت: 

دار الكتب العلمية، 5)4)هـ/995)م.
حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، راجعه: . 7)

جلنة من العلامء، النارش: املكتبة التجارية الكربى بمرص، 57))هـ - )98)م،
التعريفات، عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين، حتقيق: إبراهيم األبياري، النارش: . 8)

دار الكتاب العريب - بريوت، الطبعة: األوىل، 405)هـ.
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الطبعة: . 9) بن كثري،  الفداء إسامعيل  أبو  ابن كثري(،  )تفسري  العظيم  القرآن  تفسري 
اخلري -  دار  النارش،  بإرشاف  املتخصصني  األساتذة  األوىل، صححها جلنة من 

بريوت - دمشق، 0)4)هـ-990)م.
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد . 20

بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي )املتوىف: )46هـ(، حتقيق: مصطفى بن 
أمحد العلوي، حممد عبد الكبري البكري، النارش: وزارة عموم األوقاف والشؤون 

اإلسالمية - املغرب، 87))هـ.
هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: 70)هـ(، . )2

بريوت،   - العريب  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  مرعب،  عوض  حممد  املحقق: 
الطبعة: األوىل، )200م.

بن . 22 الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد  الرمحن  عبد  أبو  املرام،  بلوغ  من  األحكام  توضيح 
صالح بن محد بن حممد بن محد بن إبراهيم البسام التميمي )املتوىف: )42)هـ(، 

النارش: مكَتبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، )42)هـ - )200م.
جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، . )2

أبو جعفر الطربي )املتوىف: 0))هـ(، املحقق: أمحد حممد شاكر، النارش: مؤسسة 
الرسالة، الطبعة: األوىل، 420)هـ - 2000م.

جامع الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، إرشاف ومراجعة: . 24
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الرياض: دار السالم، الطبعة: الثالثة، )42)هـ 

-2000م.
اليمني . 25 بِيِدّي  الزَّ العبادي  احلدادي  حممد  بن  عيل  بن  بكر  أبو  النرية،  اجلوهرة 

احلنفي )املتوىف: 800هـ(.
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، حتقيق: . 26

حممد شاهني، النارش: دار الكتب العلمية - بريوت، 7)4)هـ.
قاسم . 27 بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  املستقنع،  زاد  رشح  املربع  الروض  حاشية 

العاصمي احلنبيل النجدي )املتوىف: 92))هـ(، النارش: )بدون نارش(، الطبعة: 
األوىل، 97))هـ.
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دار . 28 بابن عابدين،  الشهري  أمني  ابن عابدين(، حممد  املختار )حاشية  رد  حاشية 
الفكر، الطبعة: الثانية، 86))هـ - 966)م.

حاشيتا قليويب وعمرية، أمحد سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، النارش: دار . 29
الفكر- بريوت، عدد األجزاء: 4، الطبعة: بدون طبعة، 5)4)هـ-995)م.

بن . 0) منصور  اإلرادات،  منتهى  برشح  املعروف  املنتهى  لرشح  النهى  أويل  دقائق 
يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت احلنبيل )املتوىف: )05)هـ(، 

النارش: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 4)4)هـ - )99)م.
النووي . )) بن رشف  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة 

)املتوىف: 676هـ(، حتقيق: زهري الشاويش، النارش: املكتب اإلسالمي، بريوت- 
دمشق- عامن، الطبعة: الثالثة، 2)4)هـ-)99)م.

الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، . 2) املناظر يف أصول  الناظر وجنة  روضة 
أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس ثم الدمشقي 
الرّيان  النارش: مؤسسة  بابن قدامة املقديس )املتوىف: 620هـ(،  احلنبيل، الشهري 

للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة: الثانية، )42)هـ-2002م.
رياض الصاحلني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف: 676هـ(، . ))

تعليق وحتقيق: الدكتور ماهر ياسني الفحل، النارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش 
والتوزيع، دمشق - بريوت، الطبعة: األوىل، 428)هـ- 2007م.

اهلروي . 4) األزهري  األزهر  بن  أمحد  بن  حممد  الشافعي،  ألفاظ  غريب  يف  الزاهر 
الطبعة:  الكويت،   - اإلسالمية  والشئون  األوقاف  وزارة  النارش:  منصور،  أبو 

األوىل، 99))، حتقيق: د. حممد جرب األلفي.
بن إسامعيل . 5) الصنعاين، حممد  أدلة األحكام  املرام عىل  بلوغ  السالم رشح  سبل 

األمري، دار الكتب العلمية.
ومراجعة: . 6) إرشاف  السجستاين،  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  داود،  أيب  سنن 

صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الرياض: دار السالم، الطبعة: الثالثة، )42)هـ 
- 2000م، )مطبوع ضمن كتاب الكتب الستة(.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
85

قاعدة: شرط الواقف كنص الشارع

السنن الكربى، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، الطبعة: األوىل، حيدر . 7)
آباد، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، 54))هـ.

الطبعة: . 8) قدامة،  ابن  أمحد  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  الكبري،  الرشح 
هجر  7)4)هـ/996)م،  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  األوىل، 

للطباعة والنرش، وهو مطبوع عىل املقنع، ومعه اإلنصاف.
الرشح الكبري عىل متن املقنع، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس . 9)

اجلامعييل احلنبيل، أبو الفرج، شمس الدين )املتوىف: 682هـ(، النارش: دار الكتاب 
العريب للنرش والتوزيع، أرشف عىل طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار.

رشح الكوكب املنري، تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل . 40
الفتوحي املعروف بابن النجار )املتوىف: 972هـ(، املحقق: حممد الزحييل و نزيه 

محاد، النارش: مكتبة العبيكان، الطبعة: الثانية، 8)4)هـ - 997)م.
رشح صحيح مسلم، أبو زكريا حييى بن رشف النووي.. )4
اهلل . 42 عبد  أبو  املالكي  اخلريش  اهلل  عبد  بن  حممد  للخريش،  خليل  خمترص  رشح 

)املتوىف: )0))هـ(، النارش: دار الفكر للطباعة - بريوت.
شعب اإليامن، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، النارش: دار الكتب العلمية - . )4

بريوت، الطبعة: األوىل، 0)4)هـ.
اجلوهري . 44 محاد  بن  إسامعيل  نرص  أبو  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

العلم  دار  النارش:  الغفور عطار،  أمحد عبد  )املتوىف: )9)هـ(، حتقيق:  الفارايب 
للماليني - بريوت، الطبعة: الرابعة، 407)هـ- 987)م،

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي . 45
البستي، بريوت: مؤسسة الرسالة، 4)4)-)99)م.

دار . 46 األلباين،  الدين  نارص  بن  حممد  البخاري،  لإلمام  املفرد  األدب  صحيح 
الصديق، ط)، )42)هـ.

صحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، إرشاف ومراجعة: . 47
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الرياض: دار السالم، الطبعة: الثالثة، )42)هـ- 

2000م، )مطبوع ضمن كتاب الكتب الستة(.
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صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، . 48
السالم،  دار  الرياض:  الشيخ،  آل  العزيز  عبد  بن  صالح  ومراجعة:  إرشاف 

الطبعة: الثالثة، )42)هـ - 2000م، )مطبوع ضمن كتاب الكتب الستة(.
الكتب . 49 دار  بريوت:  النووي،  رشف  بن  حيي  النووي،  برشح  مسلم  صحيح 

العلمية، الطبعة: األوىل، 5)4)هـ - 995)م.
ضعيف سنن الرتمذي، حممد بن نارص الدين األلباين.. 50
طلبة الطلبة، عمر بن حممد بن أمحد بن إسامعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي . )5

)املتوىف: 7)5هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت.
ابن . 52 اهلل  عبد  أبو  الدين  أكمل  حممود،  بن  حممد  بن  حممد  اهلداية،  رشح  العناية 

الشيخ شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت )املتوىف: 786هـ(، 
النارش: دار الفكر.

غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، . )5
شهاب الدين احلسيني احلموي احلنفي )املتوىف: 098)هـ(، النارش: دار الكتب 

العلمية، الطبعة: األوىل، 405)هـ - 985)م.
)املتوىف: . 54 السبكي  الكايف  عبد  بن  عيل  الدين  تقي  احلسن  أبو  السبكي،  فتاوى 

756هـ(، النارش: دار املعارف.
الفتاوى الكربى، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، النارش: دار . 55

املعرفة - بريوت، الطبعة: األوىل، 86))هـ، حتقيق: حسنني حممد خملوف.
فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، الطبعة: . 56

األوىل، بريوت: دار الكتب العلمية، 0)4)هـ/989)هـ.
)املتوىف: . 57 اهلامم  بابن  املعروف  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  كامل  القدير،  فتح 

)86هـ(، النارش: دار الفكر.
َأبو َبكٍر بن أيِب الَقاِسِم األَهَدِل . 58 الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهية، الَعالََّمِة 

)ت: 5)0)(.
أمحد . 59 الستار  بدون، راجعه: عبد  الطبعة:  مفلح،  بن  اهلل حممد  أبو عبد  الفروع، 

فراج، عامل الكتب، 88))هـ/967)م.
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الفروق، شهاب الدين أمحد إدريس الصنهاجي املشهور بالقرايف، بريوت: عامل . 60
الكتب )مطبوع مع هتذيب الفروق(.

الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بن غانم )أو غنيم( بن . )6
26))هـ(،  )املتوىف:  املالكي  األزهري  النفراوي  الدين  شهاب  مهنا،  ابن  سامل 

النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النرش: 5)4)هـ - 995)م،
القاموس املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى )املتوىف: . 62

7)8هـ(، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإرشاف: حممد نعيم 
 - بريوت  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  النارش:  العرقُسويس، 

لبنان، الطبعة: الثامنة، 426)هـ - 2005م.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت )املتوىف: )05)هـ(، . )6

النارش: دار الكتب العلمية.
احلسيني . 64 موسى  بن  أيوب  اللغوية،  والفروق  املصطلحات  يف  معجم  الكليات 

الكفوي، أبو البقاء احلنفي )املتوىف: 094)هـ(، املحقق: عدنان درويش - حممد 
املرصي، النارش: مؤسسة الرسالة - بريوت

منظور . 65 ابن  الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 
األنصاري )املتوىف: ))7هـ(، دار صادر - بريوت، الثالثة - 4)4)هـ.

املبدع يف رشح املقنع، أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل ابن مفلح، الطبعة: . 66
بدون، بريوت: املكتب اإلسالمي، 94))هـ/974)م.

املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف: )48هـ(، . 67
النرش: 4)4)هـ -  تاريخ  بدون طبعة،  الطبعة:  املعرفة - بريوت،  دار  النارش: 

)99)م
جممل اللغة البن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو احلسني . 68

 - الرتاث  إحياء  النرش:  دار  طعمة،  حممد  وحتقيق:  دراسة  95)هـ(،  )املتوىف: 
بريوت، الطبعة: األوىل، 426)هـ.

احلراين . 69 تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  الفتاوى،  جمموع 
)املتوىف: 728هـ(، جممع امللك فهد لطاعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة.
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العاصمة، . 70 مطبعة  القاهرة:  النووي،  رشف  بن  حيي  املهذب،  رشح  املجموع 
النارش: زكريا عيل يوسف.

جمموعة الرسائل واملسائل، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية . )7
احلراين )املتوىف: 728هـ(، املحقق: السيد حممد رشيد رضا - حممد األنور أمحد 
البلتاجي، النارش: مكتبة وهبة - القاهرة، الطبعة: الثانية، 2)4)هـ - 992)م.

خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي، دار الكتب العلمية، بريوت.. 72
بدون، . )7 الطبعة:  النيسابوري،  احلاكم  اهلل  عبد  أبو  الصحيحني،  عىل  املستدرك 

بريوت، وبذيله التلخيص للذهبي.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل، بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة: . 74

الثانية، 420)هـ-999)م.
بن . 75 الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  الدارمي،  بسنن  املعروف  الدارمي  مسند 

)املتوىف:  السمرقندي  التميمي  الدارمي،  الصمد  عبد  بن  هَبرام  بن  الفضل 
255هـ(، نبيل هاشم الغمري، النارش: دار البشائر )بريوت(، الطبعة: األوىل، 

4)4)هـ - ))20م.
املصباح املنري، الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل، الطبعة: بدون، بريوت: مكتبة . 76

لبنان 987)م.
مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي . 77

شهرة، الرحيباين مولدًا ثم الدمشقي احلنبيل )املتوىف: )24)هـ(، النارش: املكتب 
اإلسالمي، الطبعة: الثانية، 5)4)هـ - 994)م، عدد األجزاء:6.

املطلع عىل ألفاظ املقنع، حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيل، أبو عبد اهلل، . 78
حممود  وياسني  األرناؤوط  حممود  املحقق:  709هـ(،  )املتوىف:  الدين  شمس 
اخلطيب، النارش: مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة: األوىل، )42)هـ - )200م.

احلرمني، . 79 دار  القاهرة:  الطرباين،  أمحد  بن  القاسم سليامن  أبو  األوسط،  املعجم 
5)4)هـ.
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املعجم الكبري، سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم . 80
الطرباين )املتوىف: 60)هـ(، املحقق: محدي بن عبد املجيد السلفي، دار النرش: 

مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية.
املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى - أمحد الزيات - حامد عبد القادر - حممد . )8

النجار، دار النرش: دار الدعوة، حتقيق: جممع اللغة العربية.
الطبعة: . 82 النفائس،  دار  قلعه جي، بريوت:  الفقهاء، د. حممد رواس  لغة  معجم 

األوىل، 6)4)هـ- 996)م.
أبو احلسني . )8 الرازي،  القزويني  بن زكريا  فارس  بن  اللغة، أمحد  مقاييس  معجم 

)املتوىف: 95)هـ(، املحقق: عبد السالم حممد هارون، النارش: دار الفكر.
الدين . 84 برهان  الفتح،  أبو  عىل،  ابن  املكارم  أبى  السيد  عبد  بن  نارص  املغرب، 

ِزّى )املتوىف: 0)6هـ(، النارش: دار الكتاب العريب. اخلوارزمي امُلَطرِّ
املغني، أبو حممد عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة املقديس، الطبعة: الثانية، حتقيق: د. . 85

عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، ود. عبد الفتاح احللو، القاهرة: هجر للطباعة 
والنرش والتوزيع واإلعالن، ))4)هـ/ 992)م.

مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن حممد اخلطيب الرشبيني، . 86
العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  املوجود،  عبد  أمحد معوض، وعادل  حتقيق: عيل 

الطبعة: األوىل، 5)4)هـ - 994)م.
بالراغب . 87 املعروف  حممد  بن  احلسني  القاسم  أبو  القرآن،  غريب  يف  املفردات 

دار  النارش:  الداودي،  عدنان  صفوان  املحقق:  502هـ(،  )املتوىف:  األصفهانى 
القلم، الدار الشامية - دمشق بريوت، الطبعة: األوىل، 2)4)هـ.

أبو . 88 الدين  موفق  تعاىل،  اهلل  رمحه  الشيباين  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  املقنع 
له  قدم  620هـ(،  )املتوىف:  املقديس  قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  حممد 
األرناؤوط،  عليه: حممود  وعلق  األرناؤوط، حققه  القادر  عبد  ملؤلفه:  وترجم 
ياسني حممود اخلطيب، النارش: مكتبة السوادي للتوزيع، جدة - اململكة العربية 

السعودية، الطبعة: األوىل، )42)هـ - 2000م، عدد األجزاء:).
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مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد . 89
عيني املالكي )املتوىف:  بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ

954هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 6)4)هـ.
الكويت: . 90 بالكويت،  اإلسالمية  والشئون  األوقاف  وزارة  الفقهية،  املوسوعة 

مطبعة املوسوعة الفقهية، الطبعة: األوىل، )40)هـ - 982)م.
موسوعة القواعد الفقهية، حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث . )9

الغزي، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل، 424)هـ - 
)200م

هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة . 92
الرميل، الطبعة: بدون، املكتبة اإلسالمية، ومعه حاشية أيب الضياء نور الدين عيل 
بن عيل الشربامليس، وباهلامش: حاشية أمحد بن عبد الرزاق بن حممد بن أمحد 

املغريب الرشيدي.
نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقى األخبار، حممد بن عيل بن . )9

حممد الشوكاين، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 5)4)هـ.
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مصفي التركة
تكييفه واألعمال المسندة له نظامًا

رؤية فقهية معاصرة

د. زياد بن صالح التويجري
األستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن

بالمعهد العالي للقضاء
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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املقدمة
آله  وعىل  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

وصحبه أمجعني، وبعد: 
كام  الرتكات،  وقسمة  الفرائض،  يف  تكلموا  اهلل  رمحهم  الفقهاء  فإن 
إن  حيث  الرتكات،  ومنها  املشرتكة،  األموال  قسمة  أحكام  وبينوا  تكلموا 
هلذا  القاسم  الكالم عن  العلامء يف  ل  ففصَّ مورثهم،  مال  يشرتكون يف  الورثة 
يتكلم  مل  حادث  مصطلح  الرتكة  مصفي  إن  وحيث  رشوطه،  وذكروا  املال، 
التي  أعامله  ُأبنيِّ  وأن  املصفي،  ف  ُأعرِّ أن  أحببت  لذا  املتقدمون،  الفقهاء  عنه 
العدل  وزارة  من  الصادرة  املشرتكة،  األموال  قسمة  الئحة  يف  له  ُأسنِدت 
العدل رقم )0)6)(، وتاريخ  بقرار معايل وزير  السعودية،  العربية  باململكة 
هذه  فكانت  للمصفي؛  الفقهي  التكييف  هو  وما  )9)/9/5)4)هـ(، 
الورقات اليسرية يف )مصفي الرتكة تكييفه واألعامل املسندة له نظامًا(، فأسأل 

اهلل  التيسري والتسديد واإلعانة، إنه ويل ذلك والقادر عليه. 
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

تظهر أمهية هذا املوضوع يف النقاط اآلتية:
التعريف هبذا املصطلح احلادث )مصفي الرتكة(، وبيان تكييفه.. )
بيان األعامل التي أسندهتا الئحة األموال املشرتكة عىل املصفي.. 2
هذه . ) ملثل  القضائي  باجلانب  واملهتمني  املحامني  من  كثري  حاجة 

الدراسات، التي ُتكيِّف عمل املصفي، وُتبنيِّ ُحكمه، وتوضح ما يلزم 
املصفي وما ال يلزمه بحكم العقد.

خطة البحث:
انتظم البحث يف مقدمة، وستة مباحث، وخامتة.

املقدمة: وفيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره، وخطة البحث. 
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املبحث األول: القاسم للرتكة يف الفقه اإلسالمي.

املبحث الثاين: القاسم للرتكة يف النظام السعودي.
املبحث الثالث: رشوط القاسم للرتكة.

املبحث الرابع:  تعريف مصفي الرتكة، وفيه مطلبان:
املطلب األول: التعريف اإلضايف، وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف املصفي يف اللغة واالصطالح.
الفرع الثاين: تعريف الرتكة يف اللغة واالصطالح.

املطلب الثاين: التعريف اللقبي ملصفي الرتكة.
املبحث اخلامس: أعامل مصفي الرتكة.

املبحث السادس:  تكييف مصفي الرتكة، وفيه مطلبان:
املطلب األول: تكييف املصفي وكياًل.
املطلب الثاين: تكييف املصفي أجريًا.

اخلامتة: وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات.
وأتبعت ذلك بفهرس للمصادر واملراجع.
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املبحث األول
القاسم للرتكة يف الفقه اإلسالمي

القسمة،  هذه  يتوىل  قاسم  من  بد  فال  الرتكة  وتصفية  قسمة  إرادة  عند 
والقاسم للرتكة يف الفقه اإلسالمي إما أن يكون من الورثة، أو أحدهم إن مل 
يكن بينهم قارص، فإن كان بينهم قارص فينوب عنه وليه، وإن كان الورثة كلهم 
قارصين فيقسمها وليهم إن رضوا بذلك، وإما أن يكون القاسم أجنبيًا يولونه 

ْون بمصفي الرتكة. القسمة رضائيًا، وهؤالء القاسمون ُيسمَّ
وقد يكون القاسم هو القايض إذا طلب ذلك أحد الورثة، وللقايض أن 

ُيعني مصفيًا للرتكة.
من  أكثر  يشرتك  أن  فيجوز  واحدًا،  شخصًا  املصفي  يكون  أن  يلزم  وال 

شخص يف تصفية الرتكة))).
وهبذا نخلص إىل أن القاسمني للرتكة عىل فئات:

الفئة األوىل:
أن يكون الورثة هم القاسمون للرتكة بأنفسهم.

الفئة الثانية:
أن يتفق الورثة عىل أن يتوىل القسمة أحدهم، إن مل يكن بينهم قارص، فإن 

كان بينهم قارص فينوب عنه وليه.
املبسوط )5)/8-9، ))-))، 29، 5)، 7)-8)، )4-42، 95-60، 70-74(؛  ينظر:   (((
واملحيط  )25/4)-26)(؛  املبتدي  بداية  رشح  يف  واهلداية  )8/7)-9)(؛  الصنائع  وبدائع 
والكايف  )265/5-266(؛  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  وتبيني  )7/)6)-62)(؛  الربهاين 
للخريش  خليل  خمترص  ورشح  )84/7)-89)(؛  والذخرية  )872/2(؛  املدينة  أهل  فقه  يف 
)89/6)(؛ ومنح اجلليل رشح خمترص خليل )256/7(؛ واألم )229/6-0)2(؛ واحلاوي 
)20(؛   ،20(/((( الطالبني  وروضة  ))/404(؛  واملهذب  )6)/246-250(؛  الكبري 
ومغني املحتاج )27/6)، 29)(؛ واملغني )0)/99، )))، 6))(؛ ورشح منتهى اإلرادات 

))/550(؛ وكشاف القناع )78/6)، 84)(؛ ومطالب أويل النهى )558/6(.
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الفئة الثالثة:
ًا، فيقسمها وليهم، إن رضوا به. أن يكون الورثة مجيعهم ُقرصَّ

الفئة الرابعة:
أن يعني الورثة شخصًا أجنبيًا أو أكثر، يرضوهنم لتويل القسمة.

وهؤالء القاسمون يف الفئات السابقة يسمون بمصفي أو مصفي الرتكة.
الفئة اخلامسة:

أن ينازع أحد الورثة، أو يتقدم للقضاء بطلب قسمة الرتكة، فيتوىل القايض 
القسمة بنفسه، وله أن يعني مصفيًا أو أكثر للرتكة.
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املبحث الثاين
القاسم للرتكة يف النظام السعودي

القاسم للرتكة يف النظام السعودي ال خيتلف عام يف الفقه اإلسالمي، إال 
أن ويل األمر قيد اإلطالق املوجود يف الفقه اإلسالمي نظرًا للمصلحة العامة، 
لئال  الناس،  أمور  تنظيم  األمر  قصارى  وإنام  للرشيعة،  خمالفة  هذا  يف  وليس 

تضيع احلقوق وتكثر املنازعات فيها.
من  والعرشون)2)(  والثانية  والعرشون)))  )احلادية  املادتان  نصت  وقد 
الئحة قسمة األموال املشرتكة عىل فئات القاسمني للرتكة، وكيفية تعيينهم، 

وتفصيل ذلك عىل النحو التايل:
أن يكون القاسم للرتكة هو القايض، أو القضاة يف الدائرة التي تنظر . )

القسمة.
اختياره . 2 ويكون  للقسمة،  أكثر  أو  مصفيًا  الدائرة  أو  القايض  ُيقيم  أن 

باتفاق ذوي الشأن مجيعًا وهم: الورثة أو وكيلهم أو ويل القارص ومن 
يف حكمه منهم.

عند عدم اتفاق ذوي الشأن مجيعًا، تتوىل الدائرة اختيار ُمصفٍّ للرتكة . )
ٍص له. ُمرخَّ

مناسبًا . 4 تراه  من  الدائرة  فتختار  مرخص،  مصٍف  إقامة  تعذر  إن 
لتصفية  الرتكة.

املشرتكة،  األموال  عىل  أكثر  أو  مصٍف  بإقامة  حتكم  أن  االقتضاء  عند  »للدائرة   :)2(( املادة   (((
ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن مجيعًا، فإذا مل يتفقوا تولت الدائرة اختيار مصٍف مرخص، 

فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه، ...« )ص 7(.
يملك  ما  حدود  يف  التعيني  هذا  الدائرة  تقر  أن  وجب  وصيًا،  املورث  عني  »إذا   :)22( املادة   (2(
املورث اإليصاء به رشعًا، وهلا أن تقيمه مصفيًا للرتكة إن انطبقت عليه الرشوط، أو تضم إليه 

مصفيًا« )ص 7(.
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أن يكون القاسم للرتكة هو ويص املورث، إن كانت رشوط القاسم . 5
له  تضم  أن  وهلا  مصفيًا،  إقامته  عىل  الدائرة  ووافقت  عليه،  منطبقًة 

مصفيًا آخر.
وقد نصت املادة )الثالثة والعرشون( يف الئحة قسمة األموال املشرتكة عىل 

تعيني رئيس لتصفية الرتكة، وآلية اختاذ القرار، عند تعدد املصفني))).
وبعد عرض من يتوىل القسمة يف النظام السعودي نجد أنه يتوافق مع ما 
جاء يف الفقه اإلسالمي، إال أنه حدد ونظم من يتوىل قسمة الرتكة وتصفيتها.

املادة ))2(: »إذا تعدد املصفون فعىل الدائرة أن تبني يف حكمها طريقة عملهم بام يف ذلك تعيني   (((
الرئيس وآلية اختاذ القرار، ما مل يرصح هلم بالعمل عىل انفراد بحسب نوع املال أو مكانه، ونحو 

ذلك وفقًا ملا حتدده الدائرة« )ص 8-7(.
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املبحث الثالث
رشوط القاسم للرتكة

ذكر أهل العلم رشوطًا لقاسم الرتكة سواًء كان قاضيًا أو مصفيًا وهي:
الرشط األول: العقل:

فالقاسم ال بد أن يكون عاقاًل، وذلك أن العقل من رشوط أهلية الترصفات 
الرشعية، أما املجنون والصبي الذي ال يعقل فال جتوز قسمتهم))).

 الرشط الثاين: العدالة:
ال بد أن يكون القاسم عادالً؛ ليؤمن اجلور، فإن قسمته الزمة للمقتسمني، 

ال خيار هلم يف قبوهلا أو ردها)2).
الرشط الثالث: العلم بالقسمة:

ال بد أن يكون القاسم عاملًا بالقسمة، وما حتتاج إليه من علوم، كاحلساب 
واملساحة، فالقاسم الذي ال يعرف احلساب وال املساحة، كالقايض الذي ال 

يعرف الفقه))).

)0)/94)(؛  املحتاج  وحتفة  )88/7)-89)(؛  والذخرية  )8/7)(؛  الصنائع  بدائع  ينظر:   (((
وروضة الطالبني )))/)20(.

احلقائق  وتبيني  )25/4)(؛  املبتدي  بداية  رشح  يف  واهلداية  )9/7)(؛  الصنائع  بدائع  ينظر:   (2(
للخريش  خليل  خمترص  ورشح  )88/7)-89)(؛  والذخرية  )265/5(؛  الدقائق  كنز  رشح 
الكبري )6)/200،  الكبري ))/500(؛ واحلاوي  الدسوقي عىل الرشح  )85/6)(؛ وحاشية 
)7/2)2(؛  الفقه  يف  واملحرر  )0)/)))(؛  واملغني  )0)/94)(؛  املحتاج  وحتفة  245(؛ 

ورشح منتهى اإلرادات ))/550(؛ وكشاف القناع )78/6)(.
احلقائق  وتبيني  )25/4)(؛  املبتدي  بداية  رشح  يف  واهلداية  )9/7)(؛  الصنائع  بدائع  ينظر:   (((
للخريش  خليل  خمترص  ورشح  )88/7)-89)(؛  والذخرية  )265/5(؛  الدقائق  كنز  رشح 
)85/6)(؛ ومنح اجلليل رشح خمترص خليل )254/7(؛ واحلاوي الكبري )6)/200، 245(؛ 
وروضة الطالبني )))/)20(؛ وحتفة املحتاج )0)/94)(؛ واملغني )0)/)))(؛ واملحرر يف 

الفقه )7/2)2(؛ ورشح منتهى اإلرادات ))/550(؛ وكشاف القناع )78/6)(.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
99

مصفي التركة تكييفه واألعمال المسندة له نظامًا

يكون  أن  بد  ال  فقالوا:  احلرية،  رشط  والشافعية  املالكية  بعض  وزاد 
القاسم حرًا؛ ألن العبد ليس من أهل الواليات)))؛ ومل يشرتطه احلنفية وبعض 
من  فكانوا  البيع  أهل  من  له  املأذون  والعبد  امُلكاَتب  ألن  واحلنابلة؛  املالكية 

أهل  القسمة)2).
واختُلف يف معرفة القاسم للتقويم عىل ثالثة أقوال:

بعض  ذهب  وإليه  للتقويم،  القاسم  معرفة  اشرتاط  األول:  القول 
الشافعية)))؛ مستدلني بأن من أنواع القسمة ما حيتاج إىل التقويم)4).

ويمكن أن يناقش: بأن ما احتيج فيه إىل تقويم، فإن للقاسم االستعانة بمن 
تقوم به الكفاية يف التقويم، كالقايض يستعني بأهل اخلربة.

بعض  ذهب  وإليه  للتقويم،  القاسم  معرفة  اشرتاط  عدم  الثاين:  القول 
يعمل  وهو  جمتهد  القاسم  بأن  مستدلني  احلنابلة)6)؛  وبعض  الشافعية)5)، 
باجتهاده كالقايض، والقايض يشرتط فيه العلم بالفقه، وال يشرتط فيه العلم 
بالتقويم، وكذا القاسم يشرتط فيه العلم بالقسمة، أما تقويم األشياء فله أن 

يستعني بمن تقوم به الكفاية يف ذلك كالقايض)7).

اجلليل  ومنح  )85/6)(؛  للخريش  خليل  خمترص  ورشح  )88/7)-89)(؛  الذخرية  ينظر:   (((
رشح خمترص خليل )254/7(؛ وروضة الطالبني )))/)20(؛ وحتفة املحتاج )0)/94)(.

ينظر: بدائع الصنائع )8/7)(؛ ورشح خمترص خليل للخريش )85/6)(؛ والعدة رشح العمدة   (2(
)ص 679(؛ واملحرر يف الفقه )7/2)2(؛ ورشح منتهى اإلرادات ))/550(.

ينظر: احلاوي الكبري )6)/200، 245(؛ وروضة الطالبني )))/)20(.  (((
ينظر: روضة الطالبني )))/)20(؛ ومغني املحتاج )27/6)(.  (4(
ينظر: روضة الطالبني )))/)20( ومغني املحتاج )27/6)(.  (5(

ينظر: املحرر يف الفقه )7/2)2(.  (6(
ينظر: الرشح الكبري )))/504(.  (7(
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فإنه ال يكفي فيه قاسم واحد،  فيه إىل تقويم  الثالث: أن ما حيتاج  القول 
بل قاسامن، وإليه ذهب بعض الشافعية)))، واحلنابلة)2)؛ مستدلني بأهنا شهادة 

بالقيمة، فال يقبل فيها أقل من اثنني كسائر الشهادات))).
ويمكن أن يناقش: بأن هذا قياس مع الفارق، فإن الشهادة ال بد أن تكون 
منطبقة، أما يف التقويم فإن لكل مقوم تقديره، فيحتمل أال يكون هناك انطباق 
وتوافق، فأحدمها يقدر هذا الثوب بامئة، واآلخر بتسعني، وليس قول أحدمها 

بآكد من اآلخر.
عىل  أحدمها  شهد  فلو  الشهادة،  يف  يشرتط  ال  االنطباق  بأن  أجيب:  فإن 
بأنه استدان ألفني، وكان املدعي  ألفًا، وشهد اآلخر  أن املدعى عليه استدان 
يدعي األلف، فإن الشهادة تقبل عىل األلف؛ ألهنام اتفقا عليها، وترد يف األلف 
الزائدة؛ لتفرد أحدمها هبا، فيثبت ما اتفقا عليه، دون ما تفرد به أحدمها، وكذا 

يف التقويم مع االختالف، فإنه يثبت ما اتفقا عليه، دون ما تفرد به أحدمها.
فيمكن أن يناقش: بأن األخذ بام اتفقا عليه، إنام حصل لوجود ما يعضده، 
بالقيمة، تعضد قول  التقويم فليس هناك دعوى  وهي دعوى األلف، أما يف 

أحد املقومني.
الراجح واهلل أعلم هو القول الثاين فال يشرتط يف القاسم علمه بالتقويم، 

وإنام له أن يستعني بمن تقوم به الكفاية، كالقايض يف ذلك.

ينظر: روضة الطالبني )))/)20(؛ وحتفة املحتاج )0)/95)(.  (((
ينظر: املغني )0)/)))(؛ واملحرر يف الفقه )7/2)2(؛ ورشح منتهى اإلرادات ))/550(؛   (2(

وكشاف القناع )80/6)(.
ينظر: املغني )0)/)))(؛ واملحرر يف الفقه )7/2)2(؛ والرشح الكبري )))/504(.  (((



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
101

مصفي التركة تكييفه واألعمال المسندة له نظامًا

املبحث الرابع
 تعريف مصفي الرتكة

وفيه مطلبان:

املطلب األول: التعريف اإلضايف:
وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف املصفي يف اللغة والصطلح:
املصفي يف اللغة: مأخوذ من الصفو، وهو اخللوص واخللو من الشوب، 
أي  مايل:  وصفو  مايل،  صفوة  يقال:  وخُلص،  منه  صفا  ما  اليشء،  وصفوة 

خالصه، واستصفاه، أي استخلصه))).
بالتصفية  القائم  فهو  الشوب،  من  اليشء  خيلص  من  هو  واملصفي 

والتخليص. 
وأما يف الصطلح فهو: من يتوىل ختليص املشرتك بني اثنني فأكثر، وإظهار 

ما لكل واحد منهم.
قلنا: )من يتوىل(: وذلك أن املصفي قد يكون شخصًا طبيعيًا أو أكثر، وقد 

يكون شخصًا اعتباريًا.
وقلنا: )ختليص(: وذلك أن املصفي صلب عمله ختليص املال مما يشوبه 
من حقوق وديون ونحو ذلك، ففي الرتكات مثاًل، خيلص الرتكة من احلقوق 
املتعلقة هبا من جتهيز وتكفني للميت، وسداد لديونه، وإنفاذ وصيته، ومن ثم 

يقسم املال الباقي عىل الورثة.

اللغة  ومقاييس  )6/)240(؛  اللغة  تاج  والصحاح  )2)/74)(؛  اللغة  هتذيب  ينظر:   (((
وتاج  )4)/462(؛  العرب  ولسان  )80/8)(؛  األعظم  واملحيط  واملحكم  ))/292(؛ 

العروس )8)/427-426(.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
102

مصفي التركة تكييفه واألعمال المسندة له نظامًا

وقلنا: )املشرتك بني اثنني فأكثر(: ليعم كل ما اشرتك فيه اثنان فأكثر من 
الورثة،  بني  املال  وقسمة  بالرتكة  نخصه  ومل  ونحوها،  كاحلقوق  وغريه  مال 
وذلك أن املصفي ال خيتص بقسمة الرتكات فقط، وإنام يقسم األموال املشرتكة 

بني الناس.
وقلنا: )وإظهار ما لكل واحد منهم(: هذه هي غاية عمل املصفي، وهي 
فرز وإظهار نصيب كل واحد من املتشاركني يف املال، أو نصيب كل واحد من 

الورثة من مال مورثهم.
الفرع الثاين: تعريف الرتكة يف اللغة والصطلح:

تركًا:  اليشء  تركت  يقال:  تركًا،  يرتكه  اليشء  َتَرَك  من  اللغة:  يف  الرتكة 
خليته، وتركة امليت: ما يرتكه من املرياث))).

احلنفية  فعرفها  تعريفها،  يف  العلم  أهل  اختلف  فقد  الصطلح  يف  وأما 
بأهنا: ما يرتكه امليت من األموال صافيًا عن تعلق حق الغري بعينه)2)، وقيل: ما 

يرتكه امليت خاليًا من تعلق حق الغري))).

يف  املنري  واملصباح  )0)/405(؛  العرب  ولسان  )766/6(؛  األعظم  واملحيط  املحكم  ينظر:   (((
غريب الرشح الكبري ))/74(؛ وتاج العروس )27/)9(.

ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق )229/6(؛ والبحر الرائق رشح كنز الدقائق )557/8(؛   (2(
وحاشية ابن عابدين )759/6(.

التعريفات )ص56(؛ وينظر: التوقيف عىل مهامت التعاريف )ص)27(.  (((
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ما  كل  بأهنا:  الرتكة  فعرفوا  واحلنابلة)))  والشافعية)2)،  املالكية)))،  أما 
خيلفه  امليت.

صلة  له  الذي  احلق  أو  املال  يف  الرتكة  حيرصون  احلنفية  فإن  هذا  وعىل 
املنافع  أما  التعيني،  العيب، وخيار  املرور، وحق الرشب، وخيار  باملال كحق 
بمشيئة  املتعلقة  ليست ماالً، وال احلقوق  الرتكة عندهم؛ ألهنا  فال تدخل يف 
الرشط، وخيار  اخليارات كخيار  أنواع  وباقي  الشفعة  وإرادته كحق  املورث 
الرؤية ونحوها؛ ألهنا ليست أمواالً، أما اجلمهور فيعدون األموال واحلقوق 
الثابتة مطلقًا من الرتكة، فاألعيان واملنافع، واحلقوق املتعلقة بمشيئة املورث 
وأنواع  ونحوه،  االرتفاق  كحق  املالية  واحلقوق  الشفعة،  كحق  وإرادته، 

اخليارات، كل ذلك من الرتكة عندهم)4).

املطلب الثاين: التعريف اللقبي ملصفي الرتكة:
من  الرتكات هو:  أن مصفي  إىل  نخلص  اإلضايف،  التعريف  بعد عرض 

يتوىل ختليص تركة امليت، وإظهار نصيب كل وارث منها. 
قلنا: )من يتوىل(: وذلك أن املصفي قد يكون شخصًا طبيعيًا أو أكثر، وقد 

يكون شخصًا اعتباريًا.
للخريش  خليل  خمترص  ورشح  )406/6(؛  خليل  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب  ينظر:   (((

)97/8)(؛ وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )457/4(.
ينظر: النجم الوهاج يف رشح املنهاج )6/)))(؛ ومغني املحتاج )7/4(؛ والتجريد لنفع العبيد   (2(

)حاشية البجريمي( ))/244(.
الروض  وحاشية  )402/4(؛  القناع  وكشاف  )499/2(؛  اإلرادات  منتهى  رشح  ينظر:   (((

املربع  )87/6(.
عىل  الدسوقي  وحاشية  ))/275-279(؛  والفروق  )759/6(؛  عابدين  ابن  حاشية  ينظر:   (4(
الرشح الكبري )457/4(؛ ومغني املحتاج )8/4(؛ والتجريد لنفع العبيد )حاشية البجريمي( 
))/244(؛ واملغني ))/494(، )49/4)(، )279/5، 420(؛ والفروع )226-225/6(، 

)00/7)(؛ وانظر: الوسيط يف رشح القانون املدين )90/9-)9، )9)
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باقي  إلخراج  امليت  تركة  بتخليص  قيد  امليت(:  تركة  )ختليص  وقلنا: 
املصفني، كمصفي الرشكات ونحوه.

احلقوق  من  يشوبه  مما  امليت  مال  ختليص  عمله  صلب  الرتكة  ومصفي 
بقي من  فإذا  وإنفاذ وصيته،  عليه،  التي  والديون  والتكفني،  التجهيز  كأجرة 

املال يشء بنيَّ نصيب كل وارث.
مصفي  عمل  غاية  هي  هذه  منها(:  وارث  كل  نصيب  )وإظهار  وقلنا: 

الرتكة، وهي فرز وإظهار نصيب كل وارث للميت من مال مورثهم.
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املبحث اخلامس
أعامل مصفي الرتكة

بينت الئحة قسمة األموال املشرتكة أعامل املصفي يف عدة مواد متفرقة، 
كام ييل:

رفع الدعوى نيابة عن الورثة إلخالء العقار ممن يضع يده عليه بغري حق))).. )
التبليغ يف دعاوى القسمة)2).. 2
إكامل نواقص وثيقة التملك للمورث - كصكوك ملكية العقارات -))). . )
حراسة املال، إن مل يوجد حارس قضائي عليه)4). . 4
حرص وجرد ما للميت وما عليه، خالل املدة النظامية)5)، وله االستعانة . 5

بأهل اخلربة يف اجلرد)6). 

املادة )5(: »ألي رشيك أن يرفع دعوى إىل املحكمة املختصة بطلب إخالء العقار املشرتك ممن   (((
يضع يده عليه بغري حق، وعىل املصفي أو احلارس القضائي - إن وجد بحسب املهام املسندة 

هلام - رفع هذه الدعوى« )ص 2(.
املادة )7(: »يتم التبليغ يف دعاوى قسمة األموال املشرتكة وفقا ألحكام النظام، وجيوز أن يكون   (2(

التبليغ بوساطة املصفي« )ص )(.
املادة )0)(: »تقترص الدائرة يف نظرها دعوى القسمة عىل األموال املتحقق ملكيتها للرشكاء،   (((
وإذا اقتضت القسمة إكامل نواقص وثيقة التملك فيتوىل املصفي ذلك - إن وجد -...« )ص4(.
املادة )29(: »إذا مل يوجد حارس قضائي عىل املال املشرتك، فيتوىل املصفي مهمة حراسته بمجرد   (4(

إقامته، ما مل تقرر الدائرة خالف ذلك« )ص 9(.
املادة )8)(: »عىل املصفي أن يودع لدى إدارة املحكمة - خالل مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر   (5(
من إقامته- قائمة جرد تبني ما للامل املشرتك وما عليه، وتشتمل عىل تقدير لقيمة أعيان املال 

املشرتك...« )ص ))(.
األموال  قيمة  تقدير  ويف  اجلرد  يف  اخلربة  بأهل  يستعني  أن  وللمصفي   ...«  :)(5( املادة   (6(

املشرتكة«  )ص 0)(.
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توجيه إعالن لدائني املورث ومدينيه، يدعوهم لتقديم بيان بام هلم من . 6
حقوق، وما عليهم من ديون، خالل املدة النظامية، وذلك عند تكليفه 

بذلك من الدائرة))). 
ما عليه من حقوق . 7 وتقييد  التصفية،  للامل موضع  ثابت  ما هو  تقييد 

أو  ديون)2).
بأهل . 8 النظامية)))، وله االستعانة  املدة  املال، خالل  أعيان  قيمة  تقدير 

اخلربة يف تقدير قيمة األموال)4). 
وفق . 9 بكتاب  التصفية  موضع  باملال  شأن  ذي  كل  إخطار 

إجراءات  التبليغ)5). 
الصالحيات . 0) وفق  التصفية،  موضع  للامل  النظامي  التمثيل 

املمنوحة  له)6). 
املشرتك  املال  لدائني  بتوجيه إعالن  تأمر املصفي  أن  املادة )4)(: »للدائرة - عند االقتضاء -   (((
ومدينيه، يدعوهم فيه ألن يقدموا بيانًا بام هلم من حقوق، وما عليهم من ديون، وذلك خالل 
مدة ال تزيد عىل شهر من تاريخ اإلعالن، وينرش يف املوقع اإللكرتوين للوزارة، أو يف أي وسيلة 

أخرى تراها الدائرة« )ص 0)(.
املادة )5)(: »جيب عىل املصفي أن يقيد ما هو ثابت للامل املشرتك أو عليه من حقوق أو ديون،   (2(
وما يصل إىل علمه عن ذلك من أي طريق كان، وعىل الرشكاء أن يبلغوا املصفى عام يعلمونه 

من ذلك ...« )ص 0)(.
املادة )8)(: »عىل املصفي أن يودع لدى إدارة املحكمة ... وتشتمل عىل تقدير لقيمة أعيان املال   (((

املشرتك ... وللدائرة مد هذا املوعد إذا وجد ما يسوغ ذلك« )ص ))(.
األموال  قيمة  تقدير  ويف  اجلرد  يف  اخلربة  بأهل  يستعني  أن  وللمصفي   ...«  :)(5( املادة   (4(

املشرتكة«  )ص0)(.
املادة )8)(: »عىل املصفي أن يودع لدى إدارة املحكمة ... وعليه أيضا أن خيطر كل ذي شأن   (5(
بكتاب وفق إجراءات التبليغ املنصوص عليها يف املادة السابعة من هذه الالئحة ...« )ص ))(.
املادة )))(: »يمثل املصفي املال املشرتك وال يترصف بأي ترصف خيل بحقوقه، كاإلقرار بحق   (6(
عليه، أو التنازل عن حق له، أو الصلح، أو نحو ذلك، إال إذا كان خموالً بذلك بوكالة رسمية 

من الرشكاء أو من أحدهم فيام خيصه« )ص 0)(.
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اململكة، والترصف . )) التصفية يف خارج  النظامي للامل موضع  التمثيل 
إن  اململكة  إىل  نقله  يمكن  ما  ونقل  والتصفية،  واإلدارة،  باحلفظ  فيه 
كان فيه مصلحة، وبيع ما ال يمكن نقله، وفقًا لنظام الدولة التي يوجد 

هبا املال، مع مراعاة املعاهدات واالتفاقيات الدولية))). 
إيداع النقد وثمن ما يباع، يف احلساب املرصيف للامل موضع التصفية)2). . 2)
تقديم تقارير دورية يف مواعيد حتددها الدائرة، تشتمل عىل بيان وضع . ))

وحساب  نقص،  أو  زيادة  من  عليه  يطرأ  وما  التصفية،  موضع  املال 
أعامل  عىل  والتحفظات  واملالحظات  ومرصوفاته،  املال  بواردات 
التصفية، وأسباب إعاقة العمل، واالقرتاحات، وما تم إنجازه، وما 

مل يتم إنجازه، معززًا بام يثبت ذلك من مستندات))). 
إعداد نموذج يبني فيه مقدار الدين، وما يكفي من أعيان املال موضع . 4)

التصفية لوفائه، ويكون موقعًا وخمتومًا بختمه الرسمي)4). 
املادة )6)(: »دون اإلخالل بأحكام االختصاص الدويل، إذا تبني للمصفي أن للرشكاء أموااًل   (((
ختص املال  املشرتك خارج اململكة، فإن املصفي يمثلهم حينئذ، وعليه اختاذ اإلجراءات النظامية 
حلفظ وإدارة تلك األموال وتصفيتها، بام يف ذلك نقل ما يمكن نقله منها إىل اململكة إذا كان فيه 
مصلحة، وبيع ما ال يمكن نقله وفقًا لألنظمة املعمول هبا يف الدولة التي يوجد فيها املال، وذلك 

مع مراعاة ما تقيض به املعاهدات واالتفاقيات الدولية« )ص 0)(.
املادة )28(: »تفتح الدائرة حسابًا مرصفيًا أو أكثر للامل املشرتك الذي حتت التصفية، وتودع فيه   (2(
النقد وثمن ما يباع من املال املشرتك، وللمصفي واحلارس القضائي اإليداع فيه ...« )ص 8(.

بيان  عىل  تشتمل  الدائرة،  حتددها  دورية  مواعيد  يف  تقارير  تقديم  املصفي  »عىل   :)(2( املادة   (((
وضع املال املشرتك وما طرأ عليه من زيادة أو نقص، وتتضمن حسابًا بواردات املال املشرتك 
العمل،  أعاقت  التي  واألسباب  التصفية،  أعامل  عىل  والتحفظات  وامللحوظات  ومرصوفاته، 
وتطلع  مستندات،  من  ذلك  يثبت  بام  معززًا  إنجازه،  يتم  مل  وما  إنجازه  تم  وما  واالقرتاحات 
الدائرة عىل هذه التقارير، وتأمر باستيفاء نواقصها - إن وجدت - ثم تودع بعد اكتامهلا يف ملف 

القضية، وملن رغب من الرشكاء احلصول عىل نسخة منها« )ص 9(.
املشرتك  املال  أعيان  من  يكفي  وما  الدين،  مقدار  فيه  يبني  نموذجًا  املصفي  »يعد  املادة ))4(:   (4(
قرار  إصدار  تتوىل  إياه  إقرارها  وبعد  للدائرة،  ويقدم  الرسمي،  بختمه  ويوقعه وخيتمه  لوفائه، 
بذلك ويكون هنائيًا واجبًا التنفيذ، ويتوىل املصفي البيع وفق ما قررته الدائرة وحتت إرشافها« 

)ص 2)-))(.
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ما . 5) وفق  الديون،  لوفاء  التصفية  موضع  املال  أعيان  من  يكفي  ما  بيع 
قررته الدائرة وحتت إرشافها))). 

من . 6) ثم  ومن  التصفية،  موضع  للامل  املوجود  النقد  من  الديون  وفاء 
ثمن ما يباع بسعر السوق من األوراق املالية، أو من ثمن املنقوالت، 
املال  للوفاء من عقارات  ما يكفي  فإن مل يكن ذلك كافيًا، فمن ثمن 

موضع  التصفية)2). 
يقوم املصفي بسداد الديون الثابتة التي ليس فيها نزاع، بعد أخذ إذن . 7)

كان  أو  الورثة،  بني  أو من يف حكمه  قارص  هناك  يكن  مل  ما  الدائرة، 
إال  الديون  وفاء  يتم  فال  وقف،  أو  وصية  التصفية  موضع  املال  يف 

بحكم  هنائي))). 
ال يقوم املصفي بالوفاء بالديون عند عدم كفاية املال موضع التصفية، . 8)

أو عند احتامل ذلك، حتى يتم الفصل هنائيًا يف مجيع املنازعات املتعلقة 
بديون املال موضع التصفية)4). 

املشرتك  املال  أعيان  من  يكفي  وما  الدين،  مقدار  فيه  يبني  نموذجًا  املصفي  »يعد  املادة ))4(:   (((
قرار  إصدار  تتوىل  إياه  إقرارها  وبعد  للدائرة،  ويقدم  الرسمي،  بختمه  ويوقعه وخيتمه  لوفائه، 
بذلك ويكون هنائيًا واجبًا التنفيذ، ويتوىل املصفي البيع وفق ما قررته الدائرة وحتت إرشافها« 

)ص 2)-))(.
املادة )42(: »يقوم املصفي بوفاء ديون املال املشرتك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما   (2(
يباع بسعر السوق من أوراقها املالية، أو من ثمن منقوالته بام حيقق رسعة الوفاء، فإن مل يكن 

ذلك كافيا فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته« )ص 2)(.
انقضاء املوعد املحدد للمنازعة يف قائمة اجلرد، يقوم املصفي بعد استئذان  املادة )40(: »بعد   (((
الدائرة بوفاء ديون املال املشرتك التي مل يقم يف شأهنا نزاع، أما الديون التي نوزع فيها فتسوى 
بعد الفصل يف النزاع هنائيًا، مع مراعاة ما ورد يف املادة الثامنة والعرشين من هذه الالئحة، ويف 
مجع األحوال ال توىف الديون إذا كان من الرشكاء قارص، أو غائب، أو مفقود، أو يف املال املشرتك 

وصية، أو وقف، إال بحكم هنائي« )ص 2)(.
املادة ))4(: »عىل املصفي يف حال عدم كفاية املال املشرتك لوفاء الديون أو يف حال احتامل ذلك،   (4(
أن يوقف تسوية أي دين، ولو مل يقم يف شأنه نزاع، حتى يفصل هنائيًا يف مجيع املنازعات املتعلقة 

بديون املال املشرتك« )ص 0)(.
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قسمة املال موضع التصفية بعد ختليصه بني الورثة بالرتايض، وبام ال . 9)
خيالف الرشيعة واألنظمة املرعية))). 

إعداد بيان - عند عدم اتفاق الورثة عىل قسمة الرتايض - بام يمكن . 20
قسمته قسمة إجبار، ونصيب كل وارث منها، وبيان ما ال يمكن قسمته 
قسمة إجبار، وله االستعانة بأهل اخلربة عند االقتضاء، ويتوىل بيع ما 
ال يمكن قسمته قسمة إجبار، وفق ما تقرره الدائرة وحتت إرشافها)2). 

املصفي  يتوىل  ذلك،  ونحو  والوصايا  الديون  من  املشرتك  املال  تصفية  بعد   -(«  :)44( املادة   (((
قسمته بني الرشكاء بالرتايض، بام ال خيالف الرشيعة واألنظمة ...« )ص ))(.

املادة )44(: »2- إذا مل يتفق الرشكاء عىل قسمة الرتايض، فيعد املصفي بيانًا بام يمكن قسمته   (2(
بام ال يمكن قسمته قسمة إجبار، وفق  املعني منه لكل رشيك، وبيانًا  قسمة إجبار، والنصيب 
مستقاًل  حكاًم  الدائرة  وتصدر  االقتضاء،  عند  اخلربة  بأهل  ويستعني  رشعًا،  القسمة  أحكام 
بتسليم كل رشيك نصيبه املعني مما يمكن قسمته قسمة إجبار، دون اإلخالل باألحكام املنظمة 

للتجزئة والفرز. 
مل  ما  ثمنه،  من  نصيبه  رشيك  كل  وتسليم  إجبار،  قسمة  قسمته  يمكن  ال  ما  ببيع  الدائرة  حتكم   -(
وحتت  احلكم  يف  الدائرة  تقرره  ما  وفق  البيع  املصفي  ويتوىل  ذلك،  خالف  عىل  الرشكاء  يتفق 

إرشافها«  )ص ))(.
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املبحث السادس
تكييف مصفي الرتكة

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تكييف مصفي الرتكة وكيالً:
الوكيل يف اللغة:

ل فالٌن فالنًا، إذا استكفاه أمره  هو القائم بأمر غريه وبام فوض إليه، ِمن وكَّ
ثِقًة بكفايته، أو عجزًا عن القيام بأمر نفسه، ووكل إليه األمر، سلَّمه، ووكيل 

الرجل: الذي يقوم بأمره، سمي وكياًل؛ ألنه ُيوِكل إليه األمر))).
وأما يف الصطلح فهو:

الذي يترصف لغريه لعجز موكله)2).
ويؤخذ عىل التعريف قوله: )لعجز موكله(، فليس كل وكالة كذلك؛ ولذا 

يمكن أن نعرف الوكيل بأنه: الذي يترصف نيابة عن الغري.
والعالقة بني املعنى االصطالحي للوكيل، واملعنى اللغوي للمصفي:

أن املصفي كام سبق هو من خيلص اليشء ويستخلصه، والوكيل هو من 
يترصف لغريه ويقيض أموره وخيلصها له، وخيلصه منها، فالوكيل لورثة امليت 
َل هبا من سداد ديون  خيلص مال امليت من الشوب، ويقيض األمور التي ُوكِّ

امليت واحلقوق التي عليه، فيصفو مال امليت بذلك، ويقسم ماله عىل ورثته.
واملعنى  للوكيل،  االصطالحي  املعنى  بني  العالقة  تظهر  وهبذا 

اللغوي  للمصفي.

األعظم  واملحيط  واملحكم  )6/6))(؛  اللغة  ومقاييس  )0)/)20(؛  اللغة  هتذيب  ينظر:   (((
)44/7)(؛ واملغرب يف ترتيب املعرب )ص 494(؛ ولسان العرب )))/4)7، 6)7(؛ وتاج 

العروس )))/97-96(.
التعريفات )ص 254(.  (2(
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االصطالحي  واملعنى  للوكيل،  االصطالحي  املعنى  بني  العالقة  وأما 
ملصفي الرتكة:

فالوكيل من يترصف لغريه، فهو هنا يترصف لورثة امليت بتخليص مال 
امليت من احلقوق والديون وإنفاذ الوصايا، ومن ثم قسمة املال عىل الورثة، 
من  للورثة  انتقل  الذي  املشرتك  املال  ختليص  يتوىل  من  هو  الرتكة  ومصفي 
الورثة، فالوكيل ومصفي الرتكة كالمها  الباقي بني  احلقوق وغريها، وقسمة 
موكالن بتصفية مال امليت وختليصه من احلقوق والديون ونحوها، ومن ثم 

إيصال املال ملن يستحقه.
يقوم  ثم  ومن  ودفنه،  امليت  لتجهيز  ُدفع  ما  الرتكة  من  فيخرج  فالوكيل 
بسداد ديونه، وإنفاذ وصاياه من الثلث، ثم قسمة ما بقي من ماله بني الورثة.

وكذا مصفي الرتكة، فإنه يقوم بحساب كل ما يتعلق برتكة امليت، فيخرج 
من  وصاياه  وإنفاذ  ديونه،  سداد  ثم  ومن  ودفنه،  لتجهيزه  ُدفع  ما  الرتكة  من 

الثلث، ثم قسمة ما بقي من ماله بني الورثة.
الرشعية،  األحكام  حيث  من  بالوكيل  الرتكة  مصفي  تكييف  وجه  وأما 

ما  ييل:
الوجه األول:

من  العقد  أن  وذلك  الفسخ،  واملوكل  فللوكيل  العقد،  جواز  جهة  من 
املوكل إذن، ومن الوكيل بذل نفع))).

)جائز(،  يلزم  ال  األصل  حيث  من  عقده  الرتكة،  ملصفي  احلال  وكذا 
الطرف اآلخر  فله ذلك، فيشعر  العقد  أقامه فسخ  أو من  فإذا رغب املصفي 
جواز  عىل  يدل  ما  عىل  املشرتكة  األموال  قسمة  الئحة  نصت  وقد  بالفسخ، 
العقد يف املادتني )السادسة والعرشين، والسابعة والعرشين(. »املادة السادسة 

ينظر: املغني )88/5(؛ ورشح منتهى اإلرادات )85/2)، )9)(؛ وكشاف القناع ))/468(.  (((
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والعرشون: إذا ترك املصفي من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة، فتقيم مصفيًا 
بدالً عنه، ويضمن املصفي التارك للتصفية ما يرتتب عىل تركه من أرضار عىل 
األموال حمل التصفية«)))، »املادة السابعة والعرشون: للدائرة أن حتكم بعزل 
املصفي وإقامة غريه، متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقًا ألحكام القضاء 
يقع  ما  مع حتمل  املصفي،  ِقبل  العقد  األوىل جواز  املادة  ففي  املستعجل«)2)، 
من أرضار إن وجدت، واملادة الثانية يف جواز العقد يف حق من أقامه مصفيًا 

-  القايض أو الورثة -.  
الوجه الثاين:

أو  بالتعدي  إال  تضمن  ال  أمانة،  يد  الوكيل  يد  فإن  الضامن،  جهة  من 
التفريط، كام  بالتعدي أو  التفريط)))، وكذا يد املصفي يد أمانة ال تضمن إال 
عىل  املشرتكة  األموال  قسمة  الئحة  من  واألربعون(  )اخلامسة  املادة  نصت 
ذلك:  »يكون املصفي مسؤوالً عن التعويض عن الرضر الذي يصيب املال 

املشرتك أو الرشكاء أو غريهم نتيجة تعديه أو تفريطه«)4).
الوجه الثالث:

ال  املصفي  وكذا  بوكالته)5)،  مقيد  فالوكيل  به،  املنوط  العمل  جهة  من 
يترصف بأي ترصف مل خيول له، كام نصت عىل ذلك املادة )الثالثة والثالثون( 
من الئحة قسمة األموال املشرتكة: »يمثل املصفي املال املشرتك وال يترصف 
أو  له،  حق  عن  التنازل  أو  عليه،  بحق  كاإلقرار  بحقوقه،  خيل  ترصف  بأي 

الئحة قسمة األموال املشرتكة )ص 8(.  (((
املرجع السابق.  (2(

ينظر: املغني )5/)7(؛ ورشح منتهى اإلرادات )92/2)(؛ وكشاف القناع ))/484(.  (((
الئحة قسمة األموال املشرتكة )ص ))(.  (4(

ينظر: املغني )75/5(؛ ورشح منتهى اإلرادات )2/)20(؛ وكشاف القناع ))/)48(.  (5(
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الصلح أو نحو ذلك، إال إذا كان خموالً بذلك بوكالة رسمية من الرشكاء، أو 
من أحدهم فيام خيصه«))).

يبيع  فإنه  املصفي  وكذا  البيع)2)،  يف  يتوكل  فالوكيل  البيع،  العمل  ومن 
والثالثة  والثالثون،  )السادسة  املواد  ذلك  عىل  نصت  كام  بيعه،  يف  له  أذن  ما 
واألربعون، والرابعة واألربعون( من الئحة قسمة األموال املشرتكة. »املادة 
تبني  إذا  الدويل،  االختصاص  بأحكام  اإلخالل  دون  والثالثون:  السادسة 
للمصفي أن للرشكاء أمواالً ختص املال املشرتك خارج اململكة، فإن املصفي 
األموال  تلك  وإدارة  حلفظ  النظامية  اإلجراءات  اختاذ  وعليه  حينئذ،  يمثلهم 
وتصفيتها، بام يف ذلك نقل ما يمكن نقله منها إىل اململكة إذا كان فيه مصلحة، 
وبيع ما ال يمكن نقله وفقًا لألنظمة املعمول هبا يف الدولة التي يوجد فيها املال، 
وذلك مع مراعاة ما تقيض به املعاهدات واالتفاقيات الدولية«)))، »املادة الثالثة 
واألربعون: ُيِعد املصفي نموذجًا يبني فيه مقدار الدين، وما يكفي من أعيان 
وبعد  للدائرة،  ويقدم  الرسمي،  بختمه  وخيتمه  ويوقعه  لوفائه،  املشرتك  املال 
إقرارها إياه تتوىل إصدار قرار بذلك ويكون هنائيًا واجبًا لتنفيذ، ويتوىل املصفي 
البيع وفق ما قررته الدائرة وحتت إرشافها«)4)، »املادة الرابعة واألربعون: ... 
رشيك  كل  وتسليم  إجبار  قسمة  قسمته  يمكن  ال  ما  ببيع  الدائرة  حتكم   -(
نصيبه من ثمنه، ما مل يتفق الرشكاء عىل خالف ذلك، ويتوىل املصفي البيع وفق 

ما تقرره الدائرة يف احلكم وحتت إرشافها«)5).

الئحة قسمة األموال املشرتكة )ص 0)(.  (((
ينظر: املغني )68/5(؛ ورشح منتهى اإلرادات )2/)20(؛ وكشاف القناع ))/)46(.  (2(

الئحة قسمة األموال املشرتكة )ص 0)-))(.  (((
املرجع السابق )ص 2)-))(.  (4(

الئحة قسمة األموال املشرتكة )ص ))(.  (5(
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الوجه الرابع:
املوكل  عىل  يشرتط  أن  له  فالوكيل  العمل،  عىل  العوض  أخذ  جهة  من 
األجرة عىل عمله، وهذه األجرة إما أن تكون معلومة حمددة بمبلغ مقطوع أو 
نسبًة حمددة، وإما أن تكون األجرة هي الزيادة عىل السعر الذي حدد املوكل 

البيع به، بقوله: بع هذا بامئة، وما زاد فهو لك، أو بكليهام))).
وكذا املصفي فإن له أخذ األجرة عىل عمله، وحيدد من أقامه أجرته، كام 
قسمة  الئحة  من  والثالثون(  والعرشون،  )احلادية  املادتان  ذلك  عىل  نصت 
األموال املشرتكة »املادة احلادية والعرشون: ... وحيدد احلكم ما عىل املصفي 
من التزام، وما له من حقوق وسلطة، بام يف ذلك تقدير أجرته، وطريقة دفعها، 
واملدة الالزمة للتصفية ...«)2)، »املادة الثالثون: تشمل أجرة املصفي التكاليف 
الالزمة للتصفية ما مل تقرر الدائرة خالف ذلك، ويكون لألجرة والتكاليف 

أولوية عىل الديون األخرى«))).
وبناًء عىل ما سبق ذكره من عالقة بني املعني االصطالحي للوكيل واملعنى 
ومصفي  للوكيل  االصطالحيني  املعنيني  بني  والعالقة  للمصفي،  اللغوي 
ومصفي  للوكيل  الرشعية  األحكام  حيث  من  العالقة  من  ذكر  وما  الرتكة، 
الرتكة، فإنه يمكن لنا أن نكيف مصفي الرتكة عىل أنه وكيل، ويأخذ أحكامه 
الرشعية، فيكون وكياًل إن مل تكن له أجرة عىل عمله، ويكون وكياًل بأجر إن 

اشرتط األجرة عىل عمله.

ينظر: املغني )68/5(؛ ورشح منتهى اإلرادات )2/)20-204(؛ وكشاف القناع ))/489(.  (((
الئحة قسمة األموال املشرتكة )ص 7(.  (2(

املرجع السابق )ص 9(.  (((



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
115

مصفي التركة تكييفه واألعمال المسندة له نظامًا

املطلب الثاين: تكييف مصفي الرتكة أجرياً:
األجري يف اللغة:

هو امُلستْأَجُر، من آجر الرجل نفسه، واألجرة: ما أعطي من أجر يف عمل، 
تقول: استأجرت الرجل: أي اختذته أجريًا))).

وأما يف الصطلح:
سواًء  املدة  يف  نفسه  بتسليم  األجرة  يستحق  الذي  هو:  اخلاص  فاألجري 

عمل أو مل يعمل، واألجري املشرتك هو: من يعمل لغري واحد)2).
والعالقة بني املعنى االصطالحي لألجري، واملعنى اللغوي للمصفي:

أن املصفي كام سبق هو من خيلص اليشء ويستخلصه، واألجري هو من 
فاألجري  أجله،  من  املستأجر  العمل  من  لُيخِلصه  استأجره  ملن  بعمٍل  يقوم 
يستأجره ورثة امليت ليحيص تركته، وخيلص ماله مما يشوبه من حقوق وديون.
اللغوي  واملعنى  لألجري،  االصطالحي  املعنى  بني  العالقة  تظهر  وهبذا 

للمصفي.
االصطالحي  واملعنى  لألجري،  االصطالحي  املعنى  بني  العالقة  وأما 

ملصفي الرتكة:
مال  خيلص  فهو  عمل،  عىل  استأجره  ملن  نفسه  يسلم  من  هو  األجري  أن 
امليت من احلقوق والديون والوصايا، ليخلص مال امليت، فُيقسم عىل الورثة، 
من  للورثة  انتقل  الذي  املشرتك  املال  ختليص  يتوىل  من  هو  الرتكة  ومصفي 
الرتكة كالمها  الورثة، فاألجري ومصفي  الباقي بني  احلقوق وغريها، وقسمة 

ينظر: هتذيب اللغة )))/)2)(؛ والصحاح تاج اللغة )576/2(؛ ومقاييس اللغة ))/62-  (((
)6(؛ واملحكم واملحيط األعظم )484/7-485(؛ ولسان العرب )0/4)(؛ وتاج العروس 

.)28-24/(0(
ينظر: التعريفات )ص 0)-))(؛ والكليات )ص 48(.  (2(
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يقوم بتصفية مال امليت وختليصه من احلقوق والديون ونحوها، ليصل املال 
ملن يستحقه من الورثة.

فاألجري يقوم بحساب ما ُدفع لتجهيز امليت ودفنه، ومن ثم يقوم بإحصاء 
ديونه، وما وىص به من الثلث، ليقسم ما بقي من ماله بني الورثة.

وكذا مصفي الرتكة، فإنه يقوم بحساب كل ما يتعلق برتكة امليت، فيخرج 
من  وصاياه  وإنفاذ  ديونه،  سداد  ثم  ومن  ودفنه،  لتجهيزه  ُدفع  ما  الرتكة  من 

الثلث، ثم قسمة ما بقي من ماله بني الورثة.
ووجه تكييف مصفي الرتكة باألجري من حيث األحكام الرشعية، ما ييل:

الوجه األول:
من جهة لزوم العقد عىل من التزمه، فاألجري يلزمه القيام بام استؤجر له، 

وال يفسخ العقد إال بإقالة من املستأجر للعمل))).
وكذا مصفي الرتكة فإنه يفهم من املادتني )اخلامسة والعرشين والسادسة 
والعرشين( من الئحة قسمة األموال املشرتكة أن املصفي ملزم بالعقد، فنص 
وقبلت  استقال  أو  املصفي  تويف  إذا  والعرشون:  اخلامسة  »املادة  أوالمها: 
االستالم  الدائرة مصفيًا حيل حمله، وجيري  وتقيم  التصفية،  فتستمر  استقالته 
والتسليم بني املصفني بوساطة حماسب قانوين مرخص له وبإرشاف الدائرة«)2) 
فاملصفي يطلب اإلقالة، وهذا مشعٌر بأن العقد الزم، أما نص األخرى فهو: 
دون  نفسه  تلقاء  من  التصفية  املصفي  ترك  إذا  والعرشون:  السادسة  »املادة 
ما  للتصفية  التارك  املصفي  ويضمن  عنه،  بدالً  مصفيًا  فتقيم  الدائرة،  موافقة 

ينظر: املغني )2/5))، )4)(؛ ورشح منتهى اإلرادات )2/)26(؛ وكشاف القناع )25/4(.  (((
الئحة قسمة األموال املشرتكة )ص 8(.  (2(
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يرتتب عىل تركه للتصفية من أرضار عىل األموال حمل التصفية«)))، فضامن ما 
يرتتب عىل تركه للتصفية، مشعر بأن العقد عقٌد الزم)2). 

الوجه الثاين:
من جهة الضامن، فإن يد األجري اخلاص يد أمانة، ال تضمن إال بالتعدي 
أو التفريط، وكذا األجري املشرتك إن ُعرف حذقه يف صنعته فال تضمن يده إال 
بالتعدي أو التفريط)))، وكذا يد مصفي الرتكة يد أمانة ال تضمن إال بالتعدي 
أو التفريط، كام نصت املادة )اخلامسة واألربعون( من الئحة قسمة األموال 
املشرتكة عىل ذلك:  »يكون املصفي مسؤوالً عن التعويض عن الرضر الذي 

يصيب املال املشرتك أو الرشكاء أو غريهم نتيجة تعديه أو تفريطه«)4).
الوجه الثالث:

من جهة العمل املنوط به، فاألجري مقيد بام استؤجر له)5)، وكذا مصفي 
الرتكة ال يترصف بأي ترصف مل خيول له، كام نصت عىل ذلك املادة )الثالثة 
املشرتك  املال  املصفي  املشرتكة: »يمثل  والثالثون( من الئحة قسمة األموال 
التنازل عن  أو  عليه،  بحقوقه، كاإلقرار بحق  بأي ترصف خيل  يترصف  وال 
حق له، أو الصلح أو نحو ذلك، إال إذا كان خموالً بذلك بوكالة رسمية من 

الرشكاء، أو من أحدهم فيام خيصه«)6).

املرجع السابق )ص 8(.  (((
بينام يف )املادة السابعة والعرشين( ما يشعر بأن العقد غري الزم »للدائرة أن حتكم بعزل املصفي   (2(
وإقامة غريه متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقًا ألحكام القضاء املستعجل«، وهذا مشعر 

بأن العقد ِقبل الدائرة عقد جائز، ال الزم، بخالف عقد اإلجارة، فهو عقد الزم للطرفني.
القناع  وكشاف  )269/2(؛  اإلرادات  منتهى  ورشح  98)(؛   ،(90/5( املغني  ينظر:   (((

.)(5 -((/4(
الئحة قسمة األموال املشرتكة )ص ))(.  (4(

ينظر: املغني )402/5(؛ ورشح منتهى اإلرادات )270/2(؛ وكشاف القناع )6/4)(.  (5(
الئحة قسمة األموال املشرتكة )ص 0)(.  (6(
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الوجه الرابع:
من جهة أخذ األجرة عىل العمل، فاألجري له أخذ األجرة عىل عمله))).

وكذا مصفي الرتكة فإن له أخذ األجرة عىل عمله، وحيدد من أقامه أجرته، 
كام نصت عىل ذلك املادتان )احلادية والعرشون، والثالثون( من الئحة قسمة 
األموال املشرتكة: »املادة احلادية والعرشون: ... وحيدد احلكم ما عىل املصفي 
من التزام، وما له من حقوق وسلطة، بام يف ذلك تقدير أجرته، وطريقة دفعها، 
واملدة الالزمة للتصفية ...«)2)، »املادة الثالثون: تشمل أجرة املصفي التكاليف 
الالزمة للتصفية ما مل تقرر الدائرة خالف ذلك، ويكون لألجرة والتكاليف 

أولوية عىل الديون األخرى«))).
وبناًء عىل ما سبق ذكره من عالقة بني املعني االصطالحي لألجري واملعنى 
اللغوي للمصفي، والعالقة بني املعنيني االصطالحيني لألجري ومصفي الرتكة، 
وما ذكر من العالقة من حيث األحكام الرشعية لألجري ومصفي الرتكة، فإنه 

يمكن لنا أن نكيف مصفي الرتكة عىل أنه أجري، ويأخذ أحكامه  الرشعية.
والذي يظهر بعد ذكر التكييفات الفقهية السابقة، أن مصفي الرتكة ُيكيف 
فقهًا بناًء عىل طبيعة العمل املسند إليه، فإذا أسند إليه حتديد نصيب كل وارث، 
بالبيع  الرتكة  أعيان  يف  الترصف  دون  فقط،  عليهم  قسمته  يمكن  ما  وقسمة 
ونحو ذلك، فهو أجري، وإن عهد إليه بالترصف يف أعيان الرتكة بالبيع ونحو 

ذلك من الترصفات التي تدخلها النيابة، فهو وكيل.

ينظر: املغني )94/5)(؛ ورشح منتهى اإلرادات )2/)27-274(؛ وكشاف القناع )4/))(.  (((
الئحة قسمة األموال املشرتكة )ص 7(.  (2(

املرجع السابق )ص 9(.  (((
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اخلامتة
له أوال وآخرًا، ظاهرًا  احلمد هلل عىل ما يرسه من إمتام للبحث، والشكر 

وباطنًا، وقد توصلت يف هذا البحث إىل عدد من النتائج منها:
القاسمون للرتكة عىل فئات:. )

الفئة األوىل: أن يكون الورثة هم القاسمون للرتكة بأنفسهم.
القسمة أحدهم، إن مل  يتوىل  الورثة عىل أن  يتفق  الثانية: أن  الفئة 

يكن بينهم قارص، فإن كان بينهم قارٌص فينوب عنه وليه.
ًا، فيقسمها وليهم، إن  الفئة الثالثة: أن يكون الورثة مجيعهم ُقرصَّ

رضوا به.
يرضوهنم  أكثر،  أو  أجنبيًا  شخصًا  الورثة  يعني  أن  الرابعة:  الفئة 

لتويل القسمة.
وهؤالء القاسمون يف الفئات السابقة يسمون بمصفي أو مصفي الرتكة.

الفئة اخلامسة: أن ينازع أحد الورثة، أو يتقدم للقضاء بطلب قسمة الرتكة، 
فيتوىل القايض القسمة بنفسه، وله أن يعني مصفيًا أو أكثر للرتكة.

وعليه فإن متويل قسمة الرتكة، إما أن يكون قاضيًا، وإما أن يكون مصفيًا.
الفقه . 2 يف  عام  خيتلف  ال  السعودي  النظام  يف  للرتكة  القاسم  أن 

اإلسالمي؛  الفقه  يف  املوجود  اإلطالق  النظام  قيد  وإنام  اإلسالمي، 
نظرًا للمصلحة  العامة.  

أن للقاسم للرتكة سواًء كان قاضيًا أو مصفيًا رشوطًا هي:. )
العقل.أ. 
العدالة.ب. 
العلم بالقسمة.ج. 
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الراجح - واهلل أعلم - أن القاسم للرتكة ال يشرتط فيه العلم بالتقويم، . 4
وإنام له االستعانة بمن تقوم به الكفاية يف ذلك قياسًا عىل القايض يف 

ذلك.
مصفي الرتكة هو: من يتوىل ختليص تركة امليت، وإظهار نصيب كل . 5

وارث منها.
أن الئحة قسمة األموال املشرتكة بينت أعامل مصفي الرتكة. . 6
بناًء عىل طبيعة العمل املسند إليه، فإذا . 7 أن مصفي الرتكة ُيكيف فقهًا 

عليهم  قسمته  يمكن  ما  وارث، وقسمة  إليه حتديد نصيب كل  أسند 
فقط، دون الترصف يف أعيان الرتكة بالبيع ونحو ذلك، فهو أجري، وإن 
عهد إليه بالترصف يف أعيان الرتكة بالبيع ونحو ذلك من الترصفات 

التي تدخلها النيابة، فهو وكيل.
ويف اخلتام: فام كان من صواب فمن اهلل، وما كان من خطأ فمني والشيطان، 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  وقارئه،  كاتبه  ينفع  أن  أسأل  واهللَ 

وصحبه أمجعني.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
121

مصفي التركة تكييفه واألعمال المسندة له نظامًا

فهرس املصادر واملراجع
املطلب بن عبد . 8 العباس بن عثامن بن شافع بن عبد  بن  إدريس  بن  األم، حممد 

مناف املطلبي القريش املكي، دار املعرفة، بريوت، 0)4)هـ.
البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن . 9

نجيم، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.
أمحد . 0) بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين  عالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 

الكاساين احلنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 406)هـ.
احلسيني . )) الرزاق  عبد  بن  حممد  بن  حممد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

الزبيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية.
الزيلعي، . 2) البارعي  حمجن  بن  عيل  بن  عثامن  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

املطبعة الكربى األمريية، الطبعة: األوىل، ))))هـ.
التجريد لنفع العبيد )حاشية البجريمي عىل رشح املنهج(، سليامن بن حممد بن . ))

عمر البجرمي املرصي الشافعي، مطبعة احللبي، 69))هـ.
املكتبة . 4) املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي،  حتفة املحتاج يف رشح 

التجارية الكربى بمرص، 57))هـ.
التوقيف عىل مهامت التعاريف، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج . 5)

عبد  حتقيق:  القاهري،  املناوي  ثم  احلدادي  العابدين  زين  بن  عيل  بن  العارفني 
اخلالق ثروت، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة: األوىل، 0)4)هـ.

هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، حتقيق: حممد عوض مرعب، . 6)
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: األوىل، )200م.

حاشية ابن عابدين  )رد املحتار عىل الدر املختار(، حممد أمني بن عمر بن عبد . 7)
العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، دار الفكر، بريوت، الطبعة: الثانية، 2)4)هـ.

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، . 8)
دار الفكر.

حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الطبعة: . 9)
األوىل، 97))هـ.
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احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن . 20
حبيب البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، حتقيق:  عيل حممد عوض، وعادل 

أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 9)4)هـ.
املالكي . )2 الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  الذخرية، 

دار  خبزة،  بو  وحممد  أعراب،  وسعيد  حجي،  حممد  حتقيق:  بالقرايف،  الشهري 
الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، 994)م.

روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، . 22
حتقيق زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: الثالثة، 2)4)هـ.

الرشح الكبري عىل متن املقنع، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس . )2
اجلامعييل احلنبيل أبو الفرج شمس الدين، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع.

الفكر . 24 دار  املالكي،  اخلريش  اهلل  عبد  بن  حممد  للخريش،  خليل  خمترص  رشح 
للطباعة، بريوت.

يونس . 25 بن  منصور  املنتهى(،  لرشح  النهى  أويل  )دقائق  اإلرادات  منتهى  رشح 
البهويت، عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 4)4)هـ.

الفارايب، . 26 اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
الرابعة،  الطبعة:  العلم للماليني، بريوت،  الغفور عطار، دار  حتقيق: أمحد عبد 

407)هـ.
العدة رشح العمدة، عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد أبو حممد هباء الدين املقديس، . 27

دار احلديث، القاهرة، 424)هـ.
املقديس . 28 الدين  اهلل شمس  أبو عبد  مفرج  بن  بن حممد  مفلح  بن  الفروع، حممد 

الراميني ثم الصاحلي احلنبيل، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة 
الرسالة، الطبعة: األوىل، 424)هـ.

بن . 29 أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  الفروق(،  أنواء  يف  الربوق  )أنوار  الفروق 
إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، عامل الكتب.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
123

مصفي التركة تكييفه واألعمال المسندة له نظامًا

الكايف يف فقه أهل املدينة، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن . 0)
عاصم النمري القرطبي، حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة 

الرياض احلديثة، الرياض، الطبعة: الثانية، 400)هـ.
كتاب التعريفات، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين، حتقيق وضبط: . ))

مجاعة من العلامء، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، )40)هـ.
بن . 2) حسن  بن  الدين  صالح  بن  يونس  بن  منصور  اإلقناع،  عن  القناع  كشاف 

إدريس البهويت احلنبيل، دار الكتب العلمية.
احلسيني . )) موسى  بن  أيوب  اللغوية،  والفروق  املصطلحات  يف  معجم  الكليات 

الرسالة،  مؤسسة  املرصي،  وحممد  درويش  عدنان  حتقيق:  الكفوي،  القريمي 
بريوت.

العربية . 4) باململكة  العدل  وزارة  عن  الصادرة  املشرتكة،  األموال  قسمة  الئحة 
السعودية، بقرار معايل وزير العدل رقم )0)6)(، وتاريخ )9)/9/5)4)هـ(.

لسان العرب، حممد بن مكرم بن عيل ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي، . 5)
دار صادر، بريوت، الطبعة: الثالثة، 4)4)هـ.

املبسوط، حممد بن أمحد الرسخيس، دار املعرفة، بريوت، 4)4)هـ.. 6)
الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، عبد السالم بن عبد اهلل بن . 7) املحرر يف 

املعارف،  مكتبة  الدين،  جمد  الربكات  أبو  احلراين  تيمية  ابن  حممد  بن  اخلرض 
الرياض، الطبعة: الثانية، 404)هـ.

املحكم واملحيط األعظم، عيل بن إسامعيل بن سيده املريس، حتقيق: عبد احلميد . 8)
هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، )42)هـ.

املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، أبو املعايل برهان الدين . 9)
البخاري احلنفي، حتقيق: عبد  مازة  بن  العزيز بن عمر  بن عبد  بن أمحد  حممود 
الكريم سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 424)هـ.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي احلموي، . 40
املكتبة العلمية، بريوت.
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مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي . )4
الثانية،  الطبعة:  اإلسالمي،  املكتب  احلنبيل،  الدمشقي  مولدًا  الرحيباين  شهرة 

5)4)هـ.
الفتح . 42 أبو  عيل  ابن  املكارم  أيب  السيد  عبد  بن  نارص  املعرب،  ترتيب  يف  املغرب 

برهان الدين اخلوارزمي املطرزي، دار الكتاب العريب.
املغني، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس . )4

ثم الدمشقي احلنبيل الشهري بابن قدامة املقديس، مكتبة القاهرة، 88))هـ.
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني . 44

الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 5)4)هـ.
أبو احلسني، حتقيق: . 45 الرازي  القزويني  اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا  مقاييس 

عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، 99))هـ.
بن . 46 حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  خليل،  خمترص  رشح  اجلليل  منح 

عبد الرمحن الطرابليس املغريب املعروف باحلاطب الرعيني املالكي، دار الفكر، 
الطبعة: الثالثة، 2)4)هـ.

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس . 47
املغريب، دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 2)4)هـ.

املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، دار الكتب . 48
العلمية.

الدمريي، . 49 عيل  بن  عيسى  بن  موسى  بن  حممد  املنهاج،  رشح  يف  الوهاج  النجم 
حتقيق جلنة علمية، دار املنهاج، جدة، الطبعة: األوىل، 425)هـ.

اهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين . 50
أبو احلسن برهان الدين، حتقيق طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

الوسيط يف رشح القانون املدين، عبد الرزاق أمحد السنهوري، دار إحياء الرتاث . )5
العريب، بريوت.
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ِإعالُم الزوجة بالرْجعة
دراسة فقهية مقارنة

د. خالد بن مطلق الدغيلبي
األستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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املقدمة
إنَّ احلمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 
له،  هادي  فال  يضلل  ومن  له،  مضل  فال  اهلل  هيده  من  أعاملنا،  سيئات  ومن 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، 

أما بعد:
فإنَّ النِّكاح عقٌد رشيٌف، وميثاٌق غليٌظ، تثبت به املحرميَّة، ويستحل به كل 
محة  واحٍد من الزوجني من صاحبه ما ال يستحله أحٌد آخر، وبه تنشأ املودة والرَّ
ۡزَوٰٗجا 

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
بني الزوجني، كام قال تعاىل: ﴿َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

ُروَن 21﴾  ٗة َورَۡحًَةۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ َودَّ ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ
عدي))) رمحه اهلل تعاىل: »﴿َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ﴾ الدالة عىل  ]الروم: )2[، قال العالمة السَّ

ّمِۡن  لَُكم  َخلََق  ۡن 
َ
العظيمة وعلمه املحيط، ﴿أ بعباده وحكمته  رمحته وعنايته 

ۡزَوٰٗجا﴾ تناسبكم وتناسبوهنن، وتشاكلكم وتشاكلوهنن، ﴿ّلِتَۡسُكُنٓواْ 
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
أ

اجلالبة  األسباب  من  واج  الزَّ عىل  رتب  بام  َورَۡحًَةۚ﴾  ٗة  َودَّ مَّ بَۡيَنُكم  وََجَعَل  إَِلَۡها 
وجة االستمتاع واللذة، واملنفعة بوجود األوالد  للمودة والرمحة، فحصل بالزَّ
كون إليها، فال جتد بني أحٍد يف الغالب مثل ما بني الزوجني  وتربيتهم، والسُّ
ر  ر صفوها، وُيعكِّ ابطة قد يعرتهيا ما ُيكدِّ محة«)2)، إال أنَّ هذه الرَّ من املودة والرَّ
عًا بطالق زوجته، ثم يراجع أمره ويندم عىل  وج قرارًا مترسِّ نقاءها، ويتخذ الزَّ
العلامء  تكلَّم  يراجعها، وقد  أن  ع عند ذلك  فرُشِ إعادهتا،  طالقها ويرغب يف 

هو عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي، التميمي، احلنبيل، أبو عبد اهلل، عامٌل كبري القدر،   (((
ديد يف مقاصد  له مؤلفاٌت كثرية، منها: تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، والقول السَّ
التوحيد، ومنهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين، وغريها، تويف يف عنيزة سنة )76))هـ(. 
انظر: علامء نجد خالل ثامنية قرون ))/8)2(، روضة الناظرين عن مآثر علامء نجد وحوادث 

السنني ))/220(.
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان البن سعدي ص )9)6(.  (2(
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جعة يف الطالق، وبيَّنوا حقيقتها ورشوطها وأحكامها، ومن بني تلك  عن الرَّ
جعة(، وهي مسألٌة مهمٌة جدًا، ُتبنى عليها  وجة بالرَّ املسائل: مسألة )إعلم الزَّ
ة، فأحببت أن أكتب عن هذه املسألة، وأمجع كالم أهل العلم فيها،  مسائل عدِّ
داد، وقد جعلت البحث يف متهيٍد، وأربعة مباحث،  سائاًل اهلل تعاىل اإلعانة والسَّ

وخامتة، وفهارس عىل النحو التايل:
التَّمهيد: وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف الرجعة واإلعالم.
املطلب الثاين: حكم الرجعة.

جعة. املبحث األول: وقت الرَّ
جعة يف العدة. وجة بالرَّ املبحث الثاين: إعلم الزَّ

جعة بعد انقضاء العدة، وفيه مطلبان: وجة بالرَّ املبحث الثالث: إعلم الزَّ
جعة. املطلب األول: أن يكون للزوج بيَّنٌة عىل الرَّ

جعة. املطلب الثاين: أن ال يكون للزوج بيَّنة عىل الرَّ
جعة يف النِّظام. وجة بالرَّ املبحث الرابع: إعلم الزَّ

اخلامتة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
الفهارس: وفيها فهرس املصادر واملراجع.

وأما منهج البحث: فقد اعتمدت يف ذلك عىل املنهج العلمي املعتمد يف 
الدراسات والبحوث األكاديمية، ومن ذلك:

كتابة البحث وفق قواعد البحث العلمي واإلمالء احلديثة.. )
مجع املادة العلمية وتوثيق النُّقول من مصادرها األصلية.. 2
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كبار . ) عدا  ما  باختصار  البحث  يف  ذكرهم  الوارد  لألعالم  أترجم 
الصحابة، واألئمة األربعة ))).

اخترصت يف البحث قدر اإلمكان، حماوالً الرتكيز وجتنب االستطراد.. 4
القول  يف  واإلخالص  والصدق  والسداد،  اإلعانة  تعاىل  اهلل  وأسأل  هذا 

والعمل، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

وعائشة  عمر،  وابن  هريرة،  كأيب  الرواية  من  للمكثرين  وال  الراشدين،  للخلفاء  ُأترجم  فلم   (((
، وال لألئمة األربعة، وال البن حزم الظاهري.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
129

إعــــالم الزوجـــــــة بالرجعـــــــة

التمهيد
املطلب األول: تعريف الرَّجعة واإلعالم:

جعة لغًة واصطلحًا: الفرع األول: الرَّ
جعة لغة: أولً: الرَّ

والتَّكرار  الَعود  عىل  تدل  كلمٌة  وهي  )َرَجَع(  كلمة  من  مأخوذٌة  جعة  الرَّ
جل امرأته، إذا عاد إليها،  د، ُيقال: َرَجَع يرِجُع ُرُجوعًا إذا عاد، َوَراَجَع الرَّ والرَّ
ْجَعُة، بفتح الراء وكرسها، والفتح أفصح،  ْجَعُة َوالرِّ وُيقال يف رجعة النِّساء: الرَّ

جعة: املرة من الرجوع))). جعى، والرَّ وُيقال هلا أيضًا: الرُّ
ثانيًا: الرجعة اصطلحًا:

جعة بتعريفاٍت عدٍة، بحسب مذاهبهم، فمن ذلك: ف الفقهاء الرَّ عرَّ
قول احلنفية: بأهنا: عبارٌة عن استدامة ملك النكاح)2).

وعند املالكية: هي عود الزوجة املطلقة للعصمة من غري جتديد عقٍد))).
وجٍه  عىل  بائٍن  غري  طالٍق  بعد  النكاح  إىل  الرد  هي  الشافعية:  وعند 

خمصوٍص)4).
وعند احلنابلة: هي إعادة مطلقٍة غري بائٍن إىل ما كانت عليه بغري عقٍد)5).

انظر: الصحاح للجوهري ))/6)2)(، مقاييس اللغة البن فارس )490/2(، املصباح املنري   (((
للفيومي ))/220(.

انظر: العناية رشح اهلداية للبابريت )58/4)(، النهر الفائق البن نجيم )2/))4(، التعريفات   (2(
للجرجاين ص )09)(.

انظر: الرشح الكبري للدردير )5/2)4(، رشح حدود ابن عرفة ص )99)(.  (((
انظر: النجم الوهاج للدمريي )7/8(، مغني املحتاج للرشبيني )5/)(.  (4(

انظر: املبدع رشح املقنع البن مفلح )4/6)4(، اإلقناع للحجاوي )65/4(، املطلع للبعيل ص   (5(
.)4(5(
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النكاح،  وهي تعاريف متقاربة، إال أن تعريف احلنفية أشار إىل استدامة 
قائم من كل وجه، والرجعة فسخ  النكاح عندهم  أن  إىل  يرمي  وهو عندهم 
السبب املنعقد لزوال املِْلك، بخالف غريهم الذين يرون أن النكاح قائم من 

وجه، زائل من وجه، والرجعة استدامة للقائم، وإنشاء للزائل))).
الرجعة:  أن  وهو  احلنابلة  تعريف  وأوضحها،  التعريفات  أقرب  ولعل 

إعادة مطلقٍة غري بائٍن إىل ما كانت عليه بغري عقٍد.
الفرع الثاين: تعريف اإلعلم:

به)2)،  وأشعره  باليشء،  فه  عرَّ إذا  أعلمه  ُيقال:  )َأْعَلَم(،  مصدر  اإلعالم 
عند  وإحداثه  العلم  حتصيل  عن  عبارٌة  بأّنه  اإلعالم:   ((( الكفويُّ ف  وعرَّ

املخاطب جاهاًل بالعلم به ليتحقق إحداث العلم عنده وحتصيله لديه)4).
وقيل: إن اإلعالم خاصٌّ باإلخبار الرسيع)5).

املطلب الثاين: حكم الرجعة:
ُيباح للزوج مراجعة زوجته املطلقة طالقًا رجعيًا ما دمت يف  األصل أنَّه 
َراُدٓواْ إِۡصَلٰٗحاۚ﴾ ]البقرة: 

َ
َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِف َذٰلَِك إِۡن أ

َ
العدة؛ لقوله تعاىل: ﴿َوُبُعوَلُُهنَّ أ

جعة  خصية أليب زهرة ص ))))(، أحكام الرَّ انظر: بدائع الصنائع ))/)8)(، األحوال الشَّ  (((
للخليفي ص)))(، جملة اجلمعية الفقهية العدد ))2(، ص )467(.

انظر: العني للخليل بن أمحد )52/2)(، الصحاح للجوهري )990/5)(، لسان العرب البن   (2(
منظور )2)/7)4(.

وويل  عاش  األحناف،  قضاة  من  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  احلسيني  موسى  بن  أيوب  هو   (((
)094)هـ(.  سنة  هبا  فتويف  إستانبول  إىل  وعاد  وببغداد.  وبالقدس،  برتكيا،  )كفه(  يف  القضاء 

انظر: األعالم للزركيل )8/2)(، هدية العارفني ))/229(.
انظر: الكليات للكفوي ص )48)(.  (4(

انظر: الكليات ص )48)(، تاج العروس للزبيدي )))/28)(.  (5(
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 ثم راجعها)))، وقد   طلَّق حفصة  النبي  228[، وألنَّ 
أمجع العلامء عىل إباحة الرجعة.)2)

هذه  عن  خُيرجه  ما  له  يعرض  قد  احلكم  هذا  أنَّ  ذكروا  الفقهاء  أنَّ  إال 
إذا  واجبًة  جعة  الرَّ فتكون  اخلمسة،  التكليفيَّة  األحكام  من  غريه  إىل  األصل 
يستوجب  بدعي  طالٌق  فهذا  احليض،  يف  واحدًة  طلقًة  زوجته  الرجل  طلَّق 
أنه    ابن عمر  بالرجعة)))، حلديث  إال  يتم  التصحيح والتصحيح ال 
طلق امرأته وهي حائض، عىل عهد رسول اهلل ، فسأل عمر بن 
 : عن ذلك، فقال رسول اهلل  اخلطاب رسول اهلل
َشاَء  إْن  ُثمَّ  َتْطُهَر،  ُثمَّ  َتِيَض  ُثمَّ  َتْطُهَر،  لُِيْمِسْكَها حتَّى  ُثمَّ  اِجْعَها،  َفْلرُيَ ))ُمْرُه 
َق  ُتَطلَّ أْن  أَمَر اهللَُّ  الَّتي  ُة  الِعدَّ َفتِْلَك   ، َقْبَل أْن َيَمسَّ َق  َبْعُد، وإْن َشاَء َطلَّ أْمَسَك 
مستحبًة)5)،  احلالة  هذه  يف  الرجعة  تكون  آخرين  قوٍم  وعند  النَِّساُء(()4)،  ا  َلَ
جعة إذا ندم الزوج وكان مريدًا لإلصالح لقوله تعاىل:  الرَّ وكذلك ُتستحب 

أخرجه أبو داود يف السنن )285/2( برقم ))228(، يف كتاب: الطالق، باب: يف املراجعة،   (((
والنسائي يف السنن )6/))2(، برقم )560)(، يف كتاب: الطالق، باب: الرجعة، وابن ماجه 
حبان  وابن  ترمجة(،  )بدون  باب:  الطالق،  كتاب:  يف   ،)20(6( برقم   ،)650/(( سننه  يف 
 ،)2796( برقم   )2(5/2( املستدرك  يف  واحلاكم   ،)4275( برقم   )99/(0( صحيحه  يف 

وصححه ابن حبان واحلاكم واأللباين. انظر: إرواء الغليل )57/7)(.
القطان  البن  اإلقناع   ،)5(5/7( قدامة  البن  املغني   ،)244/(0( للعمراين  البيان  انظر:   (2(

.)(9/2(
الوهاج  النجم   ،)88/4( املجتهد  بداية   ،)28/4( للخريش  خليل  خمترص  رشح  انظر:   (((

.)552/7(
أخرجه البخاري يف صحيحه )7/)4( برقم ))525(، كتاب: الطالق، باب: )بدون ترمجة(،   (4(
ومسلم يف صحيحه )2/)09)( برقم ))47)(، كتاب: الطالق، باب: حتريم طالق احلائض 

بغري رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق، ويؤمر برجعتها.
انظر: مغني املحتاج )499/4(، كشاف القناع )240/5(.  (5(
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إذا  أما  ]البقرة:228[)))،  إِۡصَلٰٗحاۚ﴾  َراُدٓواْ 
َ
أ إِۡن  َذٰلَِك  ِف  بَِرّدِهِنَّ  َحقُّ 

َ
أ ﴿َوُبُعوَلُُهنَّ 

كان ُيريد اإلرضار بالزوجة فإهنا تكون حمرمة باإلمجاع)2)؛ لقوله تعاىل: ﴿َوَل 
بعض  عند  مكروهًة  الرجعة  وتكون  ﴾]البقرة:))2[،  ْۚ َۡعَتُدوا ّلِ اٗرا  ِضَ ُتۡمِسُكوُهنَّ 

العلامء إذا كانت بغري شهود أو بالوطء والتقبيل))).

انظر: املبسوط )25/6(، البحر الرائق )60/4(، العزيز رشح الوجيز )485/8(.  (((
انظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ))/56)(، أضواء البيان ))/)0)(.  (2(

انظر: املبسوط )25/6(، البحر الرائق )55/4(.  (((



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
133

إعــــالم الزوجـــــــة بالرجعـــــــة

املبحث األول
وقت الرَّجعة

فإذا  العدة،  يف  تكون  إنام  الصحيحة  املعتربة  جعة  الرَّ أنَّ  العلم  أهل  أمجع 
جعة التي يملكها الزوج  خرجت املرأة من العدة ومل يراجعها زوجها؛ فإن الرَّ
انتهت، وال رجعة له عليها إال بعقٍد جديد، وقد حكى اإلمجاع عدٌد من  قد 

العلامء كابن املنذر))) وابن قدامة)2) والقرطبي))) وغريهم.
دامت  ما  الرجل  إىل  جعة  الرَّ أن  »وأمجعوا   : املنذر  ابن  قال 

يف  العدة«)4).
احلرة  طلق  إذا  احلر  أن  عىل  العلم  أهل  »أمجع   : قدامة  ابن  وقال 
بعد دخوله هبا أقل من ثالث، بغري عوض، وال أمر يقتيض بينونتها، فله عليها 

جعة ما كانت يف عدهتا، وعىل أنه ال رجعة له عليها بعد قضاء عدهتا«)5). الرَّ
وقال القرطبي : »وأمجع العلامء عىل أن احلر إذا طلق زوجته احلرة، 
وكانت مدخوالً هبا تطليقًة أو تطليقتني، أنه أحق برجعتها ما مل تنقض عدهتا 
وإن كرهت املرأة، فإن مل يراجعها املطلِّق حتى انقضت عدهتا فهي أحق بنفسها 

صاحب  املجتهد،  احلافظ  بكر،  أبو  الشافعي،  النيسابوري،  املنذر  بن  إبراهيم  بن  حممد  هو   (((
تويف  وغريها،  واإلمجاع،  واألوسط،  العلامء،  اختالف  يف  اإلرشاف  منها:  النافعة،  التصانيف 

بمكة سنة )8))هـ(. انظر: سري أعالم النبالء )4)/490(، الوايف بالوفيات ))/250(.
هو عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس، احلنبيل، موفق الدين، أبو حممد، أحد األعالم،   (2(
تويف  وغريها،  االعتقاد،  وملعة  والكايف،  الناظر،  وروضة  اخلرقي،  رشح  املغني  مصنفاته:  من 

بدمشق سنة )620هـ(. انظر: ذيل طبقات احلنابلة ))/)28(، املقصد األرشد )5/2)(.
كتاب  صاحب   ، املفرسِّ العالمة  القرطبي،  األنصاري،  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  هو   (((
اجلامع ألحكام القرآن، وكتاب التذكرة يف أحوال اآلخرة، وغريها، تويف سنة ))67هـ( انظر: 

الديباج املذهب )08/2)(، الوايف بالوفيات )87/2(.
اإلمجاع ص )94(.  (4(
املغني )5/7)5(.  (5(
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وتصري أجنبيًة منه، ال حتل له إال بخطبٍة ونكاٍح مستأنف بويل وإشهاد، ليس 
عىل سنة املراجعة، وهذا إمجاع من العلامء«))).

ثََلَٰثَة  نُفِسِهنَّ 
َ
بِأ بَّۡصَن  َيَتَ وقد استدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل: ﴿َوٱلُۡمَطلََّقُٰت 

ِ َوٱۡلَۡوِم  رَۡحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ يُۡؤِمنَّ بِٱللَّ
َ
ُ ِفٓ أ ن يَۡكُتۡمَن َما َخلََق ٱللَّ

َ
قُُروٓءٖۚ َوَل َيِلُّ لَُهنَّ أ

ِي َعلَۡيِهنَّ  َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱلَّ إِۡصَلٰٗحاۚ  َراُدٓواْ 
َ
َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِف َذٰلَِك إِۡن أ

َ
َوُبُعوَلُُهنَّ أ ٱٓأۡلِخرِۚ 

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم 228﴾ ]البقرة: 228[، فإنَّ اهلل  بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجةۗٞ َوٱللَّ
ة،  جعة حّقًا لألزواج ما دامت املرأة يف مدة الرتبص، وهي الِعدَّ تعاىل جعل الرَّ
ة، فإذا انقضت العدة فهي أحق بنفسها، ال  فإن قوله: ﴿ِف َذٰلَِك﴾ أي يف الِعدَّ

حتل له إال بنكاٍح مستأنٍف بويٍل وشهوٍد ومهر جديد، وال خالف يف ذلك)2).
ۡو 

َ
أ بَِمۡعُروٍف  ۡمِسُكوُهنَّ 

َ
فَأ َجلَُهنَّ 

َ
أ َفَبلَۡغَن  ٱلّنَِسآَء  َطلَّۡقُتُم  تعاىل: ﴿ِإَوَذا  وقال 

العدة، ومل  بانقضاء  يبنَّ  ]البقرة: ))2[، أي أرشفن عىل أن   ﴾ بَِمۡعُروٖفۚ َسُِّحوُهنَّ 
إمساكها،  للزوج  يكن  مل  انقضت  إذا  العدة  ألنَّ  العدة،  انقضاء  حقيقة  يرد 
فالبلوغ ها هنا مقاربة البلوغ ال انقضاء األجل الذي هو العدة، واهلل أعلم))).

اجلامع ألحكام القرآن ))/20)(.  (((
انظر: فتح القدير للشوكاين ))/)27(، أضواء البيان للشنقيطي ))/)0)(.  (2(

انظر: تفسري البغوي ))/275(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ))/55)(.  (((
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املبحث الثاين
إعالم الزوجة بالرَّجعة يف العدة

جعة ال تصح إال يف العدة، واملقصود هنا إعالم الزوجة أثناء  م أن الرَّ تقدَّ
جعة  بالرَّ ُيبلغها  أن  زوجته  يراجع  أن  أراد  إذا  الزوج  عىل  جيب  فهل  العدة، 

أم  ال؟
اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:

القول األول:
أن إعالم املرأة بالرجعة غري واجٍب عىل الزوج، بل ُيستحب له أن ُيعلمها 
والشافعية)))،  واملالكية)2)،  احلنفية)))،  من  اجلمهور  قول  وهذا  جعة،  بالرَّ

واحلنابلة)4).
جعة غري واجب بام ييل: وقد استدل اجلمهور عىل أن إعالم املرأة بالرَّ

بَِمۡعُروٍف  ۡمِسُكوُهنَّ 
َ
فَأ َجلَُهنَّ 

َ
أ بَلَۡغَن  ﴿فَإَِذا   : الدليل األول: قول اهلل 

ۡمِسُكوُهنَّ 
َ
فَأ َجلَُهنَّ 

َ
أ تعاىل: ﴿َفَبلَۡغَن  ]الطالق: 2[، وقوله  بَِمۡعُروٖف﴾  فَارِقُوُهنَّ  ۡو 

َ
أ

﴾ ]البقرة: ))2[، ووجه االستدالل من اآليتني:  بَِمۡعُروٖفۚ ۡو َسُِّحوُهنَّ 
َ
أ بَِمۡعُروٍف 

جعة بيد الزوج، ومل جيعل للزوجة اختيارًا، وإذا مل تكن  أنَّ اهلل تعاىل جعل الرَّ
الرجعة بيدها، وليس هلا اختيار فيها، فال جيب إعالمها هبا)5).

ونوقش: بأن اإلمساك مقيٌد يف اآليتني بأن يكون باملعروف، فإذا راجعها 
ومل ُيعلمها مل يكن ذلك إمساٌك بمعروف)6).

انظر: بدائع الصنائع ))/)8)(، املحيط الربهاين ))/422(.  (((
انظر: رشح خمترص خليل للخريش )87/4(، منح اجلليل )94/4)(.  (2(

انظر: العزيز رشح الوجيز )76/9)(، روضة الطالبني )9/8)2(.  (((
انظر: املغني )522/7(، الروض املربع ص )587(.  (4(

انظر: بدائع الصنائع ))/)8)(، املحيط الربهاين ))/)42(.  (5(
انظر: املحىل )0)/)2(.  (6(
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َراُدٓواْ 
َ
أ إِۡن  َذٰلَِك  ِف  بَِرّدِهِنَّ  َحقُّ 

َ
أ ﴿َوُبُعوَلُُهنَّ  تعاىل:  اهلل  قول  الثاين:  الدليل 

هو  جعة  بالرَّ الزوج  ترصف  أن  االستدالل:  ووجه  ]البقرة:228[،  إِۡصَلٰٗحاۚ﴾ 
عىل  يتوقف  ال  ه  حقِّ خالص  يف  اإلنسان  ف  وترصُّ ه،  حقِّ خالص  يف  ترصٌف 

علم  الغري))).
الكتامن  مع  جعة  والرَّ اإلصالح،  بإرادة  مرشوٌط  احلق  هذا  بأن  ونوقش: 

ليست من اإلصالح يف يشء)2).
َقَها  الدليل الثالث: ما روي عن عيل بن أيب طالب  أنه قال: »إَِذا َطلَّ

ُثمَّ َأْشَهَد َعىَل َرْجَعتَِها َفِهَي امرأُته، َأْعَلَمها أو مل ُيْعلِْمَها«))).
. ونوقش: بأن هذا األثر ال يصح عن عيل

الدليل الرابع: أن العلامء جممعون عىل أنه ال جيب إعالم املرأة بالرجعة)4).
ونوقش: بأنه ال ُيسلم هلم اإلمجاع، فإن ابن حزم وغريه من العلامء خالفوا 

يف هذه املسألة، كام سيأيت يف القول الثاين.
ومل  زوجته  راجع  إذا  الزوج  أن  االستحباب:  ووجه  اخلامس:  الدليل 
يعلمها بالرجعة، فمن اجلائز أهنا تتزوج عند انقضاء عدهتا، ظنًا منها أن عدهتا 

قد انقضت، فتقع يف املعصية، فاسُتحب له أن يعلمها)5).

انظر: املحيط الربهاين ))/)42(.  (((
انظر: املحىل )0)/)2(.  (2(

))) أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )59/4)( برقم )8905)(، من طريق شعبة عن احلكم بن 
عتيبة عن عيل بن أيب طالب ، وإسناده ضعيف النقطاعه؛ فإن احلكم مل يسمع من عيل 

 شيئًا. انظر: هتذيب الكامل )20/7)(.
انظر: بداية املجتهد ))/06)(، املغني البن قدامة )522/7(.  (4(
انظر: بدائع الصنائع ))/)8)(، املحيط الربهاين ))/)42(.  (5(
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ونوقش: بأن هذا دليٌل عىل الوجوب ال عىل االستحباب، فإن ما ال يتم 
الواجب إال به فهو واجب، والواجب هنا ترك املعصية))).

القول الثاين:
جعة  جعة واجب، فإن خرجت من العدة ومل ُيعلمها بالرَّ أن إعالم املرأة بالرَّ
جعة بعد ذلك مطلقًا، وهذا مذهب الظاهرية)2)، ورواية  خالهلا فال تصح له الرَّ

عند احلنابلة))).
واجٌب  بالرجعة  املرأة  إعالم  أن  عىل  القول  هذا  أصحاب  استدل  وقد 

بام  ييل:
بَِمۡعُروٍف  ۡمِسُكوُهنَّ 

َ
فَأ َجلَُهنَّ 

َ
أ بَلَۡغَن  ﴿فَإَِذا  تعاىل:  اهلل  قول  األول:  الدليل 

ۡو فَارِقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف﴾ ]الطالق: 2[، ووجه الداللة: أن اهلل تعاىل سمى الرجعة 
َ
أ

منعها  إذ  بمعروف؛  ُيمسك  مل  بالرجعة  ُيعلمها  مل  ومن  بمعروف،  إمساكًا 
إمساك  فهو  والقسمة  واإلسكان،  والكسوة،  النفقة،  من  الزوجية:  حقوق 

فاسد  باطل)4).
ونوقش: بأن املراد باملعروف هو اإلمساك بحقوق الزوجية، والنهي عن 

إمساكها لتطويل العدة عليها كام يفعل أهل اجلاهلية)5).
وأجيب: بأن إعالمها بالرجعة داخل يف حقوق الزوجية، ومن مل ُيعلمها 

بالرجعة، فقد منعها من حقوقها.

انظر: البحر املحيط للزركيش )90/8(، املذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي ص )8)(.  (((
انظر: املحىل )0)/)2(.  (2(

انظر: زاد املسافر ))/04)(، الفتاوى الكربى )5/)50(، الفروع )55/9)(.  (((
انظر: املحىل )0)/20(.  (4(

انظر: تفسري ابن كثري ))/629(، فتح القدير للشوكاين ))/278(.  (5(
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َراُدٓواْ 
َ
أ إِۡن  َذٰلَِك  ِف  بَِرّدِهِنَّ  َحقُّ 

َ
أ ﴿َوُبُعوَلُُهنَّ  تعاىل:  اهلل  قول  الثاين:  الدليل 

، أو ردَّ بحيث ال  إِۡصَلٰٗحاۚ﴾ ]البقرة: 228[، ووجه االستدالل: أن من كتمها الردَّ
يبلغها، مل ُيِرْد إصالحًا بال شك، بل أراد الفساد))).

ونوقش: بأن اآلية للتحريض عىل اإلصالح واملنع من قصد اإلرضار)2).
وأجيب: بأن مفهوم اآلية أن الزوج إذا مل ُيرد اإلصالح فليس أحق بردها، 

ومن كتمها الرجعة مل ُيِرِد اإلصالح، فال يكون أحق بردها))).
 ﴾ۚ َعلَۡيِهنَّ ِلَُضّيُِقواْ  وُهنَّ  تَُضٓارُّ ﴿َوَل  تعاىل:  اهلل  قول  الثالث:  الدليل 
هو  الزوجة  عن  كتامهنا  مع  الرجعة  أن  االستدالل:  ووجه  ]الطالق:  6[، 

عني  املضارة)4).
 ٓ ِيَن َءاَمُنواْ َوَما َيَۡدُعوَن إِلَّ َ َوٱلَّ الدليل الرابع: قو اهلل تعاىل: ﴿يَُخِٰدُعوَن ٱللَّ
نُفَسُهۡم﴾  ]البقرة: 9[، ووجه االستدالل: أن املراجعة مع كتامهنا عن الزوجة من 

َ
أ

املخادعة التي ال جتوز)5).
َعَلْيِه  َلْيَس  َعَمًل  َعِمَل  ))َمْن   : النبي  الدليل اخلامس: قول 
وهي  املضارة،  من  العمل  هذا  أنَّ  االستدالل:  ووجه   .(6()) َردٌّ َفُهَو  َأْمُرَنا 

مردودٌة باطلٌة)7).

انظر: املحىل )0)/20(.  (((
انظر: رشح منتهى اإلرادات ))/48)(.  (2(

انظر: تيسري الكريم الرمحن البن سعدي ص ))0)(.  (((
انظر: املحىل )0)/20(.  (4(
انظر: املحىل )0)/20(.  (5(

نقض  باب:  األقضية،  كتاب:  يف   ،)(7(8( برقم   )((4(/(( صحيحه  يف  مسلم  )6) أخرجه 
األحكام الباطلة.

انظر: املحىل )0)/20(.  (7(
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»إَِذا  قال:  أنَّه    اخلطاب  بن  عمر  عن  ُروي  ما  السادس:  الدليل 
ْجَعَة َحتَّى اْنَقَضِت  ُجُل اْمَرَأَتُه َفَأْعَلَمَها َطَلَقَها، ُثمَّ َراَجَعَها َوَكَتَمَها الرَّ َق الرَّ َطلَّ

ُة، َفَل َسبِيَل َلُه َعَلْيَها«))). اْلِعدَّ
. ونوقش: بأنه أثر ضعيٌف، ال يصح عن عمر

مأموٌر  جعة  الرَّ عىل  اإلشهاد  أن  عىل  جممعون  العلامء  أنَّ  السابع:  الدليل 
به)2)، لئال ُينكر الزوج ويدوم مع امرأته فيفيض إىل إقامته معها حرامًا، فاألمر 

باإلشهاد عىل الرجعة دليل عىل عدم جواز كتامهنا))).
الرتجيح:

جعة  بالرَّ املرأة  إعالم  بأن  القائل  الثاين  القول  هو  للباحث  ح  يرتجَّ الذي 
كام  األول،  القول  أدلة  عىل  املناقشات  وورود  به،  استدلوا  ما  لقوة  واجٌب، 
اختار هذا القول مجاعة من العلامء املحققني؛ منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية)4)، 
والشوكاين)5) رمحهم اهلل مجيعًا، وأيضًا فإن املصلحة تقتيض األخذ هبذا القول، 
جعة بوسائل اإلبالغ  خصوصًا يف هذا الزمن؛ وذلك لسهولة إبالغ املرأة بالرَّ
املتعددة: من اتصال، أو رسالة هاتفية، أو إلكرتونية، أو بريد، أو غري ذلك، 

واهلل تعاىل أعلم.

))) أخرجه سعيد بن منصور يف السنن ))/)5)( برقم )7)))(، عن إبراهيم النخعي عن عمر بن 
اخلطاب ، وإسناده ضعيف النقطاعه؛ فإنَّ النخعي مل يسمع من عمر بن اخلطاب شيئًا. 

انظر: املراسيل البن أيب حاتم ص )0)(، وجامع التحصيل للعالئي ص )28(.
انظر: املغني البن قدامة )7/)52(، جمموع الفتاوى البن تيمية )))/))(.  (2(

انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )2)/0))(.  (((
انظر: املستدرك عىل جمموع الفتاوى )5/)4(، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية للبعيل   (4(

ص ))5)(.
انظر: السيل اجلرار ص )9)4(.  (5(
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املبحث الثالث
إعالم الزَّوجة بالرَّجعة بعد انقضاء العدة

وج امرأته أثناء العدة؛ ولكن ال ُيعلمها  وصورة هذه املسألة: أن يراجع الزَّ
جعة إال بعد انقضاء العدة، فام احلكم يف هذه املسألة؟ بالرَّ

اجلواب - واهلل أعلم - أن ُيقال: ال ختلو هذه املسألة من حالني:
عة.	  احلال األوىل: أن يكون لديه بيِّنة عىل الرجَّ
جعة.	  احلال الثانية: أن ال يكون لديه بيِّنة عىل الرَّ

ودراسة هاتني احلالتني يف املطلبني التاليني:

املطلب األول: أن يكون للزوج بيِّنة عىل الرَّجعة:
صورة املسألة: أن يراجع الرجل زوجته أثناء العدة، وُيشهد عىل رجعته؛ 

وال ُيعلمها بالرجعة إال بعد انقضاء عدهتا.
اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل أربعة أقوال:

القول األول:
مذهب  وهذا  تتزوج،  مل  أم  بآخر  أتزوجت  سواٌء  صحيحة،  جعة  الرَّ أنَّ 

احلنفية)))، والشافعية)2)، واحلنابلة)))، وبعض املالكية)4).
وقد استدل أصحاب هذا القول بام ييل:

انظر: بدائع الصنائع ))/)8)(، العناية رشح اهلداية )4/)6)(.  (((
انظر: األم )5/)26(، احلاوي الكبري )0)/5))(.  (2(

انظر: املغني )7/))5(، اإلنصاف )60/9)(.  (((
انظر: بداية املجتهد ))/06)(، رشح الزرقاين عىل املوطأ ))/)0)(.  (4(
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َوَبَناتُُكۡم﴾  َهُٰتُكۡم  مَّ
ُ
أ َعلَۡيُكۡم  ﴿ُحّرَِمۡت  تعاىل:  اهلل  قول  األول:  الدليل 

]النساء:)2[، إىل قوله تعاىل: ﴿َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ﴾  ]النساء: 24[، واملحصنات 

هن ذوات األزواج، وهذه هلا زوج فلم يصح نكاح الثاين))).
ونوقش: بأننا ال نسلِّم بأن هلا زوج، فإننا إذا حكمنا ببطالن رجعة زوجها 

األول مل تكن ذات زوٍج عند زواج الثاين هبا.
َراُدٓواْ 

َ
أ إِۡن  َذٰلَِك  ِف  بَِرّدِهِنَّ  َحقُّ 

َ
أ ﴿َوُبُعوَلُُهنَّ  تعاىل:  اهلل  قول  الثاين:  الدليل 

هو  بالرجعة  الزوج  ترصف  أن  االستدالل:  ووجه   ،]228 ]البقرة:  إِۡصَلٰٗحاۚ﴾ 
ه ال يتوقف عىل علم  ف اإلنسان يف خالص حقِّ ه، وترصُّ ترصٌف يف خالص حقِّ

الغري، وال يبطل حقه بزواج غريه)2).
الكتامن  مع  جعة  والرَّ اإلصالح،  بإرادة  مرشوٌط  احلق  هذا  بأن  ونوقش: 

ليست من اإلصالح يف يشء))).
اهلل  رسول  أنَّ   (4( جندب  بن  سمرة  عن  الثالث:  الدليل 
َباَع  َوَمْن  ِمنُْهَم،  ِل  لأَِلوَّ َفِهَي  َولِيَّاِن  َجَها  َزوَّ اْمَرَأٍة  َم  ))َأيُّ قال:   
من  عىل  القياس  االستدالل:  ووجه  ِمنُْهَم(()5)،  ِل  لأَِلوَّ َفُهَو  َرُجَلنْيِ  ِمْن  َبْيًعا 

انظر: املغني )7/))5(، بدائع الصنائع )268/2(، البيان للعمراين )0)/255(.  (((
انظر: األم للشافعي )5/)26(، املحيط الربهاين ))/)42(.  (2(

انظر: املحىل )0)/)2(.  (((
هو سمرة بن ُجندب بن هالل بن جريج الفزاري، ُيكنى أبا سليامن، صحايٌب حليٌف لألنصار،   (4(
انظر:  )58هـ(.  سنة  أمجعني  عنهم  اهلل  ريض  سفيان  أيب  بن  معاوية  خالفة  يف  بالبرصة  تويف 

االستيعاب )2/)65(، اإلصابة يف متييز الصحابة ))/50)(.
نه ))/409(، برقم )0)))(، يف أبواب النكاح، باب: ما جاء  أخرجه الرتمذي يف اجلامع وحسَّ  (5(
يف الوليني يزوجان، والنسائي يف الصغرى )4/7))(، برقم )4682(، يف كتاب: البيوع، باب: 
يف   ،)2088( برقم   )2(0/2( السنن  يف  داود  وأبو  مستحق،  فيستحقها  السلعة  يبيع  الرجل 
فه  كتاب: النكاح، باب: إذا أنكح وليان، وأمحد يف املسند )))/276( برقم )20085(، وضعَّ

األلباين يف إرواء الغليل )254/6(.
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جها وليان، وذلك أنَّه ال استثناء يف كتاب اهلل ، وال سنة رسول اهلل  زوَّ
، دخل زوج آخر أو مل يدخل، ومن جعله اهلل عز ذكره ثم رسوله 

أحق بأمٍر فهو أحق به))).
وُيناقش: بأن احلديث ضعيٌف، كام أنَّه قياٌس مع الفارق، فإن األول مل يعد 

زوجًا هلا بخروجها من العدة.
َقَها  الدليل الرابع: ما روي عن عيل بن أيب طالب  أنه قال: »إَِذا َطلَّ

ُثمَّ َأْشَهَد َعىَل َرْجَعتَِها َفِهَي امرأُته، َأْعَلَمها أو مل ُيْعلِْمَها«)2).
. ونوقش: بأن هذا األثر ال يصح عن عيل

الدليل اخلامس: أن العلامء جممعون عىل أنه ال جيب إعالم املرأة بالرجعة، 
صحيحة،  األول  الزوج  رجعة  فإن  واجب؛  غري  بالرجعة  إعالمها  كان  فإذا 

سواٌء أتزوجت بآخر أم مل تتزوج))).
ونوقش: بأنه ال ُيسلم هلم اإلمجاع، فإن ابن حزم وغريه من العلامء خالفوا 

يف هذه املسألة، كام تقدم بيانه)4).
القول الثاين:

أنَّ الرجعة صحيحة ما مل يدخل هبا الزوج اآلخر، فإن دخل هبا الثاين فال 
تصح رجعة األول، وهذا مذهب املالكية)5)، وروايٌة عند احلنابلة)6).

وقد استدل أصحاب هذا القول بام ييل:

انظر: األم للشافعي )5/)26(، احلاوي الكبري للاموردي )0)/6))(.  (((
تقدم خترجيه ص )6))(.  (2(

انظر: بداية املجتهد ))/06)(، املغني البن قدامة )522/7(.  (((
انظر: ص )2)(.  (4(

قال ابن عبد الرب يف االستذكار )5/6))(: »وروى سحنون عن ابن القاسم يف هذه املسألة، ويف   (5(
مسألة املفقود، أن مالكًا رجع قبل موته بعاٍم، فقال: األول أحق هبا ما مل يدخل الثاين«، وانظر: 

منح اجلليل )89/4)(.
انظر: املغني )7/))5(، اإلنصاف )60/9)(.  (6(
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الدليل األول: ما رواه إبراهيم النَّخعي))) أنَّ أبا كنٍف طلق امرأته، وخرج 
حتى  بذلك  هلا  علم  وال  العدة،  انقضاء  قبل  رجعتها  عىل  وأشهد  مسافرًا، 
ا  جت، فأتى عمر بن اخلطاب  فكتب له: »إن كان إِْن َكاَن َدَخَل هِبَ ُزوِّ

ِل«)2). اْلَخُر َفِهَي اْمَرَأُتُه، َوإِلَّ َفِهَي لأِْلَوَّ
وُيناقش: بأنه أثٌر ضعيٌف النقطاعه، فإنَّ إبراهيم النَّخعي مل ُيدرك عمر بن 

.((( اخلطاب
الدليل الثاين: ما رواه ابن جريج)4) قال: ُقْلُت لَِعَطاٍء)5): َكَتَب إَِلْيَها بَِتْطِليَقٍة، 
َء  ْجَعُة َحتَّى َنَكَحْت َوُأِصيَبْت؟ َقاَل: »اَل يَشْ َعَها َوَأْشَهَد، َفَلْم َتْأهِتَا الرَّ ُثمَّ اْرجَتَ

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي الكويف، أبو عمران، من التابعني، وأحد األئمة   (((
األعالم، أدرك عددًا من الصحابة ومل يثبت له سامع منهم، تويف يف الكوفة سنة )96هـ(. انظر: 

وفيات األعيان ))/25(، سري أعالم النبالء )520/4(.
املصنف  يف  شيبة  أيب  وابن   ،)(0980( برقم   )((0/6( املصنف  يف  الرزاق  عبد  )2) أخرجه 
وإسناده   ،)(5(/9( األصل  يف  الشيباين  احلسن  بن  وحممد   ،)(8909( برقم   )(60/4(
عند  هِبَا«  َأَحقُّ  َفَأْنَت  َج،  َتَتَزوَّ َأْن  َقْبَل  َأْدَرْكَتَها  »إِْن  بلفظ:  وُروي  النخعي،  إبراهيم  إىل  صحيح 
ابن أيب شيبة يف املصنَّف )59/4)( برقم )8904)(، إال أهنا رواية شاذة، قال ابن عبد الرب يف 
َج«، واملحفوظ يف هذا احلديث: »إِلَّ َأْن َيْدُخَل«،  االستذكار )7/6))(: »هكذا قال: »َأْن َتَتَزوَّ

وهو عن عمر من وجوٍه كثريٍة«.
انظر: حتفة التحصيل ص )20(.  (((

هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج القريش، موالهم، أبو خالد املكي، ثقة فاضل، وكان   (4(
انظر: هتذيب الكامل )8)/8))(، سري أعالم  يدلس، روى له اجلامعة، تويف سنة )50)هـ(. 

النبالء )25/6)(.
هو عطاء بن أيب رباح القريش موالهم، أبو حممد، املكي، من علامء التابعني، وقد أدرك عددًا   (5(
كبريًا من الصحابة، وكان ُيسمى مفتي احلرم، تويف بمكة سنة )5))هـ(. انظر: وفيات األعيان 

))/)26(، سري أعالم النبالء )78/5(.
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ِل فِياَم َبَلَغنَا«، ُثمَّ َقاَل َذلَِك، ُقْلُت: َفَوَجَدَها ِحنَي َنَكَحْت َومَلْ ُتَصْب َقاَل:  لأِْلَوَّ
ُل َأَحقُّ هِبَا«))). »اأْلَوَّ

ة فيه. ونوقش: بأنَّه أثر تابعي وال ُحجَّ
يف  العقد  له  جيوز  ممن  وهو  عقده  منهام  واحٍد  لكلِّ  أنَّ  الثالث:  الدليل 
املهر وحلوق  به وجوب  يتعلق  الذي  الدخول  ة وهو  مزيَّ الثاين  الظاهر، ومع 

م ألجل هذه املزيَّة)2). النسب، فُقدِّ
ونوقش: بأنَّه ال مساواة بينهام، فإن األول انقطعت عالقته هبا بعد انتهاء 
الدخول  بني  ذلك  يف  فرق  وال  صحيحًا،  زواجًا  الثاين  تزوجت  وقد  عدهتا، 

وعدمه. )))
القول الثالث:

األول  عىل  فتحرم  الثاين،  الزوج  عليها  يعقد  مل  ما  صحيحة  جعة  الرَّ أن 
أصحابه)4)،  بعض  وعليه  املوطأ،  يف  مالك  اإلمام  قول  وهذا  العقد،  بمجرد 

ورواية عند احلنابلة)5).
وقد استدل أصحاب هذا القول بام ييل:

الرزاق يف املصنف )6/)))( برقم )0976)(، قال ابن عبد الرب يف االستذكار  أخرجه عبد   (((
َج«، واملحفوظ يف هذا احلديث: »إِلَّ َأْن َيْدُخَل««. )6/6))(: »هكذا قال: »َأْن َتَتَزوَّ

انظر: املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )68/2)(، املغني )7/))5(، الذب عن   (2(
مذهب اإلمام مالك )5/2)7(.

انظر: املحىل )0)/24(.  (((
املجتهد ))/05)):  بداية  انظر: موطأ اإلمام مالك )575/2(، االستذكار )5/6))(، ويف   (4(
»ومل يرجع عنه؛ ألنه أثبته يف موطئه إىل يوم مات وهو يقرأ عليه«، وقال الزرقاين يف رشح املوطأ 
))/)0)(: »وهذا مذهبه يف املوطأ، ومذهبه يف املدونة: أهنا إنام تفوت بدخول الثاين فيهام ال 

بعقده، وهو املشهور يف املذهب«.
انظر: الفروع البن مفلح )58/9)(.  (5(
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ما ُروي أن أبا كنف طلق امرأته، ومل يعلمها، فأشهد عىل  الدليل األول: 
ا«))). َج، َفَأْنَت َأَحقُّ هِبَ رجعتها، قال: فقال له عمر: »إِْن َأْدَرْكَتَها َقْبَل َأْن َتَتَزوَّ

َأْن  »إِلَّ  رواية:  واملحفوظ  شاذة،  َج«،  َتَتَزوَّ »َأْن  رواية:  بأن  ونوقش: 
َيْدُخَل«)2).

الدليل الثاين: ما روي عن سعيد بن املسيَّب))) أنه قال: »مضت السنة يف 
الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها، ثم حتل فتنكح زوجًا غريه، 

أنَّه ليس له من أمرها يشء؛ ولكنها من زوجها اآلخر«)4).
له  وإنام  الصحيح،  الرفع عىل  له حكم  وليس  تابعي،  قول  بأنَّه  ونوقش: 

حكم املرسل)5).
القول الرابع:

جعة باطلٌة وال تصح، سواٌء أتزوجت أم مل تتزوج، وهم القائلون  أنَّ الرَّ
جعة، فإن خرجت من العدة ومل ُيعِلمها فال رجعة له،  بأنه جيب إعالم املرأة بالرَّ

تقدم خترجيه ص ))4)(.  (((
انظر: االستذكار )6/6))(.  (2(

هو سعيد بن املسيب بن حزن القريش املخزومي، أبو حممد، ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر   (((
بن اخلطاب ، قال عنه عيل بن املديني: »هو عندي أجل التابعني«، روى عن كثري من 
النبالء  أعالم  سري   ،)(75/2( األعيان  وفيات  انظر:  )94هـ(.  سنة  باملدينة  وتويف  الصحابة، 

.)2(7/4(
رواه ابن وهب - ومن طريقه ابن أيب زيد يف كتاب الذب عن مذهب اإلمام مالك )8/2)7(،   (4(
وابن حزم يف املحىل )0)/22( - عن الزهري عن ابن املسيب به، قال ابن عبد الرب يف االستذكار 
)7/6))(: »وهذا اخلرب إنام ُيروى عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة، ال أذكر فيها سعيدًا، 
ويرويه ابن شهاٍب وغريه عن سعيد بن املسيَّب عن عمر أنه قىض بذلك، ال ِذكر فيه للسنة، وال 

يصح فيه ذكر السنة« واهلل أعلم.
األلفية  رشح  يف  السنية  الفوائد   ،)90( ص  اللحام  البن  الفقه  أصول  يف  املخترص  انظر:   (5(

.)207/2(
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وهذا مذهب الظاهرية)))، ورواية عند احلنابلة)2)، وهو اختيار شيخ اإلسالم 
ابن تيمية)))، والشوكاين)4) رمحهم اهلل مجيعًا.
وقد استدل أصحاب هذا القول بام ييل:

بَِمۡعُروٍف  ۡمِسُكوُهنَّ 
َ
فَأ َجلَُهنَّ 

َ
أ بَلَۡغَن  ﴿فَإَِذا  تعاىل:  اهلل  قول  األول:  الدليل 

ۡو فَارِقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف﴾ ]الطالق: 2[، ووجه الداللة: أن اهلل تعاىل سمى الرجعة 
َ
أ

منعها  إذ  بمعروف؛  ُيمسك  مل  بالرجعة  ُيعِلمها  مل  ومن  بمعروف،  إمساكًا 
إمساك  فهو  والقسمة  واإلسكان،  والكسوة،  النفقة،  من  الزوجية:  حقوق 

فاسد  باطل)5).
ونوقش: بأن املراد باملعروف هو اإلمساك بحقوق الزوجية، والنهي عن 

إمساكها لتطويل العدة عليها كام يفعل أهل اجلاهلية)6).
جعة داخل يف حقوق الزوجية، ومن مل يعلمها  وُأجيب: بأن إعالمها بالرَّ

بالرجعة، فقد منعها من حقوقها.
َراُدٓواْ 

َ
أ إِۡن  َذٰلَِك  ِف  بَِرّدِهِنَّ  َحقُّ 

َ
أ ﴿َوُبُعوَلُُهنَّ  تعاىل:  اهلل  قول  الثاين:  الدليل 

إِۡصَلٰٗحاۚ﴾ ]البقرة: 228[، ووجه االستدالل: أن من كتمها الرد، أو رد بحيث ال 
يبلغها، مل يرد إصالحًا بال شك، بل أراد الفساد)7).

وُنوقش: بأن اآلية للتحريض عىل اإلصالح واملنع من قصد اإلرضار)8).
انظر: املحىل )0)/)2(.  (((

انظر: زاد املسافر ))/04)(، الفتاوى الكربى )5/)50(، الفروع )55/9)(.  (2(
انظر: املستدرك عىل جمموع الفتاوى )5/)4(، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية للبعيل   (((

ص ))5)(.
انظر: السيل اجلرار ص )9)4(.  (4(

انظر: املحىل )0)/20(.  (5(
انظر: تفسري ابن كثري ))/629(، فتح القدير للشوكاين ))/278(.  (6(

انظر: املحىل )0)/20(.  (7(
انظر: رشح منتهى اإلرادات ))/48)(.  (8(
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وُأجيب: بأن مفهوم اآلية أن الزوج إذا مل ُيرد اإلصالح فليس أحق بردها، 
ومن كتمها الرجعة مل ُيرد اإلصالح، فال يكون أحق بردها))).

ۚ﴾ ]الطالق:  وُهنَّ ِلَُضّيُِقواْ َعلَۡيِهنَّ الدليل الثالث: قول اهلل تعاىل: ﴿َوَل تَُضٓارُّ
6[، ووجه االستدالل: أن الرجعة مع كتامهنا عن الزوجة هو عني املضارة)2).

 ٓ ِيَن َءاَمُنواْ َوَما َيَۡدُعوَن إِلَّ َ َوٱلَّ الدليل الرابع: قو اهلل تعاىل:﴿يَُخِٰدُعوَن ٱللَّ
نُفَسُهۡم﴾  ]البقرة: 9[، ووجه االستدالل: أن املراجعة مع كتامهنا عن الزوجة من 

َ
أ

املخادعة التي ال جتوز))).
َعَلْيِه  َلْيَس  َعَمًل  َعِمَل  ))َمْن   : النبي  الدليل اخلامس: قول 
وهي  املضارة،  من  العمل  هذا  أنَّ  االستدالل:  ووجه   .(4()) َردٌّ َفُهَو  َأْمُرَنا 

مردودٌة باطلٌة)5).
»إَِذا  قال:  أنَّه    اخلطاب  بن  عمر  عن  ُروي  ما  السادس:  الدليل 
ْجَعَة َحتَّى اْنَقَضِت  ُجُل اْمَرَأَتُه َفَأْعَلَمَها َطَلَقَها، ُثمَّ َراَجَعَها َوَكَتَمَها الرَّ َق الرَّ َطلَّ

ُة، َفَل َسبِيَل َلُه َعَلْيَها«)6). اْلِعدَّ
وُنوقش: بأنه أثر ضعيف.

انظر: تيسري الكريم الرمحن البن سعدي ص ))0)(.  (((
انظر: املحىل )0)/20(.  (2(
انظر: املحىل )0)/20(.  (((
تقدم خترجيه ص )8))(.  (4(
انظر: املحىل )0)/20(.  (5(
تقدم خترجيه ص )9))(.  (6(
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مأموٌر  الرجعة  عىل  اإلشهاد  أن  عىل  جممعون  العلامء  أنَّ  السابع:  الدليل 
به)))، لئال ينكر الزوج ويدوم مع امرأته فيفيض إىل إقامته معها حرامًا، فاألمر 

باإلشهاد عىل الرجعة دليل عىل عدم جواز كتامهنا)2).
أنَّ العلامء جممعون عىل أن املرأة الرجعية إذا خرجت من  الدليل الثامن: 
أن تسأل زوجها  يلزمها  تتزوج، وال  أن  فإن هلا  يراجعها زوجها،  العدة، ومل 

األول: هل راجعها أم ال))).
الرتجيح:

جعة ال تصح، لقوة  ح للباحث هو القول الرابع القائل بأن الرَّ الذي يرتجَّ
ما استدلوا به، وورد املناقشات عىل أدلة األقوال األخرى، وكام تقدم ترجيح 
القول بأن إعالم املرأة بالرجعة واجٌب للمصلحة الظاهرة التي تقتيض األخذ 
بالرجعة  املرأة  إبالغ  لسهولة  وذلك  الزمن؛  هذا  يف  خصوصًا  القول،  هبذا 
بوسائل اإلبالغ املتعددة؛ من اتصال، أو رسالة هاتفية، أو إلكرتونية، أو بريد، 

أو غري ذلك، واهلل تعاىل أعلم.

املطلب الثاين: أن ال يكون للزوج بيِّنة عىل الرَّجعة:
صورة املسألة: أن يراجع الرجل زوجته أثناء العدة، وال ُيعلمها بالرجعة 

إال بعد انقضاء عدهتا، وليس لديه شهود وال بيِّنة عىل رجعته.
فهذه املسألة ال ختلو من حالني:

قه املرأة، فتقول: نعم قد راجعني أثناء عديت، فهذه  	 احلال األوىل: أن ُتصدِّ
احلال هلا صورتان:

انظر: املغني البن قدامة )7/)52(، جمموع الفتاوى البن تيمية )))/))(.  (((
انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )2)/0))(.  (2(

انظر: الذب عن مذهب اإلمام مالك )2/))7(.  (((



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
149

إعــــالم الزوجـــــــة بالرجعـــــــة

جعة صحيحة،  الصورة األوىل: أن ال تكون قد تزوجت من آخر، فهذه الرَّ
جعة يف وقتها، وِعلم الزوجة  هبا))).  وهي زوجته وال إشكال يف ذلك، لوقوع الرَّ
الصورة الثانية: أن تكون قد تزوجت من رجل آخر، فإنَّ نكاحها من زوجها 
الثاين باطٌل، فإن مل يدخل هبا الثاين، فإهنا ُتردُّ إىل األول، وإن كان دخل هبا فإنَّ 
: »وأما  قدامة  ابن  قال  العلامء)2)،  باتفاق  نى، وذلك  الزِّ حكمه حكم 
جعة، أو علم أحدمها، فالنكاح باطٌل بغري خالف،  إن تزوجها مع علمها بالرَّ

والوطء حمرٌم عىل من علم منهام، وحكمه حكم الزاين يف احلدِّ وغريه«))).
به املرأة، فتقول: مل يراجعني أثناء عديت، وال علم يل  	 احلال الثانية: أن ُتكذِّ

جعة ال تصح، والقول قول املرأة باإلمجاع، وقد نقل اإلمجاع  بذلك، فإن الرَّ
غري واحٍد من العلامء؛ كابن املنذر، وابن قدامة، والقرطبي وغريهم.

قال ابن املنذر: »وأمجعوا كذلك أن املطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إين 
كنت قد راجعتك، وأنكرت، أن القول قوهلا مع يمينها«)4).

وقال ابن قدامة املقديس: »وإن قال بعد انقضاء عدهتا: كنت راجعتك يف 
عدتك، فأنكرته، فالقول قوهلا؛ بإمجاعهم«)5).

وقال القرطبي: »وأمجع العلامء عىل أن املطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: 
واهلل  يمينها«)6)،  مع  قوهلا  القول  أن  وأنكرت،  العدة،  يف  راجعتك  كنت  إين 

أعلم.

انظر: املبحث األول ص ))))(.  (((
انظر: العناية عىل اهلداية )4/)6)(، بداية املجتهد ))/06)(، مغني املحتاج )0/5)(، كشاف   (2(

القناع )45/5)(.
انظر: املغني البن قدامة )7/))5(.  (((
انظر: اإلمجاع البن املنذر ص)94(.  (4(

انظر: املغني )528/7(.  (5(
انظر: اجلامع ألحكام القرآن ))/22)(.  (6(
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املبحث الرابع
إعالم الزَّوجة بالرَّجعة يف النظام

ت  ونصَّ ألمهيتها،  نظرًا  املسألة  هذه  والعربية  اخلليجية  األنظمة  ُتغفل  مل 
أنَّه ال يوجد نظاٌم  عليها يف أنظمة وقوانني األحوال الشخصيَّة، ومن املعلوم 
خاٌص باألحوال الشخصية يف اململكة العربية السعودية، واملعمول به أحكام 
اململكة  يف  املرافعات  نظام  من  األوىل  املادة  يف  جاء  كام  اإلسالمية،  الرشيعة 
أحكام  أمامها  املعروضة  القضايا  عىل  املحاكم  »ُتطبِّق  السعودية:  العربية 
يعة اإلسالمية، وفقًا ملا دل عليه الكتاب والسنة، وما ُيصدره ويل األمر  الرشَّ
من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد يف إجراءات نظرها بام ورد 
عليه  نصَّ  بام  األخذ  اململكة  حماكم  يف  العمل  عليه  والذي  النظام«،  هذا  يف 
الكتاب والسنة، وأما املسائل االجتهادية اخلالفيَّة، فُيؤخذ فيها باملعمول به يف 
املحاكم، ثم املشهور يف املذهب احلنبيل، وجيوز العدول إىل غري املشهور عند 
ُتقررها  التي  القضائية  املبادئ  املحاكم:  به يف  املعمول  االقتضاء، ومما ُيوضح 

املحكمة العليا، وُتراعى عند النظر يف القضايا املعروضة يف املحاكم))).
وقد جاء يف قرار املحكمة العليا رقم )0)/م( وتاريخ )8/5/ 7)4)هـ( 
جعية أو ويل نكاحها  وج مراجعته، ومل ُيعِلم مطلقته الرَّ ما نصه: »أنَّه إذا كتم الزَّ
باملراجعة حتى خرجت من العدة، وتزوجت بآخر ودخل هبا، فال تصح تلك 

جعة، ويبقى عقد الزوجية للزوج الثاين صحيحًا«)2). الرَّ

اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ   ،)(7-(5/(( املرافعات  نظام  رشح  الكاشف  انظر:   (((
القضائية العليا ص)))(.

انظر: املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية العليا ص)87)(.  (2(
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وُيالحظ هنا أنَّ املحكمة العليا أخذت بالقول الذي يرى وجوب إعالم 
ة إذا مل ُيعلمها، وقد جاء  جعة بعد انتهاء العدَّ جعة، وأنَّه ال تصح الرَّ املرأة بالرَّ
يف تسبيب قرارها: »وملا قرره مجٌع من العلامء أنَّ الرجعة ال تصح مع الكتامن«.
اإلمارات  لدولة  الشخصية  األحوال  قانون  من   )(09( املادة  يف  وجاء 
 :(2( الفقرة  )2005م(  لسنة   )28( رقم  االحتادي  القانون  املتحدة:  العربية 

جعة، وجيب إعالم الزوجة هبا خالل فرتة العدة«. »توثَّق الرَّ
أرقام  بالقوانني  ل  املعدَّ الكويت:  بدولة  الشخصية  األحوال  قانون  ويف 
)2007م(  لسنة  و)66(  )2004م(،  لسنة  و)29(  )996)م(،  لسنة   )6((
زة.  املادة: )50)(، الفقرة ))(: »ُيشرتط يف الرجعة بالقول: أ- أن تكون منجَّ
بإشهاد  أو  وامرأتني،  رجل  أو  رجلني،  شاهدين:  بحرضة  تكون  أن  ب- 

رسمي. ج- أن تعلم هبا الزوجة«.
د لألحوال الشخصية لدول جملس التعاون  ويف وثيقة مسقط للنظام املوحَّ
»ُتوثَّق  املادة )92(:  عام 422)هـ - جاء يف  اسرتشادي صدر  نظاٌم  - وهو 

وجة يف احلال«. جعة، وُتعَلم هبا الزَّ الرَّ
ت عىل وجوب توثيق الرجعة، وإعالم  ا نصَّ وُيالحظ يف هذه األنظمة أهنَّ

جعة، إما يف احلال، أو يف أثناء العدة. املرأة بالرَّ
وجاء يف املادة )22( من القانون املرصي رقم ))( لسنة )2000م(: »مع 
عدم اإلخالل بحق الزوجة يف إثبات مراجعة مطلقها هلا بكافة طرق اإلثبات، 
ال يقبل عند اإلنكار ادِّعاء الزوج مراجعته مطلقته ما مل ُيعِلمها هبذه املراجعة 
بورقٍة رسمية قبل انقضاء ستني يومًا من تاريخ توثيق طالقه هلا، وذلك ما مل 

تكن حاماًل، أو بعد انقضاء عدهتا حتى إعالهنا باملراجعة«.
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جعة بكافة طرق اإلثبات، وال بد  وُيالحظ أن املنظِّم هنا جعل إثبات الرَّ
من إعالم الزوجة هبا قبل انقضاء ستني يومًا؛ ألهنا أقل مدة للعدة عندهم، ما 

مل تكن حاماًل فإنَّ عدهتا تنقيض بوضع احلمل))).
 :(97( املادة  )0)20م(  لسنة  األردين  الشخصية  األحوال  قانون  ويف 
»جيب عىل الزوج أن يسجل طالقه ورجعته أمام القايض، وإذا طلق زوجته 
خارج املحكمة ومل يسجله فعليه أن يراجع املحكمة لتسجيل الطالق خالل 
قانون  يف  عليها  املنصوص  بالعقوبة  ُيعاقب  ذلك  عن  ختلف  من  وكل  شهر، 
للزوجة  والرجعة  الغيايب  الطالق  بتبليغ  تقوم  أن  املحكمة  وعىل  العقوبات، 
خالل أسبوع من تسجيله«، ويف املادة ))0)(: »ال ُتسمع عند اإلنكار دعوى 
بميض  غريه  من  وزواجها  عدهتا  انقضاء  بعد  مطلقته  مراجعته  إثبات  املطلق 

جعة مسجلة رسميًا«. تسعني يومًا عىل الطالق، ما مل تكن الرَّ
وُيالحظ هنا وجوب تسجيل الرجعة أمام القايض، وعىل املحكمة أن ُتبلغ 
جعة خالل أسبوع من تسجيلها، وأنَّه ال ُتسمع دعوى الرجعة من  الزوجة بالرَّ
الزوج بعد انقضاء العدة وهي تسعون يومًا، ما مل تكن الرجعة مسجلة رسميًا، 

والتي تقوم املحكمة بتبليغها للزوجة، واهلل أعلم.

انظر: األحوال الشخصية أليب زهرة ص)6))(.  (((



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
153

إعــــالم الزوجـــــــة بالرجعـــــــة

اخلامتة
يف خامتة هذا البحث أمحد اهلل أوالً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا عىل توفيقه، وعىل 
من  يل  ظهر  وقد  والسداد،  القبول  اهلل  وأسأل  البحث،  هذا  إمتام  من  يرس  ما 

خالل هذا البحث عدة نتائج، ُأمجلها يف النقاط التالية:
جعة: إعادة مطلقٍة غري بائٍن إىل ما كانت عليه بغري عقٍد.. ) أنَّ الرَّ
عليها . 2 جتري  أهنا  وذكروا  جعة،  الرَّ مرشوعيَّة  عىل  أمجعوا  العلامء  أنَّ 

األحكام اخلمسة.
جعة املعتربة الصحيحة إنام تكون يف العدة.. ) أمجع أهل العلم أنَّ الرَّ
أنَّ العلامء اختلفوا يف حكم إعالم املرأة يف العدة عىل قولني، وتبنيَّ أن . 4

الراجح منهام هو القول بوجوب إعالم املرأة بالّرجعة.
جعة بعد انقضاء العدة ال خيلو من حالني:. 5 أنَّ إعالم املرأة بالرَّ

- األوىل: أن يكون للزوج بيَّنٌة عىل رجعته، وهذه قد اختلف فيها 
ال  جعة  الرَّ أنَّ  اجح  الرَّ أن  ذكرُت  وقد  أقوال،  أربعة  عىل  العلامء 

تصح مطلقًا، سواٌء أتزوجت أم مل تتزوج.
- الثانية: أن ال يكون للزوج بينٌة عىل رجعته، فلها صورتان: الصورة 
األوىل: أن ُتكذبه املرأة فالقول قوهلا، والصورة الثانية: أن ُتصدقه 

فهنا تكون زوجته، فإن كانت تزوجت بآخر فزواجها  باطل.
املسألة . 6 هذه  بذكر  اعتنت  والعربية  اخلليجية،  والقوانني  األنظمة  أنَّ 

إما  بالرجعة،  املرأة  إعالم  بوجوب  القول  وقد سارت عىل  ألمهيتها، 
حاالً أو خالل العدة.

باألحوال  املتعلقة  الدراسات  من  باملزيد  أويص  فإين  التوصيات:  وأما 
الشخصيَّة، ووضع التنظيامت التي تساعد عىل حفظ كيان األرسة ابتداًء، وعىل 
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متاسكها وعدم تشتتها، وإبراز املسائل التي حتفظ حق الزوجني التي كفلتها هلام 
الرشيعة اإلسالمية.

واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
اإلمجاع، املؤلف: حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيق ودراسة: د. فؤاد . )

عبد املنعم أمحد، النارش: دار املسلم للنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل لدار املسلم، 
425)هـ-2004م.

األحوال الشخصية، املؤلف: حممد أبو زهرة، النارش: دار الفكر العريب - مرص، . 2
بدون طبعة، وبدون تاريخ.

حممد . ) بن  عيل  الدين  عالء  تأليف:  الفقهية،  االختيارات  من  العلمية  األخبار 
البعيل، حتقيق: أمحد بن حممد اخلليل، النارش: دار ابن اجلوزي - اململكة العربية 

السعودية، الطبعة: األوىل، 6)4)هـ.
االستذكار، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب، حتقيق: . 4

بريوت،   - العلمية  الكتب  دار  النارش:  معوض،  عيل  حممد  عطا،  حممد  سامل 
الطبعة: األوىل، )42)هـ.

االستيعاب يف معرفة األصحاب، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد . 5
بن عبد الرب القرطبي، املحقق: عيل حممد البجاوي، النارش: دار اجليل - بريوت، 

الطبعة: األوىل، 2)4)هـ - 992)م.
األصل، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن احلسن الشيباين، حتقيق ودراسة: الدكتور . 6

األوىل،  الطبعة:  لبنان،   - بريوت   - حزم  ابن  دار  النارش:  بوينوكالن،  د  حممَّ
))4)هـ - 2)20م.

العسقالين، حتقيق: . 7 املؤلف: أمحد بن عيل بن حجر  الصحابة،  اإلصابة يف متييز 
 - العلمية  الكتب  دار  النارش:  معوض،  حممد  وعىل  املوجود  عبد  أمحد  عادل 

بريوت، الطبعة: األوىل، 5)4)هـ.
املحقق: . 8 اجلرجاين،  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  عيل  املؤلف:  التعريفات، 

ضبطه وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، النارش: دار الكتب العلمية - 
بريوت -لبنان، الطبعة: األوىل، )40)هـ -)98)م.

أحكام الرجعة يف الفقه اإلسالمي، املؤلف: رياض بن منصور اخلليفي، النارش: . 9
دار ابن اجلوزي - الرياض، الطبعة: األوىل، 427)هـ-2006م.
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إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، املؤلف: حممد نارص الدين األلباين، . 0)
النارش: املكتب اإلسالمي - بريوت، الطبعة: الثانية، 405)هـ - 985)م.

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، املؤلف: حممد األمني بن حممد املختار . ))
 - بريوت   - والتوزيع  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  النارش:  الشنقيطي،  اجلكني 

لبنان، 5)4)هـ - 995)م.
الطبعة: . 2) للماليني،  العلم  دار  الزركيل،  حممود  بن  الدين  خري  تأليف:  األعالم، 

اخلامسة عرشة، 2002م.
أبو . )) الفايس،  امللك  عبد  بن  حممد  بن  عيل  املؤلف:  اإلمجاع،  مسائل  يف  اإلقناع 

احلسن ابن القطان، املحقق: حسن فوزي الصعيدي، النارش: الفاروق احلديثة 
للطباعة والنرش، الطبعة: األوىل، 424)هـ - 2004م.

اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف: موسى بن أمحد احلجاوي، املحقق: . 4)
عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة - بريوت - لبنان.

(5 . - املعرفة  دار  النارش:  الشافعي،  العباس  بن  إدريس  بن  حممد  املؤلف:  األم، 
بريوت، الطبعة: بدون طبعة، 0)4)هـ-990)م.

بن سليامن . 6) الدين عيل  املؤلف: عالء  الراجح من اخلالف،  اإلنصاف يف معرفة 
املرداوي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ.

البحر الرائق رشح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن . 7)
نجيم احلنفي، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ.

الزركيش، . 8) هبادر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  املؤلف:  الفقه،  أصول  يف  املحيط  البحر 
النارش: دار الكتبي، الطبعة: األوىل، 4)4)هـ - 994)م.

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، املؤلف: أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، . 9)
النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 406)هـ - 986)م.

بداية املجتهد وهناية املقتصد، تأليف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، . 20
النارش: دار احلديث - القاهرة، 425)هـ.
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البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، املؤلف: حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين، . )2
األوىل،  الطبعة:  جدة،   - املنهاج  دار  النارش:  النوري،  حممد  قاسم  املحقق: 

)42)هـ- 2000م.
الرزاق . 22 عبد  بن  حممد  بن  حممد  املؤلف:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

بيدي، املحقق: جمموعة من املحققني، النارش: دار  احلسيني، امللقب بمرتىض الزَّ
اهلداية.

حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل، املؤلف: أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني، . )2
أبو زرعة ويل الدين، ابن العراقي، املحقق: عبد اهلل نوارة، النارش: مكتبة الرشد 

- الرياض.
املحقق: . 24 الدمشقي،  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  املؤلف:  العظيم،  القرآن  تفسري 

الثانية،  الطبعة:  والتوزيع،  للنرش  طيبة  دار  النارش:  سالمة،  حممد  بن  سامي 
420)هـ - 999)م.

يوسف . 25 بن  الرمحن  عبد  بن  يوسف  املؤلف:  الرجال،  أسامء  يف  الكامل  هتذيب 
بريوت،   - الرسالة  مؤسسة  النارش:  معروف،  عواد  بشار  د.  املحقق:  املزي، 

الطبعة: األوىل، 400)هـ - 980)م.
نارص . 26 بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  املنان،  كالم  تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري 

الرسالة،  مؤسسة  النارش:  اللوحيق،  معال  بن  الرمحن  عبد  املحقق:  السعدي، 
الطبعة: األوىل 420)هـ.

جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، املؤلف: صالح الدين أبو سعيد خليل بن . 27
 - الكتب  عامل  النارش:  السلفي،  املجيد  عبد  محدي  املحقق:  العالئي،  كيكلدي 

بريوت، الطبعة: الثانية، 407)هـ- 986)م.
اجلامع ألحكام القرآن، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح . 28

دار  النارش:  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين،  أمحد  حتقيق:  القرطبي،  األنصاري 
الكتب املرصية - القاهرة، الطبعة: الثانية، 84))هـ - 964)م.

بن . 29 عيل  احلسن  أبو  املؤلف:  الشافعي،  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 
حممد، الشهري باملاوردي، املحقق: الشيخ عيل حممد معوض، الشيخ عادل أمحد 
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األوىل،  الطبعة:  لبنان،   - بريوت   - العلمية  الكتب  دار  النارش:  املوجود،  عبد 
9)4)هـ -999)م.

بن . 0) عيل  بن  إبراهيم  املؤلف:  املذهب،  علامء  أعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج 
النارش:  النور،  أبو  الدكتور حممد األمحدي  ابن فرحون، حتقيق وتعليق:  حممد، 

دار الرتاث للطبع والنرش - القاهرة.
الذب عن مذهب اإلمام مالك، املؤلف: أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد النفزي، . ))

د.  اجليالين،  اللطيف  عبد  د.  مراجعة:  العلمي،  حممد  د.  املحقق:  املالكي، 
مركز   - للعلامء  املحمدية  الرابطة   - املغربية  اململكة  النارش:  عكيل،  مصطفى 

الدراسات واألبحاث وإحياء الرتاث، الطبعة: األوىل، 2)4)هـ - ))20م.
احلنبيل، . 2) رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  احلنابلة،  طبقات  عىل  الذيل 

املحقق: د. عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، النارش: مكتبة العبيكان - الرياض، 
الطبعة: األوىل، 425)هـ - 2005م.

احلنبيل، . )) البهويت  يونس  بن  منصور  للشيخ  املستقنع،  زاد  رشح  املربع  الروض 
خرج أحاديثه: عبد القدوس حممد نذير، النارش: دار املؤيد - مؤسسة الرسالة.

النووي، . 4) رشف  بن  حييى  الدين  حميي  املؤلف:  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة 
النارش: املكتب اإلسالمي - بريوت- دمشق- عامن،  الشاويش،  حتقيق: زهري 

الطبعة: الثالثة، 2)4)هـ - )99)م.
روضة الناظرين عن مآثر علامء نجد وحوادث السنني، تأليف: حممد بن عثامن . 5)

القايض، مطبعة احللبي، الطبعة: الثالثة، 0)4)هـ.
العزيز . 6) عبد  بكر  أبو  املؤلف:  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عىل  املسافر  زاد 

البغدادي، حتقيق: مصطفى حممد القباين، النارش: دار األوراق الثقافية - جدة، 
الطبعة: األوىل، 7)4)هـ.

سري أعالم النبالء، تأليف: حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي، التحقيق . 7)
بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 405)هـ.

رشح حدود ابن عرفة، املؤلف: حممد بن قاسم التونيس املالكي، النارش: املكتبة . 8)
العلمية، الطبعة: األوىل، 50))هـ.
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الرشح الكبري عىل خمترص خليل، للشيخ أمحد الدردير، النارش: دار الفكر، بدون . 9)
طبعة وبدون تاريخ.

محاد . 40 بن  إسامعيل  نرص  أبو  املؤلف:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
اجلوهري، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، النارش: دار العلم للماليني - بريوت، 

الطبعة الرابعة، 407)هـ.
الرتمذي، . )4 َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  املؤلف:  الكبري(،  )اجلامع  الرتمذي  سنن 

املحقق: بشار عواد معروف، النارش: دار الغرب اإلسالمي - بريوت، 998)م.
السنن، املؤلف: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، حتقيق: حممد فؤاد . 42

عبد الباقي، النارش: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البايب احللبي.
السنن، املؤلف: أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين، املحقق: حممد حميي . )4

الدين عبد احلميد، النارش: املكتبة العرصية - صيدا - بريوت.
السنن، املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق: عبد الفتاح أيب . 44

غدة، النارش: مكتب املطبوعات اإلسالمية - حلب، الطبعة: الثانية، 406)هـ- 
986)م.

اجلوزجاين، . 45 اخلراساين  شعبة  بن  منصور  بن  سعيد  عثامن  أبو  املؤلف:  السنن، 
املحقق: حبيب الرمحن األعظمي، النارش: الدار السلفية - اهلند، الطبعة: األوىل، 

)40)هـ -982)م.
السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، املؤلف: حممد بن عيل بن حممد بن عبد . 46

اهلل الشوكاين، النارش: دار ابن حزم، الطبعة األوىل.
رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك، املؤلف: حممد بن عبد الباقي بن يوسف . 47

الزرقاين املرصي، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، النارش: مكتبة الثقافة الدينية - 
القاهرة، الطبعة: األوىل، 424)هـ - )200م.

رشح خمترص خليل، املؤلف: حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، النارش: دار الفكر . 48
للطباعة - بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.

رشح منتهى اإلرادات القسم، املؤلف: منصور بن يونس البهويت، النارش: عامل . 49
الكتب، الطبعة: األوىل، 4)4)هـ - )99)م.
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اهلل . 50 رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع  وهو  البخاري  صحيح 
 وسننه وأيامه، ملحمد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، 
املحقق: حممد زهري بن نارص النارص، النارش: دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 

422)هـ.
صحيح مسلم وهو املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول . )5

اهلل ، ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، املحقق: 
حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.

علامء نجد خالل ثامنية قرون، املؤلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، النارش: . 52
دار العاصمة - الرياض، الطبعة الثانية: 9)4)هـ.

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان . )5
 - الرسالة  مؤسسة  النارش:  األرناؤوط،  شعيب  املحقق:  الُبستي،  التميمي 

بريوت، الطبعة: الثانية، 4)4)هـ - )99)م.
حممد . 54 بن  الكريم  عبد  املؤلف:  الكبري،  بالرشح  املعروف  الوجيز  رشح  العزيز 

املحقق: عيل حممد عوض - عادل أمحد  الرافعي،  القاسم  أبو  الكريم،  بن عبد 
األوىل،  الطبعة:  لبنان،   - بريوت   - العلمية  الكتب  دار  النارش:  املوجود،  عبد 

7)4)هـ - 997)م.
العناية رشح اهلداية، املؤلف: حممد بن حممد بن حممود، الرومي البابريت، النارش: . 55

دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
مهدي . 56 د.  املحقق:  البرصي،  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  املؤلف:  العني، 

املخزومي، د. إبراهيم السامرائي، النارش: دار ومكتبة اهلالل.
تيمية، . 57 ابن  السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  تيمية،  البن  الكربى  الفتاوى 

النارش: دار الكتب العلمية.
فتح القدير، املؤلف: حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين، النارش: دار ابن . 58

كثري، دار الكلم الطيب - دمشق - بريوت، الطبعة: األوىل، 4)4)هـ.
عبد . 59 بن  اهلل  عبد  املحقق:  املقديس،  حممد  بن  مفلح  بن  حممد  املؤلف:  الفروع، 

املحسن الرتكي، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 424)هـ - )200م.
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الدائم . 60 عبد  بن  حممد  الدين  شمس  املؤلف:  األلفية،  رشح  يف  السنية  الفوائد 
اإلسالمية  التوعية  مكتبة  النارش:  اهلل رمضان موسى،  عبد  املحقق:  الربماوي، 
للتحقيق والنرش والبحث العلمي - مرص، الطبعة: األوىل، 6)4)هـ - 5)20م.

الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي، املؤلف: عبد اهلل بن حممد . )6
آل خنني، النارش: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: السادسة، 440)هـ.

كشاف القناع عن متن اإلقناع، املؤلف: منصور بن يونس البهويت، النارش: دار . 62
الكتب العلمية.

موسى . )6 بن  أيوب  املؤلف:  اللغوية،  والفروق  املصطلحات  يف  معجم  الكليات 
مؤسسة  النارش:  املرصي،  حممد  درويش،  عدنان  املحقق:  الكفوي،  احلسيني 

الرسالة - بريوت.
لسان العرب، املؤلف: حممد بن مكرم بن عىل، ابن منظور األنصاري الرويفعي . 64

اإلفريقي، النارش: دار صادر - بريوت، الطبعة: الثالثة، 4)4)هـ.
والعامة . 65 الدائمة  واهليئة  العليا،  القضائية  اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ 

بوزارة  البحوث  مركز  إصدار:  العليا،  واملحكمة  األعىل،  القضاء  بمجلس 
العدل، الطبعة األوىل، 8)4)هـ.

املبدع يف رشح املقنع، املؤلف: إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل ابن مفلح، النارش: . 66
دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل، 8)4)هـ - 997)م.

املبسوط، تأليف: حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، النارش: . 67
دار املعرفة - بريوت، تاريخ النرش: 4)4)هـ.

جملة اجلمعية الفقهية السعودية، العدد ))2(، سنة: 6)4)هـ.. 68
جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، مجع الشيخ: . 69

املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  النارش:  قاسم،  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد 
الرشيف - املدينة النبوية - اململكة العربية السعودية، عام النرش: 6)4)هـ.

املحيط الربهاين يف الفقه النعامين، املؤلف: برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد . 70
العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري، املحقق: عبد الكريم سامي اجلندي، النارش: 

دار الكتب العلمية - بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل، 424)هـ - 2004م.
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الظاهري، . )7 األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  املؤلف:  باآلثار،  املحىل 
النارش: دار الفكر - بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.

املخترص يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: ابن اللحام، . 72
عالء الدين أبو احلسن عيل بن حممد بن عباس البعيل الدمشقي احلنبيل، املحقق: 

د. حممد مظهر بقا، النارش: جامعة امللك عبد العزيز.
مذكرة يف أصول الفقه، املؤلف: حممد األمني بن حممد املختار اجلكني الشنقيطي، . )7

النارش: مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة، الطبعة: اخلامسة، )200م.
املراسيل، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، الرازي . 74

النارش: مؤسسة الرسالة -  ابن أيب حاتم، املحقق: شكر اهلل نعمة اهلل قوجاين، 
بريوت، الطبعة: األوىل، 97))هـ

املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني للقايض أيب يعىل احلنبيل، حتقيق: . 75
عبد الكريم بن حممد الالحم، النارش: مكتبة املعارف - الرياض، الطبعة األوىل: 

405)هـ.
املستدرك عىل الصحيحني، املؤلف: أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد . 76

 - العلمية  الكتب  دار  النارش:  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  حتقيق:  النيسابوري، 
بريوت، الطبعة: األوىل، ))4)هـ- 990)م.

املستدرك عىل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، مجعه ورتبه وطبعه عىل نفقته: حممد . 77
بن عبد الرمحن بن قاسم، الطبعة: األوىل، 8)4)هـ.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، تأليف: أمحد بن حممد بن عيل الفيومي، . 78
النارش: املكتبة العلمية - بريوت.

املصنف يف األحاديث واآلثار، املؤلف: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد . 79
العبيس، املحقق: كامل يوسف احلوت، النارش: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: 

األوىل، 409)هـ.
املصنف، املؤلف: عبد الرزاق بن مهام بن نافع الصنعاين، املحقق: حبيب الرمحن . 80

 - اإلسالمي  املكتب  من:  يطلب  اهلند،  العلمي-  املجلس  النارش:  األعظمي، 
بريوت، الطبعة: الثانية، )40)هـ
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البعيل، . )8 الفضل  أيب  بن  الفتح  أيب  بن  حممد  املؤلف:  املقنع،  ألفاظ  عىل  املطلع 
السوادي  مكتبة  النارش:  اخلطيب،  حممود  وياسني  األرناؤوط  حممود  املحقق: 

للتوزيع، الطبعة: األوىل، )42)هـ.
معامل التنزيل يف تفسري القرآن، املؤلف: احلسني بن مسعود البغوي، حققه وخرج . 82

أحاديثه: حممد عبد اهلل النمر، عثامن مجعة ضمريية، سليامن مسلم احلرش، النارش: 
دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 7)4)هـ - 997)م.

الدين، حممد بن . )8 املنهاج، املؤلف: شمس  مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ 
أمحد اخلطيب الرشبيني، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 5)4)هـ 

- 994)م.
املغني، املؤلف: موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس، النارش: . 84

مكتبة القاهرة.
املحقق: . 85 الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أمحد  املؤلف:  اللغة،  مقاييس 

عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، 99))هـ.
املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد، املؤلف: إبراهيم بن حممد بن عبد . 86

النارش:  العثيمني،  سليامن  بن  الرمحن  عبد  د.  املحقق:  مفلح،  ابن  حممد  بن  اهلل 
مكتبة الرشد - الرياض - السعودية، الطبعة: األوىل، 0)4)هـ - 990)م.

منح اجلليل رشح خمترص خليل، املؤلف: حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي، . 87
النارش: دار الفكر - بريوت، بدون طبعة، 409)هـ-989)م.

األصبحي، . 88 عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  املؤلف:  مالك،  اإلمام  موطأ 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار 

إحياء الرتاث العريب - بريوت - لبنان، 406)هـ - 985)م.
عيل . 89 بن  عيسى  بن  موسى  بن  حممد  املؤلف:  املنهاج،  رشح  يف  الوهاج  النجم 

الطبعة:  علمية،  جلنة  املحقق:  جدة،   - املنهاج  دار  النارش:  الشافعي،  ِمريي  الدَّ
األوىل، 425)هـ - 2004م.
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النهر الفائق رشح كنز الدقائق، املؤلف: رساج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم . 90
الطبعة: األوىل،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  املحقق: أمحد عزو عناية  احلنفي، 

422)هـ - 2002م.
أمني . )9 بن حممد  املؤلف: إسامعيل  املصنفني،  وآثار  املؤلفني  العارفني أسامء  هدية 

البهية  املعارف اجلليلة يف مطبعتها  بعناية وكالة  النارش: طبع  البغدادي،  الباباين 
استانبول )95)م، أعادت طبعه باألوفست: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.

الصفدي، . 92 اهلل  بن عبد  أيبك  بن  الدين خليل  املؤلف: صالح  بالوفيات،  الوايف 
املحقق: أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى، النارش: دار إحياء الرتاث - بريوت، 

420)هـ- 2000م.
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، املؤلف: أمحد بن حممد ابن خلكان، حتقيق: . )9

إحسان عباس، دار صادر - بريوت.
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تْحِكيُم المرأِة
في َحّل المنازعات

رؤية فقهية معاصرة

د. محمد بن معيض الشهراني
عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء
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املقدمة
احلمد هلل عىل عظيم آالئه، والشكر له سبحانه عىل سابغ نعامئه وامتنانه، 
والصالة والسالم عىل خاتم أنبيائه، وصفوة أوليائه حممد ، ومن 

سار عىل هنجه إىل يوم لقائه، وبعد:
فقد تناول الفقهاء قدياًم التحكيم وبيان أحكامه ورشوطه، وإنام جدَّ فيه 
ينبغي  نازلة  ُيعدُّ  فلهذا  العرص؛  يالئم مستجدات  بام  التنظيمية  األمور  بعض 

بيان حكمها.
املؤمترات  له  فعقد  التحكيم،  بموضوع  واملختصون  ارسون  الدَّ اهتمَّ 
والندوات، وكتبت فيه البحوث والدراسات؛ وألنه موضوع متشعب الفروع 
هذا  تناول  يف  الطرق  واختلفت  األساليب  تنوعت  فقد  وحديثها؛  قديمها 
ها من التفصيل والبيان،  املوضوع، إال أنَّ هناك بعض تلك الفروع مل تلَق حقَّ
كمسألة )حتكيم املرأة(؛ لذلك كان هذا البحث مسامهة يف مجع شتات املسألة، 
قدياًم  الفقهاء  من  قبيل  تناوهلا  ممن  مستفيدًا  أحكامها،  استيعاب  يف  وحماولة 

وحديثًا، ووسمته بـ: )حتكيم املرأة يف حل املنازعات - رؤية فقهية(.
أمهية املوضوع:

احتياج الناس ملزيٍد من توضيح املسألة خاصة يف ظل دعوات حترير . )
املرأة ومتكينها يف مجيع املجاالت.

عدم التنصيص يف نظم التحكيم عىل هذه اجلزئية )أعني حتكيم املرأة( . 2
باجلواز أو املنع؛ مما أدى إىل االختالف يف تفسري نصوص هذه األنظمة 
املسألة  الفقهي يف  اجلانب  إبراز  الباحث  املختصني، وهنا حياول  عند 

وبيان الراجح فيها.
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أسباب اختيار املوضوع:
استيعاب . ) وحماولة  شتاهتا،  بجمع  املسألة،  هذه  يف  التوسع  يف  الرغبة 

أحكامها ومجع أقوال الفقهاء وبيان الراجح منها.
اإلسهام بجهد املقل يف إثراء املكتبة اإلسالمية وخاصة يف جمال الفقه . 2

اإلسالمي يف مسألة التحكيم.
أهداف البحث:

استيعاب أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يف مسألة: »حتكيم املرأة يف . )
حلِّ املنازعات«، مع الرتجيح.

بيان أوجه االتفاق واالختالف بني التحكيم والقضاء.. 2
ضبط جواز حتكيم املرأة ورشوطه، وحتديد جماالت حتكيمها.. )

منهج البحث:
اتبعُت املنهج االستقرائي التحلييل، فقمت بتتبع أقوال الفقهاء وحرصها 
يف املسألة، وذكرت أدلتهم ومناقشتها - حسب ما تيرس يل -، وذلك من كتبهم 
املعتمدة، مع االستعانة بكتب املتأخرين إن كانت عبارهتم أوضح داللة، وأيرس 

فهاًم ملا نقلته.
يف  فأجتهد  كتبهم،  يف  األدلة  مناقشة  عند   - البحث  بعد   - أجده  مل  وما 
»ويمكن  بعبارة:  ذلك  رًا  ُمصدِّ أفهمه،  ما  حسب  عىل  الدليل  وأناقش  ذلك، 

مناقشته«، وأما إذا قلت: »ونوقش« فهو منقول فأقوم بتوثيقه.
كام قمت بعزو اآليات بذكر السورة ورقم اآلية يف املتن.

وأما ختريج األحاديث واآلثار، فام كان يف الصحيحني أو أحدمها فأكتفي 
يف  احلديث  يكن  مل  فإن  والصفحة،  واجلزء  والباب،  الكتاب  ذكر  مع  بذكره 
ذكر  مع  منها،  بتخرجيه  اكتفيت  غريهم  أو  السنن  أصحاب  جه  وخرَّ أحدمها 
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الكتاب والباب، واجلزء والصفحة، ثم أذكر حكمه من أقوال املتقدمني، فإن 
مل أجد فأستعني باحلكم عليه من أقوال املتأخرين.

الدراسات السابقة:
حتكيم  مسألة  ولكن  عمومًا،  التحكيم  موضوع  الباحثني  من  كثري  تناول 
عليها  وا  مرُّ فرعًا  فجعلوها  بحوثهم  ضمن  باختصار،  بعضهم  ذكرها  املرأة 
بذكر أبرز ما يقال فيها دون تفصيل ومناقشات، وقد كان أقرهبا هلذا البحث 

من ناحية العنوان، وذكر بعض فروع املسألة، مستقاًل ما ييل:
) - بحث بعنوان: »حتكيم املرأة وغري املسلمني يف املنازعات التحكيمية«، 
النرش:  تاريخ  مؤلفني ،  النارش:  كتب  اخلضري ،  الرمحن  عبد  اهلل  عبد  خلالد 
أفرد  أنه  العنوان  خالل  من  ويظهر  عليه،  احلصول  من  أمتكن  ومل  9)20م، 
حتكيم املرأة يف املنازعات التحكيمية يف قسم من الكتاب والقسم اآلخر جعله 
يف حتكيم غري املسلم، وقد حصلت عىل بحث له بعنوان: »حكم رشط اإلسالم 

م يف املنازعات التحكيمية«، ولعله القسم الثاين يف الكتاب املذكور. يف امُلَحكَّ
وأما الدراسات والبحوث التي تكلمت عن التحكيم بشكل عام فكثرية؛ 
املنازعات« فهو جزئية من فروع  املرأة يف حل  البحث: »حتكيم  وألن عنوان 
ذكر  عند  له  تطرقت  التحكيم  يف  الدراسات  بعض  ونجد  التحكيم،  مسائل 

م ومنها: رشوط امُلَحكَّ
لطارق  السعودي«،  التحكيم  نظام  م يف  امُلَحكَّ »دور  بعنوان:  2 - بحث 
واألركان  واألنواع  كالتعريف  األوىل  التحكيم  لعناوين  فيه  تطرق  الغنام، 
اشرتاط  ذلك  ومن  م،  امُلَحكَّ يف  توافرها  الواجب  الرشوط  ذكر  ثم  وغريها، 
م  ه: )جنس امُلَحكَّ الذكورة مقرونًا برشط اإلسالم، وجعلهام عنوانًا واحدًا سامَّ
صفحات  مخس  يف  باقتضاب  األدلة  وبعض  الفقهاء  أقوال  فيه  ذكر  وديانته( 
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ختمها برأيه بجواز حتكيمهام )أعني الكافر واملرأة( للمصلحة العامة؛ ألنه ال 
م ما يشرتط يف القايض وأن املسألة خالفية. يشرتط يف امُلَحكَّ

) - كتاب بعنوان: »عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي«، 
للنرش  الفرقان  دار  األردن:  الدوري، )ط2(، عامن  الرمحن  عبد  بن  لقحطان 
م، ومنها حتكيم املرأة، وذكر  والتوزيع، تاريخ: 2002م، فذكر رشوط امُلَحكَّ
أدلة  لقوة  املرأة؛  حتكيم  جواز  عدم  ورجح  باختصار،  األدلة  وبعض  قولني، 

القائلني باملنع.
العام  )التحكيم  اإلسالمية«  الرشيعة  يف  »التحكيم  بعنوان:  كتاب   -  4
والتحكيم عند الشقاق الزوجي(، لعبد اهلل بن حممد آل خنني، )ط)(، تاريخ: 
من  أعمُّ  التحكيم، وهي  عند كالمه عىل رشوط  أيضًا -   - ذكره  420)هـ، 
م ومنها الذكورة، ولكنه تناول املسألة  م، ثم ذكر رشوط امُلَحكَّ رشوط امُلَحكَّ
يف  اختالفهم  ذكر  ثم  القايض  يف  الرشط  هذا  يف  الفقهاء  اختالف  بذكر  أوالً 
اشرتاط  ورجح  باختصار،  األدلة  وبعض  قولني  وذكر  م،  امُلَحكَّ يف  اشرتاطه 
الذكورية يف التحكيم الكيل بإطالق ولو يف واقعة معينة، وجوازه يف التحكيم 

اجلزئي، وذلك يف كل ما تقبل شهادهتا فيه فيجوز حتكيمها.
اإلسالمية«،  الرشيعة  أحكام  ضوء  يف  »التحكيم  بعنوان:  كتاب   -  5
والتوزيع،  للنرش  الصميعي  دار  الرياض،  )ط)(،  حممود،  حممد  لقدري 
املتعلقة  التحكيم  رشوط  عىل  كالمه  عند   - أيضًا   - ذكره  تاريخ:0)4)هـ، 

م، وذكر قولني مع بعض األدلة ومل يناقشها ومل يرجح. بامُلَحكَّ
كم عقد مؤمترات خاصة بالتحكيم ومواضيعه، ومنها:

6 - املؤمتر التاسع الذي عقده جممع الفقه اإلسالمي، يف اإلمارات العربية 
أبريل   6 املوافق) -  القعدة 5)4)هـ،  أبو ظبي، من ) إىل 6 ذي  املتحدة - 
مبدأ  بحثية:  أوراق  فيه  مت  وُقدَّ التحكيم«،  »مبدأ  موضوع:  وفيه  995)م، 
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وبنفس  املنياوي،  يوسف  بدر  حممد  إعداد:  اإلسالمي،  الفقه  يف  التحكيم 
العنوان للدكتور: عبد اهلل حممد عبد اهلل، والتحكيم يف الفقه اإلسالمي، إعداد 
التسخريي،  عيل  حممد  للشيخ:  العنوان  وبنفس  األلفي،  جرب  حممد  الدكتور 
العزيز  عبد  الدكتور  إعداد  وفلسفته،  مبدؤه  اإلسالمي  الفقه  يف  والتحكيم 
اخلياط،  العزيز  الدكتور عبد  األستاذ  إعداد  والتحكيم،  التوجيري،  بن عثامن 
والتحكيم يف الفقه اإلسالمي، إعداد األستاذ حممود شامم، ومعظمهم تطرق 

م. لتحكيم املرأة ولكن باختصار ضمن رشوط امُلَحكَّ
اإلمام  جامعة  نظمته  والذي  والتحكيم،  للقضاء  الدويل  املؤمتر   -  7
بتاريخ:  للقضاء،  العايل  املعهد  يف  ممثلة  اإلسالمية  سعود  بن  حممد 
بني  التكاميل  الدور  بيان  إىل  املؤمتر  هذا  وهيدف  األحد2/28)/6)4)هـ. 
القضاء والتحكيم، والتأكيد عىل الدور الفاعل الذي يؤديه التحكيم باعتباره 
النزاع معينة للقضاء؛ مما خيفف الضغط عىل املحاكم، كام هيدف  وسيلة حلل 
القضاء  املختصني يف جماالت  وتبادل اخلربات بني  التعاون  أوارص  توثيق  إىل 
يف  والتحكيم  القضاء  آليات  بتطوير  يتعلق  فيام  اجلهود  وتوحيد  والتحكيم، 

ضبط تسارع وترية التقنية احلديثة، واشتمل املؤمتر عىل عدة حماور:
املحور األول: القضاء يف الرشيعة اإلسالمية والقانون.

املحور الثاين: التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية والقانون.
املحور الثالث: جماالت القضاء والتحكيم يف الرشيعة والقانون.

املحور الرابع: القانون الواجب التطبيق يف القضاء والتحكيم.
املحور اخلامس: القضاء والتحكيم الدوليان.

املحور السادس: آفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم.
املرأة ولكن  التحكيم، وتناولت موضوع حتكيم  وهناك بحوث كثرية يف 
جزئيات  من  جزئية  تفصيل  يف  مسامهة  البحث  هذا  كان  لذلك  باختصار؛ 
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املرأة القضاء، كام متيَّز  التحكيم، ومقارنتها بتويل  التحكيم، متيَّز ببسط مسألة 
بذكر جماالت حتكيم املرأة، وبيان ضوابطه ورشوطه، وهذا بحسب ما توفرت 
لديَّ من املصادر واملراجع، وقد انتظم البحث يف أربعة مباحث، وذلك عىل 

النحو التايل:
خطة البحث:

املبحث األول: تعريف التحكيم، ومرشوعيته، وفوائده، وفيه ثلثة مطالب:
املطلب األول: تعريف التحكيم يف اللغة واالصطالح.

املطلب الثاين: مرشوعية التحكيم.
املطلب الثالث: أمهية التحكيم وفوائده.

املبحث الثاين: مقارنة التحكيم بـ)القضاء، والصلح( وفيه مطلبان:
املطلب األول: أوجه االتفاق واالختالف بني التحكيم والقضاء.
املطلب الثاين: أوجه االتفاق واالختالف بني التحكيم والصلح.

املبحث الثالث: رشوط تويل القضاء والتحكيم وفيه ثلثة مطالب:
املطلب األول: رشوط القايض.

املطلب الثاين: )حكم تويل املرأة للقضاء(.
م عىل رشوط القايض. املطلب الثالث: قياس رشوط امُلَحكَّ

املبحث الرابع: تكيم املرأة يف حل املنازعات وجمالته وضوابطه وفيه ثلثة 
مطالب:

املطلب األول: حكم حتكيم املرأة يف حل املنازعات.
املطلب الثاين: جماالت حتكيم املرأة.

املطلب الثالث: رشوط وضوابط حتكيم املرأة.
اخلامتة وفيها أهم النتائج.

املصادر واملراجع.
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املبحث األول
تعريف التحكيم، ومرشوعيته، وفوائده

وفيه ثلثة مطالب:

املطلب األول: تعريف التحكيم يف اللغة واالصطالح:
أولً: تعريف التحكيم يف اللغة:

احلُْكَم  إليه  جعلُت  إذا  مايل،  يف  ْمُتُه  َحكَّ يقال:  م،  َحكَّ مصدر:  التحكيم: 
اَكموا بمعنًى)))، ويقال:  فيه، فاْحَتَكَم َعيَلَّ يف ذلك. واْحَتَكموا إىل احلاكم وحَتَ
َمُه  مُت فاَلنًا يِف َكَذا َوَكَذا حتكياًم، أي: جعلته َحَكاًم وفوضت األمر إليه، وَحكَّ حكَّ

يف األْمِر حَتْكياًم: أَمَرُه أن حَيُْكَم بينهم، أو أجاز حكمه فيام بينهم  فاحتكم)2).
تعاىل:  قال  املتنازعني)))،  بني  للفصل  خُيتار  من  عىل  احلََكم  ويطلق 
ۡهلَِهآ﴾ 

َ
أ ّمِۡن  وََحَكٗما  ۡهلِهِۦ 

َ
أ ّمِۡن  َحَكٗما  فَٱۡبَعُثواْ  بَۡينِِهَما  ِشَقاَق  ِخۡفُتۡم  ﴿ِإَوۡن 

]النساء:  5)[.
يف  اليد  إطالق  يفيد  أنه  يتضح  اللغة  يف  التحكيم  تعريف  يف  سبق  ومما 
وإجازة  املتخاصمني  بني  النزاع  فض  يف  للغري  األمر  يف  التفويض  أو  اليشء، 

حكمه فيام  بينهم.
ثانيًا: تعريف التحكيم يف الصطلح الفقهي:

ة تعريفات: التحكيم يف اصطالح الفقهاء له عدَّ

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )902/5)(، ولسان العرب )2)/42)(.  (((
 ،)5((/((( العروس  وتاج   ،)(095 )ص:  املحيط  والقاموس   ،)564/(( اللغة  مجهرة   (2(

والقاموس الفقهي )ص: 96(.
املعجم الوسيط ))/90)(.  (((
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اللفظ 	  وركنه  بينهام،  حيكم  حاكاًم  اخلصمني  تولية  بأنه:  احلنفية  فه  عرَّ
الدال عليه مع القبول))).

رجاًل 	  بينهام  ام  حكَّ إذا  اخلصَمنْي  أن  معناه:  املالكية  عند  والتحكيم 
وارتضياه)2).

وعند الشافعية: تولية خصَمنْي َحَكاًم صاحلًا للقضاء ليحكم بينهام))).	 
يرتضيانه 	  للقضاء  صاحلًا  َحَكاًم  شخصني  تولية  املالكية:  وعند 

للحكم  بينهام)4).
فيه  جيعالن  متنازعني  طرفني  بني  »عقد  بأنه:  املعارصين  بعض  عرفه  كام 
بينهام لفصل اخلصومة، وقد يكون بني أكثر من  َحَكاًم  برضامها شخصًا آخر 
طرفني. فكل من الطرفني املتنازعني: حمتكم. والشخص الذي اختارا حتكيمه: 

م »بتشديد الكاف«)5). َحَكم »بفتحتني«، أو حُمَكَّ

انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري )24/7(، والدر املختار   (((
)رد  عابدين  ابن  وحاشية  املختار  والدر   ،)474 )ص:  البحار  وجامع  األبصار  تنوير  رشح 

املحتار( )428/5(.
تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ))/62(.  (2(

أوضح ذلك النووي بقوله: »ولو حكم خصامن رجاًل يف غري حد اهلل تعاىل جاز مطلقًا برشط   (((
أهلية القضاء«. انظر: منهاج الطالبني )ص: 6))(.

وكان  ورضياه،  بينهام  حكامه  رجل  إىل  رجالن  حتاكم  »وإذا  بقوله:  قدامة  ابن  ذلك  أوضح   (4(
قدامة  املغني البن  انظر:  عليهام«.  ونفذ حكمه  ذلك،  بينهام، جاز  للقضاء، فحكم  يصلح  ممن 

.)94/(0(
ومعجم   ،)((0 )ص:  املالية  املصطلحات  ومعجم   ،)6(9/(( للزرقا  الفقهي  املدخل   (5(

املصطلحات واأللفاظ الفقهية ))/)44(.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
174

تْحِكيُم المرأِة في َحّل المنازعات

القيود، ويمكن  التعريفات متقاربة املعنى، وإن اختلفت يف بعض  وهذه 
أكثر  أو  متناِزَعنْي  بني  عقد  بأنه:  الفقهي  االصطالح  يف  التحكيم  تعريف 

م مما يسوغ فيه ذلك))). بإرادهتم عىل تسوية منازعاهتم باإلحالة إىل حُمَكَّ

املطلب الثاين: مرشوعية التحكيم:
اتفق مجهور الفقهاء من احلنفية)2)، واملالكية)))، والشافعية)4)، واحلنابلة)5)، 
بالقرآن،  واستدلوا  البلد،  قاٍض يف  مع وجود  ولو  مطلقًا  التحكيم  إىل جواز 

والسنة النبوية، واإلمجاع، والعقل:
أولً: القرآن الكريم:

الناس ومن  بني  املنازعات  تسوية  بمعنى  بالتحكيم  آيات خاصة  وردت 
ذلك:

ۡهلِهِۦ وََحَكٗما 
َ
قوله تعاىل: ﴿ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعُثواْ َحَكٗما ّمِۡن أ

االختالف  عند  الزوجني  بني  للتحكيم  وهذا   ،](5 ]النساء:  ۡهلَِهآ﴾ 
َ
أ ّمِۡن 

انظر: التحكيم يف جملة األحكام العدلية دراسة مقارنة ألهم قواعد التحكيم، لسعد الدين صالح   (((
)ص: 98))(.

احلقائق  وتبيني   ،)(08/(( املبتدي  بداية  رشح  يف  واهلداية   ،)62/2(( للرسخيس  املبسوط   (2(
.)(9(/4(

التوضيح ابن احلاجب )99/7)(، واملخترص الفقهي البن عرفة )9/)))(، والرشح الكبري   (((
للشيخ )5/4))(.

القايض، أظهرمها عند مجهورهم نعم وخالفهم  التحكيم رجاًل غري  للشافعية قوالن يف جواز   (4(
اإلمام  فقه  يف  واملهذب   ،)(25/(6( الكبري  احلاوي  انظر:  املنع.  فرجحا  والغزايل،  اإلمام 
واملجموع   ،)2(/((( الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  والبيان   ،)(78/(( للشريازي  الشافعي 
املذهب  دراية  يف  املطلب  وهناية   ،)(2(/((( الروضة  يف  كام   ،)(26/20( املهذب  رشح 

.)582/(8(
يف  العديدة  والفواكه   ،)269/5( اإلرادات  ومنتهى   ،)224/4( أمحد  اإلمام  فقه  يف  الكايف   (5(

املسائل املفيدة )97/2)(.
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والشقاق فلام جاز التحكيم بني الزوجني دلَّ عىل جوازه يف سائر اخلصومات)))، 
قال القرطبي: »هذه اآلية دليل عىل إثبات التحكيم«)2).

ثانيًا: السنة:
) - ما جاء يف احلديث أن النبي  َقبِل حتكيم سعد بن معاذ 
 فيام بني املسلمني وبني قريظة، وأنه أنفذ حكم سعد، وقال له: ))لَقْد 

َحَكْمَت بُحْكِم الَملِِك(())).
ووجه الدللة: أن رسول اهلل  َقبِل حتكيم بني قريظة لسعد 
  ملا نزلت عىل حكمه، ثم جعل احلكم فيهم إىل سعد بن معاذ 
سعدًا  فيهم  م  حكَّ ملا  وإال  التحكيم،  جواز  يف  نصًا  احلديث  فكان  برضاهم، 
برضاهم، وملا عمل بحكم سعد فيهم، إذ إن التحكيم لو مل يكن مرشوعًا ملا 

صح حكم سعد ، وملا وجب تنفيذه)4).
 وعائشة  النبي  فيام وقع بني    بكر  أيب  2 - حتكيم 
  قالت: »كان بيني وبني النبي ، فعن عائشة 
َبْيني  ))أجَعُل  فقال:  فقلت: ال  ُعَمَر؟((،  وَبْينَِك  َبْيني  ))أجَعُل  فقال:  كالم، 

وَبْينَِك أباِك؟(( قلت: نعم«)5).

البناية رشح اهلداية )58/9(.  (((
تفسري القرطبي )79/5)(.  (2(

رجل(  حكم  عىل  العدو  نزل  إذا  باب  والسري،  اجلهاد  )كتاب  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((
من  قتال  جواز  باب  والسري،  اجلهاد  )كتاب  صحيحه  يف  ومسلم   ،)(04(( رقم:   ،)67/4(

نقض العهد( ))/89))( رقم: )769)(.
التحكيم يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية لقدري حممد )ص: 54(.  (4(

أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )5/5))( رقم: )4879(. قال اهليثمي يف جممع الزوائد   (5(
الطرباين يف األوسط، وفيه صالح بن أيب األسود وهو ضعيف«، وبنحوه  )96/4)(: » رواه 
أخرجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد )))/94( رقم: ))76)(، وابن عساكر يف تاريخ 

دمشق )44/)8(، رقم: ))950(.
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) - وما جاء يف احلديث أن هانئ بن يزيد  قال: يا رسول اهلل! إن 
مت بينهم، فريض عني الفريقان، فقال  قومي إذا اختلفوا يف يشء أتوين فحكَّ

: ))ما َأحَسَن َهذا!(())).
ثالثًا: اإلمجاع:

عمل الصحابة  بالتحكيم، ومل يظهر هلم خمالف يف ذلك، فكان 
إمجاعًا)2)، ومن ذلك:

بن عفراء  بن اخلطاب وبني معاذ  أنه كان بني عمر  األثر  ما جاء يف   - (
ام ُأيبَّ بن كعب  فقصَّ عليه عمر، فقال   دعوى يف يشء فحكَّ
 : «، قال: قال ُأيبٌّ : َأْعِف أمري املؤمنني، فقال: »ال تعفني منها إن كانت عيلَّ ُأيبٌّ
فإهنا عليك يا أمري املؤمنني، قال: فحلف عمر، ثم قال: »أتراين قد أستحقها 

بيميني؟ اذهب اآلن فهي لك«))).

أخرجه البخاري يف كتابه األدب املفرد )ص: 282( رقم: )))8(، وأبو داود يف سننه )كتاب   (((
األدب، باب يف تغيري االسم القبيح( )09/7)( رقم: )4955(، والنسائي يف سننه )املجتبى( 
وسكت   ،)5(87( رقم:   )226/8( بينهم(  فقىض  رجاًل  حكموا  إذا  القايض،  آداب  )كتاب 
عنه أبو داود، واملنذري يف املخترص ))/55)(، وأخرجه احلاكم يف املستدرك ))/75(، رقم: 
)62(، ومل يعلق عليه، وربام اكتفى احلاكم بتعليقه عىل حديث سابق أن رواية املقدام عن أبيه 
عن جده عن هانئ عىل رشط الشيخني كهذا احلديث، وسكت عنه الذهبي - أيضًا -، ومل أجد 
عند املتقدمني حكاًم عىل احلديث إال ما تقدم، وصححه من املعارصين األلباين يف إرواء الغليل 
)7/8)2(، وجود إسناده األرناؤوط يف تعليقه سنن أيب داود )09/7)(، وحسنه الوادعي يف 

اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني )25/6)(.
وقد نقل اإلمجاع عىل جواز التحكيم: الرسخيس يف املبسوط ))62/2(، والنووي يف رشحه   (2(
البناية  يف  العيني  الدين  وبدر   ،)(9(/4( احلقائق  تبيني  يف  والزيلعي   ،)92/(2( مسلم  عىل 
املنهاج  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني  يف  الرشبيني  واخلطيب   ،)58/9( اهلداية  رشح 

.)267/6(
سننه  يف  والدارقطني   ،)(5944( رقم:   )47(/8( مصنفه  يف  الصنعاين  الرزاق  عبد  أخرجه   (((
)4/5)4( رقم: )4595(. قال احلافظ ابن حجر يف إحتاف املهرة ))/259(: »رجاله ثقات 

إىل حممد وهو ابن سريين«.
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ينكر عليهم أحد من  الدعوى ومل   يف  أبيًا  فتحكيم عمر ومعاذ 
الصحابة، دليل عىل إمجاعهم عىل جوازه))).

فقال  خصومٌة،    وُأيَبٍّ  ُعمَر  بني  كان  أنه  األثر  يف  جاء  وما   -  2
عمُر: اجعل بيني وبينك رجاًل. فجعال بينهام زيدًا - يعني: ابن ثابت -. قال: 
فأتياه، فقال عمُر: »أتيناك لَِتحُكم بيننا، يف بيته ُيؤتى احلكم«)2)، قال ابن كثري: 

»وفيه دليل عىل التحكيم«))).
، وزيد مل يكن   بينهام زيَد بن ثابت  فتحكيم عمر وأيبٍّ 

قاضيًا، هو دليل عىل اشتهار جواز التحكيم مطلقًا فكان إمجاعًا)4).
قال املاوردي: »إذا حكم خصامن رجاًل من الرعية ليقيض بينهام فيام تنازعاه 
يف بلد فيه قاض أو ليس فيه قاض جاز؛...؛ وألنه ملا حكم عيل بن أيب طالب 
م أهل الشورى فيها عبد  يف اإلمامة كان التحكيم فيام عداها أوىل، وهكذا َحكَّ

الرمحن بن عوف«)5).

التحكيم يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية لقدري حممد )ص: )6(.  (((
قال ابن كثري يف مسند الفاروق )448/2(: »إسناده جيد، وإن كان منقطعًا«.  (2(

مسند الفاروق البن كثري )448/2(.  (((
عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، لقحطان الدوري )ص: )0)(.  (4(

احلاوي الكبري )6)/25)(، وخرب حتكيم عبد الرمحن بن عوف يف الصحيح، أخرجه البخاري   (5(
يف صحيحه )5/5)( برقم: )700)(، وفيه: »اجتمع هؤالء الرهط، فقال عبد الرمحن: اجعلوا 
أمركم إىل ثالثة منكم، فقال الزبري: قد جعلت أمري إىل عيل، فقال طلحة: قد جعلت أمري إىل 
عثامن، وقال سعد: قد جعلت أمري إىل عبد الرمحن بن عوف، فقال عبد الرمحن: أيكام تربأ من 
هذا األمر، فنجعله إليه واهلل عليه واإلسالم، لينظرن أفضلهم يف نفسه؟ فأسكت الشيخان، فقال 

عبد الرمحن: أفتجعلونه إيل واهلل عيل أن ال آلو عن أفضلكم؟ قاال: نعم....«.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
178

تْحِكيُم المرأِة في َحّل المنازعات

أعرابيًا  عمر  وحاكم  زيد،  إىل  حتاكام  وأبيًا  عمر  »ألن  قدامة:  ابن  وقال 
ومل  مطعم،  بن  جبري  إىل  وطلحة  عثامن  وحتاكم  يوليه،  أن  قبل  رشيح  إىل 

يكونوا  قضاة«))).
رابعًا: العقل:

مني والية عىل أنفسهم فصح حتكيمهام؛ ألن صحة حتكيم  ) - أن للُمَحكَّ
مني مبنية عىل متتعهام بالوالية عىل النفس)2). امُلَحكَّ

2 - أنه إذا مل جيز التحكيم ضاق األمر عىل الناس؛ ألنه يشق عىل بعض 
الناس احلضور إىل جملس احلكم فجاز التحكيم للحاجة))).

) - أن حتكيم اخلصمني غريمها جائز كام جيوز أن يستفتيا فقيهًا يعمالن 
بفتواه يف قضيتهام)4).

املطلب الثالث: أمهية التحكيم وفوائده:
تكمن أمهية التحكيم يف أنه وسيلة من أهم وسائل حسم املنازعات بني 
هو  إذ  القضاء  جانب  إىل  البرشية  جمتمع  يف  هامًا  دورًا  يؤدي  وهو  املتنازعني 
بتشكيله  للمتنازعني  التي تسمح  التحكيم هو مرونته  يميز  ما  فرع عنه. وإن 
مني،  امُلَحكَّ اختيار  يف  حرية  األطراف  ويعطي  هلم،  املناسب  النحو  عىل 
مني وقراراهتم بالعدالة وحرية الرأي دون التقيد بنظام  وتقرتن أحكام امُلَحكَّ
رسمي شكيل أو نظام قانوين يكبله، ويمكن إبراز فوائد التحكيم ومميزاته يف 

النقاط  التالية:

املغني البن قدامة )0)/94(.  (((
تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )4/)9)(.  (2(

معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام )ص: 25(.  (((
التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )99/7)(، والتاج واإلكليل ملخترص خليل )00/8)(،   (4(

ومنح اجلليل )8/)28(.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
179

تْحِكيُم المرأِة في َحّل المنازعات

رسعة الفصل يف املنازعات))).. )
االقتصاد يف املرصوفات غالبًا)2).. 2
تاليف احلقد بني اخلصمني))).. )
أمام . 4 اخلصومات  حتكم  التي  الشكلية  اإلجراءات  بتجاوز  يسمح 

القضاء الرسمي)4).
مني)5).. 5 يتيح التحكيم لألطراف حرية اختيار امُلَحكَّ

التحكيم الرشعي والقانوين يف العرص احلارض، حممد الزحييل )ص: 69)(، وعقد التحكيم يف   (((
الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، عبد الرمحن الدوري )ص: ))(.

املرجعان السابقان.  (2(

املرجعان السابقان.  (((
التحكيم الرشعي والقانوين يف العرص احلارض، حممد الزحييل )ص: 70)(.  (4(

املرجع السابق.  (5(
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املبحث الثاين
مقارنة التحكيم بـ)القضاء، والصلح(

وفيه مطلبان:
إليها  يلجأ  التي  املنازعات  فضِّ  وطرق  وسائل  أهمِّ  من  التحكيم  إن 
األطراف حللِّ نزاعاهتم خارج نطاق املحاكم واهليئات القضائية الرسمية، وقد 
القِت انتشارًا كبريًا بفعل تطور ظروف العالقات والتعامالت بني الناس، ملا 
فيها من املميزات والفوائد التي تقدم ذكرها يف املبحث السابق، ولكنه يتشابه 
ق يف هذا املبحث  املنازعات؛ لذلك سأتطرَّ مع بعض الوسائل األخرى حلل 
وذلك  والصلح(  )القضاء،  وهي:  له،  املشاهبة  الطرق  بأهمِّ  التحكيم  ملقارنة 

كام  ييل:

املطلب األول: أوجه االتفاق واالختالف بني التحكيم والقضاء:
ُيعدُّ التقايض األكثر شيوعًا يف طرِق حلِّ املنازعات؛ ألنه األصل، ويتفق 

مع التحكيم يف أمور، وخيتلف معه يف أمور أخرى، فمن أهمِّ ما يتفقان فيه:
م وحكم القايض الزم للخصمني))).. ) لزوم احلكم، فكل من حكم امُلَحكَّ
القايض . 2 وُحْكم  م  امُلَحكَّ ُحْكم  من  فكل  التنفيذ،  وجوب 

واجب  التنفيذ)2).

التنبيه عىل مشكالت اهلداية )4/)48(، واملطلع عىل دقائق زاد املستقنع ))/)9(، وقد جاء   (((
يف املادة )848)( يف جملة األحكام العدلية )ص: 76)(: »كام أن حكم القضاة الزم اإلجراء 
مني الزم اإلجراء عىل الوجه  يف حق مجيع األهايل الذين يف داخل قضائهم كذلك حكم امُلَحكَّ
املذكور يف حق من حكمهم ويف اخلصوص الذي حكموا به«، وقال املاوردي يف أدب القايض 
يكون  والثاين:  بالتزامه،  إال  احلكم  يلزمهام  ال  أنه  أحدمها  قوالن:  للشافعي  »فيه   ،)(82/2(

الزمًا هلام وال يقف بعد احلكم عىل خيارمها وهو قول الكوفيني وأكثر أصحابنا«.
املستقنع  زاد  دقائق  عىل  واملطلع   ،)59/4( الشهيد  للصدر  للخصاف  القايض  أدب  رشح   (2(

.)9(/((
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القايض ال جيوز نقضه . ) م وُحْكم  امُلَحكَّ النقض فكل من ُحْكم  امتناع 
من غري سبب))).

وأما أبرز وجوه االختالف بني التحكيم والقضاء:
ال يشرتط يف القضاء رضا اخلصمني فالقايض له سلطة ملزمة ويعاقب . )

رضا  احلكم  يف  لسلطته  يشرتط  م  امُلَحكَّ أن  حني  عىل  املخالف، 
اخلصمني، وبعد الرضا يكون احلكم ملزمًا هلام فقط)2).

م من قبل شخصني أو أكثر، والقضاء من قبل . 2 اختالف اجلهة: فامُلَحكَّ
السلطان، فال جيوز أن يتوىل القضاء شخص من قبل نفسه، أو جمموعة 

من األشخاص))).
عىل . ) فيه،  امه  حكَّ فيام  املتخاصمني  عىل  قارصة  خاصة  والية  التحكيم 

فواليته  اإِلمام  والية  عن  تتفرع  عامة  والية  القضاء  والية  أن  حني 
األشخاص  مجيع  فتشمل  التحكيم  دائرة  من  أوسع  ودائرهتا  عامة، 

املتقدمني للقايض)4).
م فيه . 4 م، فله احلق أن ينظر فيام حيكم امُلَحكَّ القايض أعىل مرتبة من امُلَحكَّ

م ذلك)5). وال حيق للُمَحكَّ

روضة الطالبني )))/)2)(، والعناية رشح اهلداية )7/7))(، قال املاوردي يف أدب القايض   (((
)84/2)(: »ومل يكن للقايض أن يرد من حكمه إال ما يرده من حكم غريه من القضاء«، وقال 
ابن قدامة: »إذا ثبت هذا، فإنه ال جيوز نقض حكمه فيام ال ينقض به حكم من له والية«، انظر: 

املغني البن قدامة )0)/95(.
أدب القايض للاموردي )80/2)(، والعناية رشح اهلداية )7/7))(، والبحر الرائق )27/7(،   (2(

واملطلع عىل دقائق زاد املستقنع ))/)9(.
تبرصة احلكام ))/20(، والفقه امليرس )2/8)(.  (((

اهلداية  مشكالت  عىل  والتنبيه   ،)6(/4( الشهيد  للصدر  للخصاف،  القايض  أدب  رشح   (4(
)4/)48(، والفقه امليرس )2/8)(.

البحر الرائق البن نجيم )24/7(.  (5(
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انتهاء . 5 فبمجرد  م  امُلَحكَّ وأما  السلطان،  قبل  من  إال  يعزل  ال  القايض 
التحكيم تنتهي مهمته، وللمختصمني عزله))).

يتقيد باالختصاص املكاين، بل حيكم يف أي قضية يرضاه . 6 م ال  امُلَحكَّ
الطرفان حكاًم فيها، ولو كان املدعى عليه ال يقيم يف بلد التحكيم)2).

م، فيجوز حتكيم من . 7 االختالف يف لزوم وجود رشوط القايض للُمَحكَّ
ال تتوفر فيه كل رشوط القايض))).

املطلب الثاين: أوجه االتفاق واالختالف بني التحكيم والصلح:
الصلح: هو عقد يرفع النزاع بالرتايض، وركنه: اإلجياب والقبول، وينعقد، 

ويصح بحصول اإلجياب من طرف والقبول من الطرف اآلخر)4).
ها: ويتفق التحكيم مع الصلح يف أموٍر أمهَّ

أن كاًل منهام وسيلة لفضِّ النزاع بعيدًا عن القضاء الرسمي)5).. )
أنه ال جيوز التحكيم إال يف املسائل التي جيوز فيها الصلح، وما ال جيوز . 2

يف الصلح ال جيوز فيه التحكيم)6).

القضاء يف اإلسالم وآداب القايض، جلرب الفضيالت )ص: 65)(، والفقه امليرس )8/))(.  (((
البحر الرائق )27/7(، وحاشية ابن عابدين )50/4)(.  (2(

املطلع عىل دقائق زاد املستقنع ))/)9(.  (((
انظر املادة )))5)( يف جملة األحكام العدلية )ص: 297(، ودرر احلكام يف رشح جملة األحكام   (4(

.)7/4(
والتحكيم   ،)((6/7( اهلداية  رشح  والعناية   ،)((9/8( النعامين  الفقه  يف  الربهاين  املحيط   (5(
التجاري يف النظام السعودي وأنظمة دول جملس التعاون اخلليجي، سعد القحطاين )ص: )2(، 
منازعات  حلل  البديلة  والطرق   ،)(( )ص:  جاويد  سمري  املنازعات،  لفض  كآلية  والتحكيم 

العقود اإلدارية، بولقواس سناء )ص: 4)(.
درر احلكام )2/))4(، والدر املختار وحاشية ابن عابدين )429/5(، والتحكيم كآلية لفض   (6(

املنازعات، سمري جاويد )ص: ))(.
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وأن األطراف يف كال العقدين يتفقون عىل حسم نزاعاهتم بالرتايض، . )
ويثبتان بالكتابة))).

ها: وأما الفرق بني التحكيم وبني الصلح فمن وجوه أمهُّ
التحكيم . ) بينام  خالفاهتم،  بإهناء  النزاع  أطراف  بني  يتم  عقٌد  الصلح 

تعهد الطرفني بعرض خالفاهتم عىل من يقوم بحسمه، فالصلح يتم 
أن  هنايته، يف حني  بداية سلوكه حتى  من  الطرفني  بإرادة  النزاع  حل 
الطرفني ولكن ال سيطرة هلام عليه بعد بدء  باتفاق بني  يبدأ  التحكيم 

إجراءاته وحتى صدور حكم التحكيم)2).
الصلح ال ُيشرتط فيه طرف ثالث، فقد يتوىل الصلح اخلصوم أنفسهم، . 2

بعكس التحكيم الذي يشرتط فيه أن ال يكون أحد اخلصمني طرفًا؛ 
لئال يكون له مصلحة يف التحكيم))).

ه أو أحدهم طوعًا ال . ) بتنازل كل طرف عن جزء من حقِّ يتم  الصلح 
كرهًا، إىل أن يصل الطرفان إىل حلٍّ وسط فيتَّفقان عليه، أما التحكيم 
عند  كلِّه  باحلق  اخلصوم  أحد  يستأثر  قد  بل  ذلك  يستوجب  فال 

احلكم  له)4).

املحيط الربهاين يف الفقه النعامين )9/8))(، والعناية رشح اهلداية )6/7))(، والدر املختار   (((
وحاشية ابن عابدين )429/5(.

قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، فتحي وايل )ص: 20(، والتحكيم كآلية لفض املنازعات،   (2(
سمري جاويد )ص: 4)(.

التحكيم التجاري يف النظام السعودي وأنظمة دول جملس التعاون اخلليجي، سعد القحطاين   (((
)ص: )2(، والطرق البديلة حلل منازعات العقود اإلدارية، بولقواس سناء )ص: 4)(.

النظام  يف  التجاري  والتحكيم   ،)20 )ص:  وايل  فتحي  والتطبيق،  النظرية  يف  التحكيم  قانون   (4(
السعودي وأنظمة دول جملس التعاون اخلليجي، سعد القحطاين )ص: )2(، والتحكيم كآلية 
لفض املنازعات، سمري جاويد )ص: ))(، والتحكيم يف الرشيعة اإلسالمية والنظم الوضعية 

ملسعد اجلهني )ص: 46(.
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عقد الصلح إذا تمَّ بالوجه الرشعي، فإنه ال يقبل الطعن أو االعرتاض . 4
عليه بعد صدوره؛ كونه تم برضا أطرافه، أما التحكيم فيجوز الطعن 

فيه بطرق الطعن املقررة يف األنظمة والقوانني حتى بعد صدوره))).
املتصاحلون يف الصلح يكونون عىل بينة ومعرفة تامة بشأن احلق الذي . 5

سيتنازلون عنه أو بعضه، وما سيعود عليهم من مصالح قبل صدور 
قبل  به  سيتم  ما  يعرفون  ال  التحكيم  يف  فاخلصوم  وباملقابل  الصلح، 

م)2). صدور حكم امُلَحكَّ

منازعات  حلل  البديلة  والطرق   ،)(4 )ص:  جاويد  سمري  املنازعات،  لفض  كآلية  التحكيم   (((
العقود اإلدارية، بولقواس سناء )ص: 5)(.

التحكيم يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية لقدري حممد )ص: )6)(.  (2(
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املبحث الثالث
رشوط تويل القضاء والتحكيم

إن من أهمِّ أسباب اخلالف يف رشوط التحكيم، هو قياس التحكيم عىل 
القضاء، فالقايض ال بد أن تتوفر فيه مجلة من الرشوط لصحة توليه القضاء، 
م رشوطًا،  ومن تلك الرشوط أن يكون ذكرًا، وكذا اشرتط الفقهاء يف امُلَحكَّ
ومنها أن يكون ذكرًا، ولكن اختلفوا يف هذا الرشط، فيهام، هذا ما سأحاول 

بسطه ومعرفته.
ولكي تتسلسل األفكار، فال بد - أوالً - من معرفة رشوط القايض، ثم 
يشرتط  ما  م  امُلَحكَّ يف  يشرتط  وهل  القايض،  يف  الذكورة  رشط  يف  التفصيل 
م ذكرًا؟ بمعنى: هل جيوز حتكيم  يف القايض، ثم هل يشرتط أن يكون امُلَحكَّ

املرأة؟ وذلك كام ييل:

املطلب األول: رشوط القايض:
تنقسم رشوط القايض إىل قسمني:

القسم األول: الرشوط املتفق عليها، وهي:
الباجي)2)، . ) الوليد  وأبو  الشافعي)))،  اإلمام  االتفاق  نقل  اإلسالم: 

وابن  فرحون))).

قال اإلمام الشافعي يف األم )44/7(: »الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أهنم ال ينظرون   (((
فيام بني أهل الكتاب وال يكشفوهنم عن يشء من أحكامهم فيام بينهم، وأهنم ال يلزمون أنفسهم 
احلكم بينهم إال أن يتدارءوا هم واملسلمون، فإن فعلوا فال جيوز أن حيكم ملسلم وال عليه إال 
مسلم، فهذا املوضع الذي يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه، فإذا نظروا بينهم وبني مسلم حكموا 

بحكم املسلمني، ال خالف يف يشء منه بحال«.
بني  خالف  فال   - القايض  أي   - إسالمه  اعتبار  »وأما   :)280/(( املنتقى  يف  الوليد  أبو  قال   (2(

املسلمني يف ذلك«.
قال ابن فرحون يف تبرصة احلكام ))/26(: »ورشوط القضاء التي ال يتم القضاء إال هبا وال تنعقد   (((

الوالية وال يستدام عقدها إال معها عرشة: اإلسالم والعقل... فال تصح من الكافر  اتفاقًا«.
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حزم)2)، . 2 وابن  املاوردي)))،  اإلمام  اإلمجاع  نقل  والبلوغ:  العقل 
وأبو  عيل الكرابييس))).

العدالة: نقل اإلمجاع القرطبي)4)، وأبو عيل الكرابييس)5).. )
وسالمة  احلرية،  الذكورة،  وهي:  فيها،  املختلف  الرشوط  الثاين:  القسم 

احلواس، واالجتهاد)6).
إذن فاشرتاط الذكورة يف القايض ليست حملَّ اتفاق، بل هي من الرشوط 
التي اختلفوا فيها، فام حكم تويل املرأة للقضاء؟ وهذه املسألة التالية وهلا ارتباط 

وثيق بمسألة البحث.

قال املاوردي يف األحكام السلطانية )ص: )))(: »والرشط الثاين: وهو جممع عىل اعتباره، وال   (((
يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه باملدركات الرضورية، حتى يكون صحيح 
وفصل  أشكل  ما  إيضاح  إىل  بذكائه  يتوصل  والغفلة،  السهو  عن  بعيدًا  الفطنة،  جيد  التمييز، 

ما  أعضل«.
قال ابن حزم يف مراتب اإلمجاع )ص: 49(: »واتفقوا أن من مل يكن حمجورًا عليه، حارض العقل،   (2(
جيد الفطنة... مل يبلغ الثامنني، جائز أن يوىل القضاء«، وقال - أيضًا -: »واتفقوا أن من مل يكن 

حمجورًا، وكان بالغًا حسن الدين،... جائز أن يوىل القضاء«.
نقله ابن حجر يف الفتح )))/46)(. - عن أيب عيل الكرابييس - قال: »ال أعلم بني العلامء ممن   (((
سلف خالفًا أن أحق الناس أن يقيض بني املسلمني، ثم ال بد أن يكون عاقاًل مائاًل عن اهلوى«.

قال القرطبي يف تفسريه ))/270( عند ذكر رشوط القايض: »احلادي عرش: أن يكون عداًل،   (4(
ألنه ال خالف بني األمة أنه ال جيوز أن تعقد اإلمامة لفاسق«.

نقله ابن حجر يف الفتح )))/46)(. - عن أيب عيل الكرابييس - قال: »ال أعلم بني العلامء ممن   (5(
سلف خالفًا أن أحق الناس أن يقيض بني املسلمني، ثم ال بد أن يكون عاقاًل مائاًل عن اهلوى«.

انظر تفصيلها يف: روضة القضاة وطريق النجاة ))/52(، والبناية رشح اهلداية )9/)(، وحتفة   (6(
املحتاج يف رشح املنهاج )0)/06)(، وحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )87/4)(.
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املطلب الثاين: حكم تويل املرأة للقضاء:
اختلف الفقهاء يف بعض رشوط القايض - كام تقدم -، ومنها هل يشرتط 
املرأة القضاء؟ فقد  القايض رجاًل، بمعنى آخر: هل جيوز أن تتوىل  أن يكون 

اختلفوا عىل ثالثة أقوال:
القول األول:

يشرتط يف القايض أن يكون ذكرًا، فال جيوز تولية املرأة القضاء. وهذا قول 
بأدلة  واستدلوا  املالكية)))،  وبعض  واحلنابلة)2)،  الشافعية)))،  من  اجلمهور: 

منها:
 ُ َل ٱللَّ فَضَّ بَِما  ٱلّنَِسآءِ  َعَ  ُٰموَن  قَوَّ قوله تعاىل: ﴿ٱلرَِّجاُل  الدليل األول: 

﴾ ]النساء: 4)[. ۡمَوٰلِِهۡمۚ
َ
نَفُقواْ ِمۡن أ

َ
ٰ َبۡعٖض َوبَِمآ أ َبۡعَضُهۡم َعَ

عىل  يقمن  أن  جيز  فلم  والرأي،  العقل  يف  قوامون  يعني  الدللة:  وجه 
الرجال)4)، فاآلية أفادت حرص القوامة يف الرجال، ألن املبتدأ املعرف بـ )ال( 
منحرص يف خربه حرصًا إضافيًا، ومعناه القوامة للرجال عىل النساء ال العكس، 
وهذا يفيد عدم جواز تولية املرأة القضاء وإال كانت الوالية للنساء عىل الرجال، 
فاملرأة إذًا مل متنح القوامة يف البيت فكيف حيق هلا أن تتوىل الوظائف الكربى 

ومنها القضاء)5)؟

منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه )ص: 6))(، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش   (((
الرشواين والعبادي )0)/06)(.

اهلداية عىل مذهب اإلمام أمحد )ص: 565(، واملقنع يف فقه اإلمام أمحد، ت: األرناؤوط )ص:   (2(
477(، واملغني البن قدامة )0)/6)(.

جامع األمهات )ص: 462(، والتوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )87/7)(.  (((
األحكام السلطانية للاموردي )ص: 0))(، واحلاوي الكبري )6)/56)(.  (4(

تفسري الرازي )6/)44(، وتفسري ابن كثري ت: سالمة )292/2(، والنظام القضائي يف الفقه   (5(
اإلسالمي )ص: 25)(.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
188

تْحِكيُم المرأِة في َحّل المنازعات

ونوقش: بأن بالقوامة يف اآلية الكريمة ليس املراد هبا القوامة العامة التي 
األرسة  رب  قوامة  وهي  خاصة،  قوامة  هنا  املراد  بل  وغريه،  القضاء  تشمل 

عليها، أي: يف الوالية األرسية كام يبينه سبب نزوهلا))).
وأجيب عنه: بأن ختصيص بعض أفرادها بالذكر ال يكون خمصصًا للعام، 
والعربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، كام أن حذف متعلق القوامة يؤذن 
يدل   ﴾ ۡمَوٰلِِهۡمۚ

َ
أ ِمۡن  نَفُقواْ 

َ
أ ﴿َوبَِمآ  تعاىل:  قوله  يف  اآلية  وسياق  بعمومها)2)، 

عىل  ذلك.
الدليل الثاين: قوله : ))َلْن ُيْفلَِح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهُم اْمَرَأًة(())).
وجه الدللة: أن الفالح ضد الفساد، فاقتىض اخلرب: أهنا إذا وليت املرأة 

القضاء، فسد أمر من وليتهم)4).
الدليل الثالث: قوله : ))َما َرَأْيُت ِمن َناِقَصاِت َعْقٍل وِديٍن 
يا  ((، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا  إِْحَداُكنَّ ِمْن  الَحاِزِم  ُجِل  الرَّ أْذَهَب لُِلبِّ 
ُجِل؟((، قلن:  ِمْثَل نِْصِف َشَهاَدِة الرَّ ))أليَس َشَهاَدُة الَمْرَأِة  رسول اهلل؟ قال: 

بىل، قال: ))َفَذلَِك ِمن ُنْقَصاِن َعْقلَِها(()5).
وجه الدللة: أن املرأة غري صاحلة لتويل الواليات العامة ومنها القضاء، إذ 
هي والية حتتاج إىل عقل راجح متزن ال يتأثر بالعاطفة، وهو تنبيه عىل منع رد 

النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي )ص: 26)(.  (((

النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي )ص: 28)(.  (2(
كرسى  إىل    النبي  كتاب  باب  املغازي،  )كتاب:  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((

. وقيرص( )8/6(، رقم: )4425( من حديث أيب بكرة
)ص:  اإلسالمي  الفقه  يف  القضائي  والنظام   ،)20/((( الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  البيان   (4(

م. 4))(. وسيأيت مناقشته يف أدلة القائلني باشرتاط الذكورة يف امُلَحكَّ
رقم:   ،)68/(( الصوم  احلائض  ترك  باب  احليض،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (5(

.)(04(
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يشء من أمور الدين إليهن)))، وهذه العلة أمر فطري بالنسبة للمرأة، ويشء 
من لوازمها ال ينفك عنها)2).

جواز  مع  الصلوات  إمامة  من  األنوثة  نقص  منعها  ملا  أنه  الرابع:  الدليل 
إمامة الفاسق، كان املنع من القضاء الذي ال يصح من الفاسق أوىل))).

الواليات  انعقاد  من  يمنع  األنوثة  نقص  وألن  اخلامس:  الدليل 
كإمامة  األمة)4).

ينفذ حكمه يف غري  مل  احلدود  ينفذ حكمه يف  مل  من  أن  السادس:  الدليل 
احلدود كاألعمى)5).

القول الثاين:
ال يشرتط يف القايض أن يكون ذكرًا، فيجوز تولية املرأة للقضاء وإذا ُولِّيت 
يها، وتكون واليتها صحيحة وأحكامها نافذة. ونسب هذا القول  ال يأثم مولِّ
إىل ابن جرير الطربي)6)، وقال به من املالكية ابن القاسم)7)، وذهب إليه ابن 

املعونة عىل مذهب عامل املدينة )ص: 506)(، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج ))/29)(.  (((
نظام القضاء يف اإلسالم، املرصفاوي )ص: 29(.  (2(

احلاوي الكبري )6)/56)(.  (((
املرجع السابق.  (4(
املرجع السابق.  (5(

وهناية  املجتهد  بداية  يف  رشد  وابن   ،)((0 )ص:  السلطانية  األحكام  يف  املاوردي  عنه  حكاه   (6(
املقتصد )4/)24(، وابن قدامة يف الرشح الكبري عىل متن املقنع )))/86)(، ويف نسبة هذا 
القول لإلمام ابن جرير الطربي اضطراب، فلم يوجد هذا القول يف تفسريه وال يف كتبه، وقد 
أنكره اإلمام ابن العريب، والقرطبي عنه. قال ابن العريب: »ونقل عن حممد بن جرير الطربي إمام 
الدين أنه جيوز أن تكون املرأة قاضية؛ ومل يصح ذلك عنه؛ ولعله كام نقل عن أيب حنيفة أهنا إنام 
تقيض فيام تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية عىل اإلطالق«. انظر: أحكام القرآن البن العريب 

ط العلمية ))/482(، وتفسري القرطبي )))/)8)(.
املخترص الفقهي البن عرفة )98/9(، ومواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )87/6(.  (7(
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حزم الظاهري)))، وحكي عن احلسن البرصي)2)، ونسبه أبو الوليد الباجي إىل 
حممد بن احلسن الشيباين صاحب أيب حنيفة))).
واستدلوا لذا القول بعدة أدلة منها ما ييل:

 ﴾ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َعلَۡيِهنَّ  ِي  ٱلَّ ِمۡثُل  ﴿َولَُهنَّ  تعاىل:  قوله  األول:  الدليل 
]البقرة: 228[.

احلقوق  يف  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  أفادت  اآلية  أن  الدللة:  وجه 
والواجبات وهي مساواة عامة مل يرد عليها استثناء)4).

ويمكن مناقشته: بأنه لو صح االستدالل هبذه اآلية عىل جواز أن تكون 
وهذا  العامة،  للوالية  توليها  جواز  عىل  هبا  االستدالل  فليصح  قاضية  املرأة 

باطل بإمجاع العلامء.
الدليل الثاين: أن املرأة جيوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضيًا، بجامع 

أن كاًل منهام مظهر للحكم الرشعي)5).
وإن  األنوثة  منها  متنع  فلم  فيها  فتياها فألنه ال والية  أما جواز  ونوقش: 
ُمنعْت من الواليات، وهذا بخالف الفتيا فليست والية؛ لذلك جاز)6)، وأيضًا 
أن املستفتي له أن يأخذ الفتوى وأن يدعها، بخالف القضاء فإنه حكم ملزم)7).

املحىل باآلثار )527/8(.  (((
مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )88/6(.  (2(

املنتقى رشح املوطأ )82/5)(. ومل أقف عليه يف كتب حممد بن احلسن أو حكاه غري أيب الوليد   (((
عنه، بل وجدت الطحاوي قال يف خمترص اختالف العلامء )204/4(: »وذكر ابن سامعة عن 
حممد أنه ال جيوز حتكيم من ال جتوز شهادته كالعبد واملحدود يف القذف والصبي والذمي واملرأة« 

فإذا منعه يف التحكيم ففي القضاء من باب أوىل.
أحكام القرآن البن العريب ))/256(، وموسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي )47/7(.  (4(

احلاوي الكبري )6)/56)(، والرشح الكبري عىل متن املقنع )))/86)(.  (5(
احلاوي الكبري )6)/56)(.  (6(

النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي )ص: 46)(.  (7(
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فكل  املنع  دليل  يقم  مل  ما  اإلباحة  األشياء  يف  األصل  الثالث:  الدليل 
صاحلة  واملرأة  للقضاء،  واليته  يصح  فإنه  اخلصومة  يف  للفصل  يصلح  من 
للحجج  فهمها  دون  حتول  ال  أنوثتها  ألن  اخلصومة؛  يف  الفصل  عىل  وقادرة 

وإصدار  األحكام))).
ونوقش: بأن املرأة غري قادرة عىل أن تفصل يف اخلصومات عىل الصورة 
الكاملة، للنقصان الطبيعي فيها؛ وألهنا تنساق كثريا وراء العاطفة، ولتعرضها 
لألمور الطبيعية التي ختص النساء، من حيض، ومحل ووالدة، وإرضاع، وهذا 
مما يؤثر عىل قدرهتا يف فهم حجج املتخاصمني، وتكوين احلكم الكامل لدهيا، 
وطبيعتها تعرضها للنسيان، وهو ما قد يؤدي إال أن يفوهتا يشء من األدلة أو 

وقائع القضية التي تنظرها)2).
القول الثالث:

جيوز للمرأة أن تتوىل القضاء يف كل يشء إال يف احلدود والقصاص اعتبارًا 
يها عند بعضهم)4). بجواز شهادهتا فيهام، وإليه ذهب أكثر احلنفية)))، مع أثم مولِّ
استدلوا بنفس أدلة القول األول عىل عدم جواز تويل املرأة للقضاء مطلقًا، 

إال أهنم استدلوا عىل صحة قضائها يف غري مسائل احلدود والقصاص بـ:
حكم  من  يستقي  القضاء  فحكم  الشهادة،  عىل  القياس  األول:  الدليل 
للشهادة  أهاًل  الوالية، فكل من كان  باب  الشهادة؛ ألن كل واحد منهام من 

املحىل باآلثار )527/8(.  (((
النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي )ص: 44)(.  (2(

 ،)(50 )ص:  املبتدي  وبداية   ،)226 )ص:  القدوري  خمترص  انظر:  زفر.  عدا  احلنفية  به  قال   (((
الشلبي  الدقائق وحاشية  بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )7/)(، وتبيني احلقائق رشح كنز 

)87/4)(، وفتح القدير للكامل ابن اهلامم )7/)25(.
الدقائق  كنز  رشح  الفائق  والنهر   ،)440/5( املحتار(  )رد  عابدين  ابن  وحاشية  املختار  الدر   (4(

.)62(/((
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أهل  والقصاص،  احلدود  غري  يف  للشهادة  أهل  وهي  للقضاء،  أهاًل  يكون 
للقضاء يف غريمها))).

ونوقش: أما جواز شهادهتا؛ فألنه ال والية فيها فلم متنع منها األنوثة وإن 
ُمنعْت من الواليات)2).

ووصية  األوقاف،  عىل  ناظرة  تكون  أن  تصح  املرأة  أن  الثاين:  الدليل 
عىل اليتامى، فيصح كذلك أن تكون قاضيًا يف غري حد وقود بجامع الوالية 

يف  كل))).
ونوقش: بإن والية القضاء تلزم احلق بدون واسطة، وأما والية الشهادة 
فال تلزم إال بواسطة حكم القايض، فالفارق متحقق بني الواليتني، وإذا حتقق 

الفارق فال يصح أن تبنى إحدامها عىل األخرى)4).
والراجح:

أن تولية املرأة للقضاء ال جيوز مطلقًا كام قال اجلمهور؛ لألدلة التي ذكروها 
وردِّهم عىل اعرتاضات املخالف؛ فإنه مل ُيولِّ النبي  وال أحد من 
خيُل  مل  ذلك  جاز  ولو  بلد،  والية  وال  قضاء  امرأة  بعدهم،  من  وال  خلفائه، 
منه مجيع الزمان غالبًا، مع وجود أعداد كبرية من النساء الصاحلات العاملات 

العامالت يف تلك العصور املختلفة)5)، واهلل أعلم.
يقاس  هل  ولكن  القايض،  يف  الذكورة  باشرتاط  يقولون  فاجلمهور  إذن 
م ما يشرتط يف القايض؟ هذا ما سأتناوله يف  عليه التحكيم فيشرتط يف امُلَحكَّ

املطلب التايل:

البناية رشح اهلداية )46/9(.  (((
احلاوي الكبري )6)/56)(.  (2(

تبيني احلقائق: )87/4)(.  (((
النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي )ص: )4)(.  (4(

املغني البن قدامة )0)/6)(.  (5(
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املطلب الثالث: قياس رشوط املَُحكَّم عىل رشوط القايض:
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

القول األول:
الفقهاء من:  قال مجهور  القايض، وهبذا  ما يشرتط يف  م  امُلَحكَّ يشرتط يف 
واستدلوا  واحلنابلة)4)،  الشافعية)))،  قول  وهو  املالكية)2)،  وبعض  احلنفية)))، 

عىل ذلك بأدلة منها:
بني  القايض  بمنزلة  اجلمهور  عند  م  امُلَحكَّ ألن  القضاء؛  عىل  القياس 
م  اخلصمني؛ وال بد من توفر صفات القايض فيه)5)، فقالوا: يشرتط يف امُلَحكَّ

ما يشرتط يف القايض)6).
م  ويمكن أن يناقش: بالفرق بينهام؛ ملا تقدم يف وجوه االختالف بني امُلَحكَّ

والقايض، وأمهها أن القضاء والية عامة والتحكيم والية خاصة)7).

املبسوط للرسخيس )6)/)))(، واهلداية يف رشح بداية املبتدي ))/08)(، واالختيار لتعليل   (((
املختار )94/2(، وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )4/)9)(.

قاله املازري من املالكية. انظر: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ))/)6(،   (2(
ومواهب اجلليل )2/6))(.

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )2)/65)(، والنجم الوهاج يف رشح املنهاج )0)/56)(،   (((
وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب )288/4(، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج )242/8(.
الكايف يف فقه اإلمام أمحد )0/4))(، واملغني البن قدامة )0)/94(، وكشاف القناع عن متن   (4(

اإلقناع ))/60(.
التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية عبد اهلل آل خنني )ص: 56(.  (5(

خمترص القدوري )ص: 226(، واملحيط الربهاين يف الفقه النعامين )7/8))(، ومواهب اجلليل   (6(
الرائق )24/7(، وروضة الطالبني وعمدة املفتني  يف رشح خمترص خليل )2/6))(، والبحر 

)))/22)(، واهلداية يف رشح بداية املبتدي ))/08)(.
انظر: أوجه االختالف بني التحكيم والقضاء )ص: ))(.  (7(
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فانعكس  القضاء؛  لتوليه  القايض  رشوط  يف  اختلفوا  اجلمهور  إن  ثم 
م؛ فرشوط القايض خمتلف فيها وإن قالوا مجيعًا  االختالف عىل رشوط امُلَحكَّ

م عىل القايض: بقياس امُلَحكَّ
فاحلنفية، يشرتطون يف القايض أن يكون أهاًل للشهادة، فال تصح والية 
الشهادة، ويكون من أهل االجتهاد)))،  امُلوىلَّ رشائط  القايض حتى جيتمع يف 
ورشائط الشهادة عندهم: اإلسالم، واحلرية، والعقل، والبلوغ، والعدالة)2)، 
نجيم:  ابن  قال  القايض،  يف  يشرتط  ما  فيه  فيشرتط  م،  امُلَحكَّ عليه  ويقاس 
أو  عبدًا  م  حكَّ فلو  للشهادة  أهاًل  يكونه  بأن  للقضاء؛  صالحيته  فيه:  يشرتط 

صبيًا أو ذميًا أو حمدودًا يف قذف مل يصح))).
والبلوغ،  والعقل  واحلرية  اإلسالم  عندهم:  م  امُلَحكَّ فرشوط  وعليه 

والعدالة، قياسًا عىل القايض.
بينام رشوط القايض عند املالكية أن يكون ذكرًا، حرًا، بالغًا، عاقاًل، مسلاًم، 
م إال من  م، قال املازري: »ال يـُحكَّ عدالً، جمتهدًا، فطنًا)4)، فقاسوا عليه امُلَحكَّ

يصح أن ُيوىلَّ القضاء«)5).

خمترص القدوري )ص: 225(.  (((
تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )209/4(، والعناية رشح اهلداية )252/7(،   (2(

والبناية رشح اهلداية )4/9(.
املحيط الربهاين يف الفقه النعامين )7/8))(، والبحر الرائق )24/7(.  (((

التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )87/7)(. وقد اشرتط املالكية عرشة رشوط فقالوا:   (4(
رشوط القضاء التي ال يتم للقايض القضاء إىل هبا وال ينفذ وال يستديم عقدة إال معها عرشة: 
والصمم  العمي  من  والسالمة  والعدالة  والعلم  والبلوغ  والذكورة  واحلرية  والعقل  اإلسالم 
والتنبيهات   ،)90(/2( الرسالة  متن  عىل  زروق  رشح  انظر:  أكثر.  ال  واحدًا  وكونه  والبكم 

املستنبطة ))/609)(.
حكاه عن املازري يف مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )2/6))(، ومل أقف عليه يف كتب   (5(

املازري.
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م عند املالكية: أن يكون ذكرًا، حرًا، بالغًا، عاقاًل،  وعليه فإن رشوط امُلَحكَّ
مسلاًم، عدالً، جمتهدًا، فطنًا.

ذكرًا،  حرًا،  مكلفًا،  مسلاًم،  يكون  أن  الشافعية:  عند  القايض  ورشوط 
النووي:  قال  م،  امُلَحكَّ فقاسوا عليه  ناطقًا، جمتهدًا)))،  عدالً، سميعًا، بصريًا، 

م صفات القايض«)2). »فإذا جوزنا التحكيم اشرتط يف امُلَحكَّ
الشافعية: أن يكون مسلاًم، مكلفًا، حرًا،  م عند  امُلَحكَّ وعليه فإن رشوط 

ذكرًا، عدالً، سميعًا، بصريًا، ناطقًا، جمتهدًا.
واشرتط احلنابلة يف القايض عرش صفات: أن يكون: بالغًا، عاقاًل، ذكرًا، 
م،  حرًا، مسلاًم، عدالً، سميعًا، بصريًا، متكلاًم، جمتهدًا«)))، ويقاس عليه امُلَحكَّ
»وإِن حتاكم  احلنابلة:  من  قدامة  ابن  قال  القايض،  يف  يشرتط  ما  فيه  فيشرتط 

امه بينهام فحكم، نفذ ُحْكمه«)4). رجالن إىِل رجل يصلح للقضاء َفَحكَّ
عاقاًل،  بالغًا،  يكون:  أن  عرشة:  احلنابلة  عند  م  امُلَحكَّ رشوط  فإن  وعليه 

ذكرًا، حرًا، مسلاًم، عدالً، سميعًا، بصريًا، متكلاًم، جمتهدًا.
رشوط  يف  الختالفهم  تبعًا  م  امُلَحكَّ رشوط  يف  اختالفهم  تقدم  مما  تبني 
م ما يشرتط يف القايض، ومل أجد له  القايض، مع اتفاقهم بأنه يشرتط يف امُلَحكَّ

دلياًل هلذا القول إال القياس.

قال:   )262/6( املحتاج  مغني  ويف   ،)((6 )ص:  الفقه  يف  املفتني  وعمدة  الطالبني  منهاج   (((
»)ورشط القايض( أي من يوىل قاضيًا )مسلم أي إسالم وكذا الباقي، وهذا الرشط داخل يف 

اشرتاط العدالة، وهلذا مل يذكره يف الروضة«. وانظر: بداية املحتاج )9/4)4(.
روضة الطالبني وعمدة املفتني )))/22))  (2(

املقنع يف فقه اإلمام أمحد ت األرناؤوط )ص: 477(، وانظر: املغني البن قدامة )0)/6)(.  (((
وصفة من يصلح للقضاء يشرتط فيها عرشة أشياء عند احلنابلة: أن يكون بالغًا عاقاًل ذكرًا حرًا   (4(
مسلاًم عدالً سميعًا بصريًا متكلاًم من أهل االجتهاد«. كام تقدم. انظر: اهلداية عىل مذهب اإلمام 

أمحد )ص: 565(، واملقنع )ص: 477(، والكايف )224/4(.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
196

تْحِكيُم المرأِة في َحّل المنازعات

ويمكن أن يناقش: بأنه حمل اخلالف، والقياس ممنوع؛ ألن التحكيم خيتلف 
ها أن التحكيم والية خاصة يستفيدها  عن القضاء يف أمور كثرية - كام تقدم -، أمهُّ

م من آحاد الناس، بينام القضاء والية عامة من قبل  السلطان))). امُلَحكَّ
القول الثاين:

املالكية)2)،  بعض  قال  وبه  القايض،  يف  يشرتط  ما  م  امُلَحكَّ يف  يشرتط  ال 
وبعض احلنابلة))).

ونصَّ شيخ اإلسالم ابن تيمية عىل الفرق بني رشوط التحكيم ورشوط 
القايض، فقال: »ويشرتط يف القايض عرش صفات)4)، قال أبو العباس )أي ابن 

مه اخلصامن«)5). تيمية(: إنام اشرتطت هذه الصفات فيمن يوىلَّ ال فيمن حيكِّ
ويف »كشاف القناع«: »العرش صفات التي ذكرها يف املحرر يف القايض: ال 

تشرتط فيمن حيكمه اخلصامن«)6).

انظر أوجه االتفاق واالختالف بني التحكيم والقضاء )ص: ))(.  (((
ام عبدًا أو امرأة أو مسخوطًا  املنتقى رشح املوطأ )228/5(. وقالوا: »اختلف املذهب إذا حكَّ  (2(
ممن ال جيوز قضاؤه، ففي كتاب بن حبيب عن مطرف ال جيوز حكم أحد من هؤالء، وإن حكم 
كان  إذا  واملسخوط  والصبي  والعبد  املرأة  مجيعهم  يف  أصبغ  وأجازه  يلزم،  مل  بصواب  أحدمها 
الصبي يعقل وأجازه أشهب يف كتاب ابن سحنون يف مجيعهم إال الصبي، وأجازه ابن املاجشون 
األحكام  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة  وانظر:  والعبد«.  املرأة  يف  إال  مجيعهم  يف 

))/)6(، وروضة املستبني يف رشح كتاب التلقني )2/)6))(.
الفتاوى الكربى البن تيمية )558/5(، والفروع وتصحيح الفروع )))/0))(، واإلنصاف   (((

.)(28/28(
يشرتط عند احلنابلة يف القايض عرش صفاٍت: أن يكوَن بالغًا، عاقاًل، ذكرًا، حرًا، مسلاًم، عداًل،   (4(
سميعًا، بصريًا، ُمتكلِّاًم، جمتهدًا. وهل يشرتط كونه كاتبًا؟ عىل وجهني«. انظر: املمتع يف رشح 

املقنع )7/4)5(.
الفتاوى الكربى البن تيمية )558/5(.  (5(

كشاف القناع عن متن اإلقناع )09/6)(.  (6(
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واستدلوا لذلك: بأن واليته قارصة عىل نزاع بعينه تنتهي بانتهائه، ويمكنه 
التنحي قبل إصدار حكمه، لذلك ال يشرتط فيه ما يشرتط يف القايض))).

والراجح:
م كام يف القول الثاين؛  أن رشوط القايض ال يلزم أن تتوفر مجيعها يف امُلَحكَّ
م قد ريض به املتحاكمون فيجوز حتكيمه ولو مل تتوفر فيه كل رشوط  فامُلَحكَّ
القايض، بخالف القايض املوىل من قبل اإِلمام فإن واليته عامة - كام تقدم -، 
يتحاكم إليه من يرضاه ومن ال يرضاه، فيجب أن يكون كامل األوصاف، ال 
م كُحْكِم القايض من كل  مدخل للخصم يف الطعن فيه، فاعتبار ُحْكِم امُلَحكَّ
م يلزم الرضا به قبل الرشوع فيه بخالف  وجه غري صحيح؛ ألن حكم امُلَحكَّ

حكم القايض فال يلزم الرضا به.
قال  لذلك  القايض؛  من  مرتبة  أحطُّ  م  امُلَحكَّ بأن  االستدالل  ويمكن 
البابريت يف باب التحكيم: »هذا باب من فروع القضاء، وتأخريه من حيث إن 
م أدنى مرتبة من القايض؛ القتصار حكمه عىل من ريض بحكمه وعموم  امُلَحكَّ

والية  القايض«)2).
م وبني القايض، أنه تقدم االتفاق عىل اشرتاط  وممَّا يؤيد الفرق بني امُلَحكَّ
الرشوط يف  القايض)))، ولكن هذه  والعدالة يف  والبلوغ،  والعقل،  اإلسالم، 
م حمل خالف إال رشطي العقل واإلسالم، وهذا يقودنا إىل تأويل قول  امُلَحكَّ
م ما يشرتط يف القايض؛ ألنه لو قيل  اجلمهور حني قالوا بأنه يشرتط يف امُلَحكَّ

املطلع عىل دقائق زاد املستقنع ))/)8(، والتحكيم ومستجداته يف ضوء الفقه اإلسالمي، حممد   (((
األلفي )ص: 2)(.

العناية رشح اهلداية )5/7))(، وانظر: جممع األهنر )2/)7)(.  (2(
انظر رشوط القايض املتفق عليها )ص: 4)(.  (((
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بظاهره فهو تناقض؛ وذلك أنَّا مجيعًا قلنا باشرتاط هذه األربعة))) يف القايض، 
م يقاس عليه، فيشرتط فيه ما يشرتط يف القايض. وقلتم بأن امُلَحكَّ

م نجد أهنم اختلفوا يف البلوغ)2)، والعدالة))). وعند تفصيل رشوط امُلَحكَّ

وهي: اإلسالم، والعقل، والبلوغ، والعدالة )ص: 4)(.  (((
م،  اشرتاط البلوغ هذا الرشط حمل اتفاق عند الفقهاء يف القايض، واختلفوا يف اشرتاطه يف امُلَحكَّ  (2(
عىل قولني: القول األول: ال جيوز حتكيم الصبي غري البالغ، وإن حكم بالصواب مل يلزم، وهو 
بأن  واستدلوا  واحلنابلة.  الشافعية،  إليه  وذهب  املالكية،  ومجهور  احلنفية،  من  اجلمهور  قول 
التحكيم يف مثل هؤالء كاملتخاطرين  انعدام أهلية القضاء فيه اعتبارًا بأهلية الشهادة، وقالوا: 
م.  ام من ال علم عنده وال يؤمن َحْيُفه، وألهنا من رشوط القايض فيقاس عليه امُلَحكَّ حني حكَّ
للخمي  والتبرصة   ،)226 )ص:  القدوري  وخمترص   ،)204/4( العلامء  اختالف  خمترص 
)))/40)5(، وفتح الوهاب )258/2(، وحاشية اجلمل )9/5))(، واملغني )4/9))(، 
من  أصبغ  قول  وهو  البالغ،  غري  الصبي  حتكيم  جيوز  الثاين:  القول   .)60/(( القناع  وكشاف 
وكذلك  ذلك،  جاز  فأصاب،  فحكم  مسخوطًا،  حكم  إذا  قوله:  معلاًل  أصبغ  قال  املالكية. 
علم  له  يبلغ،  مل  غالٍم  فربَّ  وعلم،  وعرف  عقل  قد  كان  إذا  احللم،  يبلغ  أو  يتب،  مل  حمدودًا 
نة والقضاء، ونقل عنه: أنه قال ال جيوز حكم الصبي. انظر: النوادر والزيادات )86/8(،  بالسُّ
املدونة  انظر: اجلامع ملسائل  والتبرصة للخمي )))/)4)5(، والذخرية للقرايف )0)/6)(، 
زال حتت  ما  م؛ ألنه  امُلَحكَّ البلوغ يف  اشرتاط  من  اجلمهور  ذكره  ما  والراجح:    .)750/(5(
والية غريه، وترصفاته حمدودة لعدم أهليته، فكيف يصح أن ينفذ حكمه عىل اآلخرين وال ينفذ 
حكمه عىل نفسه يف بعض الترصفات، ثم إن التحكيم حيتاج إىل فطنة ورجاحة عقل ونضوج 
فكر، وهذه يف الصبيان منعدمة يف الغالب، وما ذكره أصبغ من أن بعضهم له علم بالسنة ومل يبلغ 

فهذا يف النادر، واملسألة مفروضة يف الغالب.
اشرتاط العدالة: هذا الرشط - أيضًا - اتفقوا عليه يف القايض، ولكن اختلفوا يف اشرتاطه يف   (((
أكثر  قول  وهو  الفاسق،  حتكيم  جيوز  وال  العدالة،  يشرتط  األول:  القول  قولني:  عىل  م،  امُلَحكَّ
املالكية، وإليه ذهب الشافعية، احلنابلة، ورواية عند احلنفية، واستلوا عىل ذلك: بأن الفاسق ليس 
أهاًل للقضاء، فال جيوز حتكيمه قياسًا. وهذا ال يلزم عند األحناف؛ ألن رشط القضاء عندهم 
أن يكون أهاًل للشهادة، والفاسق من أهل الشهادة فيجوز قضاؤه؛ ومن باب أوىل جيوز حتكيمه. 
 ،)(46/7( خليل  خمترص  ورشح   ،)40(/7( احلاجب  ابن  خمترص  رشح  يف  التوضيح  انظر: 
وكفاية النبيه يف رشح التنبيه )8)/67(، وحاشية اجلمل عىل رشح املنهج )9/5))(، والكايف 
 يف فقه اإلمام أمحد )0/4))(، والرشح الكبري عىل متن املقنع )0)/)42(، واملحيط الربهاين=
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يف  يشرتط  ما  م  امُلَحكَّ يف  يشرتط  أنه  األصل  بأن  اجلمهور  قول  فيحمل 
عند  فيجوز  بالتحكيم،  ختلُّ  ال  التي  الرشوط  بعض  ختلفت  فإن  القايض، 
ذلك؛ ولعل تعقيب شيخ اإلسالم ابن تيمية عىل قول احلنابلة يف اشرتاط عرش 
فيمن  ُيوىّلَّ ال  فيمن  الصفات  اشرتطت هذه  »إنام  فقال:  القايض،  صفات يف 

ج عىل هذا التأويل، واهلل أعلم. مه اخلصامن«)))، وخيرَّ حُيكِّ

= يف الفقه النعامين )8/8))(، ورشح أدب القايض للخصاف، للصدر الشهيد )66/4(.  القول 
الثاين: جيوز حتكيم الفاسق، وال يشرتط العدالة، وهو ظاهر الرواية عند احلنفية، وقول أصبغ 
م الفاسق ينبغي أن جيوز قياسًا  وأحد قويل أشهب من املالكية، واستدلوا عىل ذلك: بأنه إذا ُحكِّ
عىل الفاسق إذا ويل القضاء - عند احلنفية -، قالوا: ولكن ال ينبغي أن يتوىل الفاسق القضاء. 
املبتدي ))/08)(،  بداية  واهلداية يف رشح  الرشائع )7/)(،  ترتيب  الصنائع يف  بدائع  انظر: 
املوطأ  رشح  واملنتقى   ،)5(40/((( للخمي  التبرصة  )59/9(. انظر:  اهلداية  رشح  والبناية 
 ،)(46/7( للخريش  خليل  خمترص  ورشح   ،)4(5/9( والتحصيل  والبيان   ،)228/5(
والتوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )269/4(، ورشح الزرقاين عىل خمترص خليل وحاشية 
لقوله  م،  امُلَحكَّ يف  رشط  والعدالة  حتكيمه،  جيوز  ال  الفاسق  أن  والراجح:   .)2(8/7( البناين 
اهلل  فأمرنا  ]احلجرات: 6[،  َفَتبَيَُّنٓواْ﴾  بِنََبإٖ  فَاِسُقۢ  َجآَءُكۡم  إِن  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ تعاىل: ﴿َيٰٓ

م جيب أال يكون هناك تثبت من أنبائه، فتقبل جمردة من التثبت؛  بالتبنيُّ من نبأ الفاسق، وامُلَحكَّ
ألن اخلصوم أعطوه ثقتهم فال بد أن يكون عدالً ليكون حمل ثقة اخلصوم حلل النزاع.

الفتاوى الكربى البن تيمية )558/5(.  (((
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املبحث الرابع
حتكيم املرأة يف حل املنازعات وجماالته وضوابطه

وفيه ثلثة مطالب:

املطلب األول: حكم حتكيم املرأة يف حل املنازعات:
أولً: تصوير املسألة:

م  امُلَحكَّ يكون  أن  وهي:  عليها  اتفقوا  ما  منها  م  امُلَحكَّ رشوط  أن  تقدم 
عاقاًل، مسلاًم، ولكن اختلفوا يف رشوط أخرى، ومنها: رشط الذكورة، فهل 
م أن يكون ذكرًا؟ وبالتايل ما حكم حتكيم املرأة؟ وهي املسألة  يشرتط يف امُلَحكَّ

اخلامسة، وهي مقصدنا يف هذا البحث.
ثانيًا: أسباب اخللف يف تكيم املرأة.

مًة إىل عدة أسباب أمهها: يرجع اختالف الفقهاء يف جواز عمل املرأة حُمَكَّ
) - االختالف يف تويل املرأة القضاء، فمن اشرتط الذكورة يف القايض قاس 
م، ومن مل يشرتطه يف القايض، مل يشرتطه يف  عليه التحكيم واشرتطه يف امُلَحكَّ

التحكيم فأجاز حتكيم املرأة)2).
قال ابن رشد: »فمن رد قضاء املرأة شبهه بقضاء اإلمامة الكربى، وقاسها 
أيضًا عىل العبد؛ لنقصان حرمتها، ومن أجاز حكمها يف األموال فتشبيهًا بجواز 
شهادهتا يف األموال، ومن رأى حكمها نافذًا يف كل يشء قال: إن األصل هو 
أن كل من يتأتى منه الفصل بني الناس فحكمه جائز إال ما خصصه اإلمجاع 

من اإلمامة الكربى«)2).

مة بني اجلواز واملنع يف اململكة العربية السعودية، مقال للدكتور نارص غنيم  عمل املرأة كُمَحكَّ  (2(
الكويتية،  التحكيم  التعاون، رئيس مجعية  العام السابق ملركز حتكيم دول جملس  الزيد، األمني 

منشور بتاريخ: 7) ديسمرب 6)20م يف موقع: مجعية التحكيم الكويتية.
بداية املجتهد وهناية املقتصد )4/)24(.  (2(
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م من باب  2 - االختالف يف التكييف الفقهي للتحكيم، فمن جعل امُلَحكَّ
الوكالة، مل يشرتط فيه صفات تزيد عن صفات الوكيل فالرشط الوحيد أن ال 
يكون ذاهب العقل، وأما من جعل ذلك من باب الوالية يف حكم خاص، فقد 

اشرتط أن يتحقق فيه رشط القايض عنده))).
قال أبو الوليد الباجي: »وأصل هذا كله أن من جعله من باب الوكالة مل 
يراع فيه شيئًا من ذلك إذا مل يكن ذاهب العقل، ومن جعله من باب الوالية 
فيه  اجتمعت  ممن  هذا  قبل  وصفه  قدمنا  من  إال  فيه  جيز  مل  خاص  حكم  يف 

صفات  احلكم«)2).
ثالثًا: أقوال الفقهاء يف تكيم املرأة، وأدلتهم ومناقشتها.

اختلف الفقهاء يف حتكيم املرأة، ويمكن تقسيمها إىل ثالثة أقوال:
القول األول: ل جيوز تكيم املرأة مطلقًا:

وهو مذهب اجلمهور))): قول بعض املالكية)4)، وذهب إليه الشافعية)5)، 
واحلنابلة)6)، وهو قول حممد بن احلسن، وابن سامعة من احلنفية)7).

النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي، حممد رأفت )ص: 54(.  (((
املنتقى رشح املوطأ )228/5(.  (2(

م. بداية املجتهد وهناية املقتصد )4/)24( وهذا مبني عىل أن رشوط القايض رشوط امُلَحكَّ  (((
منهم مطرف بن عبد اهلل من املالكية. انظر: التهذيب يف اختصار املدونة )406/2(، واجلامع   (4(
ابن  والتوضيح يف رشح خمترص  املوطأ )228/5(،  واملنتقى رشح  املدونة )5/9)5(،  ملسائل 

احلاجب )268/4(، وجواهر الدرر يف حل ألفاظ املخترص )4/)9)(.
الشافعي )))/20(، وحاشيتا قليويب  الكبري )6)/56)(، والبيان يف مذهب اإلمام  احلاوي   (5(

وعمرية )297/4(.
املغني البن قدامة )0)/6)(، وهذا بناء عىل اشرتاط الذكورية يف القايض.  (6(

خمترص اختالف العلامء )204/4(.  (7(
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ال  من  حتكيم  جيوز  ال  أنه  حممد  عن  سامعة  ابن  »ذكر  الطحاوي:  قال 
جتوز شهادته، كالعبد... واملرأة، وروي أيضًا عن ابن سامعة عنه أنه ال جيوز 

حتكيم  املرأة«))).
ملسائل  )اجلامع  ويف  ام«)2).  احلُكَّ من  املرأة  »ليست  مالك:  اإلمام  قال 

املدونة(: »وال جيوز يف ذلك حتكيم... امرأٍة«))).
م ذكرًا...«)4). وقال العز بن عبد السالم من الشافعية: »أن يكون امُلَحكَّ

وذكر ابن قدامة من احلنابلة أنه يشرتط يف احلََكم سبعة رشوط، ومنها أن 
يكون ذكرًا)5)؛ ألنه والية حكم، فأشبه والية القضاء)6).

م ما يشرتط يف  والقائلون هبذا القول هم الذين قالوا بأنه يشرتط يف امُلَحكَّ
القايض، واشرتطوا يف القايض أن يكون ذكرًا)7)، ولذلك ستكون أدلتهم هنا 
هي نفسها يف اشرتاط الذكورة يف القايض؛ وسأذكرها مع تعديل توجيه األدلة 

بام يناسب التحكيم، حيث استدلوا لذا القول بم ييل:
 ُ َل ٱللَّ فَضَّ بَِما  ٱلّنَِسآءِ  َعَ  ُٰموَن  قَوَّ ﴿ٱلرَِّجاُل  الدليل األول: قوله تعاىل: 

﴾ ]النساء: 4)[. ۡمَوٰلِِهۡمۚ
َ
نَفُقواْ ِمۡن أ

َ
ٰ َبۡعٖض َوبَِمآ أ َبۡعَضُهۡم َعَ

ال  الرجال  يف  القوامة  حرص  تفيد  الكريمة  اآلية  هذه  أن  الدللة:  وجه 
جيوز  ال  أن  يستلزم  وهذا  عليهم،  ال  هلم  القوامة  أخرى:  وبعبارة  العكس، 

خمترص اختالف العلامء )204/4(.  (((
قاله اإلمام مالك يف التحكيم بني الزوجني. انظر: املدونة )267/2(، وسيأيت تفصيل مذهب   (2(

املالكية يف القول الثالث.
اجلامع ملسائل املدونة )5/9)5(.  (((

الغاية يف اختصار النهاية )29/8(، وانظر: حاشيتا قليويب وعمرية )299/4(.  (4(
املغني البن قدامة )4/9))(.  (5(

الكايف يف فقه اإلمام أمحد )0/4))(.  (6(
هو قول اجلمهور انظر اختالف الفقهاء يف رشط الذكورة يف القايض )ص: 5)(.  (7(
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وال تصح والية املرأة للتحكيم، وإال كانت القوامة للنساء عىل الرجل، وهو 
عكس ما أفادت اآلية))).

اآلية  تركيب  إن  ثم  النزاع)2)،  حمل  عن  خارجة  اآلية  هذه  بأن  ونوقش: 
وسياقها يدل عىل أنه يف غري مسألتنا ملا يف اآلية من ذكر نفقات يتحملها الزوج، 
وإشارهتا إىل وجوب طاعة الزوجة لزوجها، وأمانتها، والسلطة املخولة للزوج 

عىل زوجته، وكلها أحكام تتعلق بوالية الزوج عىل زوجته))).
وليست  األرسة،  يف  باملسئولية  خاصة  اآلية  بأن  سلَّمنا  إن  عنه:  وأجيب 
عامة، فاحلجة تبقى قائمة، فإذا كانت املرأة عاجزة عن إدارة أرسهتا، فمن باب 

أوىل أن تكون عاجزة عن إدارة شؤون الناس والفصل يف أمورهم)4).
العامة هي عالقة  األمور  والنساء يف  الرجال  بني  العالقة  بأن  وُردَّ عليه: 
والية، وأن ذكر الدرجة، والقوامة يف القرآن مل يأت إال يف سياق احلديث عن 
احلياة الزوجية التي يلزم فيها حتمل طرف واحد لألمر، مع مالحظة أن رصفه 
عن النساء يف األرسة ليس دلياًل عىل أهلية أو عجز، بل هو تقديم لألصلح، 

فإن غاب تتوىل أمور بيتها)5).
الدليل الثاين: عن أيب بكرة  قال: »لقد نفعني اهلل بكلمة سمعتها من 
رسول اهلل  أيام اجلمل بعد ما كدت أن أحلق بأصحاب اجلمل، 
فأقتل معهم قال: ملا بلغ رسول اهلل  أن أهل فارس ملكوا عليهم 

بنت كرسى قوله : ))َلْن ُيْفلَِح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهُم  اْمَرَأًة((«)6).

نظام القضاء ووسائله يف الرشيعة اإلسالمية، مجال املرصفاوي )ص: 27، 28(.  (((
تقدم يف أدلة القائلني باشرتاط الذكورة يف القايض )ص:5)( املرصفاوي )ص: 27، 28(.  (2(

نظام احلكم يف اإلسالم، د. عبد احلميد األنصاري )ص: 76(.  (((
النظام السيايس يف اإلسالم، د. حممد عبد القادر أيب فارس )ص: )8)(.  (4(

تولية املرأة القضاء رؤية فقهية معارصة، روحية اجلنش )ص: 9)(.  (5(
تقدم خترجيه )ص: 88)(.  (6(
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ْوا عليهم  ووجه الدللة: أن النبي  نفى الفالح، عن من َولَّ
امرأة، وال شك أن عدم الفالح رضر، والرضر جيب اجتنابه، فيجب اجتناب 
القضاء،  املرأة  وليت  إذا  أهنا  اخلرب:  فاقتىض  املرأة؛  تولية  وهو  إليه،  يؤدي  ما 
فسد أمر من وليتهم)))، وهذا يعمُّ كل والية للمرأة عىل الرجال فيدخل حتت 
عموم  يف  فيدخل  للمرأة  والية  نوع  فهو  املرأة  حتكيم  ذلك  ومن  النهي،  هذا 

النهي  للحديث.
ونوقش: إنام قال ذلك رسول اهلل  يف األمر العام الذي هو 
وبرهان  ذلك)2)،  عىل  يدل  احلديث  ورود  وسبب  الدولة،  رئاسة  أو  اخلالفة 
َعْن  َوَمْسُئوَلٌة  َزْوِجَها،  َبْيِت  يِف  َراِعَيٌة  ))َوامَلْرَأُة   : قوله  ذلك: 
َرِعيَّتَِها(()))، فدل عىل جواز أن تيل املرأة بعض األمور كالتحكيم، فخصص 
عموم احلديث السابق، وقد أجاز بعض الفقهاء أن تكون وصية ووكيلة، ومل 

يأت نص يمنعها من أن تيل بعض األمور)4).
وأجيب عنه: بأن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب كام نص عليه 
األصوليون، وأن احلكم الواقع عىل العام يف أي قضية واقع عىل كل فرد من 
أفراد هذا العام، ويف احلديث أن النهي يعمُّ سائر الواليات العامة، فال يمكن 

محل احلديث عىل اإلمامة العظمى فقط)5).

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )))/20(.  (((
فنص احلديث يبني أنه قيل بمناسبة تولية »نوران« بنت كرسى منصب امللك يف بالد الفرس بعد   (2(

موت أبيها. انظر: النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي )ص: 4))(.
القرى واملدن( )5/2(، رقم:  باب اجلمعة يف  البخاري يف صحيحه )كتاب: اجلمعة،  أخرجه   (((
))89(، ومسلم يف صحيحه )كتاب: اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل( ))/459)(، رقم: 

. 829)( من حديث ابن عمر(
املحىل باآلثار )527/8(.  (4(

نظام القضاء يف اإلسالم: املرصفاوي )ص: 0)(.  (5(
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ويمكن الردُّ عليه: بأن التحكيم ليس من الواليات العامة وليس كالقضاء، 
وحكمه  املتخاصمني،  قبل  من  يعني  فهو  اخلاصة؛  الواليات  من  فالتحكيم 
يرسي عليهم فقط، وليس من الواليات العامة، حتى يقاس عىل القضاء فتمنع 

املرأة يف التحكيم كام منعت من القضاء.
اهلل  رسول  خرج  قال:    اخلدري  سعيد  أيب  عن  الثالث:  الدليل 
 يف أضحى أو فطر إىل املصىل، فمر عىل النساء، فقال: ))يا َمْعَشَر 
ْقَن؛ فإنِّي َرَأْيُتُكنَّ أْكَثَر أْهِل النَّاِر(( فقلن: وبم يا رسول اهلل؟ قال:  النَِّساِء َتَصدَّ
أْذَهَب  وِديٍن  َعْقٍل  َناِقَصاِت  ِمن  َرَأْيُت  ما  الَعِشيَر.  وَتْكُفْرَن  ْعَن،  اللَّ ))ُتْكثِْرَن 
يا رسول  ديننا وعقلنا  نقصان  قلن: وما   )) إْحَداُكنَّ ِمن  الَحاِزِم  ُجِل  الرَّ لُِلبِّ 
ُجِل؟(( قلن: بىل، قال:  اهلل؟ قال: ))أليَس َشَهاَدُة الَمْرَأِة ِمْثَل نِْصِف َشَهاَدِة الرَّ
قلن:  َتُصْم؟((  وَلْم  ُتَصلِّ  َلْم  َحاَضْت  إَذا  أليَس  َعْقلَِها.  ُنْقَصاِن  ِمن  ))َفَذلِك 

بىل. قال: ))َفَذلِك ِمن ُنْقَصاِن ِدينَِها(())).
وجه الدللة: أن هذه العلة أمر فطري بالنسبة للمرأة ويشء من لوازمها 
ال ينفك عنها)2)، فدلَّ عىل أن املرأة بطبيعتها غري قادرة عىل أداء الشهادة عىل 
نقصاهنا  عىل  للداللة  الرجل  شهادة  نصف  اهلل  جعلها  ولذا  األكمل؛  الوجه 
عقاًل، فدلَّ ذلك عىل عدم جواز حتكيم املرأة؛ إذ حتتاج إىل عقل راجح متزن ال 

يتأثر بالعاطفة))).
ويمكن أن يناقش: بأن اإلسالم قد اعرتف بأهلية املرأة كاملة، فأثبت هلا 
األنوثة  فليست  املرشوعة،  بأنواعه  أمواهلا  يف  الترصف  وحق  التملك،  حق 
املرأة  حق  عىل  اإلسالم  أكد  بل  اإلسالمي،  الترشيع  يف  احلجر  أسباب  من 
رقم:   ،)68/(( الصوم(  احلائض  ترك  باب:  احليض،  )كتاب  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((

.)(04(
نظام القضاء يف اإلسالم: املرصفاوي )ص: 29(.  (2(

الرشح الكبري عىل متن املقنع )))/86)(، والنظام القضائي يف الفقه اإلسالمي )ص: )))(.  (((
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بصفتها  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  بالرأي،  واملشورة  النصيحة  يف 
بني  حتكيمها  جواز  من  يمنعها  الذي  الرصيح  الدليل  يوجد  فال  الفردية، 
املتنازعني، وخاصة وأن هدف التحكيم األسايس حل اخلالفات واحلفاظ عىل 
احلد األدنى من التقارب يف العالقة بني املتحاكمني، وتاليف احلقد بينهم، وهذه 

مطلوب كل مسلم عمومًا، واملرأة قادرة عىل ذلك.
من  منعها  تربير  حد  إىل  يصل  مل  الرجل  عن  املرأة  نقصان  فإن  وأيضًا: 
التحكيم، بدليل أهنا تصلح شاهدة وناظرة عىل األوقاف، ووصية عىل اليتامى 
توليتها  من  واملنع  املنازعات،  يف  حتكيمها  فيجوز  الوالية،  أهلية  هلا  دام  وما 
اإلمامة العظمى أو القضاء ال يلزم منه املنع من توليتها التحكيم؛ ألن فيهام من 
املهام ما يزيد شأنه عىل التحكيم؛ وألهنام من الواليات العامة والتحكيم من 

الواليات اخلاصة، ومل يقل أحد بسلب واليتها اخلاصة.
قال:    النبي  أن    مسعود  ابن  عن  الرابع:  الدليل 
))ُيَؤمُّ َأِميٌر فِي إَِماَرتِِه(()))، فدلَّ عىل أن اإلمامة يف الصالة للوالة دون غريهم 
فلام مل تكن املرأة إمامًا للرجال دلَّ عىل خروجها ممَّن يصلح أن تكون أمريًا فال 
جيوز أن تكون قاضية ومن مل يصلح أن يكون قاضيًا مل يصح أن يكون حكاًم)2).
ويمكن أن يناقش: بأنَّا ال ُنسلِّم أن: »من مل يصلح أن يكون قاضيًا مل يصح 
أن يكون حكاًم«؛ إذ نتفق أن التحكيم أقلُّ مرتبة من القضاء، وأن القضاء من 
الواليات العامة والتحكيم من الواليات اخلاصة، فهام ال يتفقان من كل وجه، 

اًم. وعليه فمن مل يصلح أن يكون قاضيًا يمكن أن يكون حُمَكَّ

أخرجه الطحاوي يف رشح مشكل اآلثار )0)/)))(، رقم: )958)( من حديث عبد اهلل بن   (((
مسعود ، ومل أجد للمتقدمني حكاًم عليه، ولكن قال األرناؤوط: »إسناده صحيح عىل 

رشط مسلم«.
خمترص اختالف العلامء )205/4(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي )))/)2(.  (2(
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من  فيه  ملا  حمظور؛  ارتكاب  إىل  ُيْفيض  املرأة  حتكيم  أن  اخلامس:  الدليل 
االختالط مع الرجال واخللوة ببعض اخلصوم أو الشهود))).

ويمكن أن يناقش: بأن القول بجواز حتكيم املرأة مقيد برشوط وضوابط، 
حتفظ للمرأة حياءها، ومروءهتا، وجتنب ما خيّل بذلك، وهو يف جماالت حمددة، 

كام سيأيت تفصيله يف ضوابط جواز حتكيم املرأة)2).
القول الثاين: جيوز تكيم املرأة مطلقًا:

ابن  املالكية  من  به  وقال  الطربي)))،  جرير  البن  القول  هذا  ونسب 
القاسم)4)، وذهب إليه ابن حزم الظاهري)5)، وحكي عن احلسن البرصي)6).

م  والقائلون هبذا القول هم القائلون بجواز تولية املرأة القضاء)7)، وامُلَحكَّ
من باب أوىل.

واستدلوا لذا القول بأدلة أمهها ما ييل:
إَِلٰٓ  َمَٰنِٰت 

َ
ٱۡل واْ  تَُؤدُّ ن 

َ
أ ُمرُُكۡم 

ۡ
يَأ  َ ٱللَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  األول:  الدليل 

ن َتُۡكُمواْ بِٱۡلَعۡدِلۚ﴾ ]النساء: 58[.
َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبنۡيَ ٱنلَّاِس أ

َ
أ

حممد  لقدري  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  ضوء  يف  والتحكيم   ،)(6/(0( قدامة  البن  املغني   (((
)ص: 9)2(.

سيأيت بيان ذلك يف املطلب الثالث من هذا املبحث.  (2(
انظر: األحكام السلطانية للاموردي )ص: 0))(، وبداية املجتهد وهناية املقتصد )4/)24(،   (((
الرشح الكبري عىل متن املقنع )))/86)( وهذا بناء عىل قوله يف القضاء، ويف نسبة هذا القول 

لإلمام ابن جرير الطربي اضطراب تقدم )ص: 89)(.
مواهب اجلليل )87/6( وهذا بناء عىل قوله يف جواز والية املرأة مطلقًا كام تقدم )ص: 6)(.  (4(

املحىل باآلثار )527/8(.  (5(
حكاه عنه ابن عبد السالم كام يف مواهب اجلليل )88/6( وهذا القول بناء عىل جواز توليتها   (6(

القضاء مطلقًا كام تقدم )ص: 6)(.
انظر قوهلم بجواز تولية املرأة القضاء )ص: 89)(.  (7(
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ووجه الدللة: قال ابن حزم: »وهذا متوجه بعمومه إىل الرجل، واملرأة، 
املرأة،  بني  بالفرق  النص  جاء  حيث  إال  واحد،  كله  والدين  والعبد،  واحلر، 

والرجل، وبني احلر، والعبد فيستثنى حينئذ من عموم إمجال الدين« ))).
أيب  بنت  سليامن  أم  وهي  اء،  فَّ الشَّ وىلَّ    عمر  أن  الثاين:  الدليل 
يف  ولو  الناس،  بني  احلكم  من  السوق  لوايل  بد  وال  املدينة)2)،  سوق  حثمة 

صغار  األمور))).
يف  سعد  ابن  ذكرها  فقد  سند،  هلا  وليس  ضعيفة،  القصة  بأن  ونوقش: 
االستيعاب)6)،  يف  الرب  عبد  وابن  تارخيه)5)،  يف  خيثمة  أيب  وابن  طبقاته)4)، 
وتبعه ابن حجر يف اإلصابة)7)، كلهم بدون إسناد وال عزو ألحد، كام أنه ورد 
بصيغة التمريض عند ابن سعد، وكذلك ابن حزم بخالف صنيعه مع األدلة 
الصحيحة)8). وقد ضعفها ابن العريب فقال - بعد ذكرها -: »ومل يصح، فال 

تلتفتوا إليه؛ فإنام هو من دسائس املبتدعة يف األحاديث«)9).

املحىل 528/8.  (((
أخرجه ابن حزم معلقًا يف املحىل باآلثار )527/8(، وانظر: خمترص اختالف العلامء )205/4(،   (2(
واملنتقى رشح املوطأ )228/5(، والشفاء هي بنت عبد اهلل بن هاشم بن خلف بن عبد شمس، 
  أم سليامن بن أيب حثمة، كانت عدوية من املبايعات املهاجرات، أمرها رسول اهلل
أن تعلم حفصة رقية النملة، واستعملها عمر بن اخلطاب عىل السوق، قال أبو نعيم: »وال نعلم 
امرأة استعملت غريها«. انظر: معرفة الصحابة أليب نعيم )6/)7))(، واالستيعاب يف معرفة 

األصحاب )868/4)(.
خمترص اختالف العلامء )205/4(، واملنتقى رشح املوطأ )228/5(.  (((

الطبقات الكربى - متمم الصحابة - الطبقة الرابعة )ص: 80)(.  (4(
التاريخ الكبري = تاريخ ابن أيب خيثمة - السفر الثاين )786/2(.  (5(

االستيعاب يف معرفة األصحاب )649/2(.  (6(
اإلصابة يف متييز الصحابة )202/8(.  (7(

املحىل باآلثار )527/8(.  (8(
تفسري القرطبي )))/)8)(.  (9(
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الدليل الثالث: أنه قد ثبت أن الرسول  أسند للمرأة والية 
 أن  ابن عمر  إدارته وتدبري شؤونه، فعن  بيت زوجها، والقيام عىل 
َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة  ))... َوامَلْرَأُة َراِعَيٌة يِف   فقال:  رسول اهلل 
َعْن َرِعيَّتَِها(()1)، فدلَّ ذلك عىل أهنا أهل لسائر الواليات، كالتحكيم وغريه)2).
ويمكن مناقشته بأن يقال: ال يصح إحلاق التحكيم الذي هو نوع والية 

عامة برعاية بيت الزوجية الذي هو والية خاصة.
اًم، بجامع أن  الدليل الرابع: املرأة جيوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون حُمَكَّ

يف كٍل إخبارًا بحكم رشعي))).
والتحكيم،  اإلفتاء  بني  فرقًا  هناك  ألن  الفارق؛  مع  قياس  بأنه  ونوقش: 
التحكيم  بينام  فيه،  إلزام  ال  لكنه  رشعي  حكم  عن  إخبارًا  كان  وإن  فاإلفتاء 
قائم عىل الرضا بني الطرفني وأنه يف ذات الوقت ملزم للخصمني فال يملكان 

-  حسب األصل - فكاكًا من تنفيذ ما ينتهي إليه)4).
ويمكن اإلجابة عنه: ال نسلم بأهنام خمتلفان من كل وجه، بل بينهام تشابه 
يف كون كل واحد منهام من الواليات اخلاصة، وليسا من الواليات العامة، فإذا 

استويا يف طبيعتهام، وقلتم بجواز فتوى املرأة فكذلك حتكيمها.
الدليل اخلامس: القياس عىل الوكالة، بجامع أن كاًل منهام تفويض، وال 
الرشط  وهو  عاقاًل،  يكون  أن  الوكيل  يف  يشرتط  ما  إال  م  امُلَحكَّ يف  يشرتط 

الوحيد، وعليه فيجوز تولية املرأة العاقلة)5).

تقدم خترجيه )ص: 204(.  (((
املحىل باآلثار )528/8(، ونظام القضاء يف اإلسالم: املرصفاوي )ص: 4)(.  (2(

احلاوي الكبري )6)/56)(، والرشح الكبري عىل متن املقنع )))/86)(.  (((
نظام القضاء يف اإلسالم: املرصفاوي )ص: ))(.  (4(

املنتقى رشح املوطأ )228/5(.  (5(
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ونوقش: بالفرق بينهام يف وجوه كثرية، فالقياس ممنوع؛ ألن الوكيل يقوم 
بام فيه صالح للموكل، ويلتزم بتعليامته؛ لذلك ال يمكن أن يكون وكياًل عن 
م فحكمه ال يصدره باسم  طرفني هلام مصالح متعارضة، وهذا بخالف امُلَحكَّ
من اختاره للتحكيم، وال يغلب مصلحة طرف عىل طرف، وال يلتزم إال بام 

يراه حقًا ووفقًا للقانون))).
القول الثالث: جواز تكيم املرأة إل يف بعض الصور:

واختلف أصحاب هذه القول يف االستثناءات التي ال جيوز حتكيم املرأة 
فيها وذلك كام ييل:

أما احلنفية: فذهبوا )2)، إىل القول بجواز حتكيم املرأة يف كل يشء إال احلدود 
والقصاص))). قال الطرابليس يف )معني احلكام(: »وكل من تقبل شهادته يف 

أمر جاز أن يكون حكاًم فيه ومن ال فال، واملرأة تصلح حكاًم«)4).
أدلتهم: استدلوا بنفس أدلة أصحاب القول الثاين القائلني باجلواز مطلقًا، 

وأما أدلتهم عىل استثناء احلدود والقصاص)5) من مطلق اجلواز فهي:
الدليل األول: أن حكم احلََكم بمنزلة الصلح، وال جيوز استيفاء القصاص 
ألنه  شبهة؛  حكمه  ويف  بالشبهات،  يندرئان  وألهنام  بالصلح؛  القذف  وحد 
يف  التحكيم  هذا  من  أعظم  شبهة  وأي  غريمها  حق  يف  ال  حقهام  يف  حكم 

احلدود  والقصاص)6).
قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، فتحي وايل )ص: ))(.  (((

خمترص القدوري )ص: 226(، والدر املختار وحاشية ابن عابدين )428/5(، ومعني احلكام   (2(
)ص: 24(.

خمترص القدوري )ص: 226(، والدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( )428/5(.  (((
معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام )ص: 25(.  (4(

سيأيت الكالم عن جماالت حتكيم املرأة عند القائلني بجواز حتكيمها يف املطلب التايل.  (5(
اهلداية يف رشح بداية املبتدي ))/08)(، والعناية رشح اهلداية )8/7))(، وفتح القدير للكامل   (6(

ابن اهلامم )8/7))(.
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الدليل الثاين: قالوا: جيوز حتكيم املرأة فيام جتوز شهادهتا فيه، وجتوز شهادهتا 
بمنزلة  مني  امُلَحكَّ احلََكم يف حق  يف كل يشء إال يف احلدود والقصاص؛ ألن 
القايض، وكل من صلح شاهدًا صلح قاضيًا، واملرأة يصح شهادهتا وقضاؤها 
فيصح حتكيمها إال يف احلدود والقصاص فال جيوز؛ ألنه ال والية هلام عىل دمهام؛ 

وهلذا ال يملكان اإلباحة فال يستباح برضامها، فال جيوز التحكيم  فيهام))).
وتوجيه هذا الدليل: »أنه لو قال لشخص: اقتلني، ال يصح أمره وال حيل 
لآلخر قتله ال يدفعه؛ وهذا ألن املقيض عليه هو األصل يف التحكيم، واآلخر: 
أن  يملك  األقوى  ليس  حتكيمه  الذي  وهو  أحدمها  فكون  تبع،  الطالب  أي 
يستوفيه ال يقتيض صحة التحكيم فيه بل حتى يرىض اآلخر، واآلخر ال يملك 

ما حكم فيه فال يصح التحكيم فيه«)2).
وناقشه املاوردي فذكر أن أبا حنيفة علَّل جواز واليتها بجواز شهادهتا، 
ثم قال: »والدليل عىل فساد ما ذهب إليه: أنه ملا منعها نقص األنوثة من إمامة 
الذي ال يصح من  القضاء  املنع من  الفاسق، كان  إمامة  الصلوات مع جواز 
األمة؛  كإمامة  الواليات  انعقاد  من  يمنع  األنوثة  نقص  وألن  أوىل؛  الفاسق 
وألن من مل ينفذ حكمه يف احلدود مل ينفذ حكمه يف غري احلدود كاألعمى«))).

فقالوا:  املاجشون)4)،  وابن  وأشهب،  أصبغ،  وهم:  املالكية  بعض  وأما 
بجواز حتكيم املرأة ً)5)، واستثنوا صورًا، وقيَّدوا اجلواز برشوط، وذلك كام ييل:
الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( )428/5(، ومعني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني   (((

من األحكام )ص: 25(.
فتح القدير للكامل ابن اهلامم )8/7))(.  (2(

احلاوي الكبري )6)/56)(.  (((
التبرصة للخمي )))/40)5(، واملنتقى )228/5(، والبيان والتحصيل )5/9)4(، ورشح   (4(

خمترص خليل للخريش )46/7)(.
إال  م  امُلَحكَّ يف  يشرتط  ال  وأنه  مطلقًا،  املرأة  حتكيم  بجواز  يقول  أصبغ  أن  عىل  املالكية  نصَّ   (5(
 وصفان، مها: العقل، واإلسالم، ومذهب أشهب جيوز حتكيم املرأة، ويشرتط ثالثة أوصاف=
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االختالف  إن  رشد:  ابن  فقال  هذه  أقواهلم  ختريج  يف  املالكية  اختلف 
إنام اخلالف يف  فقالوا:  آخرون  اجلواز وعدمه، وخالفه  املحكي عنهم هو يف 
اتفاقًا)))؛  ابتداًء فهو غري جائز  إذا وقع ومىض، وأما حتكيمها  امليض وعدمه، 
لذلك قال أبو الوليد الباجي عن أشهب قوله: »إن حكام بينهام امرأة فحكمها 
ماض إذا كان مما خيتلف الناس فيه، وروى ابن حبيب عن ابن املاجشون إن 
كان العبد واملرأة بصريين عارفني مأمونني فإن حتكيمهام وحكمهام جائز إال يف 

، وقاله أصبغ، قال ابن حبيب: وبه آخذ«)2). ٍ خطأ بنيِّ
وال  امرأة  وال  عبد  ُيستقىض  »وال  قال:  حني  اللخمي  قول  عليه  ويدل 
مسخوط، وال صبي وال غري عدل وال ُيتحاكم إليه«، ثم قال: »واخُتلف إذا 

م أحَد هؤالء اخلصامن عىل أربعة أقوال...«))). َحكَّ
ثم إن قوهلم هذا يف جواز حتكيم املرأة ليس عىل إطالقه، إنام هو جاٍر فيام 
م ابتداًء وهو املال واجلرح، وهي األمور التي خيتلف  جيوز أن حيكم فيه امُلَحكَّ
هلا وال  فيها -، وال جيوز  املرأة  فيجوز - عىل قوهلم حتكيم  الناس عادة  فيها 
لغريها أن تتوىل التحكيم يف سبعة أمور: وهي: احلد واللعان والقتل والوالء 

والنسب والطالق والعتق)4).

= وهي: البلوغ، والعقل، واإلسالم، ومذهب ابن املاجشون جيوز حتكيم املرأة ويشرتط أربعة 
أوصاف، وهي: البلوغ، والعقل، واإلسالم، والعدالة. انظر: التبرصة للخمي )))/40)5(، 
واملنتقى رشح املوطأ )228/5(، والبيان والتحصيل )5/9)4(، ورشح خمترص خليل للخريش 

)46/7)(، والتوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )269/4(.
الدردير  للشيخ  الكبري  البناين )8/7)2(، والرشح  الزرقاين عىل خمترص خليل وحاشية  رشح   (((

وحاشية الدسوقي )6/4))(.
املنتقى رشح املوطأ )228/5(.  (2(

التبرصة للخمي )))/40)5(.  (((
الدردير  للشيخ  الكبري  البناين )7/7)2(، والرشح  الزرقاين عىل خمترص خليل وحاشية  رشح   (4(

وحاشية الدسوقي )6/4))(.
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وبناء عىل ما سبق يمكننا ترير قول أصبغ، وأشهب، وابن املاجشون من 
الناس  فيه  خيتلف  مما  وهو  واجلراح  املال  يف  املرأة،  حتكيم  جيوز  بأنه  املالكية: 
عادة، وأن تكون بصرية عارفة مأمونة باحلادثة التي حّكمت ألجلها، ويميض 
التحكيم يف سبعة أمور هي: احلد  بنّي فال، وال جيوز هلا  حكمها إال يف خطأ 

واللعان والقتل والوالء والنسب والطالق والعتق.
استثناء  يف  دليلهم  وأما  مطلقًا.  باجلواز  القائلني  أدلة  بنفس  واستدلوا 
جواز حتكيم املرأة يف املال واجلراح؛ فألنه مما يتعلق به حقوق اخلصمني فقط، 
هبا  يتعلق  مل  ألنه  جيوز؛  فيها  والتحكيم  فيها،  والصلح  عنها  التنازل  ويمكن 
والقتل  واللعان  احلد  وهي:  املذكورة  السبعة  كاألمور  اآلخرين،  حقوق 
والوالء والنسب والطالق والعتق، فهذه ال جيوز التحكيم فيها؛ ألنه تعلق هبا 
حق لغري اخلصمني، إما هلل تعاىل وإما آلدمي، ففي اللعان حق الولد بقطع نسبه 
وكذا النسب والوالء، ويف الطالق والعتق حق هلل تعاىل؛ إذ ال جيوز بقاء مطلقة 
بائنًا يف العصمة وال رد العبد يف العتق، لذلك جاز التحكيم يف املال واجلراح 

ومل جيز يف ما ذكر))).
احليف  إىل  يؤدي  ألنه   ، بنيِّ خطأ  فيه  حكمها  يكون  ال  أن  اشرتاط  وأما 
عارفة  بصرية  مة  امُلَحكَّ املرأة  تكون  أن  وهو  رشط  ُأضيف  لذلك  والظلم؛ 
مت وهي جاهلة فسيؤدي حكمها إىل ختاطر وختمني وحدس  مأمونة، فلو ُحكِّ
وهذا ممنوع للغرر والتخاطر)2)، وهذا ما اختاره اللخمي حيث قال - بعد أن 
ذكر أقواهلم -: »وقد اتفقت هذه األقاويل عىل أنه ال حيكم من يكون جاهاًل 

التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )99/7)(، ورشح خمترص خليل للخريش )45/7)(،   (((
ورشح الزرقاين عىل خمترص خليل وحاشية البناين )7/7)2(، والرشح الكبري للشيخ الدردير 

وحاشية الدسوقي )6/4))(.
املخترص الفقهي البن عرفة )84/4(، والتبرصة للخمي )))/40)5(.  (2(
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)أي:  أقضيتهم  متيض  أن  وأرى  وحدس،  وختمني  ختاطر  ذلك  وإن  باحلكم، 
العبد واملرأة والصبي( إذا كانوا عاملني بوجه احلكم يف تلك النازلة«))).

ثالثًا: الراجح يف املسألة:
م كام تشرتط يف  يرتجح - واهلل أعلم - أن الذكورة ليست رشطًا يف امُلَحكَّ
القايض؛ لكون التحكيم من الواليات اخلاصة، والقضاء من الواليات العامة؛ 
فيه ما يشرتط يف  م ومل يشرتط  امُلَحكَّ الفقهاء من رشوط  لذلك خّفف بعض 
القايض)2)، ومن تلك الرشوط الذكورة، فالراجح جواز حتكيم املرأة كالقول 
الثالث، ولكن إلضافة رشوط وضوابط عىل هذا القول؛ فهناك أمور ال يصح 
وما  املرأة،  حتكيم  جماالت  عن  احلديث  من  بد  ال  لذلك  فيها؛  املرأة  حتكيم 
التي ال جيوز فيها حتكيمها؟ يف  املرأة، واألمور  التي جيوز فيها حتكيم  األمور 

املطلب  التايل:

املطلب الثاين: جماالت حتكيم املرأة:
املرأة باستثناء بعض الصور كام تقدم، فإين  بناًء عىل القول بجواز حتكيم 
سأحتدث هنا عن املجاالت التي جيوز للمرأة التحكيم فيها والتي ال جيوز هلا 

التحكيم فيها:
أولً: جمالت التحكيم بشكل عام:

تنقسم املنازعات من حيث جواز التحكيم وعدم جوازه إىل قسمني:

التبرصة للخمي )))/40)5(.  (((
كشاف القناع عن متن اإلقناع )09/6)(، وانظر األقوال )ص: )2(.  (2(
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القسم األول:
وعقود  املالية  احلقوق  ويشمل  فيه،  التحكيم  جواز  عىل  الفقهاء  اتفق 

املعاوضات، وما يصح فيه العفو واإلبراء))).
القسم الثاين:

اختلف الفقهاء يف جواز التحكيم فيه، وهو ما عدا ما تقدم يف قسم االتفاق 
نحو: الزواج، واللعان، والقذف، وبقية احلدود والقصاص، وتفصيله كالتايل:

اختلف الفقهاء فيم جيوز فيه التحكيم وما ل جيوز عىل أقوال:
القول األول:

وحد  الرسقة،  كحد  تعاىل  هلل  حقًا  الواجبة  احلدود  يف  التحكيم  جيوز  ال 
الزنا، وحد رشب اخلمر، وهو قول احلنفية)2)، وهذا باتفاق عندهم، واختلفوا 

يف القصاص والقذف:
فقال البابريت احلنفي: »ال جيوز التحكيم يف احلدود الواجبة حقًا هلل تعاىل 
القذف  حد  يف  وأما  الستيفائها،  املتعني  هو  اإلمام  ألن  الروايات؛  باتفاق 
حد  يف  التحكيم  قال  من  أصحابنا  من  املشايخ...  اختلفت  فقد  والقصاص 
القذف والقصاص جائز...؛ وذكر اخلصاف أن التحكيم ال جيوز يف احلدود 

والقصاص، واختاره املصنف«))).

ما يصح فيه اإلبراء، كدين القرض، والثمن، واألجرة، واملهر، وبدل اخللع، وضامن املتلفات.   (((
اهلندية  والفتاوى   ،)25 )ص:  األحكام  من  اخلصمني  بني  يرتدد  فيام  احلكام  معني  انظر: 
الدسوقي  الدردير وحاشية  للشيخ  الكبري  ))/97)(، وخمترص خليل )ص: 8)2(، والرشح 
)6/4))(، واحلاوي الكبري )6)/25)(، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج )242/8(، ومنتهى 
الفقه  القضائي يف  املطالب )ص: 44)(، والنظام  لنيل  الطالب  اإلرادات )269/5(، ودليل 

اإلسالمي )ص: 57(.
املحيط الربهاين يف الفقه النعامين )8/)2)(، والعناية رشح اهلداية )8/7))(، والبناية رشح   (2(

اهلداية )60/9(.
العناية رشح اهلداية )8/7))(.  (((
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بأنفسهام  ذلك  فعل  يملكان  فيام  التحكيم  »ويصح  احلكام(:  )معني  ويف 
وهو  بأنفسهام،  ذلك  فعل  يملكان  ال  فيام  يصح  وال  العباد،  حقوق  وهو 
التحكيم يف األموال والطالق والعتاق والنكاح  تعاىل حتى جيوز  حقوق اهلل 
والقذف؛ ألن  الزنا والرسقة  الرسقة، وال جيوز يف حد  والقصاص وتضمني 
التحكيم تفويض والتفويض يصح بام يملك املفوض فيه بنفسه وال يصح فيام 

ال يملك كالتوكيل«))).
وجاء يف )جملة األحكام العدلية(: »جيوز التحكيم يف دعاوى املال املتعلقة 

بحقوق الناس«)2).
الطالق  دعاوى  يف  التحكيم  جيوز  »وكذلك  قال:  املجلة(  )رشح  ويف 
والنكاح والكفالة والشفعة والنفقة والديون والبيوع... أما التحكيم يف حقوق 
بينهام  التحكيم  الطرفني  إجراء  ألن  جائز؛  فغري  الرسقة  وحد  الزنا  كحد  اهلل 
هو بمنزلة عقد الصلح، وبام أنه ليس هلام والية عىل دمائهام فليس هلام إباحة 
ز التحكيم عىل القول الصحيح يف القصاص؛  دمائهام، الزيلعي كذلك ال جُيوِّ
ألنه وإن يكن أن الغالب يف القصاص هو حق العبد إال أن فيه حقا هلل أيضًا، 

ز التحكيم يف حد القذف عىل القول املختار«))). وكذلك ال جُيوِّ
وخالصة مذهب احلنفية، أن ما كان حق هلل تعاىل فال جيوز فيه التحكيم، 
كاحلدود، واختلفوا يف القصاص والقذف، والصحيح أنه ال جيوز فيهام، ويصح 
م يف سائر املجتهدات  امُلَحكَّ العباد، وينفذ حكم  يتعلق بحقوق  التحكيم فيام 
نحو الكنايات والطالق والعتاق وهو الصحيح، لكن شيوخ املذهب امتنعوا 

اهلندية  الفتاوى  وانظر:   ،)25 )ص:  األحكام  من  اخلصمني  بني  يرتدد  فيام  احلكام  معني   (((
.)(97/((

جملة األحكام العدلية )ص: 75)( املادة ))84)(.  (2(
درر احلكام يف رشح جملة األحكام )695/4(.  (((
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عن الفتوى هبذا لئال يتجارس العوام فيه. واستدلوا عىل عدم جواز التحكيم 
يف احلدود:

بأهنا حق هلل تعاىل وأن اإلمام هو املتعني الستيفائها))).. )
بالصلح . 2 استحقاقه  جيوز  ما  فكل  الصلح،  بمنزله  م  امُلَحكَّ حكم  وأن 

جيوز  ال  والقصاص  القذف  وحد  فال،  ال  وما  فيه،  التحكيم  جيوز 
استيفاؤمها بالصلح، وبعقد ما، فال جيوز التحكيم فيهام)2).

حجة . ) وليس  امه  حكَّ اللََّذْين  حق  يف  فقط  حجة  م  امُلَحكَّ حكم  وأن 
والقصاص  واحلدود  شبهة  هذا  فيه  فيكون  َمنْي،  امُلَحكِّ غري  حق  يف 
احلدود  يف  التحكيم  هذا  من  أعظم  شبهة  وأي  بالشبهات،  يندرئان 

والقصاص)))؟
إباحة دمهام فال جيوز حكم احلكم فيهام لتوقف . 4 امن ال يملكان  امُلَحكِّ

حكمه عىل صحة حتكيمهام فمن عليه احلد ال يقيمه عىل نفسه، فكذلك 
ليس للحكم أن يقيم شيئًا من ذلك)4).

جيوز . 5 فال  األصح  عىل  تعاىل  اهلل  حقُّ  فيه  الغالب  فألن  القذف  وأما 
فيه  التحكيم)5).

معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام )ص: 25(.  (((
رشح أدب القايض للخصاف، للصدر الشهيد )4/)6(.  (2(

اهلداية يف رشح بداية املبتدي ))/08)(، والعناية رشح اهلداية )8/7))(، وفتح القدير للكامل   (((
ابن اهلامم )8/7))(.

املبسوط للرسخيس )6)/)))(.  (4(
تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )6/)))(.  (5(
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القول الثاين:
كالبيع  املال،  جمرى  جيري  وما  واألموال)))  اجلراح  يف  التحكيم  جيوز 
جيوز  وال  ذلك،  ونحو  اخلطأ  والقتل  والغصب  واإلقرار  والرهن  واإلجارة 
التحكيم يف قصاص، وال حد قذف، وال عتق، وال طالق، وال نسب، وال 

والء؛ ألن هذه أشياء ال يقطعها إال اإلمام، وهو مذهب املالكية)2).
التحكيم فيام يصح ألحدمها ترك حقه  إنام جيوز  الروايات  قالوا: وظاهر 
فيه، وقال بعض املالكية: إنام يصح يف األموال وما يف معناها، وقال آخرون: 
وال ينبغي يف حد وال لعان إنام مها لقضاة األمصار العظام. وزاد بعضهم: وال 

يف قصاص وال حد وال قذف وال طالق وال عتق وال نسب وال والء))).
وقال اخلريش: » حيكم بينهام يف األموال واجلراح العمد ولو عظم كقطع 

يد ال يف غريمها«)4).
وذكر املالكية سبعة أشياء ال جيوز التحكيم فيها، قال يف »خمترص خليل«: 
»وحتكيم غري خصم وجاهل وكافر وغري مميز، يف مال وجرح ال حد ولعان 

وقتل ووالء ونسب وطالق وعتق«)5).
يف  م  حيكَّ »وإنام  الدسوقي:  قال  شيئًا،  عرش  ثالثة  القايض  به  خيتص  ومما 
الرشد وضده والوصية واحلبس املعقب وأمر الغائب والنسب والوالء وحد 
وقصاص ومال يتيم القضاة، فهذه عرشة، ذكر املصنف هنا بعضها وهو احلد 

خمترص خليل )ص: 8)2(.  (((
املنتقى رشح املوطأ )228/5(، والرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )6/4))(،   (2(

ومنح اجلليل رشح خمترص خليل )284/8(، ورشح خمترص خليل للخريش )45/7))
التاج واإلكليل ملخترص خليل )00/8)(.  (((

رشح خمترص خليل للخريش )45/7)(.  (4(
خمترص خليل )ص: 8)2(.  (5(
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والعتق،  والطالق  اللعان  ثالثة  هنا  عليها  وزاد  والوالء،  والنسب  والقتل 
فجملة ما خيتص احلكم فيه بالقايض ثالثة عرش«))).

وما  واألموال  اجلروح  يف  جيوز  التحكيم  أن  املالكية:  مذهب  وخالصة 
عىل  لشخص  والوالء  والقتل،  واللعان  احلدود،  يف  جيوز  وال  جمراها،  جيري 
آخر، والنسب كذلك، وال يف الطالق والعتق، فيمتنع التحكيم يف واحد من 

هذه األمور. واستدلوا عىل ذلك:
 - وأما أنه يمتنع التحكيم يف واحد من هذه السبعة؛ فألنه تعلق هبا حق 
لغري اخلصمني إما هلل تعاىل وإما آلدمي، كام يف اللعان والوالء والنسب، ملا يف 
ذلك من قطع النسب، وأما احلد والقتل والعتق والطالق فاحلق فيها هلل تعاىل؛ 
ألن احلدود زواجر وهو حق هلل وألن املطلقة بائنًا ال جيوز إبقاؤها يف العصمة، 

وال جيوز رد العبد للرق وهو حق هلل)2).
القول الثالث:

جيوز التحكيم يف كل أمٍر إال يف احلدود فال جيوز بخالف حد القذف؛ فإنه 
التي  العقوبات  التعزير؛ ألنه كاحلد فهو من  التحكيم، وال جيوز يف  فيه  جيوز 
كالزكاة حيث  له معنيَّ  الذي ال طالب  مايل  تعاىل  هي حق هلل، وكل حق هلل 
كان املستحقون غري حمصورين، فال جيوز التحكيم فيها، وهذا هو الراجح عند 

الشافعية))).
من  فمنهم  التحكيم  فيه  جيوز  فيام  أصحابنا  »واختلف  الشريازي:  وقال 
واله  الذي  القايض  حكم  جيوز  كام  اخلصامن  فيه  حتاكم  ما  كل  يف  جيوز  قال: 

الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )6/4))(.  (((

الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )6/4))(.  (2(
الطالب  منهج  برشح  الوهاب  وفتح   ،)288/4( الطالب  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى   (((
)258/2(، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش الرشواين والعبادي )0)/8))(، ومغني 

املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج )267/6(.
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اإلمام، ومنهم من قال: جيوز يف األموال فأما يف النكاح والقصاص واللعان 
وحد القذف فال جيوز فيها التحكيم؛ ألهنا حقوق بنيت عىل االحتياط فلم جيز 

فيها التحكيم«))).
وقال الرميل: »أما حده تعاىل أو تعزيره فال جيوز التحكيم فيه، إذ ال طالب 
له معني، وهذا االستثناء من زياداته عىل املحرم وأخذ منه: أن حق اهلل املايل 

الذي ال طالب له معني ال جيوز التحكيم فيه«)2).
واخلالصة يف مذهب الشافعية: أنه ال يأيت التحكيم يف حدود اهلل تعاىل، فال 
جيوز بخالف حد القذف؛ فإنه جيوز فيه التحكيم، وال جيوز يف التعزير؛ ألنه 
كاحلد، وكل حق هلل تعاىل مايل ال جيوز فيه التحكيم، وجيوز يف سائر األموال، 

واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
، فال يمكن ألحد التحكيم فيه؛ أنه   - بأن حق اهلل تعاىل ال طالب له معنيَّ

غري مفوض بذلك))).
القول الرابع:

ظاهر  وهذا  كالقايض،  اخلصامن  فيه  يتحاكم  ما  كل  يف  التحكيم  جيوز 
مذهب احلنابلة)4).

أبو  فقال  التحكيم،  فيه  جيوز  فيام  أصحابنا  »اختلف  قدامة:  ابن  قال 
فيه اخلصامن،  يتحاكم  ما  أن حتكيمه جيوز يف كل  أمحد  اخلطاب: ظاهر كالم 

املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي ))/78)(.  (((
هناية املحتاج إىل رشح املنهاج )242/8(.  (2(
هناية املحتاج إىل رشح املنهاج )242/8)  (((

قال يف اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )))/97)(: »نفذ حكمه يف املال   (4(
اهلداية(  يف  اخلطاب  أبو  ذكره  كالمه.  ظاهر  يف  واللعان  والنكاح  واحلد،  القصاص  يف  وينفذ 
وهو املذهب. جزم به يف الوجيز، وغريه، وقدمه يف اخلالصة، والرعايتني، واحلاوي الصغري، 

والفروع«.
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قياسًا عىل قايض اإلمام وقال القايض: جيوز حكمه يف األموال اخلاصة، فأما 
عىل  مبنية  ألهنا  فيها؛  التحكيم  جيوز  فال  القذف،  وحد  والقصاص،  النكاح 

االحتياط، فيعترب للحكم فيها قايض اإلمام، كاحلدود«))).
واخلالصة يف مذهب احلنابلة: أهنم اختلفوا فيام يصح فيه التحكيم، فقيل: 
م يف كل ما ينفذ فيه حكم من واله اإلمام  يصح التحكيم وينفذ حكم امُلَحكَّ
وهو  وغريها،  واألموال  واللعان  والنكاح  واحلدود  الدماء  يف  حتى  نائبه  أو 
املذهب)2)، وقال القايض: ال ينفذ إال يف األموال خاصة، وعنه أنه ال ينفذ يف 

قود، وحد قذف، ولعان، ونكاح)))، واستدلوا للمذهب بام ييل:
قايض  به  حيكم  ما  كل  يف  حتكيمه  فيجوز  اإِلمام  كقايض  م  امُلَحكَّ أن   -  
م، والقياس عىل  امُلَحكَّ اإِلمام حيكم يف غري األموال فكذلك  اإِلمام، وقايض 
ۡهلِهِۦ وََحَكٗما ّمِۡن 

َ
قوله تعاىل: ﴿ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعُثواْ َحَكٗما ّمِۡن أ

ۡهلَِهآ﴾ ]النساء: 5)[، هذا يف اخلالفات الزوجية ويقاس الباقي عليها)4).
َ
أ

ولعان،  قذف،  وحد  قود،  يف  ينفذ  ال  »أنه  أمحد:  عن  )اإلنصاف(  ويف 
ونكاح«)5).

ووجه القول بمنع التحكيم يف غري األموال، بأن غري األموال من القضايا 
هلا مزية خاصة فيختص النظر فيها بقايض اإِلمام)6).

الكايف يف فقه اإلمام أمحد )224/4(، والرشح الكبري عىل متن املقنع )))/)9)(.  (((
منتهى اإلرادات )269/5(، ودليل الطالب لنيل املطالب )ص: 44)(، وغاية املنتهى يف مجع   (2(

اإلقناع واملنتهى )576/2(، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى )6/)47(.
نقل القولني عن القايض املرداوي يف اإلنصاف )))/98)(.  (((

املطلع عىل دقائق زاد املستقنع »فقه القضاء والشهادات« ))/)8(.  (4(
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )))/97)(.  (5(

املطلع عىل دقائق زاد املستقنع ))/)8(، ومل أجد من وجه هذا القول بغري ما تقدم.  (6(
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الراجح:
التحكيم  فيها  جيوز  ال  تعاىل  هلل  حق  فيها  التي  واألحكام  احلقوق  أن 
فالعقوبات: كالقصاص واحلدود، والتعزير، والقذف، والرسقة والزنا ورشب 
الزكاة  وأموال  العامة  األموال  التحكيم، وكذلك  فيها  والردة ال جيوز  اخلمر 
، ونحو ذلك مما ال جيوز بذله  وكل حق مايل هلل تعاىل؛ ألنه ال طالب له معنيَّ
والعفو عنه؛ ألهنا حقوق هلل تعاىل، واإلمام هو املتعني الستيفائها؛ ألنه إذا ُأبيح 
لغري احلاكم النظر فيها سيؤدي إىل الرضر العام والرضر مدفوع؛ وألن حكم 
م حجة عىل اخلصوم ويكون الزمًا عليهم فقط، بينام احلدود والقصاص  امُلَحكَّ
متعلقة بحقوق اآلخرين، وذلك أن القصاص فيه حقان مشرتكان، حق للعبد 
وحق هلل؛ لذلك ال جيوز التحكيم فيام تعلقت به حقوق اهلل تعاىل؛ إذ اإلنسان 

ال يملك دمه حتى جيعله موضعًا للصلح والتحكيم.
وأما التحكيم يف األموال وما جيري جمراه فجائز عند اجلميع - كام تقدم - 
فهو مما جيوز بذله والعفو عنه؛ ودليله ما تقدم يف االستدالل ألصل التحكيم)))، 
وكل حق خالص للعبد جيوز فيه التحكيم كالدعاوى املتعلقة باألموال وما يف 
ملصلحته  رشع  العبد  حق  ألن  ونحوها؛  والرهن  واإلجارة  كالبيوع  حكمها 
بخالف  التحكيم  فيه  فجاز  أسقطه  أو  استوفاه  شاء  إن  اخلرية  وله  اخلاصة، 

م أن يتنازل عنها)2). حقوق اهلل تعاىل فليس للُمَحكَّ
ثانيًا: جمالت تكيم املرأة:

فإنه  جيوز،  ال  وما  التحكيم  فيه  جيوز  فيام  الفقهاء  اختالف  يف  تقدم  ما 
م، والقائلون بجواز  امُلَحكَّ يشمل كل َمْن يصح حتكيمه وتوفرت فيه رشوط 

انظر: ُحكم التحكيم رشعًا )ص: 7(.  (((
علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة )ص: ))2(، وعقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون   (2(

الوضعي، لقحطان الدوري )ص: 294(.
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عىل  وذلك  حتكيمها،  فيها  يصحُّ  التي  املجاالت  يف  اختلفوا  املرأة،  حتكيم 
النحو  التايل))):

القول األول:
جيوز حتكيم املرأة يف كل يشء كالقايض، وهذا قول ابن جرير الطربي)2)، 

واحلسن البرصي)))، وذهب إليه ابن حزم الظاهري)4). 
ابن  النقل عن  املرأة مطلقًا، واختلف  قال بجواز حتكيم  وهؤالء هم من 

القاسم من املالكية)5).
القول الثاين:

جيوز حتكيم املرأة يف كل ما تصح فيه شهادهتا، وشهادهتا تصح عندهم فيام 
سوى احلدود والقصاص، وهو قول احلنفية)6)، فأجازوا حتكيمها يف كل أمٍر 

يصح فيه شهادهتا إال يف احلدود والقصاص:

وهنا سأكتفي بذكر األقوال؛ ألهنا مبنية عىل اخلالف يف حتكيم املرأة، واألدلة نفسها، فمن قال   (((
قال  األول(، ومن  القول  املجاالت )وهو  بمنعها يف مجيع  قال  التحكيم مطلقًا  املرأة من  بمنع 
بجواز حتكيم املرأة مطلقًا قال بجواز حتكيمها يف كل ما جيوز فيه القضاء )وهو القول الثاين(، 
فيها  التحكيم  هلا  أجازوا  التي  الصور  نفسها  واملالكية هي  كاحلنفية  معينة  استثنى صورًا  ومن 

)وهو القول الثالث(.
حكاه عنه ابن عبد السالم كام يف املخترص الفقهي البن عرفة )98/9(، وقال ابن العريب: »لعله   (2(
كام نقل عن أيب حنيفة أهنا إنام تقيض فيام تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية عىل اإلطالق«. انظر: 

أحكام القرآن البن العريب، ط العلمية ))/482(.
املخترص الفقهي البن عرفة )98/9(، ومواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )88/6(.  (((

املحىل باآلثار )527/8(.  (4(
احلسن  كقول  مطلقًا،  املرأة  والية  بجواز  يقول  القاسم  ابن  إن  إىل  السالم  عبد  ابن  فذهب   (5(
املخترص  انظر:  عرفة.  ابن  ورجحه  شهادهتا،  فيه  جيوز  فيام  أظنه  زرقون:  ابن  وقال  والطربي، 

الفقهي البن عرفة )98/9(، ومواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )87/6(.
خمترص القدوري )ص: 226(، ومعني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام )ص: 25(.  (6(



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
224

تْحِكيُم المرأِة في َحّل المنازعات

قال الطحاوي: »قال أصحابنا: جيوز حتكيم املرأة، وقالوا: لو استقضت 
جاز قضاؤها فيام جيوز فيه شهادهتا«))).

قال القدوري: »وجيوز قضاء املرأة يف كل يشء إال يف احلدود والقصاص«)2).
وقال ابن مازة يف )املحيط الربهاين(: »جيوز إذا حكام بينهام امرأة، وأراد به 
فيام سوى احلدود والقصاص، ملا ذكرنا أن التحكيم ينبني عىل الشهادة واملرأة 

تصلح شاهدة فيام سوى احلدود والقصاص فتصلح حكاًم«))).
وقال الطرابليس يف )معني احلكام(: »وكل من تقبل شهادته يف أمر جاز أن 

يكون حكاًم فيه ومن ال فال، واملرأة تصلح حكاًم«)4).
وقال البابريت: »قال املتأخرون من مشاخينا: وختصيص القدوري احلدود 
والقصاص يدل عىل جواز التحكيم يف سائر املجتهدات كالكنايات يف جعلها 

رجعية والطالق املضاف، وهو الظاهر عن أصحابنا«)5).
القول الثالث:

أصبغ،  املالكية:  بعض  قول  وهو  واجلراح،  املال  يف  املرأة  حتكيم  جيوز 
وأشهب، وابن املاجشون)6).

قال اللخمي: »قال أصبغ - يف كتابه -: وال حيكم يف قصاص وال قذف 
وال طالق، وال عتاق وال نسب وال والء؛ ألن هذه األشياء إىل اإلمام، ولو 
مكن من نفسه فقال ارضبني حدك، أو خذ قودك مل يصلح إال باإلمام وكذلك 

خمترص اختالف العلامء )204/4(.  (((
خمترص القدوري )ص: 226(.  (2(

املحيط الربهاين يف الفقه النعامين )8/8))(.  (((
معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام )ص: 25(.  (4(

العناية رشح اهلداية )8/7))(.  (5(
والتحصيل  والبيان   ،)228/5( املوطأ  رشح  واملنتقى   ،)5(40/((( للخمي  التبرصة   (6(
)5/9)4(، ورشح خمترص خليل للخريش )46/7)(، والتوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب 

)269/4(، ورشح الزرقاين عىل خمترص خليل وحاشية البناين )8/7)2(.
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النفس، وأما اجلراح فال بأس أن يستقيد منه، إذا أقاد اآلخر من نفسه وكان 
فإنه  بحكم،  فيه  حيكم  ال  أنه  ذكرنا  فيام  حكامه  فإن  قال:  السلطان،  عن  بائنًا 
العودة  عن  وينهاه  حدا  يقيم  أو  بقوله،  السلطان  له  ويأخذ  حكمه،  له  ينفذ 

ملثل  هذا«))).
واجلراح،  األموال  يف  مقيد  املرأة  حتكيم  بجواز  أصبغ  قول  أن  فنالحظ 
والعبد، والصبي،  املرأة،  اختلفوا يف حتكيم  املالكية  أن  إىل  اإلشارة  وتقدمت 

موا يف املال واجلرح عىل أربعة أقوال)2). والفاسق، إذا ُحكِّ
واخللصة:

جوانب  يف  هو  فإنام  املرأة،  حتكيم  بجواز  قال  من  قول  برتجيح  قلنا  إذا 
املدين  اجلانب  يف  وذلك  فيها،  التحكيم  ممارسة  املرأة  ختول  ومضبوطة  حمددة 
- بمصطلح القانون احلديث -، وكذلك جيوز حتكيمها يف األموال وما جيري 
وألنه  عنه؛  والعفو  بذله  جيوز  مما  ونحوها  والرهن  واإلجارة  كالبيوع  جمراه 
أسقطه،  أو  استوفاه  شاء  إن  اخلرية  وله  اخلاصة،  ملصلحته  رشع  للعبد  حق 
بتحكيمها يف مثل هذه األمور  َقبَِل اخلصوم  فإن  الرضا  التحكيم عىل  ومبنى 

فيصح  التحكيم.

التبرصة للخمي )))/8))5(.  (((
يلزم، وهو قول  مل  الصحة مطلقًا، فال جيوز حتكيم هؤالء، وإن حكموا بصواب  األول: عدم   (2(
مطرف.الثاين: الصحة مطلقًا، فيجوز حتكيم هؤالء مجيعًا، وهو قول أصبغ. الثالث: الصحة يف 
املرأة والعبد وال جيوز حتكيم الصبي والفاسق، وهو أحد قويل ابن املاجشون. الرابع: الصحة يف 
اجلميع إال يف حتكيم الصبي املميز؛ ألنه غري مكلف، وهو قول أشهب. انظر: التبرصة للخمي 
ورشح   ،)4(5/9( والتحصيل  والبيان   ،)228/5( املوطأ  رشح  واملنتقى   ،)5(40/(((
خمترص خليل للخريش )46/7)(، والتوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )269/4(، ورشح 

الزرقاين عىل خمترص خليل وحاشية البناين )8/7)2(.
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وأما حتكيم املرأة يف األمور اخلاصة باحلدود واجلنايات، وخاصة جرائم 
العرض فإنه ال جيوز)))؛ ألن إجراء حتقيق يف هذه اجلرائم يقتيض الدخول يف 
إىل  التفاصيل  لتلك  سامعها  فيؤدي  اجلريمة،  أركان  لتوضيح  كثرية  تفاصيل 
القضايا جيب  أنوثتها وخدش حيائها، ومثل هذه  ما يؤذي مشاعرها وجرح 
هذا  ويف  املحاكم،  يف  املتمثلة  العامة  السلطة  وإرشاف  رقابة  حتت  تكون  أن 
تتحمل  بطبيعتها ال  بمنع حتكيمها مطلقًا؛ ألهنا  القائلني  االحرتاز جياب عن 

سامع تفاصيل اجلرائم، وقد وافقناهم عليه.
وتقدم أن ما كان فيه حق هلل تعاىل كاحلدود، فال جيوز حتكيم املرأة فيه وال 
تعاىل؛  هلل  مايل  حق  وكل  الزكاة،  كأموال  العامة  األموال  يف  وكذلك  غريها، 
حقوق  ألهنا  عنه؛  والعفو  بذله  جيوز  ال  مما  ونحوها  ؛  معنيَّ له  طالب  ال  ألنه 
هلل تعاىل، ورشعت للمصلحة العامة فهي من النظام العام، واإلمام فقط هو 
جيوز  ما  ذكر  يف  تقدم  كام   - فيها  املرأة  حتكيم  يصح  فال  الستيفائها،  املتعني 

فيه  التحكيم)2).
وكذلك ال جيوز حتكيمها فيام استلزم احلكُم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة 
لغري املتحاكمني ممن ال والية للَحَكم عليه، كاللعان، لتعلق حق الولد به، وال 

فيام ينفرد القضاء دون غريه بالنظر فيه))).

إذا كان النزاع يف حق مايل متعلق بارتكاب اجلريمة كتعويض الرضر املرتتب عىل جريمة فيصح   (((
فيه حتكيمها؛ ألنه مما جيوز العفو عنه وال يدخل فيه ما يدخل يف التحكيم يف أصل اجلريمة.

انظر الراجح فيام جيوز فيه التحكيم )ص: 7)(.  (2(
وهذا ما أكد عليه جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع بأبو ظبي من ) إىل   (((
6 ذي القعدة 5)4)هـ، املوافق ) - 6 أبريل 995)م. فقد جاء من ضمن القرارات ما نصه: 
»ال جيوز التحكيم يف كل ما هو حق هلل تعاىل كاحلدود، وال فيام استلزم احلكم فيه إثبات حكم أو 
نفيه بالنسبة لغري املتحاكمني ممن ال والية للَحَكم عليه، كاللعان، لتعلق حق الولد به، وال فيام 

ينفرد القضاء دون غريه بالنظر فيه«. انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل )5257/7(.
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املطلب الثالث: رشوط وضوابط حتكيم املرأة:
حمددة،  ورشوط  بضوابط  يكون  أن  بد  ال  املرأة  حتكيم  بجواز  القول  إن 
املانعني من حتكيمها، ويمكن صياغتها  يتبنيَّ من خالهلا اجلواب عىل حجج 

يف النقاط التالية:
م املتفق عليها وهي: أن تكون . ) مة رشوط امُلَحكَّ أن تتوفر يف املرأة امُلَحكَّ

مسلمًة، عاقلًة، ومعلومًة غري جمهولة.
م وهي: )البلوغ، . 2 ح اشرتاطه يف امُلَحكَّ مة ما ترجَّ أن تتوفر يف املرأة امُلَحكَّ

والعدالة، وسالمة احلواس( وال يشرتط فيها أن تبلغ درجة االجتهاد؛ 
ويكفي فيها ما يؤهلها للتحكيم يف تلك القضية، وأن تكون صاحب 
م  خربة ودراية بالقواعد الرشعية واألنظمة والقوانني املتعلقة بام ُحكَّ

من أجله.
يف . ) تفصيلها  م  تقدَّ كام  دة  املحدَّ املجاالت  يف  املرأة  حتكيم  يكون  أن 

املسألة  السابقة))).
أن يكون التحكيم يف إطار املؤسسة القضائية التي تشهد تنظياًم وترتيبًا . 4

التنظيامت  وهذه  السابقني،  الفقهاء  عهد  يف  موجودة  تكن  مل  وإدارة 
لو  ستواجهه  كانت  الذي  احلرج  من  كثريًا  املرأة  عن  ترفع  اإلدارية 
اشتغلت بالتحكيم يف القديم، الحتكاك مبارش مع اخلصوم سواء أثناء 
التحقيق أو املحاكمة، وهبذا يرد عىل دليل من منع املرأة؛ ألنه يؤدي 
إىل االختالط)2)، وذلك بعد تقنني التحكيم ووضع الضوابط اإلدارية 
هلام، وتيسري حفظ األقوال والسجالت والشهادات وسهولة الرجوع 

إليها وقت احلاجة.

انظر اخلالصة يف جماالت حتكيم املرأة )ص: 225(.  (((
انظر دليل القائلني بمنع حتكيم املرأة )ص: )20(.  (2(
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مُة ملتزمًة بآداب اإلسالم عند تعاملها مع اآلخرين، . 5 أن تكون امُلَحكَّ
وتتجنب ما خيلُّ بأخالقها كمسلمة، من اخلضوع بالقول، أو التربج يف 
امللبس، أو اخللوة بغري حمرم، أو االختالط بغري قيود، وهذا وإن كان 

مة آكد. مطلوبًا من كل مسلمة إال أنه يف حقِّ امُلَحكَّ
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اخلامتة
وبعد أن انتهيت من هذا البحث - بعون اهلل وتوفيقه - أختمه بذكر أهم 

النتائج التي توصلت إليها، وهي كام ييل:
 - أن التحكيم رُشع ألجل الفصل يف اخلصومات، وقطع إشاعة العداوة 

والبغضاء بني املتخاصمني بأرسع وقت، وأقل جهد، وكلفة.
ُيشرتط  ما  م  امُلَحكَّ يشرتط يف  القضاء، وال  التحكيم خيتلف عن  وأن   -  
ِقَبِل  الناس، والقضاء من  التحكيم مستفادة من آحاد  فإنَّ والية  القايض،  يف 

م وجتاوزوا يف بعضها. السلطان؛ لذلك َخفَّف الفقهاء يف رشوط امُلَحكَّ
هلا  فيجوز  دة،  حمدَّ جماالت  يف  ولكن  املرأة  حتكيم  جواز  الراجح  وأن   -  
واإلجارة  كالبيوع  جمراه  جيري  وما  واألموال  املدنية،  األحوال  يف  التحكيم 

ونحوها مما جيوز بذله والعفو عنه.
 - وأنه ال جيوز هلا التحكيم فيام كان فيه حق هلل تعاىل كاحلدود والقصاص، 
فاإلمام - ممثاًل باحلاكم - هو املتعني الستيفائها، وكذلك اجلنايات، وكل حق 

. مايل هلل تعاىل؛ كاألموال العامة مثل الزكاة وغريها؛ ألنه ال طالب له معنيَّ
نفيه  أو  ُحْكٍم  إثبات  فيه  فيام استلزم احلْكُم   - وكذلك ال جيوز حتكيمها 
بالنسبة لغري املتحاكمني ممن ال والية للَحَكم عليه، كاللعان، لتعلق حق الولد 

به، وال فيام ينفرد القضاء دون غريه بالنظر فيه.
واإلسالم،  والعقل،  )البلوغ،  املرأة:  حتكيم  جواز  ضوابط  أهمَّ  وأن   -  
والعدالة(، وال يشرتط فيها أن تبلغ درجة االجتهاد؛ ويكفي فيها ما يؤهلها 

للتحكيم يف تلك القضية.
 - أن يكون التحكيم يف إطار املؤسسة القضائية املنظمة لقانون التحكيم، 
مة بآداب اإلسالم وتعاليمه يف قوهلا ولباسها، ومجيع تعامالهتا  مع التزام امُلَحكَّ

مع املتخاصمني.
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قائمة املصادر واملراجع
بالقاهرة، . ) العربية  اللغة  جممع  الوسيط،  املعجم  وآخرون،  مصطفى  إبراهيم 

دار  الدعوة.
، )424)هـ(، التنبيه عىل مشكالت اهلداية، حتقيق: عبد . 2 ابن أيب العز، عيلُّ بن عيلٍّ

احلكيم بن حممد شاكر، وأنور صالح أبو زيد، )ط)(، اململكة العربية السعودية: 
مكتبة الرشد نارشون.

ابن . ) )تاريخ  الكبري  التاريخ  )427)هـ(،  خيثمة،  أيب  بن  أمحد  خيثمة،  أيب  ابن 
القاهرة،  الثاين(، )ط)(، املحقق: صالح بن فتحي هالل،  أيب خيثمة - السفر 

الفاروق احلديثة للطباعة والنرش.
ابن العريب، حممد بن عبد اهلل، )424)هـ(، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج . 4

أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 
- لبنان، الطبعة: الثالثة، )200 م.

املقنع، حتقيق: عبد . 5 املمتع يف رشح  ى بن عثامن، )424)هـ(،  امُلنَجَّ املنجى،  ابن 
امللك بن عبد اهلل بن دهيش، )ط)(، مكة املكرمة، مكتبة األسدي.

خليل، . 6 ملخترص  واإلكليل  التاج  )6)4)هـ(،  يوسف،  بن  حممد  املواق،  ابن 
)ط)(، بريوت، دار الكتب العلمية.

ابن النجار، حممد بن أمحد، )9)4)هـ(، منتهى اإلرادات، املحقق: عبد اهلل بن . 7
عبد املحسن الرتكي، )ط)(، مؤسسة الرسالة.

ابن اهلامم، حممد بن عبد الواحد، فتح القدير، دار الفكر.. 8
ابن بزيزة، عبد العزيز بن إبراهيم، )))4)هـ(، روضة املستبني يف رشح كتاب . 9

التلقني، املحقق: عبد اللطيف زكاغ، )ط)(، دار ابن حزم.
ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، )408)هـ(، الفتاوى الكربى، )ط)(، بريوت، . 0)

دار الكتب العلمية.
الصحابة، . )) متييز  يف  اإلصابة  ))9))هـ(،  عيل،  بن  أمحد  العسقالين،  حجر  ابن 

حتت مراقبة: الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثامنية، )ط)(، 
بحيدر آباد الدكن اهلند، دائرة املعارف العثامنية.
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مركز . 2) حتقيق:  املهرة،  إحتاف  )5)4)هـ(،  عيل،  بن  أمحد  العسقالين،  حجر  ابن 
خدمة السنة والسرية، بإرشاف د. زهري بن نارص النارص، )ط)(، املدينة، جممع 

امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، )57))هـ(، حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، مع . ))

حوايش الرشواين عبد احلميد، والعبادي أمحد بن قاسم، حتقيق: جلنة من العلامء، 
املكتبة التجارية الكربى بمرص.

ابن حجر اهليتمي، أمحد بن حممد، الفتاوى الفقهية الكربى، مجعها: تلميذ ابن حجر . 4)
اهليتمي، الشيخ عبد القادر بن أمحد بن عيل الفاكهي املكي، املكتبة  اإلسالمية.

القاهرة: . 5) والنحل،  واألهواء  امللل  يف  الفصل  أمحد،  بن  عيل  حزم،  ابن 
مكتبة  اخلانجي.

ابن حزم، عيل بن أمحد، املحىل باآلثار، بريوت، دار الفكر.. 6)
ابن حزم، عيل بن أمحد، مراتب اإلمجاع، بريوت، دار الكتب العلمي.. 7)
ابن سعد، حممد بن سعد، )968)م(، الطبقات الكربى، املحقق: إحسان عباس، . 8)

)ط)(، بريوت، دار صادر.
املختار، . 9) الدر  عىل  املحتار  رد  )2)4)هـ(،  عمر،  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن 

)ط2(، بريوت، دار الفكر.
ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل، )2)4)هـ(، االستيعاب يف معرفة األصحاب، . 20

املحقق: عيل البجاوي، )ط)(، بريوت، دار اجليل.
ابن عرفة، حممد بن حممد، )5)4)هـ(، املخترص الفقهي، املحقق: د. حافظ عبد . )2

الرمحن حممد خري)ط)(، مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعامل اخلريية.
عمرو . 22 املحقق:  دمشق،  تاريخ  )5)4)هـ(،  احلسن،  بن  عيل  عساكر،  ابن 

العمروي، دار الفكر للطباعة.
األقضية . )2 أصول  يف  احلكام  تبرصة  )406)هـ(،  عيل،  بن  إبراهيم  فرحون،  ابن 

ومناهج األحكام، )ط)(، مكتبة الكليات األزهرية.
ابن قايض شهبة، حممد بن أيب بكر، )2)4)هـ(، بداية املحتاج يف رشح املنهاج، . 24

)ط)(، جدة، دار املنهاج للنرش والتوزيع.
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ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، املغني، مكتبة القاهرة.. 25
ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، )4)4)هـ(، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، )ط)(، دار . 26

الكتب العلمية.
ابن كثري، إسامعيل بن عمر، )0)4)هـ(، مسند الفاروق، املحقق: إمام بن عيل . 27

بن إمام، )ط)(، الفيوم، دار الفالح.
ابن مازة، حممود بن أمحد، )424)هـ(، املحيط الربهاين يف الفقه النعامين، املحقق: . 28

عبد الكريم سامي اجلندي، )ط)( بريوت، دار الكتب العلمية.
ابن مفلح، حممد بن مفلح، )424)هـ(، الفروع وتصحيح الفروع، املحقق: عبد . 29

اهلل بن عبد املحسن الرتكي، )ط)(، مؤسسة الرسالة.
دار . 0) )ط)(،  العرب،  لسان  )4)4)هـ(،  مكرم،  بن  حممد  منظور،  ابن 

صادر،  بريوت.
ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق رشح كنز الدقائق ومنحة اخلالق . ))

وتكملة الطوري، )ط2(، دار الكتاب اإلسالمي.
أبو بكر بن أيب شيبة، )409)هـ(، مصنف ابن أيب شيبة، املحقق: كامل يوسف . 2)

احلوت، )ط)( الرياض، مكتبة الرشد.
بن . )) عادل  حتقيق:  الصحابة،  معرفة  )9)4)هـ(،  اهلل،  عبد  بن  أمحد  نعيم،  أبو 

يوسف العزازي، )ط)(، الرياض، دار الوطن للنرش.
أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، اخلراج، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، سعد . 4)

حسن حممد، املكتبة األزهرية للرتاث.
األزدي، حممد بن احلسن، )987)م(، مجهرة اللغة، املحقق: رمزي منري بعلبكي، . 5)

)ط)(، بريوت، دار العلم للماليني.
الروضة . 6) رشح  يف  املهامت  )2009م(،  الرحيم،  عبد  الدين  مجال  اإلسنوي، 

والرافعي، حتقيق: أبو الفضل الدمياطي، أمحد بن عيل، )ط)(، الدار البيضاء: 
مركز الرتاث الثقايف املغريب، بريوت، دار ابن حزم.

اإلسالمية، . 7) الرشيعة  يف  التحكيم  )420)هـ(،  حممد،  بن  اهلل  عبد  خنني،  آل 
)ط)(، شبكة األلوكة.
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النظام . 8) يف  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  )2)4)هـ(،  حسني،  حسن  سلامن،  آل 
خالد،  امللك  جامعة  السعودية:  العربية  اململكة  اإلسالمي،  والفقه  السعودي 

رسالة ماجستري.
يف . 9) الغليل  إرواء  )405)هـ(،  نوح،  احلاج  بن  الدين،  نارص  حممد  األلباين، 

بريوت،  )ط2(،  الشاويش،  زهري  إرشاف:  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج 
املكتب  اإلسالمي.

من . 40 اسرتجع  ورشوطه،  التحكيم  أطراف  )8)4)هـ(،  جرب،  حممد  األلفي، 
موقع  األلوكة:

https://www.alukah.net/sharia/110434/0/

أمني أفندي، عيل حيدر خواجه، )))4)هـ(، درر احلكام يف رشح جملة األحكام، . )4
تعريب: فهمي احلسيني، )ط)(، دار اجليل.

البابريت، حممد بن حممد، العناية رشح اهلداية، دار الفكر.. 42
حمافظة . )4 )ط)(،  املوطأ،  رشح  املنتقى  )2)))هـ(،  خلف،  بن  سليامن  الباجي، 

مرص، مطبعة السعادة.
حممد . 44 املحقق:  البخاري،  صحيح  )422)هـ(،  إسامعيل،  بن  حممد  البخاري، 

النارص، )ط)(، دار طوق النجاة.
خان، . 45 املعيد  عبد  حممد  مراقبة:  الكبري،  التاريخ  إسامعيل،  بن  حممد  البخاري، 

حيدر آباد - الدكن، دائرة املعارف العثامنية.
البغوي، احلسني بن مسعود، ))40)هـ(، رشح السنة، حتقيق: شعيب األرناؤوط، . 46

وحممد زهري الشاويش، )ط2(، دمشق - بريوت، املكتب اإلسالمي.
)ط)(، . 47 اإلرادات،  منتهى  رشح  )4)4)هـ(،  يونس،  بن  منصور  البهويت، 

عامل  الكتب.
البهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الكتب العلمية.. 48
اإلدارية، . 49 العقود  منازعات  حلل  البديلة  الطرق  )))20م(،  سناء،  بولقواس 

باتنة، جامعة احلاج خلرض، رسالة ماجستري.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
234

تْحِكيُم المرأِة في َحّل المنازعات

ألفاظ املخترص، . 50 الدرر يف حل  إبراهيم، )5)4)هـ(، جواهر  التتائي، حممد بن 
حققه: الدكتور أبو احلسن، ونوري حسن حامد املساليت، )ط)(، بريوت، دار 

ابن حزم.
التميمي، حممد بن عبد اهلل، )4)4)هـ(، اجلامع ملسائل املدونة، املحقق: جمموعة . )5

العلمية  البحوث  معهد  القرى:  أم  جامعة  )ط)(،  دكتوراه،  رسائل  يف  باحثني 
وإحياء الرتاث اإلسالمي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

اجلمل، سليامن بن عمر، حاشية اجلمل عىل رشح املنهج، بريوت، دار الفكر.. 52
اجلندي، خليل بن إسحاق، )429)هـ(، التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب، . )5

للمخطوطات  الكريم نجيب، )ط)(، مركز نجيبويه  بن عبد  د. أمحد  املحقق: 
وخدمة الرتاث.

اجلوهري، إسامعيل بن محاد، )407)هـ (، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، . 54
حتقيق: أمحد عطار، )ط4(، بريوت، دار العلم للماليني.

املذهب، . 55 دراية  يف  املطلب  هناية  )428)هـ(،  اهلل،  عبد  بن  امللك  عبد  اجلويني، 
يب، )ط)(، دار املنهاج. حققه: عبد العظيم حممود الدِّ

احلطاب، حممد بن حممد، )2)4)هـ(، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، . 56
)ط)(، دار الفكر.

اجلديد، جريدة . 57 السعودي  التحكيم  نظام  قراءة يف  النويرص، )2)20م(،  خالد 
2)20م  يونيو   (( بتاريخ:  اسرتجع  مقال،  الدولية،  االقتصادية  العرب 

من  موقع:
http://www.aleqt.com/13/06/2012/article_666446.html

إدارة . 58 )2)20م(،  وآخرون،  الفتاح  عبد  حممود  العربية،  املجموعة  خرباء 
العربية  املجموعة  جمموعة  القاهرة،  )ط)(،  العمل،  يف  والرصاعات  النزاعات 

للتدريب والنرش.
اخلريش، حممد بن عبد اهلل، رشح خمترص خليل للخريش، دار الفكر للطباعة.. 59
يف . 60 م  امُلَحكَّ يف  اإلسالم  رشط  حكم  )))4)هـ(،  اهلل،  عبد  بن  خالد  اخلرض، 

املنازعات التحكيمية، جملة القضائية، العدد )4(، 22) - 46).
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املحقق: . )6 بغداد، )ط)(،  تاريخ  )422)هـ(،  عيل،  بن  أمحد  البغدادي،  اخلطيب 
الدكتور بشار عواد، بريوت، دار الغرب اإلسالمي.

موقع . 62 من  اسرتجع  مقال  التحكيم،  أنواع  )6)20م(،  يوسف،  أمحد  خالوي، 
فيسبوك مكتبة القانون:

https://www.facebook.com/979606115397440/posts/1226891527335563/

شعيب . )6 حققه:  الدارقطني،  سنن  )424)هـ(،  عمر،  بن  عيل  الدارقطني، 
األرناؤوط، وحسن عبد املنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز اهلل، وأمحد برهوم، 

)ط)(، بريوت، مؤسسة الرسالة.
الدخيل، خالد عبد العزيز، )425)هـ(، التحكيم يف النظام السعودي عىل ضوء . 64

الفقه اإلسالمي، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، رسالة ماجستري.
الدسوقي، حممد بن أمحد، حاشية عىل الرشح الكبري، دار الفكر.. 65
ِمرِيّي هبرام بن عبد اهلل، )429)هـ(، الشامل يف فقه اإلمام مالك، ضبطه: أمحد . 66 الدَّ

بن عبد الكريم نجيب، )ط)(، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة  الرتاث.
الوسط، . 67 الرشح  املخترص وهو  اهلل، )4)4)هـ(، حتبري  بن عبد  الدمريي، هبرام 

املحقق: أمحد بن عبد الكريم نجيب وحافظ بن عبد الرمحن خري، )ط)(، مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث.

الدمريي، حممد بن موسى، )2004م(، النجم الوهاج يف رشح املنهاج، املحقق: . 68
جلنة علمية، )ط)(، جدة، دار املنهاج.

الدوري، قحطان بن عبد الرمحن، )2002م(، عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي . 69
والقانون الوضعي، )ط2(، عامن - األردن، دار الفرقان للنرش والتوزيع.

غاية . 70 رشح  يف  النهى  أويل  مطالب  )5)4)هـ(،  سعد،  بن  مصطفى  الرحيباين، 
املنتهى، )ط2(، املكتب اإلسالمي.

رضا، حممد رشيد، )990) م(، تفسري املنار، مرص، اهليئة املرصية العامة للكتاب.. )7
الرميل، حممد بن أيب العباس أمحد، )404)هـ(، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، . 72

بريوت، دار الفكر.
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الرشيعة . )7 يف  والتزاماته  م  امُلَحكَّ رشوط  )))20م(،  أسعد،  الرمحن  عبد  رحيان، 
الثالث،  املجلد  الفلسطيني، جملة بحوث إسالمية واجتامعية،  التحكيم  وقانون 

العدد )72(.
القدوري، . 74 النرية عىل خمترص  اجلوهرة  بن عيل، )22))هـ(،  بكر  أبو  بِيِدّي،  الزَّ

)ط)(، املطبعة اخلريية.
من . 75 جمموعة  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  د،  حممَّ بن  د  حممَّ الزبيدي، 

املحققني، دار اهلداية.
الزحييل، حممد، )))20م( التحكيم الرشعي والقانوين يف العرص احلارض، جملة . 76

جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، املجلد 27، العدد ))(.
الزحييل، َوْهَبة بن مصطفى، الفقه اإلسالمي وأدلته، )ط4(، دمشق: دار الفكر.. 77
الزرقا، مصطفى أمحد، )8)4)هـ(، املدخل الفقهي العام، )ط)(، دار القلم.. 78
خمترص . 79 عىل  الزرقاين  رشح  )422)هـ(،  يوسف،  بن  الباقي  عبد  الزرقاين 

دار  بريوت،  )ط)(،  أمني،  حممد  السالم  عبد  ضبطه:  البناين،  وحاشية  خليل 
الكتب  العلمية.

الطالب، . 80 روض  رشح  يف  املطالب  أسنى  حممد،  بن  زكريا  األنصاري،  زكريا 
النارش: دار الكتاب اإلسالمي.

منهج . )8 برشح  الوهاب  فتح  )4)4)هـ(،  أمحد،  بن  حممد  األنصاري،  زكريا 
الطالب، دار الفكر للطباعة والنرش.

الزخمرشي، حممود بن عمرو، )9)4)هـ(، أساس البالغة، حتقيق: حممد باسل . 82
عيون السود، )ط)(، بريوت، دار الكتب العلمية.

الزيد، زيد بن عبد الكريم، )5)4)هـ(، خصائص التحكيم يف الرشيعة، ملتقى . )8
التحكيم يف العامل اإلسالمي، مكة املكرمة: جامعة أم القرى.

مة بني اجلواز واملنع يف اململكة . 84 الزيد، نارص غنيم، )6)20م(، عمل املرأة كُمَحكَّ
موقع:  من  6)20م  ديسمرب   (7 بتاريخ:  اسرتجع  مقال،  السعودية،  العربية 

http://naseralzaid.com :املحامي: الزيد، نارص غنيم
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الزيلعي، عثامن بن عيل، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، وحاشية الشلبي، أمحد . 85
بن حممد، )))))هـ(، )ط)(، القاهرة، املطبعة الكربى األمريية.

زين الدين املعربي، أمحد بن عبد العزيز، فتح املعني برشح قرة العني، )ط)(، . 86
دار بن حزم.

السدالن، صالح بن غانم، )425)هـ(، رسالة يف الفقه امليرس، اململكة العربية . 87
السعودية: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

الرسخيس، حممد بن أمحد، )4)4)هـ(، املبسوط، بريوت، دار املعرفة.. 88
سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، )ط2(، دمشق: دار الفكر.. 89
ألفاظ . 90 معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني  )5)4)هـ(،  أمحد،  بن  حممد  الرشبيني، 

املنهاج، )ط)(، دار الكتب العلمية.
مكتب . )9 املحقق:  شجاع،  أيب  ألفاظ  حل  يف  اإلقناع  أمحد،  بن  حممد  الرشبيني، 

البحوث والدراسات، بريوت، دار الفكر.
الشنقيطي، حممد بن حممد، )6)4)هـ(، لوامع الدرر يف هتك أستار املخترص، . 92

حتقيق: دار الرضوان، )ط)(، نواكشوط، دار الرضوان.
ابن . )9 دار  بريوت،  دمشق،  القدير،  فتح  )4)4)هـ(،  عيل،  بن  حممد  الشوكاين، 

كثري، دار الكلم الطيب.
الوفا . 94 أبو  املحقق:  باملبسوط،  املعروف  األصل  احلسن،  بن  حممد  الشيباين، 

األفغاين، كراتيش، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية.
خليل، . 95 خمترص  رشح  اجلليل  منح  )409)هـ(،  أمحد،  بن  حممد  عليش،  الشيخ 

بريوت، دار الفكر.
الشريازي، إبراهيم بن عيل، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية.. 96
الصدر الشهيد، عمر بن عبد العزيز، )978) م(، رشح أدب القايض، املحقق: . 97

حميي هالل الرسحان، )ط)(، بغداد، مطبعة اإلرشاد، والدار العربية للطباعة.
الصامدي زياد، )0)20م(، حل النزاع، برنامج دراسات السالم الدويل، األردن، . 98

جامعة السالم التابعة لألمم املتحدة.
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الصنعاين، . 99 الرزاق  عبد  مصنف  ))40)هـ(،  مهام،  بن  الرزاق  عبد  الصنعاين، 
املحقق: حبيب الرمحن األعظمي، )ط2(، بريوت، املكتب اإلسالمي.

بن . 00) اهلل  املحقق: طارق بن عوض  املعجم األوسط،  بن أمحد،  الطرباين، سليامن 
حممد، وعبد املحسن بن إبراهيم، القاهرة، دار احلرمني.

شعيب . )0) حتقيق:  اآلثار،  مشكل  رشح  )5)4)هـ(،  حممد،  بن  أمحد  الطحاوي، 
األرنؤوط، )ط)(، مؤسسة الرسالة.

الطحاوي، حممد بن أمحد، )7)4)هـ(، خمترص اختالف العلامء، املحقق: د. عبد . 02)
اهلل نذير أمحد، )ط2(، بريوت، دار البشائر اإلسالمية.

الطرابليس، عيل بن خليل، معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، . )0)
دار الفكر.

عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، )ط8(، مكتبة الدعوة، شباب األزهر.. 04)
املجال . 05) يف  وتطبيقاهتام  والصلح  التحكيم  )427)هـ(،  السيد،  حممد  عرفه، 

العربية  نايف  جامعة  والبحوث  الدراسات  مركز  الرياض،  )ط)(،  اجلنائي، 
للعلوم األمنية.

تنوير . 06) رشح  املختار  الدر  ))42)هـ(،  عيل،  بن  حممد  احلصكفي،  الدين  عالء 
األبصار وجامع البحار، املحقق: عبد املنعم خليل إبراهيم، )ط)(، بريوت، دار 

الكتب العلمية.
عامر فالح، )5)4)هـ(، التحكيم يف فض املنازعات التجارية الدولية، باتنة - . 07)

اجلزائر، جامعة احلاج خلرض، رسالة دكتوراه.
الشافعي، . 08) اإلمام  مذهب  يف  البيان  ))42)هـ(،  اخلري،  أيب  بن  حييى  العمراين، 

)ط)(، حتقيق: قاسم حممد النوري، جدة، دار املنهاج.
العيني، حممود بن أمحد، )420)هـ(، البناية رشح اهلداية، )ط)(، بريوت، دار . 09)

الكتب العلمية.
غاستون بوثول وآخرون، )992)م(، احلروب واحلضارات، ترمجة: أمحد عبد . 0))

الكريم، )ط)(، دمشق، دار طالس للدراسات والرتمجة.
الغمراوي، حممد الزهري، الرساج الوهاج، بريوت، دار املعرفة للطباعة والنرش.. )))
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السعودي، . 2)) التحكيم  نظام  يف  م  امُلَحكَّ دور  )7)4)هـ(،  فهمي،  طارق  الغنام، 
)ط)(، اجليزة، مركز الدراسات العربية للنرش والتوزيع.

القديم . ))) السعودي  التحكيم  نظام  )8)20م(،  الرمحن،  عبد  بن  اهلل  عبد  الفايز، 
مي األكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم. واجلديد، هيئة حُمَكَّ

)ط)(، . 4)) والتطبيق،  النظرية  يف  التحكيم  قانون  )2007م(،  وايل،  فتحي 
األسكندرية، منشأة املعارف.

الدين، . 5)) املحيط، ملجد  القاموس  يعقوب، )426)هـ(،  بن  الفريوزآبادى، حممد 
مؤسسة  بريوت،  )ط8(،  الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق: 

الرسالة للطباعة والتوزيع.
القايض أبو يعىل، حممد بن احلسني، ))42) هـ(، األحكام السلطانية، صححه . 6))

وعلق عليه: حممد حامد الفقي، )ط2(، بريوت، دار الكتب العلمية.
النظام السعودي . 7)) التجاري يف  التحكيم  القحطاين، سعد بن حممد، )2)20م(، 

للعلوم  العربية  نايف  جامعة  الرياض،  اخلليجي،  التعاون  جملس  دول  وأنظمة 
األمنية، رسالة ماجستري.

القرطبي، حممد بن أمحد، )84))هـ(، اجلامع ألحكام القرآن )تفسري(، حتقيق: . 8))
أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، )ط2(، القاهرة، دار الكتب املرصية.

قليويب . 9)) حاشيتا  )5)4)هـ(،  الربليس،  أمحد  وعمرية،  سالمة،  أمحد  قليويب، 
وعمرية، بريوت، دار الفكر.

املدونة، . 20) اختصار  يف  التهذيب  ))42)هـ(،  القاسم،  أيب  بن  خلف  القريواين، 
للدراسات اإلسالمية  البحوث  دار  األمني، )ط)( ديب،  الدكتور حممد  حتقيق: 

وإحياء الرتاث.
الكاساين، أبو بكر بن مسعود، )406)هـ(، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، . )2)

)ط2(، بريوت، دار الكتب العلمية.
الكرمي، مرعي بن يوسف، )425)هـ(، دليل الطالب لنيل املطالب، املحقق: . 22)

أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، الرياض، دار طيبة للنرش والتوزيع.
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الكرمي، مرعي بن يوسف، )428)هـ(، غاية املنتهى يف مجع اإلقناع واملنتهى، . )2)
الكويت،  )ط)(،  الرومي،  يوسف  ورائد  املزروعي،  إبراهيم  يارس  حتقيق: 

مؤسسة غراس للنرش والتوزيع والدعاية واإلعالن.
الالحم، عبد الكريم بن حممد، )))4)هـ(، املطلع عىل دقائق زاد املستقنع »فقه . 24)

األرسة«، )ط)(، الرياض، دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع.
الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الصادرة بتاريخ: يف 405/9/8)هـ، . 25)

قرار جملس الوزراء رقم 7/)202/م يف 405/9/8)هـ.
الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي بموجب القرار بتاريخ: 8)4)هـ، . 26)

قرار جملس الوزراء رقم )54 بتاريخ 8/8/26)4)هـ.
العدلية، . 27) األحكام  جملة  العثامنية،  اخلالفة  يف  وفقهاء  علامء  عدة  من  مكونة  جلنة 

املحقق: نجيب هواويني، كراتيش، نور حممد، كارخانه جتارِت كتب، آرام باغ.
املاوردي، عيل بن حممد، )9)4)هـ(، احلاوي الكبري، املحقق: الشيخ عيل حممد . 28)

معوض، والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، )ط)(، بريوت، دار الكتب العلمية.
)ط2(، . 29) اإلسالمي،  الفقه  يف  القضائي  النظام  )5)4)هـ(،  رأفت،  حممد 

دار  البيان.
حممود عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، دار الفضيلة.. 0))
حممود، قدري حممد، )0)4)هـ(، التحكيم يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية، . )))

)ط)(، الرياض، دار الصميعي للنرش والتوزيع.
املرداوي، عيل بن سليامن، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )ط2(، دار . 2))

إحياء الرتاث العريب.
املرغيناين، عيل بن أيب بكر، اهلداية يف رشح بداية املبتدي، املحقق: طالل يوسف، . )))

بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.
مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، املحقق: حممد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء . 4))

الرتاث العريب.
حممد . 5)) إرشاف:  املقنع،  متن  عىل  الكبري  الرشح  حممد،  بن  الرمحن  عبد  املقديس، 

رشيد، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع.
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املنقور، أمحد بن حممد، )407)هـ(، الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة، )ط5(، . 6))
رشكة الطباعة العربية السعودية.

نجار، نجالء، )8)20م(، التحكيم يف اإلسالم ومقارنته مع التحكيم يف القوانني . 7))
الوضعية، مقال اسرتجع من موقع: فيالدلفيا املعرفة:

http://arknowledge.net/28/12/2018/

نزيه محاد، )429)هـ(، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، . 8))
)ط)(، دمشق، دار القلم.

)املجتبى(، . 9)) الصغرى  النسائي  سنن  )406)هـ(،  شعيب،  بن  أمحد  النسائي، 
حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )ط2(، حلب، مكتب املطبوعات اإلسالمية.

تاريخ: . 40)  ،(4 رقم:  امللكي  املرسوم  بموجب  اجلديد،  السعودي  التحكيم  نظام 
5/24/))4)هـ، قرار جملس الوزراء رقم 56) بتاريخ 7)/5/))4)هـ.

نظام الدين البلخي، وآخرون، )0)))هـ(، الفتاوى اهلندية، )ط2(، دار الفكر.. )4)
النووي، حييى بن رشف، )92))هـ(، رشح النووي عىل مسلم، )ط2(، بريوت، . 42)

دار إحياء الرتاث العريب.
املفتني، حتقيق: . )4) الطالبني وعمدة  النووي، حييى بن رشف، )2)4)هـ(، روضة 

زهري الشاويش، )ط)(، بريوت - دمشق - عامن، املكتب اإلسالمي.
النووي، حييى بن رشف، املجموع رشح املهذب، دار الفكر.. 44)
املحقق: . 45) الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع  )4)4)هـ(،  بكر،  أيب  بن  عيل  اهليتمي، 

حسام الدين القديس، القاهرة، مكتبة القديس.
الكويتية، . 46) الفقهية  املوسوعة  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، )427)هـ(، 

)ط)( مرص: مطابع دار الصفوة، )ط2(، الكويت، دار السالسل.
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أبعاد التزام الموظف العام
بعدم ممارسة التجارة

في نظام الخدمة المدنية السعودي

دراسة تحليلية مقارنة

د. حمدي محمد العجمي
أستاذ القانون العام المشارك

د. غفون سالم اليامي
أستاذ القانون المساعد

جامعة األمير سلطان
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مقدمة
هتدف الوظيفة العامة إىل حتقيق املصلحة العامة يف كافة وأفضل صورها، 
من  جمموعة  العامة  الوظيفة  وأنظمة  قوانني  نظمت  فقد  ذلك  حتقيق  وألجل 
العام، سواء كان ذلك داخل نطاق العمل  يلتزم هبا املوظف  التي  الواجبات 
الوظيفي أم كان ذلك خارجه، فهو كام قالت املذكرة التفسريية لنظام تأديب 
املوظفني)))، »ذلك أن املوظف أمني عىل املصلحة العامة يف نطاق اختصاصه، 
ومسئول عن أن يبذل قصارى جهده لإلسهام يف حسن أداء املرفق الذي يعمل 
به للخدمة التي نيط أمرها بذلك املرفق. ومن هنا كان ال بد أن هتتم الدولة 
اهتاممًا خاصًا بحقوق املوظف وواجباته، وأن تصدر النظم التي تتكفل هبا«، 
فالوظيفة العامة تلقي بظالهلا عىل املوظف يف داخل الوظيفة وخارجها، ومن 
هذا التصور حظرت القوانني واألنظمة عىل املوظف ممارسة األعامل التجارية، 
املادة  نصت  حيث  ذلك؛  عىل  اململكة  يف  املدنية  اخلدمة  أنظمة  حافظت  وقد 
)40( من نظام املأمورين العام عىل أن: »مجيع موظفي احلكومة ممنوعون من 
االشتغال بالتجارة«)2)، ونصت املادة )8)( من نظام املوظفني العام 64))هـ 
عىل أن: »عموم موظفي احلكومة سواء كانوا أمراء أو عامالً أو موظفني إداريني 
أو ماليني أو غريهم من مجيع أرباب الوظائف عىل اختالف درجاهتم وطبقاهتم 
بالواسطة..«)))،  أو  بالذات  بتاتًا  التجارة  بتعاطي  االشتغال  من  ممنوعون 

)/2/)9))هـ،  وتاريخ  م/7  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  املوظفني  تأديب  نظام  راجع:    (((
جريدة أم القرى، العدد 65)2، وتاريخ 0)/2/)9))هـ، املوافق 4/6/)97)م.

)2)  راجع: نظام املأمورين العام الصادر باألمر السامي بتاريخ2)/)/50))هـ، جريدة أم القرى، 
العدد، 48) السنة 7 بتاريخ 29/)/50))هـ، املوافق 4)/8/))9)م، جدير بالذكر أن هذا 

النظام صدر يف 6 أعداد من جريدة أم القرى، العدد 47) إىل العدد 52).
القرى،  أم  جريدة  6/)/64))هـ،  بتاريخ  العايل  باألمر  الصادر  العام  املوظفني  نظام  راجع:   (((

العدد )06) السنة 28 بتاريخ 9)/64/7))هـ املوافق 945/6/29)م.
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ونصت املادة )7)( من نظام املوظفني العام لعام 77))هـ عىل أنه: »حمظور 
عىل املوظف االشتغال بالتجارة بطريق مبارشة أو غري مبارشة، ويشمل ذلك 
العمل بصفة رئيس أو عضو جملس إدارة أو مدير أو مستشار أو موظف يف 
باملهن  االشتغال  تقدم  مما  ويستثنى  التجارية  املحالت  أو  الرشكات  إحدى 
احلرة كالطب واهلندسة وغريها برشط احلصول عىل ترصيح كتايب من السلطة 
التي متلك حق التعيني..«)))، ونصت املادة )9)( من نظام املوظفني العام لعام 
)9))هـ عىل أنه: »حيظر عىل املوظف عىل وجه اخلصوص:... 6- االشتغال 
بالتجارة بطريق مبارش أو غري مبارش. 7- االشرتاك يف تأسيس الرشكات أو 
قبول عضوية جمالس إدارهتا أو أي عمل فيها أو يف أي حمل جتاري، إال إذا كان 

معينًا من احلكومة أو كان مرخصًا له من جملس الوزراء«)2).
وقد جاء ذلك احلظر حفاظًا عىل إبعاد املوظف عن أية مؤثرات خارجية 
ألداء  املوظف  تفرغ  عىل  تؤثر  أو  العامة،  الوظيفة  كرامة  مع  تتناىف  أن  يمكن 
كام  هو  أو  العام،  املوظف  إنتاجية  عىل  سلبًا  ينعكس  بام  الوظيفي؛  العمل 
النظام  حرص  »وقد  أنه:  من  األخري  النظام  هلذا  التفسريية  املذكرة  أشارت 
عىل درء املظنة والشبهة عىل املوظفني فجعل احلكم أصاًل هو عدم اجلمع بني 
الوظيفة العامة وبني غريها من أوجه النشاط املهني أو التجاري أو الصناعي 
حمافظة عىل حسن أداء املوظف لعمله، واستقالله فيه، وعدم قيام رابطة بينه 
وبني أصحاب املرشوعات احلرة، يمكن أن تؤثر عىل حيدته يف القيام بأعباء 

وظيفته«.

)))  راجع: نظام املوظفني العام رقم م/42 وتاريخ 29/))/77))هـ، جريدة أم القرى، العدد 
427)، بتاريخ 7)/2)/77))هـ، املوافق 958/7/4)م.

)2)  راجع: نظام املوظفني العام رقم م/5 وتاريخ )/2/)9))هـ، جريدة أم القرى، العدد 65)2، 
السنة 47، بتاريخ 2/6/)9))هـ، املوافق 4/2/)97)م.
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اآلونة  يف  سيام  ال  رأي  اجتاهات  اململكة  يف  ظهرت  قد  املقابل  يف  إنه  إال 
واملهنية دون  التجارية  بمامرسة األعامل  العام  املوظف  بحرية  تنادي  األخرية 
قيود أو وفقًا لضوابط معينة، وذلك العتبارات اقتصادية ال يمكن التغايض 
عنها، وهي حق مرشوع للموظف من جهة، وخيفف العبء عن كاهل الدولة 

جتاه األفراد من جهة أخرى.
بالدراسة  التجارة  ممارسة  بعدم  االلتزام  هذا  سنتناول  البحث  هذا  ويف 
والتحليل؛ لتبيان أحكامه النظامية يف النظام السعودي فقهًا ونظامًا وقضاء، 
مع دراسة مقارنة حمدودة للتوجه نحو تأييد اإلبقاء عىل هذا االلتزام من عدمه.

أهداف البحث:
هيدف هذا البحث إىل حتليل األحكام النظامية هلذا االلتزام بدراسة فقهية 
أمهية  مدى  وكذلك  االلتزام،  هذا  وضوابط  أحكام  عىل  للوقوف  وقضائية 
اإلبقاء عىل هذا االلتزام مطلقًا أم حمدودًا بضوابط معينة أو عدم اإلبقاء عليه 

كام توجهت بعض األنظمة يف هذا الشأن. 
أمهية البحث:

تتأتى أمهية هذا البحث من كونه عىل حد علمنا يعد بحثًا أصياًل يف هذه 
فائدة علمية - نرجو حصوهلا -  تعاىل  بإذن اهلل  الذي سيقدم  الدراسة األمر 
من عرض ألحكام هذا االلتزام، وتبيان أبعاده النظامية والفقهية واالجتاهات 
القضائية يف اململكة، بام يمكن معه أن يشكل إضافة يف احلقل العلمي للقانون 

اإلداري.
منهجية البحث:

تتمثل منهجية البحث يف املنهج الوصفي التحلييل للنظام السعودي، مع 
املقارنة اجلزئية للنظام الفرنيس وبعض األنظمة العربية، وذلك حتى ال يطول 

البحث.
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خطة البحث:
النظام  موقف  منهام  األول  يف  نتناول  مبحثني،  من  البحث  هذا  يتكون 
النطاق الشخيص هلذا  املطلب األول  السعودي من هذا االلتزام، حمددين يف 
االلتزام، ويف املطلب الثاين النطاق املوضوعي له، أما املبحث الثاين فسيكون 
هذا  من  العربية  اخلليج  دول  وأنظمة  واملرصي  الفرنيس  النظام  موقف  عن 
واملرصي،  الفرنيس  النظام  عن  األول  مطلبني  إىل  ينقسم  والذي  االلتزام، 

والثاين عن أنظمة دول اخلليج العربية.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
248

أبعاد التزام الموظف العام بعدم ممارسة التجارة

املبحث األول
موقف النظام السعودي

من االلتزام بعدم ممارسة التجارة
لتحليل هذا املبحث يقتيض أن نتناوله من شقني، األول عن حدود هذا 

االلتزام من حيث النطاق الشخيص، والثاين من حيث النطاق املوضوعي.

املطلب األول: النطاق الشخيص لاللتزام:
وألن هذا االلتزام يقع عىل عاتق املوظف العام، حيث نصت املادة )))) 

من نظام اخلدمة املدنية))) عىل أنه: »جيب عىل املوظف أن يمتنع عن:
أ - االشتغال بالتجارة بطريقة مبارشة أو غري مبارشة«..

 ونصت املادة ))( من الئحة الواجبات الوظيفية عىل أنه: »حيظر عىل أي 
البرشية يف اخلدمة  للموارد  التنفيذية  الالئحة  يزاول...«، وأخريًا  أن  موظف 
أنه: »حيظر عىل املوظف ما يأيت:  املادة )209( حيث نصت عىل  املدنية)2) يف 

5- االشتغال بالتجارة ...«، فكان ال بد إذن من حتديد ماهية املوظف العام.
 وبالرجوع إىل أنظمة اخلدمة املدنية نجد أن نظام اخلدمة املدنية مل يتعرض 
وال الئحته التنفيذية واللوائح التنفيذية املتفرعة عنها سابقًا لتعريف املوظف 
املادة )7)( مكرر  املدنية أضيفت  أنه عند تعديالت نظام اخلدمة  العام، غري 

0)/97/7))هـ،  وتاريخ  م/49  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  املدنية  اخلدمة  نظام  راجع:   (((
جريدة أم القرى، العدد 26682، وتاريخ5)/97/7))هـ، املوافق )/977/7)م.

440/6/9)هـ  بتاريخ  املدنية  اخلدمة  وزارة  من  البرشية  للموارد  التنفيذية  الالئحة  صدرت   (2(
املوافق 4)/9/2)20م عىل أن يتم العمل هبا بعد تسعني يومًا من تاريخ صدورها واملوافق 
))/440/9)هـ، املوافق 6)/9/5)20م. )توجد مالحظة عىل مسمى الالئحة الذي يوحي 
بوجود نظام حتت مسمى نظام املوارد البرشية، األمر الذي ينبغي معه أن يكون مسمى الالئحة: 
الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية أو تغيري مسمى النظام إىل نظام املوارد البرشية( وسوف 

يشار إىل هذه الالئحة فيام بعد: بالالئحة اجلديدة. 
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املدنيني  النظام عىل مجيع املوظفني  أنه: »ترسي أحكام هذا  والتي نصت عىل 
تطبيق  من  ويستثنى  للدولة،  العامة  امليزانية  يف  ثابتة  وظائف  يشغلون  الذين 
يف  خاصة  ولوائح  أنظمة  شأهنم  يف  ترسي  الذين  اجلهات  موظفو  أحكامه 
حدود ما تنص عليه األنظمة واللوائح«)))، وقد جاءت أيضًا الالئحة اجلديدة 
بام يعد تعريفًا للموظف العام يف تطبيق نظام اخلدمة املدنية، حيث نصت املادة 
األوىل منها عىل أن: ».. املوظف: كل من يشغل وظيفة مدنية عامة يف الدولة 
أو يامرس مهامهتا أي كانت طبيعة عملها أو اسم وظيفته سواء كان ذلك عن 

طريق التعيني أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة«.
الالئحة  يف  املوظف  وتعريف  إليها  املشار  مكرر   )(7( املادة  نص  وعىل 
يف  ثابتة  وظيفة  يشغل  مدين  موظف  كل  هو  العام  املوظف  يكون  اجلديدة 
وأي  مؤقت  بشكل  أم  دائم  بشكل  يشغلها  كان  سواء  للدولة  العامة  امليزانية 
كانت وسيلة االلتحاق هبا قرار كان أم عقدًا، يف خدمة مرفق عام تديره الدولة 
أو أحد أشخاص القانون العام بشكل مبارش)2)، فالعربة بكون الصفة املدنية 
من جهة، وثبوت الوظيفة يف امليزانية العامة للدولة من جهة أخرى، وال عربة 
بديمومة شغل املوظف للوظيفة أو وسيلة التحاقه هبا، وبالتايل فالعاملني عىل 
الوظائف املؤقتة يف تطبيق هذا النظام ال يرسي عليهم هذا احلظر، غري أن نظام 
الوظائف املؤقتة نص يف املادة )))( منه عىل أنه: »يرسي عىل املوظفني املؤقتني 
املرسوم امللكي رقم )4 الصادر يف 29/))/77))هـ«، وهو الذي يعاقب 

اجلريدة  8/5/24)4)هـ،  وتاريخ  م/57  رقم  امللكي  املرسوم  بموجب  املادة  هذه  أضيفت   (((
الرسمية أم القرى، العدد )466 السنة 95، بتاريخ ))/8/6)4)هـ، املوافق 0)/)/7)20م.
عىل  اجلنائي  احلكم  أثر  الظاهر،  خليل  خالد  د.  العام:  املوظف  تعريف  حماوالت  يف  يراجع   (2(
السنيدي،  اهلل راشد  أ. عبد  بعدها، وراجع:  السعودي، ص 6) وما  النظام  العام يف  املوظف 
مبادئ اخلدمة املدنية، يف اململكة العربية السعودية، ط2، 429)، 2008، ص 297 وما بعدها.
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املوظفني عىل ممارسة األعامل التجارية األمر الذي يقتيض تدخاًل تنظيميًا عىل 
هذا النظام األخري.

 كام ال يمتد هذا احلظر وفقًا هلذا التحديد إىل غريهم حتى لو كان نظامًا 
معينًا يسبغ عليهم وصف املوظف العام إال إذا كان هو أصاًل يرسي عليه نظام 
اخلدمة املدنية، كام يف نظام مكافحة الرشوة))) حيث نصت املادة الثامنة منه عىل 

أن: »يعد يف حكم املوظف العام يف تطبيق أحكام هذا النظام:
الشخصية  ذات  األجهزة  أحد  لدى  أو  الدولة  لدى  يعمل  من  كل   -  (

املعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
أية هيئة هلا اختصاص  أو  2 - املحكم أو اخلبري املعني من قبل احلكومة 

قضائي.
) - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة 

معينة.
4 - كل من يعمل لدى الرشكات أو املؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة 
وتشغيل املرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمبارشة خدمة عامة، وكذلك كل 
من يعمل لدى الرشكات املسامهة والرشكات التي تساهم احلكومة يف رأس 

ماهلا والرشكات أو املؤسسات الفردية التي تزاول األعامل املرصفية.
5 - رؤساء وأعضاء جمالس إدارات الرشكات املنصوص عليها يف الفقرة 

الرابعة من هذه املادة.
6- موظفو وأعضاء اجلمعيات األهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء 

جمالس إدارهتا.

راجع: نظام مكافحة الرشوة الصادر باملرسوم امللكي رقم م/6) وتاريخ 2/29)/2)4)هـ،   (((
املعدل  ))/992/7)م  املوافق  2/2/))4)هـ،  اجلمعة   ،(4(4 العدد  القرى،  أم  جريدة 
باملرسوم امللكي رقم م/4 وتاريخ 2/)/440)هـ، جريدة أم القرى، العدد 4746، اجلمعة 

8)/)/440)هـ، املوافق 8/9/28)20م. 
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األعامل  بترصيف  يتعلق  فيام  الدولية  واملنظامت  املؤسسات  موظفو   -7
التجارية الدولية«.

ولذلك ال نتفق مع ما قىض به ديوان املظامل يف بعض أحكامه حيث أشار إىل 
أن تعريف املوظف يف الفقه اجلنائي أوسع من تعريف املوظف العام يف القانون 
العام يف تطبيقات جريمة االشتغال باألعامل التجارية حيث قىض احلكم بأنه: 
»وال يغري من ذلك ما دفع به املتهم من كونه ال خيضع لنظام اخلدمة املدنية، 
فمن املقرر أن مفهوم املوظف العام يف الفقه اجلنائي يتسع فيشمل كل شخص 
أو كبريًا ومهام  العمل صغريًا  يامرس عماًل من أعامل احلكومة مهام كان هذا 
كانت صفة هذا الشخص أو العمل الذي يقوم به وسواء كان دائاًم أو موقتًا«))).
وأخريًا ُيستثنى من تطبيق هذا احلظر من خيضعون ألنظمة أو لوائح أخرى، 
وال يرسي عليهم أحكام نظام اخلدمة املدنية إال إذا كانت هي نفسها تفرض 

هذا احلظر.
وألن هذا االلتزام يرتبط بصفة املوظف العام فإنه ال يعتد باحلالة السابقة له 
عىل االلتحاق بالوظيفة، فإذا كان املوظف يامرس العمل التجاري قبل التحاقه 
توجد  ال  حيث   - الوظيفية  للواجبات  خمالفة  يعترب  ال  ذلك  فإن  بالوظيفة 
واجبات أصاًل النعدام العالقة الوظيفية - ما دام مل يستمر النشاط بشكيل فعيل 
بعد تويل الوظيفة، وهو صحيح ما قىض به ديوان املظامل يف هذا الشأن بقوله: 
»فإنه بعد دراسة الدائرة لالهتام وأدلته وجواب املتهم عنه واالطالع عىل ملف 
القضية تبني للدائرة عدم ثبوت ما أسند إىل املتهم من جهة االدعاء لوجاهة ما 
جاء بدفع املتهم من أن فتح املحل كان قبل التحاقه بالوظيفة ومل يشتغل بعدها، 

لعام  9))2/)/ق  رقم  القضية  يف  ))4)هـ  لعام  5))/د/ج/)/)  رقم  احلكم  راجع:   (((
))4)هـ، املؤيد من حمكمة االستئناف باحلكم رقم 52/إس/ج/) لعام ))4)هـ يف القضية 
رقم 60)/ق لعام ))4)هـ، بجلسة 0/25)/))4)هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اجلزائية 

لعام ))4)هـ، املجلد الثاين، ص 595. 
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وقد تبني للدائرة صحة ذلك الدفع.. وحيث مل يقدم االدعاء ما يدل عىل أن 
املتهم مارس العمل التجاري بعد أن التحق بالوظيفة العامة.. لذلك حكمت 

الدائرة بعدم إدانة.. بام نسب إليه من اشتغاله بالتجارة«))).
التجارة  بني  اجلمع  النظام  يمنع  »وحيث  بأنه:  الديوان  قىض  املقابل  ويف 
خيتار  أن  عليه  فإن  الوظيفة،  قبل  التجاري  العمل  كان  ولو  العامة  والوظيفة 
إحدى الوظيفتني، وحيث مل يفعل املتهم واستمر باجلمع بينهام وله يف الوظيفة 
بينهام، وحيث  منه إرصاره عىل اجلمع  الذي يؤخذ  األمر  العامة مدة طويلة، 
باملادة  الواردة  بالعقوبة  املعاقبة  فاعله  للنظام ويستحق  العمل خمالف  أن هذا 
حكمت  لذا  77))هـ  لعام   )4(( رقم  امللكي  املرسوم  من   )(( فقرة  األوىل 

الدائرة بثبوت خمالفة... الشتغاله بالتجارة حال كونه موظفًا عامًا«)2).
العام  املوظف  بصفة  يرتبط  االلتزام  هلذا  الشخيص  النطاق  فإن  وبالتايل 
وإذا كان ذلك ال يشكل تعقيدًا يف الوضع الطبيعي للموظف العام يف ممارسته 
املوظف  فيها  حيتفظ  التي  احلاالت  يف  تبدو  اإلشكالية  فإن  للوظيفة،  الفعلية 
بوظيفته غري أنه قد ال يامرسها فعاًل أو يامرسها يف القطاع اخلاص، مثال ذلك 
املوظف يف حالة اإلجازة االستثنائية أو املوظف املعار إىل جهة غري حكومية 
أو املوظف املبتعث وما شابه ذلك، فهنا وإن كان املوظف حيمل صفة املوظف 
العام باعتبار أنه عىل وظيفة ثابتة يف امليزانية العامة... وأنه ال جيوز شغلها عن 
طريق التعيني أو النقل أو الرتقية، غري أنه يمكن القول إنه منقطع الصلة بالعمل 

راجع: احلكم رقم 7)/ج/) لعام 5)4)هـ، يف القضية رقم 0)/4/ق لعام 5)4)هـ، املؤيد   (((
من حمكمة االستئناف باحلكم رقم )2/إس/ج/)/4 لعام 5)4)هـ، بجلسة 6/)/5)4)هـ، 

جمموعة األحكام واملبادئ اجلزائية لعام 5)4)هـ، املجلد الثاين، ص 092).
راجع: احلكم رقم 420/د/ج/)) لعام 428)هـ، يف القضية رقم ))4)/)/ق لعام 428)هـ،   (2(
املؤيد بحكم االستئناف رقم 420/اس/2 لعام 429)هـ، بجلسة 0)/429/7)هـ، جمموعة 

األحكام واملبادئ اجلزائية لعام 429)هـ، ج2، ص )75.
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املرافق  إجازة  أو  استثنائية  إجازة  احلاصل عىل  املوظف  ففي حالة  الوظيفي، 
 ((48( املادة  نصت  حيث  معينة،  ملدة  متامًا  الوظيفي  العمل  عن  ينقطع  فإنه 
املوظف  منح  املختص  الوزير  بقرار من  أنه: »جيوز  اجلديدة عىل  الالئحة  من 
سنتني  عىل  مدهتا  تزيد  ال  استثنائية  إجازة  احلكومية  اجلهة  تقبلها  ألسباب 
خالل )مخس( سنوات سواء كانت ملدة متصلة أو ملدد متفرقة«، ونصت املادة 
)49)( عىل أنه: »تستحق املوظفة السعودية التي ترغب يف مرافقة زوجها أو 
التي  احلكومية  اجلهة  من  بقرار  استثنائية  إجازة  اخلارج  إىل  رشعًا  يعوهلا  من 
تتبعها وذلك بقدر مدة املرافقة وبحد أقىص ال يتجاوز عرش سنوات متصلة 
أو منفصلة طوال خدمتها الوظيفية ويعامل زوج املبتعثة للدراسة يف اخلارج 
أو أحد حمارمها الرشعيني إذا كان من املوظفني املشمولني بنظام اخلدمة املدنية 

وفق ذلك«))).
فهل يف هذه احلالة وما شاهبها يمكن أن يكون احلظر ساريًا عىل املوظف؟ 
أعتقد أنه يف مثل هذه احلاالت ال توجد خمالفة للحظر الوارد يف النظام ذلك 
النتفاء علة احلظر، فمامرسة التجارة ليست ممنوعة لذاهتا، فهو كام قىض ديوان 
املظامل بأنه: »وبام أن لويل األمر سلطة يف تقييد بعض املباحات ألجل املصلحة 
قد  الوظيفية احلكومية  األنظمة  فإن  فقهًا ونظامًا، وعليه  مقرر  العامة كام هو 

رقم  املدنية  اخلدمة  جملس  بقرار  الصادرة  اإلجازات  الئحة  من   )20( املادة  سابقًا:  راجع   (((
)/7)0) وتاريخ 426/2/26)هـ، واملعمول هبا بتاريخ 5)/426/5)هـ والتي نصت عىل 
أنه: »جيوز بقرار من الوزير املختص منح املوظف ألسباب تقبلها اجلهة إجازة استثنائية بدون 
راتب ال تزيد مدهتا عىل سنة خالل مخس سنوات سواء كانت لفرتة متصلة أو لفرتات متفرقة 
للموظفة  بالنسبة  أنه  تزيد عىل سنة أخرى، عىل  ملدد ال  أو  ملدة  املدنية متديدها  اخلدمة  ولوزير 
اجلهة  من  بقرار  متنح  اخلارج  إىل  يعوهلا رشعًا  من  أو  مرافقة زوجها  ترغب يف  التي  السعودية 
التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة املرافقة وبحد أقىص ال يتجاوز عرش 
سنوات متصلة أو منفصلة طوال احلياة الوظيفية، ويعامل زوج املبتعثة للدراسة يف اخلارج أو 

أحد حمارمها الرشعيني إذا كان من موظفي اخلدمة املدنية وفق هذه القواعد«.
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للقيام  املوظف  يتفرغ  بأن  العامة  الوظيفة  محاية  اهتامماهتا  مقدمة  يف  جعلت 
بأعامل وظيفته، وملا كان مجع املوظف بني عمله احلكومي وبني ممارسة بعض 
األنشطة يف القطاع اخلاص سوف يؤدي إىل عدم انضباطه يف العمل احلكومي، 
للمواطنني  القطاع اخلاص  العمل يف  التأثري عىل فرص  إىل  كام سيودي ذلك 
منها ومن االشتغال  املوظف  النظام  منع  فقد  املوظفني، فمن أجل ذلك  غري 

بالتجارة، وهي وإن مل تكن جريمة إال أهنا خمالفة لرصيح النظام«))).
فاألعامل التجارية من املباحات املقيدة بالنص، ليس إال، وعليه فإن علة 
احلظر - عىل اعتبار أهنا صحيحة - غري موجودة يف هذه احلاالت وما شاهبها 
ويف هذه احلالة ال تعد ممارسة املوظف لألعامل التجارية تقع حتت احلظر الوارد 

يف نظام اخلدمة املدنية.
وأيضًا يف حالة املوظف املعار إىل جهة خاصة فإنه وإن كان كام نصت املادة 
))8( من الالئحة اجلديدة عىل أن: »حيتفظ املوظف املعار بوظيفته ومرتبتها 
األصلية طيلة مدة اإلعارة، وال جيوز شغلها بغريه عن طريق التعيني أو الرتقية 
أو النقل، وجيوز اإلعارة أو االستعارة أو التكليف عليها وفق الضوابط املنظمة 
لذلك«)2)، إال أن املوظف ال يطبق عليه إال نظام اجلهة املعار إليها، ويف هذه 
احلالة ال يشمله احلظر ال نصًا وال علة - إال إذا كان معارًا إىل جهة تطبق نظام 
إىل  فور عودته  التجارية  األعامل  ينقطع عن  أن  عليه  ولكن   - املدنية  اخلدمة 

)2/489/س  رقم  االستئناف  وقضية  6)4)هـ،  لعام  725)/0)/ق  رقم  القضية  راجع:   (((
لعام 6)4)هـ، بجلسة 0/6)/6)4)هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اجلزائية لعام 6)4)هـ، 

املجلد الثاين ص 994. 
راجع: ذات املعنى يف الالئحة امللغاة واحلالية، حيث نصت املادة اخلامسة منها عىل أن: »حيتفظ   (2(
املعار بوظيفته ومرتبته األصلية طيلة مدة اإلعارة، وال جيوز شغلها بغريه عن طريق  املوظف 

التعيني أو الرتقية أو النقل وجيوز التكليف عليها وفق الئحة التكليف«.
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ممارسة الوظيفة العامة، وإال فإن سيعد يف هذه احلالة قد خالف احلظر الوارد 
نظامًا. 

وعليه فإن احلظر الوارد يف النظام جيب أعامله حالة ممارسة املوظف الوظيفة 
العامة فعليًا إعامالً للعلة الواردة للحظر، فكام سبق فإن األعامل التجارية ليست 

من األعامل املمنوعة لذاهتا وإنام لعلة قدرها املنظم لدواع املصلحة العامة.
وعىل العكس متامًا فإن هذا احلظر يطبق عىل ما استحدثته الالئحة اجلديدة 
من نظام االستعارة حيث نصت املادة )86( من الالئحة عىل أن: »االستعارة 
جهة  لدى  موقتًا  عماًل  املدنية  اخلدمة  بنظام  املشمول  غري  املوظف  عمل  هي 
أن:  عىل  منها   )87( املادة  ونصت  املدنية«،  اخلدمة  بنظام  مشمولة  حكومية 
»تكون استعارة املوظف بطلب من اجلهة املستعرية، ويصدر قرار االستعارة 
من الوزير املختص ملدة ال تزيد عىل ثالث سنوات، وجيوز جتديدها ملدة أو ملدد 

أخرى عىل أن ال تزيد مدة االستعارة املتصلة عن ست سنوات«.  
وأخريًا نصت املادة )90( من ذات الالئحة عىل أن: »ترسي عىل املوظف 
املستعار األحكام املعمول هبا يف اجلهة املستعرية عدا إهناء اخلدمة حيث يكون 

ذلك من صالحية جهة عمله األصلية«.

املطلب الثاين: نطاق األعامل التجارية املحظورة عىل املوظف:
النصوص  حتليل  إىل  الرجوع  جيب  للحظر  املوضوعي  النطاق  لتحديد 
املنظمة لذلك، حيث نصت املادة )))( من نظام اخلدمة املدنية عىل أنه: »جيب 

عىل املوظف أن يتمنع عن:
أ - االشتغال بالتجارة بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.

ب - االشرتاك يف تأسيس رشكات أو قبول عضوية جمالس إدارهتا أو أي 
بمقتىض  احلكومة، وجيوز  من  معينًا  كان  إذا  إال  أو يف حمل جتاري  فيها  عمل 
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الئحة يصدرها جملس الوزراء اإلذن للموظفني بالعمل يف القطاع اخلاص يف 
غري أوقات الدوام الرسمي«.

عىل  حيظر  أنه  عىل  ونصت  اجلديدة  الالئحة  من   )209( املادة  وجاءت 
املوظف ما يأيت:

»5- االشتغال بالتجارة.
6- االشرتاك يف تأسيس رشكات أو قبول عضوية جمالس إدارهتا أو العمل 

فيها إال إذا كان معينًا من احلكومة«.
وعليه فالالئحة مل تأت بجديد فوق ما أتت به املادة )))( من النظام - مما 
الواجبات  الشأن -)))، عىل عكس الئحة  كان يمكن االستغناء عنها يف هذا 
الوظيفية امللغاة والتي كانت أكثر تفصياًل حيث أشارت إىل أنه: »حيظر عىل أي 
موظف أن يزاول نشاطًا يؤدي إىل اكتساب صفة التاجر؛ كأن يبارش الرشاء من 
أجل البيع عىل سبيل االحرتاف، أو أن يكون مقاوالً متعهدًا للتوريد أو دالالً 

أو رصافًا أو وكياًل بالعاملة.
ويعد اشتغاالً بالتجارة وفق أحكام النظام عىل سبيل املثال:

أ - قيام املوظف بتسجيل حمل جتاري باسم القارص الذي تشمله واليته أو 
وصايته.

ب - االستمرار يف رشاء املنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغيريه.
ج - كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع باملزايدة.

د - كل عمل يتعلق باملصارفة أو الداللة )السمرسة(.
هـ - العقود والتعهدات التي يكون فيها املوظف مقاوالً أو موردًا«.

النظام  أو إجراءات  تبيان تفاصيل  النظام وإنام  التنفيذية ليست ترداد ما قرره  الالئحة  فوظيفة   (((
بل إن املالحظ أن الالئحة قد اقتطعت تفاصيل ما أورده النظام بقوله يف الفقرة )أ( االشتغال 
بالتجارة بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، وكذلك ما ورد يف الفقرة )ب( من حذف عبارة أو يف 

حمل جتاري وهذا غري جائز من الناحية النظامية.
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عىل أنه ويف ضوء النظام والالئحة اجلديدة فام هو املقصود بالتجارة؟ وما 
هو املقصود بشكل مبارش أو غري مبارش وفقًا للنظام؟

مفهومها  عن  خيتلف  القانوين  مفهومها  جتارة  كلمة  بأن  الفقه  يرى 
الثروات  بتداول  املتعلقة  العمليات  عىل  فقط  يشتمل  الذي  االقتصادي، 
وتوزيعها، يف حني يتسع مفهوم مصطلح التجارة يف النظام القانوين إىل معنى 
أوسع من هذا ليمتد إىل العمليات املتعلقة بالصناعة فاملفهوم القانوين يشمل 
املعامالت  بعض  أيضًا  يشمل  كام  والصناعية،  التجارية  العمليات  دفتيه  بني 
من  الكمبيالة  أي  احلوالة  سند  كاعتبار  السابق  باملفهوم  عالقة  هلا  ليس  التي 
قبيل األعامل التجارية كام نص عىل ذلك نظام املحكمة التجارية يف اململكة))). 
والتجارة الواردة يف النص جاءت بإطالق، مما يعني أن املقصود منها حظر 
أية حال  التاجر، وعىل  اكتساب صفة  التجارية دون متطلب  ممارسة األعامل 
التاجر  وعن  التجارية  األعامل  موجزة عن  فكرة  إعطاء  الالزم  من  أنه  فنجد 
والتطبيقات  والئحته  النظام  يف  الواردة  النصوص  عىل  ذلك  تطبيق  ثم  ومن 

القضائية وذلك كام ييل.

راجع: د. حممد حسن اجلرب، القانون التجاري السعودي، ط4، 7)4)هـ، 996)، ص)، ود.   (((
عبد اهلادي حممد الغامدي، القانون التجاري السعودي، ط)، 7)4)هـ، 6)20م، ص25.
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أول: األعمل التجارية:
1- التحديد النظامي لألعمل التجارية:

مل يضع املنظم السعودي تعريفًا حمددًا لألعامل التجارية شأنه يف ذلك شأن 
القانون الفرنيس))) والقانون املرصي)2)، بل اكتفى بذكر األعامل التجارية - 
عىل سبيل املثال - وفقًا ملا جاء يف املادة )2( من النظام التجاري - املحكمة 
التجارية -حيث نصت عىل ما ييل: »يعترب من األعامل التجارية كل ما هو أٍت: 

(1) V. Code de commerce Article L110-1, Modifie par Lion 2013100-du 28 janvier 
2013-art. 22. 
La loi répute actes de commerce:
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les 
avoir travaillés et mis en oeuvre;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que 
l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre 
en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la 
vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés 
immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre 
ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements 
de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de 
gestion de monnaie électronique et tout service de paiement;
8° Toutes les opérations de banques publiques;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change.

راجع: املادة )4( من قانون التجارة املرصي رقم 7) لسنة 999)م، والتي نصت عىل أنه: »يعد   (2(
عماًل جتاريًا:

أ- رشاء املنقوالت أيًا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجريها بذاهتا أو بعد هتيئتها يف صورة أخرى، 
وكذلك بيع أو تأجري هذه املنقوالت.

ب- استئجار املنقوالت بقصد تأجريها وكذلك تأجري هذه املنقوالت.
ج- تأسيس الرشكات التجارية«. وراجع أيضًا: املادتني )5(،)6( من ذات النظام.
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أ - كل رشاء بضاعة أو غالل أو مأكوالت وغريها ألجل بيعها بحاهلا أو بعد 
يتعلق  عمل  أو  أشياء  بتوريد  تعهد  أو  مقاولة  كل  ب-  فيها.  وعمل  صناعة 
بالتجارة بالعمولة أو النقل برًا أو بحرًا أو يتعلق باملحالت واملكاتب التجارية 
وحمالت البيع باملزايدة يعني احلراج. ج- كل ما يتعلق بسندات احلوالة بأنواعها 
أو بالرصافة والداللة )السمرسة(. د- مجيع العقود والتعهدات احلاصلة بني 
التجار واملتسببني والسامرسة والصيارف والوكالء بأنواعهم ومجيع املقاوالت 
املتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان املقاول متعهدًا بتوريد املؤن واألدوات 
الالزمة هلا. هـ- كل عمل يتعلق بإنشاء سفن جتارية أو رشاعية وإصالحها أو 
بيعها أو رشائها يف الداخل واخلارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجريها أو 
بيع أو ابتياع آالهتا وأدواهتا ولوازمها وأجرة عامهلا ورواتب مالحيها وخدمها 
وكل إقراض أو استقراض جيري عىل السفينة أو شحنها وكل عقود الضامنات 

املتعلقة هبا ومجيع املقاوالت املتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية«))). 
واملالحظ هنا أن املنظم السعودي مل يذكر هذه األعامل عىل سبيل احلرص 
بل عىل سبيل املثال حيث كان ذلك واضحًا يف صياغة املادة )2(: »يعترب من 
األعامل التجارية كل ما هو أٍت...« فلم يكن بمقدور املنظم حرص كل األعامل 
التجارية بل ترك املجال مفتوحًا ليستوعب )مفهوم األعامل التجارية( ما قد 
الثانية، السيام وأن  املادة  يستجد من أعامل تتطابق مع ما رسده من أعامل يف 
قد  مما  الرسيع  والتطور  بالديناميكية  يتميز  التجارة  ميدان  يف  األعامل  جمال 
يؤدي إىل ظهور أنشطة وأعامل حديثة يف هذا امليدان مل يكن يف مقدور املنظم 
آنذاك التنبؤ هبا فينص عليها عىل وجه التحديد، وبالتايل عمد املنظم إىل ذكر 
بعض األعامل التي حتتوي عىل بعض العنارص واملعايري التي بنى عليها فقهاء 
النظام التجاري الصادر باملرسوم امللكي رقم 2)، وتاريخ 5)/)/50))هـ، جريدة  راجع:   (((
أم القرى العدد 47)، بتاريخ 22/)/50))هـ، املوافق 8/7/))9)م. جدير بالذكر أن هذا 

النظام صدر يف 6 أعداد من جريدة أم القرى، العدد 47) إىل العدد 52).
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القانون كمحددات للعمل التجاري. وبذلك يمكن االعتامد عىل تلك املعايري 
- بعضها أو كلها - كضوابط للتفرقة بني العمل التجاري والعمل املدين، كام 

سنوضحه فيام ييل.
2- التحديد الفقهي لألعمل التجارية:

عدة  وجدت  التجارية  لألعامل  تعريف  وضع  عن  املنظم  جتنب  وأمام 
معايري فقهية لتمييز األعامل التجارية عن األعامل املدنية، والتي تتمثل يف معيار 
التداول، ومعيار املرشوع أو املقاولة، ومعيار احلرفة وبيان  املضاربة، ومعيار 

ذلك بإجياز كام ييل:
أ/ معيار املضاربة)1):

يقوم معيار املضاربة عىل أساس أن األعامل التجارية أساسها السعي إىل 
بقصد  معني  عمل  يف  معني  رأسامل  وضع  تعني  واملضاربة  األرباح،  حتقيق 
الفرنيس  الفقيه  املعيار  هبذا  جاء  وقد  ذلك،  وراء  من  الربح  عىل  احلصول 
)لبوكان ورنبو( حيث تتضمن أن فكرة املضاربة هي معيار العمل التجاري)2)، 
فاملضاربة تعد العنرص األسايس الذي يميز العمل التجاري، أي قصد حتقيق 
الربح، فاملضاربة هي جوهر العمل، والتجارة ما هي إال عملية البحث عن 

الربح باملضاربة))).

راجع: د. عبد اهلادي حممد الغامدي، مرجع سابق، ص )4.  وراجع: د. حممد حسن اجلرب،   (((
مرجع سابق، ص 49، ود. باسم حممد صالح، القانون التجاري، القسم األول، مطبعة جامعة 

بغداد، 987)، ص 2). 
راجع: د. مساعد اجلبريي، رشح النظام التجاري السعودي، مكتبة امللك فهد الوطنية، ط2،   (2(

7)20، ص. )8.
راجع: د. محد اهلل حممد محد اهلل، القانون التجاري )األعامل التجارية - التاجر(، مكتبة القانون   (((

واالقتصاد الرياض، 4)4)، ص 40.
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وهذا املفهوم يشمل كل فعل من شأنه حتقيق فائدة مادية، فكل من يامرس 
األعامل التجارية هيدف إىل حتقيق الربح، ومن ثم فإن متييز األعامل التجارية 
يقصد  ال  التي  التجارية  العمليات  فإن  وعليه  اهلدف،  هذا  أساس  عىل  يقوم 
اخلريية  اجلمعيات  كأعامل  جتارية  أعامالً  تكون  ال  األرباح  حتقيق  ورائها  من 
التكلفة، وعليه فإن معيار  ببيعها ألعضائها بسعر  السلع وتقوم  التي تشرتي 
متييز األعامل التجارية عن األعامل املدنية يقوم عىل معيار املضاربة التي يكون 

أساسها اهلدف إىل حتقيق األرباح بغض النظر عن مآل ذلك.
لدول  التعاون  جملس  لدول  املوحد  التجارة  قانون  املعيار  هبذا  أخذ  وقد 
اخلليج العربية الصادر سنة )99)م إذ نص يف املادة الثالثة عىل أن: »األعامل 
غري  كان  ولو  املضاربة  بقصد  الشخص  هبا  يقوم  التي  األعامل  هي  التجارية 

تاجر«.
التجارية،  األعامل  أغلب  طبيعة  مع  يتفق  كان  وإن  املعيار،  ذلك  أن  غري 
إال أنه مل يسلم من النقد باعتبار أن اهلدف إىل حتقيق األرباح ليس خاصًا فقط 
باألعامل التجارية كأصحاب املهن احلرة، كام أن هناك بعض األعامل التجارية 
بطبيعتها كالكمبياالت والسندات، كام أن التاجر ليس كل ما يقوم به يقصد 
منه حتقيق األرباح، كبيع بعض السلع بقيمتها أو حتى بأقل من قيمتها، ولذلك 

مل يكن هذا املعيار كافيًا لتحديد ماهية األعامل التجارية.
ب/ معيار التداول)1):

ويقصد هبذا املعيار حركة السلع والنقود واألوراق التجارية، ووفقًا هلذا 
الثروات  تداول  عىل  تنطوي  التي  األعامل  هي  التجارية  األعامل  فإن  املعيار 
من  يعد  ثم  ومن  املستهلك،  إىل  وصوالً  املنتج  يد  من  خروجها  وقت  من 

راجع: د. عبد اهلادي حممد الغامدي، مرجع سابق، ص 44،  ود. حممد حسن اجلرب، مرجع   (((
سابق، ص 50، ود. باسم حممد صالح، مرجع سابق، ص 4).
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األعامل التجارية العمل الصناعي من إنتاج وتغيري للمواد لتحويلها إىل سلع 
استهالكية وما يتبع ذلك من أعامل، كنقل تلك السلع والرتويج هلا وغري ذلك 
من األعامل، أما ما يرد عىل الثروات قبل تداوهلا فال يعد عماًل جتاريًا كاألعامل 

الزراعية ونشاط أصحاب املهن احلرة.
غري أن ذلك املعيار أيضًا كان قارصًا عن تفسري بعض األعامل التجارية، 
كأعامل املنتج األول والذي يستبعدها املعيار من صفة األعامل التجارية مع أنه 
أول من يضع السلع واملنتجات للتداول، كام أنه أضفى صفة األعامل التجارية 
عىل أعامل ال تعد جتارية كتداول السلع بني اجلمعيات وبني أعضائها، كام أنه ال 
يستطيع تفسري التزام التاجر بالتعويض عن رضر تابعيه باعتباره عماًل جتاريًا.

وعليه فإن تداول الثروات - وهي يف حالة ركود واستقرار حيث ال يوجد 
للسلعة من مصدرها  املنتج األول  يعد أعامالً جتارية كعمل  بعد - ال  تداول 

الطبيعي ورشاء املستهلك هلا. 
ج/ معيار املرشوع أو املقاولة)1):

باالستناد  حتديدها  يمكن  التجارية  األعامل  أن  الفقهاء  من  البعض  يرى 
التي  األعامل  هي  التجارية  األعامل  أن  بمعنى  املقاولة،  أو  املرشوع  فكرة  إىل 
تتم عن طريق مرشوع ويقوم املرشوع التجاري عىل عنرصين مها االحرتاف، 
فإن  وعليه  والبرشية،  املادية  الوسائل  جمموع  يتضمن  مسبق  تنظيم  ووجود 
تتم يف  التجاري عليها ألنه ال  العمل  املنفردة ال يمكن إضفاء صفة  األعامل 

صورة مرشوع بالتصور السالف الذكر.
غري أن ذلك املعيار كان قارصًا عن تفسري بعض األعامل التي تعترب جتارية 
وال يشرتط ملامرستها أن تدار يف شكل مرشوع، وهو ما عددته املادة الثانية من 

راجع: د. عبد اهلادي حممد الغامدي، مرجع سابق، ص 45.  وراجع: د. حممد حسن اجلرب،   (((
مرجع سابق، ص )5، ود. باسم حممد صالح، مرجع سابق، ص 5).
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النظام التجاري، كام أن هناك بعض األعامل التي تدار عن طريق مرشوع غري 
أهنا ال متثل أعامالً جتارية كاملكاتب اهلندسية واالستشارية مثاًل، كام ال يستطيع 

هذا املعيار أن يفرس األعامل التجارية التي ال تتخذ شكل املرشوع.
د/ معيار احلرفة)1):

ويتخذ معيار احلرفة لتمييز األعامل التجارية، ويقصد بنظرية احلرفة هي 
تلك األعامل التي متارس بطريقة ثابتة ومنتظمة ومستمرة، والتي تستلزم بعض 
املظاهر اخلارجية كوجود حمل جتاري، واستخدام قوة عمل واتصال بالعمالء 

مع االستمرار يف العمل.
الذاتية وجتعل  النظرية أهنا متيل بالقانون التجاري نحو  ويعاب عىل هذه 
منه قانونًا حرفيًا فقط، كام أن املظاهر اخلارجية ال تكفي وحدها لتمييز العمل 
التجاري، فكل املهن تتطلب تلك املظاهر، كام أهنا خُترج من إطار العمليات 
التجارية بطبيعتها والتي ال  القانون التجاري - األعامَل  التجارية - ومن ثم 

متثل احرتافًا.
كام أن هذا املعيار مل يأت بتحديد دقيق ملفهوم االحرتاف الذي يمكن عليه 

متييز األعامل التجارية عن غريها. 
فاملعيار كام يقول البعض يتطلب رضورة التمييز بني احلرفة املدنية واحلرفة 
التجارية، حيث ال يمكن حتديد األخرية إال يف ضوء األعامل املكونة هلا، وهي 
األعامل التجارية، وهذا يقود إىل حلقة مفرغة، ألن احلرفة ال يمكن تعريفها 
حتديدها  يمكن  ال  األعامل  وهذه  هلا،  املكونة  األعامل  طبيعة  خالل  من  إال 

راجع: د. عبد اهلادي حممد الغامدي، مرجع سابق، ص 45.  وراجع: د. حممد حسن اجلرب،   (((
مرجع سابق، ص )5، ود. باسم حممد صالح، مرجع سابق، ص6).
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ومعرفتها، إال يف ضوء احلرفة التي تنظمها، ألهنا قد تكون جتارية وقد تكون 
مدنية))).

هـ/ معيار الباعث أو السبب)2):
عىل  الباعث  عنرص  إىل  التجارية  األعامل  حتديد  يف  يستند  املعيار  وهذا 
العمل، فإذا كان الباعث جتاريًا كان العمل جتاريًا، وإال فإنه يكون عماًل مدنيًا.
غري أن هذا املعيار مل يسلم أيضًا من النقد باعتبار أن الباعث أمر معنوي 
وكامن يف النفس ومن العسري فعاًل التحقق من حتديد نوع الباعث، كام أن النظام 
قد اعتمد بعض األعامل التجارية دون النظر إىل الباعث كاألوراق التجارية. 
هذا، واألهم يف نقد هذا املعيار أنه مل حيدد بشكل موضوعي متى يمكن القول 
بأن الباعث كان جتاريًا أم ال، وعليه فإن هذا املعيار جيعل من تقدير الشخص 
األعامل  موضوعية  مع  يتناىف  وهذا  التجارية،  األعامل  لتحديد  معيارًا  ذاته 
التجارية ويوقف حتديد العمل التجاري عىل إرادة القائم بالعمل، وهذا يتناىف 

مع استقرار األوضاع القانونية.
وعليه فإن الفقه مل يتفق عىل معيار حمدد لتمييز األعامل التجارية عن األعامل 
األعامل  لتحديد  املعايري مجيعها صاحلة  إن هذه  القول  يمكن  أنه  املدنية، غري 
التجارية، ويمكن االستعانة بكل منها يف حتديد العمل التجاري دون استبعاد 
املعايري األخرى، فهي تكمل بعضها)))، فهو كام يقول البعض - )وذلك بشكل 

للنرش  الثقافة  دار  التجاري، اجلزء األول،  القانون  الوسيط يف رشح  العكييل،  د. عزيز  راجع:   (((
والتوزيع، عامن، 2)20، ص74. وراجع أيضًا: د. عدنان العمر، ود. درويش درويش، رشح 

النظام التجاري السعودي، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 7)20، ص64.
راجع: د. باسم حممد صالح، مرجع سابق، ص 7).  (2(

راجع أيضًا: د. عبد اهلادي حممد الغامدي، مرجع سابق، ص 46.  (((
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عام())): »إال أن عدم وجود نظرية شاملة يف ماهية العمل التجاري ال يعني 
الفكرة  األثر يف تطور  يعترب عديم  اقرتح من مقاييس هبذا اخلصوص  ما  بأن 
القانونية عن ماهية العمل التجاري، فكل عمل ينطوي يف الواقع عىل فكرة 
املضاربة والسعي وراء حتقيق الربح، ومن يامرس العمل التجاري فإنام يقوم 
به عادة عىل سبيل االحرتاف، وإن النشاط التجاري ال يمكن تصوره بدون 

مفهوم التداول للثروة أو قيام مرشوع جتاري منظم فنيًا وعلميًا«)2).
أعامل  إىل:  التجارية  األعامل  الفقه  قسم  فقد  املعايري  هذه  ضوء  ويف  هذا 
بالتبعية،  جتارية  وأعامل  األصلية،  التجارية  األعامل  وهي  بطبيعتها،  جتارية 

وأعامل جتارية خمتلطة.
 واألوىل تعني األعامل التجارية لذاهتا برصف النظر عن صفة القائم هبا، 
وتشتمل عىل األعامل التجارية املنفردة التي تعترب عماًل جتاريًا حتى ولو وقعت 
ملرة واحدة أي ال يشرتط تكرار القيام هبا لكي تصبح جتارية، كام أنه ال يشرتط 
يف القائم هبا صفة التاجر، بل قد يقوم هبا شخص عادي ومع ذلك تعترب هذه 
املحكمة  لنظام  وفقًا  األعامل  من  الطائفة  هذه  حتت  ويندرج  جتارية،  األعامل 

التجارية ما ييل:
- رشاء املنقوالت ألجل بيعها أو تأجريها بحاهلا أو بعد التعديل والصناعة 

فيها، حيث يشرتط يف هذه النوع من األعامل ثالثة رشوط: 
)- أن يوجد رشاء.

2-أن يرد هذا الرشاء عىل منقول.
)-أن يكون هذا الرشاء بنية وقصد البيع والعربة هنا بالقصد وقت الرشاء 
حتى ولو مل يتم البيع بالفعل الحقًا، طاملا توافرت نية البيع وقت الرشاء. 

اإلضافة من قبل الباحَثني؛ ألن التعميم املطلق يؤدي إىل تصور غري صحيح من أن كل عمل   (((
جتاري جيب أن يشتمل عىل تلك الصور، وهذا غري صحيح.

راجع: د. باسم حممد صالح، مرجع سابق، ص 7).  (2(
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التجارية(  أيضًا سندات احلوالة )األوراق  - ويندرج حتت هذه األعامل 
واملتمثلة يف الكمبيالة والسند ألمر والشيك، وكذلك أعامل البنوك والرصف، 
والسمرسة، وأعامل التجارة البحرية، واألعامل األخرى التي تكون عىل شكل 
مقاولة بحيث ال تكتسب صفة األعامل التجارية إال إذا متت عىل شكل املقاولة.
 أما األعامل األخرى بالتبعية فهي تلك األعامل التي تعد بطبيعتها مدنية، 
بشئونه  تتصل  تاجر  من  لصدورها  التجارية  األعامل  صفة  تكتسب  أهنا  غري 

التجارية.
  أما األعامل التجارية املختلطة فهي تلك األعامل التي تكون جتارية يف 
جانب أحد األطراف، ومدنية يف جانب الطرف اآلخر، وذلك حسب طبيعة 
العمل نفسه، فعقد البيع مثاًل قد يكون عماًل جتاريًا بالنسبة للمشرتي إذا كان 
يقوم بالرشاء من أجل البيع، ويكون مدنيًا بالنسبة للبائع كاملزارع الذي يبيع 

منتجاته الزراعية))).
ويف ضوء ما سبق ويف ضوء النص القانوين الوارد يف نظام اخلدمة املدنية 
فإنه حيظر عىل املوظف ممارسة األعامل التجارية وفقًا للمعايري السابقة، وبأي 
صورة من الصور سواء كانت أعامالً منفردة أو كانت أعامالً يف صورة مرشوع، 
بمامرسة  مبارشة  بنفسه  املوظف  قيام  يعني  بام  مبارش،  بشكل  كانت  وسواء 
العمل التجاري، أو كان ذلك بوساطة غريه بشكل مسترت ويكون إثبات ذلك 

من خالل ظروف كل حالة عىل حدة.
الوظيفية(  الواجبات  )الئحة  امللغاة  الالئحة  أن  إىل  اإلشارة  وجتب  هذا 
نشاطًا  يزاول  أن  موظف  أي  عىل  »حيظر  أنه:  الثالثة  مادهتا  يف  حتدد  كانت 
يؤدي إىل اكتساب صفة التاجر؛ كأن يبارش الرشاء من أجل البيع عىل سبيل 
االحرتاف، وبالتايل كان يستبعد من هذا احلظر من يبارش األعامل التجارية يف 

راجع يف عرض هذا: د. عبد اهلادي حممد الغامدي، مرجع سابق، ص 57 وما بعدها.  (((
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احلالة التي ال تؤدي إىل اكتساب صفة التاجر، فكان وفقًا لذلك ال تعد ممارسة 
األمر  لالئحة؛  وفقًا  حمظورة  عارض  بشكل  أو  واحدة  ملرة  التجارية  األعامل 
الذي جعل قضاء ديوان املظامل يقيض بأنه: »وبالنظر لواقع القضية جتد الدائرة 
ذلك  يرقى  ال  ومعارفه  زمالئه  لبعض  معدودة  سيارات  ببيع  قام  املتهم  أن 
التاجر، وكون  أنه ال يكسب فاعله صفة  بالتجارة، كام  لدرجة كونه اشتغاالً 
املتهم ال يملك سجالت جتارية، ومل يضبط عليه سوى حاالت معدودة لبيع 
السيارات ومل يكن عمله هبا عىل سبيل االحرتاف املستمر، فهذا فعل حيصل 
ألفراد كثري من الناس مما جيعله عماًل مدنيًا ال جتاريًا؛ وتأسيسًا عىل ما سبق، 

األمر الذي تنتهي معه الدائرة إىل عدم إدانة املتهم بام نسب إليه«))).
لكن هذا مل يعد مستقياًم يف ظل نص نظام اخلدمة املدنية والالئحة اجلديدة، 
وقعت  ولو  التجارية  لألعامل  الفردية  املامرسات  كل  سيجعل  الذي  األمر 
الذي جيعل الالئحة اجلديدة أكثر تشددًا عىل  ملرة واحدة عماًل جتاريًا، األمر 

املوظف العام من هذه الناحية.
يف  االشرتاك  املوظف  عىل  حظرت  والتي  النظام  من  )ب(  الفقرة  أما   
تأسيس الرشكات أو قبول عضوية جملس إدارهتا أو أي عمل فيها أو يف حمل 

جتاري إال إذا كان معينًا من احلكومة.
وهذا النص مبدئيًا مطلق، فال جيوز للموظف االشرتاك يف تأسيس أي نوع 
الرشكات  الرشكات وكذلك  قانون  املنصوص عليها يف  الرشكات  أنواع  من 

وفقًا ملا أورده الفقه اإلسالمي حيث نصت املادة الثالثة منه عىل أنه:
»)- جيب أن تتخذ الرشكة التي تؤسس يف اململكة أحد األشكال اآلتية: 

لعام 4)4)هـ،  القضية رقم 228)/4/ق  لعام 5)4)هـ، يف  راجع: احلكم رقم 25/ج/)   (((
املؤيد بحكم االستئناف رقم 29/إس/ج/)/4 لعام 5)4)هـ، يف القضية رقم 747/ق لعام 

5)4)هـ، بجلسة 26/)/5)4)هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اجلزائية، ج)، ص 096). 
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أ- رشكة التضامن))).
ب- رشكة التوصية البسيطة)2).

ة))). ج- رشكة املحاصَّ
د- رشكة املسامهة)4).

هـ- الرشكة ذات املسؤولية املحدودة)5).
2- مع مراعاة أحكام الفقرة ))( من هذه املادة، تكون باطلة كل رشكة ال 
تتخذ أحد األشكال املذكورة يف الفقرة ))( من هذه املادة، ويكون األشخاص 
الذين تعاقدوا باسمها مسؤولني شخصيًا وبالتضامن عن االلتزامات الناشئة 

من هذا التعاقد.

»رشكة التضامن رشكة بني أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسئولني شخصيًا   (((
يف مجيع أمواهلم وبالتضامن عن ديون الرشكة والتزاماهتا ويكتسب الرشيك فيها صفة التاجر«. 
راجع: املادة )7)( من نظام الرشكات، الصادر باملرسوم امللكي رقم ) وتاريخ 28/)/7)4)هـ، 
 ،9( السنة  املوافق2/4)/5)20،  7/2/22)4)هـ،  بتاريخ  القرى،  أم  الرسمية،  اجلريدة 

العدد 4595.
»رشكة التوصية البسيطة رشكة تتكون من فريقني من الرشكاء يضم عىل األقل رشيكًا متضامنًا   (2(
رشيكًا  األقل  عىل  يضم  آخر  وفريق  والتزاماهتا،  الرشكة  ديون  عن  أمواله  مجيع  يف  ومسئوالً 
موصيًا ال يكون مسئوالً عن ديون الرشكة والتزاماهتا إال يف حدود حصته يف رأس مال الرشكة، 

وال يكتسب الرشيك املويص صفة التاجر«. راجع: املادة )8)( من نظام الرشكات.
إلجراءات  ختضع  وال  اعتبارية  بشخصية  تتمتع  وال  الغري  عن  تسترت  رشكة  املحاصة  »رشكة   (((

الشهر وال تقيد يف السجل التجاري«. راجع املادة )48( من نظام الرشكات.
»رشكة املسامهة رشكة رأسامهلا مقسم إىل أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وتكون الرشكة   (4(
املادة )52( من  الديون وااللتزامات املرتتبة عىل ممارسة نشاطها«. راجع  وحدها مسئولة عن 

نظام الرشكات. 
»الرشكات ذات املسئولية املحدودة رشكة ال يزيد عدد الرشكاء فيها عىل مخسني رشيكًا وتعد   (5(
الديون  عن  مسئولة  وحدها  الرشكة  وتكون  رشيك،  لكل  املالية  الذمة  عن  مستقلة  ذمتها 
الديون  تلك  عن  مسئول  فيها  الرشيك  أو  هلا  املالك  يكون  وال  عليها،  املرتتبة  وااللتزامات 

وااللتزامات«. راجع: املادة ))5)( من نظام الرشكات.
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)- ال تنطبق أحكام هذا النظام عىل الرشكات املعروفة يف الفقه اإلسالمي، 
الفقرة ))( من هذه  الواردة يف  وذلك ما مل تتخذ شكل رشكة من الرشكات 
املادة)))، أو عضوية جمالس إدارهتا أو عمل يف الرشكات، أو االشرتاك يف حمل 

جتاري«.
الرشكات،  تأسيس  يف  االشرتاك  املوظف  عىل  حمظورًا  يعد  ذلك  وعىل 
سواء تلك التي ختضع لنظام الرشكات، أو تلك التي ختضع للفقه اإلسالمي 

ما دامت متثل أعامالً جتارية. 
غري أن الفقرة )ب( من املادة )209( من الالئحة اجلديدة تناولت ما ال 
يعد من األعامل التجارية أو باألصح ما يسمح به من األعامل التجارية، وهو 
ذات ما كانت نصت عليه الئحة الواجبات الوظيفية، وقد نصت عىل ما ييل: 

»ال يعدُّ اشتغاالً بالتجارة ما ييل:
أ - بيع أو تأجري مالك العقار عقاره أو رشاء العقار ال لغرض البيع، وبيع 

مالك املزرعة أو املزارع فيها غلتها.
املسامهة والرشكات ذوات  ب - متلُّك احلصص واألسهم يف الرشكات 

املسؤولية املحدودة ورشكات التوصية.
ج - القيام بأعامل القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان املشمول 
بالقوامة أو الوصاية أو املوكل ممن تربطهم صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة 

الرابعة، ويشرتط أن يكون قيامه بذلك وفق اإلجراءات الرشعية.
قبيل  من  ويعد  الفكري،  أو  الفني  إنتاجه  املوظف  استغالل  أو  بيع   - د 
واملحاسبية  والقانونية  اهلندسية  الرأي واالستشارات  تقديم  الفكري  اإلنتاج 
وما شاهبها عىل أن ال يؤثر أو يتعارض ذلك مع أداء أعامل ومهامت الوظيفة 

التي يشغلها.

راجع: املادة ))( من نظام الرشكات.  (((
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هـ - حترير الشيكات والسندات والكمبياالت.
الفنية املساعدة والوظائف احلرفية حلرفهم  و - ممارسة شاغيل الوظائف 

خارج وقت الدوام الرسمي.
املادة اخلامسة: حيظر عىل املوظف القيام باألعامل املنصوص عليها يف املادة 

)4( من هذه الالئحة إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع هلا طرفًا فيها«.
وعليه فإن املادة املشار إليها استبعدت بعض األعامل من احلظر الوارد عىل 
ممارسة املوظف لألعامل التجارية، واحلقيقة أن كثريًا منها ال يعد عماًل جتاريًا 

وفقًا ملعايري األعامل التجارية، وهذه األعامل هي عىل الرتتيب املذكور آنفًا: 
- بيع أو تأجري مالك العقار عقاره أو رشاء العقار ال لغرض البيع، وبيع 
مالك املزرعة أو املزارع فيها غلتها، وتعليقًا عىل هذه احلالة فإهنا ال تعد أعامالً 
جتارية وفقًا ألي معيار من معايري األعامل التجارية، وبالتايل فإن هذا النص ال 
يضيف جديدًا يف هذا الشأن، غري أنه ال يمكن يف ذات الوقت إنكار فائدته يف 

تبيان أن ذلك ال يعد حمظورًا عىل املوظف ممارسته.
ذات  والرشكات  املسامهة  الرشكات  يف  واألسهم  احلصص  متلُّك   -
بأنه  املظامل  ديوان  قىض  فقد  وعليه  التوصية  ورشكات  املحدودة  املسئولية 
وحيث أن: »ما قاموا به هو جمرد مسامهة بأمواهلم لدى املستثمرين كبقية الناس 
مع حترير للشيكات والسندات للمسامهني وتنظيمها، وحيث ثبت للدائرة أن 
ما قام به املدعى عليهم ال يعد اشتغاالً بالتجارة وفقًا ملا ورد بالئحة الواجبات 
بتاريخ   )70(/(2(( رقم  املدنية  اخلدمة  وزارة  بتعميم  الصادر  الوظيفية 
4/))/427)هـ املادة الرابعة فقرة )ب-هـ( بأن متلك احلصص واألسهم يف 
التوصية وحترير  املسئولية))) ورشكات  املسامهة والرشكات ذوات  الرشكات 

هكذا وردت باألصل، وصحتها ذات املسئولية املحدودة.  (((
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الشيكات والسندات والكمبياالت ال يعد اشتغاالً بالتجارة األمر الذي تنتهي 
معه الدائرة إىل عدم إدانة املدعى عليهم«))).

وعليه فإن املحظور فقط عىل املوظف وفقًا لنظام الرشكات هو االشرتاك 
الالئحة  تكون  وبالتايل  املحاصة،  ورشكات  التضامن  رشكات  تأسيس  يف 
أوردته  الذي  القيد  النظام، وهذا  أورده  الذي  قيدًا عىل اإلطالق  أوردت  قد 
الالئحة ال شك أنه سيكون خمتَلفًا عليه فقهًا يف حتديد دور الالئحة التنفيذية 

للنظام مما يقتيض تدخاًل تنظيميًا يف هذا الشأن.
املشمول  كان  إذا  بأجر  ولو  والوكالة  والوصاية  القوامة  بأعامل  القيام   -
بالقوامة أو الوصاية أو املوكل ممن تربطهم صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة 

الرابعة، ويشرتط أن يكون قيامه بذلك وفق اإلجراءات الرشعية.
والقوامة هي: قيام الزوج عىل زوجته باحلامية والرعاية والصيانة والتدبري)2) 
شخص  إىل  القايض  هبا  يعهد  والية  وهي  القارص،  عىل  القوامة  تكون  وقد 
رشيد، ليقوم بام يصلح أمر القارص يف أموره املالية والوصاية هي: الوالية عىل 
مال القارص))) والوكالة هي: عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوين 
حلساب املوكل بمقابل أو بدونه وذلك إذا كان املشمولون بذلك تربطهم صلة 

7)4/7/ق  رقم  القضية  يف  ))4)هـ  لعام  80/د/ج/5)  رقم  املظامل  ديوان  حكم  راجع:   (((
القضية  يف  2)4)هـ،  لعام   6/(4 رقم  باحلكم  االستئناف  حمكمة  من  املؤيد  0)4)هـ،  لعام 
االستئنافية رقم 2807/ق لعام ))4)هـ، بجلسة ))/2/2)4)هـ. راجع: جمموعة األحكام 

واملبادئ اجلزائية لعام 2)4)هـ، ج2، ص )85.
راجع لنفصيل معنى القوامة: د. عمران مجال حسن، مفهوم القوامة يف الرشيعة اإلسالمية، جملة   (2(

www.iasj.net ،الدراسات اإلنسانية، جامعة كركوك، العدد2، السنة6، ))20م
رسالة  اإلسالمي،  الفقه  يف  الوصاية  ربابعة،  سعيد  حممد  اهلل  عبد  د.  الوالية:  لتفصيل  راجع   (((

دكتوراه، 2005، ص 7) وما بعدها.
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قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وهذه الدرجات قد حددهتا املادة األوىل 
من الالئحة اجلديدة حيث ذكرت أن األقارب حتى الدرجة الرابعة هم))):

- الدرجة األوىل: اآلباء واألمهات واألجداد واجلدات وإن علوا.
- الدرجة الثانية: األوالد وأوالدهم وإن نزلوا.

- الدرجة الثالثة: األخوة واألخوات األشقاء أو ألب أو ألم وأوالدهم 
وأوالد أوالدهم.

واخلاالت  واألخوال  وأوالدهم،  والعامت،  األعامم  الرابعة:  الدرجة   -
وأوالدهم.

وبالتايل تكون هذه الدرجات األربع مما يسمح للموظف بأن يكون قياًم أو 
وصيًا أو وكياًل هلم حتى ولو بأجر، لكن السؤال هال جيوز أن يامرس التجارة 

نيابة عنهم؟
يبدو أن ديوان املظامل قد استقر عىل أن ممارسة التجارة عن هؤالء ال جتوز، 
عن  أفصح  وقد  التجارية  غري  املعامالت  عىل  فقط  وارد  االستثناء  أن  حيث 
من  عرشة  الثالثة  املادة  نصت  »وحيث  بأنه:  فيه  قىض  الذي  حكمه  يف  ذلك 
نظام اخلدمة املدنية عىل أنه جيب عىل املوظف أن يمتنع عن االشتغال بالتجارة 
مادته  يف  إليها  املشار  النظام  الئحة  نصت  كام  مبارشة  غري  أو  مبارشة  بطريقة 
املثال:  النظام عىل سبيل  بالتجارة وفق أحكام  اشتغاالً  يعد  بأنه  )))/أ/ج( 
أو  واليته  تشمله  الذي  القارص  باسم  جتاري  حمل  بتسجيل  املوظف  قيام  »أ. 
وصايته... ج- كل ما يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع باملزايدة«. وحيث 
املادة  يف  ورد  كام  بالوكالة  أقاربه  أحد  لصالح  بالعمل  للموظف  السامح  أن 
)))/2/ج( من لوائح اخلدمة املدنية هو استثناء ال جيوز التوسع فيه بحيث 
املالحظ أن الالئحة فرقت بني القرابة أو النسب مع أن القرابة من النسب، جاء يف لسان العرب   (((
البن منظور »نسب: النسب: نسب القرابات، وهو واحد األنساب. ابن سيده: النسبة والنسبة 

والنسب: القرابة«. راجع لسان العرب البن منظور، دار صادر، )200م.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
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يصبح املوظف تاجرًا حتت ستار الوكالة أو القوامة وإال أضحى االستثناء هو 
بالتجارة  االشتغال  احلكمة من حظر  النظام وهيدد  مع  يتناىف  أنه  كام  القاعدة 
عىل املوظف بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، وحيث استقر قضاء الديوان عىل 
فيه  التوسع  جيوز  وال  الرضورة  أوجبته  استثناء  )))/2/ج(  املادة  نص  أن 
ورقم  ))4)هـ،  لعام  ))))/ت/)(  رقم  التدقيق  هيئة  أحكام  يف  ورد  كام 
207/ت/)( لعام 4)4)هـ، ورقم 7)4/ت/)( لعام 6)4)هـ، لذا فإن 
الدائرة تنتهي إىل أن املدعى عليه قد خالف أحكام املرسوم امللكي رقم ))4) 
بتاريخ 9)/))/77))هـ وتدينه بام نسب إليه من االشتغال بالتجارة حال 

كونه موظفًا عامًا«))).
واجلدير بالذكر أن الدائرة كانت قد حكمت بحكمها رقم 5))/د/ج/4) 
لعام 429)هـ بعدم إدانة املدعى عليه بام نسب إليه من االشتغال بالتجارة ألن 
ذلك يتامشى مع املادة )))/2( والتي جعلت القوامة والوصاية والوكالة... 
اعرتاض  عىل  بناًء  االستئناف  حمكمة  أن  غري  بالتجارة  االشتغال  من  يعد  ال 
ممثل االدعاء قضت يف احلكم رقم 505/إس/2 لعام 0)4) نقضت احلكم 
عىل أساس أنه: »خيالف ما استقر عليه الديوان يف هذا املجال حيث إن النظام 
جواز  النظام  وقرص  مبارشة  وغري  مبارشة  بطريقة  التجاري  العمل  حيظر 
الوكالة للموظف عمن تربطه به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة عىل استالم 
حقوق معينة أو توقيع يف قضايا حمددة«، ومن ثم التزمت الدائرة بمالحظات 

االستئناف وحكمت بإدانة املوظف)2).

08)/4/ق  رقم  القضية  يف  0)4)هـ،  لعام  695/د/ج/4  رقم  املظامل  ديوان  حكم  راجع:   (((
بجلسة  ))4)هـ،  لعام  27)/إس/9  رقم  باحلكم  االستئناف  من  املؤيد  429)هـ،  لعام 
2)/2)/))4)هـ، راجع: جمموعة األحكام واملبادئ اجلزائية لعام ))4)هـ، ج2، ص 725.

راجع: ص 728، 729 من ذات احلكم السابق.  (2(



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
274

أبعاد التزام الموظف العام بعدم ممارسة التجارة

وتعليقًا عىل ذلك االجتهاد فإنه وإن كان اجتهادًا صحيحًا إال أنه اجتهاد 
حمكمة  ذكرت  كام  لالستثناء  معينة  حاالت  حيدد  مل  النص  أن  كام  النص،  مع 
االستئناف، ولذلك نرى احلاجة إىل تدخل نظامي ملعاجلة هذه احلاالت بحيث 
يكون االستثناء حمدودًا بضوابط معينة، ذلك إذا كان التوجه نحو اإلبقاء عىل 

هذا االلتزام أصاًل.
 أما الفقرة )د.( والتي نصت عىل أنه بيع أو استغالل املوظف إنتاجه الفني 
أو الفكري ال يعد من األعامل املحظورة، وذكرت أن من قبيل اإلنتاج الفكري 
عىل  شاهبها  وما  واملحاسبية  والقانونية  اهلندسية  واالستشارات  الرأي  تقديم 
يشغلها،  التي  الوظيفة  ومهامت  أعامل  أداء  مع  ذلك  يتعارض  أو  يؤثر  ال  أن 
فهذه األعامل مستقر عىل أهنا أعامل مهنية وليست جتارية، وتعد مسموحًا هبا 
املظامل  ديوان  العامة ويف هذا قىض  الوظيفة  أعامل  مع  تتعارض  أو  تؤثر  مل  ما 
عليه  نصت  ما  حسب  جتاريًا  عماًل  يعد  ال  االعرتاضية  اللوائح  »إعداد  بأن: 
املادة األوىل والثانية من نظام املحكمة التجارية الصادر باملرسوم امللكي رقم 
)م/2)( بتاريخ 5)/)/50))هـ،.. وال ينال من ذلك توقيع املتهم عىل عقد 
بصفته ممثاًل لدار املحاماة حيث أن وصف التمثيل لدار املحاماة ال يعد عماًل 

جتاريًا.. لذلك حكمت الدائرة بعدم إدانة...بام نسب إليه«))).
وعليه وفقًا لنص املادة )))/ب( من النظام فإن االشرتاك يف تأسيس أي 
االستثناءات  غري  يف  الرشكات  نظام  عليه  نص  ملا  وفقًا  الرشكات  من  رشكة 
املدنية، ومن ثم يستحق  املقررة جيعل املوظف مرتكبًا ملا حظره نظام اخلدمة 
توقيع العقوبة املقررة يف النظام، وهي ما قرره املرسوم امللكي رقم )4 لسنة 
ال  مالية  بغرامة  »يعاقب  أن:  عىل  نصت  والتي  منه  األوىل  املادة  يف  77))هـ 
تقل عن ألف ريال وال تزيد عن عرشة آالف ريال. )- املوظفون الرسميون 

لعام  القضية رقم 67/)/ق  لعام ))4)هـ يف  املظامل رقم 29/د/ج/2  ديوان  راجع: حكم   (((
بجلسة  ))4)هـ،  0)4/إس/9/لعام  رقم  باحلكم  االستئناف  حمكمة  من  املؤيد  ))4)هـ، 

0)/2)/))4)هـ. راجع: جمموعة األحكام واملبادئ اجلزائية، ج2، ص 2)7.
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الذين يشتغلون بالتجارة، وكذلك الذين يشتغلون منهم باملهن احلرة دون إذن 
نظامي«.

اجلرائم  هذه  يف  املوظف  مع  بالتحقيق  املختصة  اجلهة  كانت  ولقد  هذا، 
هي هيئة الرقابة والتحقيق حيث نصت املادة الثانية من مواد اإلصدار لنظام 
باإلضافة  الرقابة والتحقيق  أن: »تتوىل هيئة  لعام 402)هـ عىل  املظامل  ديوان 
إىل االختصاصات املسندة إليها التحقيق يف جرائم الرشوة والتزوير واجلرائم 
املنصوص عليها يف املرسوم امللكي رقم )4 وتاريخ 29/))/77))هـ«))).

فقد  باالدعاء  املختصة  واهليئات  القضاء  هيكلية  لتنظيم  وفقًا  أنه  غري 
سحب من هيئة الرقابة والتحقيق هذا االختصاص وأسند إىل هيئة التحقيق 
واالدعاء العام )النيابة العامة حاليًا()2) حيث نص املرسوم امللكي رقم م/4 
وتاريخ 5/)/))4)هـ يف أوالً عىل: »إلغاء املادة الثانية من املرسوم امللكي 
رقم م/)5 بتاريخ 7)/402/7)هـ التي تنص عىل أن: »تتوىل هيئة الرقابة 
والتحقيق باإلضافة إىل االختصاصات املسندة إليها التحقيق يف جرائم الرشوة 
وتاريخ   4( رقم  امللكي  املرسوم  يف  عليها  املنصوص  واجلرائم  والتزوير 

29/))/77))هـ«.
تبارش  التي  واللجان  واجلهات  والتحقيق  الرقابة  هيئة  استمرار  خامسًا: 
وقت إصدار هذا املرسوم التحقيق واالدعاء العام أو أحدمها يف جرائم جنائية 
بموجب نصوص خاصة - يف مبارشة االختصاصات...إىل حني مبارشة هيئة 

التحقيق واالدعاء العام تلك االختصاصات والسلطات«. 

7)/402/7)هـ،  وتاريخ  م/)5  رقم  امللكي  باملرسوم  القديم  املظامل  ديوان  نظام  صدر   (((
هذا  »ينرش  أن:  عىل  منه   )5(( املادة  نصت  حيث  نرشه  تاريخ  من  سنة  بعد  به  العمل  وتم 
 29(8 بالعدد  نرش  وقد  نرشه«،  تاريخ  من  سنة  بعد  به  ويعمل  الرسمية  اجلريدة  يف  النظام 
وتاريخ   29(9 بالعدد  نرشه  وأعيد  )982/5/2)م،  املوافق  402/7/28)هـ،  بتاريخ 

402/8/5)هـ، املوافق 982/5/28)م.
العامة( باألمر امللكي رقم  العام( إىل مسمى )النيابة  التحقيق واالدعاء  تم تغيري مسمى )هيئة   (2(

أ/240 وتاريخ 8/9/22)4)هـ، املوافق 6)/7/6)20م. 
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املبحث الثاين
موقف النظام الفرنيس وبعض األنظمة العربية

من االلتزام بعدم ممارسة التجارة
يف هذا املبحث نتناول - بإذن اهلل تعاىل - موقف النظام الفرنيس وبعض 
األنظمة العربية من االلتزام بعدم ممارسة التجارة، وذلك من خالل مطلبني 
اثنني: األول عن موقف النظام الفرنيس واملرصي، والثاين عن موقف أنظمة 

دول اخلليج العربية، وذلك كام ييل:

املطلب األول: موقف النظام الفرنيس والنظام املرصي:
رقم  املوظفني  وحقوق  التزامات  حيمل  الذي  الفرنيس  القانون  جاء 
)4/8)6 وتاريخ )) يوليو )98)م ونص يف فقرته األوىل عىل أن: »املوظفني 
يلتزمون بأن يكرسوا كل أوقاهتم ملامرسة وظائفهم، وحيظر عليهم أن ينخرطوا 
يف احرتاف أي نشاط مربح مهام كانت طبيعته، واألحوال التي يمكن أن تكون 

مستثناة من ذلك احلظر حتدد بقرار من جملس الدولة«))).
وكام يشري بعض من الفقه الفرنيس إىل أن تطبيق هذه االستثناءات يعود 
إىل املرسوم بقانون بتاريخ 29 أكتوبر 6)9)م)2). وقد تم تعديل هذا القانون 
فقرة  إضافة  أبريل 6)20م، ومتت  وتاريخ 20  بالقانون رقم )6/48)20 
جديدة إىل القانون املذكور حافظت عىل نصت املادة املشار إليها مع تبيان بعض 

(1) La Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires''Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité 
professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre 
professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, les 
conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement déroge a cette 
interdiction sont fixées par décret en conseil de Etat''.

(2) V. Pierre Bandet,les obligations des fonctionnaires, Berger-Levrault.2003 
Ed.3.P113.et V. Fabrice Melleray ,droit de la fonction publique.Paris, 2005.
p324. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=42552CA1B0D5ECCE4AFF46CBD01134C7.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20160422
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=42552CA1B0D5ECCE4AFF46CBD01134C7.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20160422
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=42552CA1B0D5ECCE4AFF46CBD01134C7.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20160422
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=42552CA1B0D5ECCE4AFF46CBD01134C7.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20160422
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=42552CA1B0D5ECCE4AFF46CBD01134C7.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20160422
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=42552CA1B0D5ECCE4AFF46CBD01134C7.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20160422
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املحظورات واالستثناءات، فنصت عىل أنه: »جيب عىل املوظفني يلتزموا بأن 
يكرسوا كل أوقاهتم ملامرسة وظائفهم، وحيظر عليهم أن ينخرطوا يف احرتاف 
أي نشاط مربح مهام كان مع األخذ باالعتبار الفقرات من 2 إىل 5 من هذه 

املادة«.
وقد حظرت املادة املذكورة يف مخس فقرات ما ييل:

- إنشاء أو استئناف مرشوع يؤدي إىل التسجيل يف السجل التجاري أو 
الرشكات.

- املسامهة يف جمالس إدارة الرشكات واجلمعيات بقصد الربح.
- تقديم استشارات أو خربات أو مرافعات يف منازعات متعلقة بالشخص 

العام.
لرقابة  أو غري مبارش عىل مرشوعات ختضع  - االستحواذ بشكل مبارش 

اجلهة التي ينتمي إليها، أو تلك التي تفقده استقالليته.
- أن جيمع بني وظيفته وأي وظيفة أخرى بدوام كامل.

بإمكانية  تتعلق  االستثناءات  بعض  املادة  من  الثانية  الفقرة  أوردت  ثم 
كانت ال  إذا  املختصة  السلطة  الرتخيص هلم من  بعد  األنشطة  ممارسة بعض 
التعليمية،  كالوظائف  عملهم  طبيعة  من  كانت  أو  وظائفهم،  مع  تتعارض 

وكذلك األنشطة املتعلقة بإنتاج امللكية الفكرية هلم))).
مقررًا يف  القرار رقم 05)/7)20 وتاريخ 27/)/7)20  وأخري جاء 
أي عمل  بمامرسة  للعامل  يكون مسموحًا  أنه  منه بشكل عام  اخلامسة  املادة 
إذا كان ال يؤثر عىل العمل الوظيفي أو استقالل املرفق وحياديته، ثم عددت 
ال  بام  واالستشارة  اخلربة  كتقديم  املحظورة،  غري  األعامل  السادسة  املادة 
سابقًا،  إليه  املشار  )98)م  يوليو   (( قانون  من  اخلامسة  املادة  مع  يتعارض 

(1) V. L’art.7 de la loi 483/2016 du 20/4/2016.
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وكذلك األنشطة التعليمية والتدريبية، والرياضية والثقافية والفنية، واألنشطة 
يصنعها  التي  الشخصية  واملنتجات  والعامة،  التطوعية،  واألنشطة  الزراعية، 
العامل وكذلك من يساهم دون أجر ودون أن يكون رشيكًا مع زوجه يف أي 

مرشوع جتاري أو حريف أو حر))). 
وبالتايل يبدو أن النظام الفرنيس قد خفف كثريًا من االلتزام بحظر ممارسة 
األعامل التجارية، إال يف احلالة التي تؤثر عىل العمل الوظيفي أو تتعارض مع 

استقالل املرفق وحياديته.
لتنظيم  متفرقة  ترشيعات  عدة  صدرت  قد  فإنه  املرصي  النظام  يف  أما 
والقانون  لسنة )95)م  بالقانون رقم 0)2  بداية   أنه  العامة)2) غري  الوظيفة 
رقم 46 لسنة 964)م والذي نص يف مادته ))عىل أنه: »وحيظر عىل العامل 
بالذات أو بالواسطة: )أ( أن يشرتي عقارات أو منقوالت مما تطرحه السلطات 
القضائية أو اإلدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعامل وظيفته. )ب( أن يزاول 
أي أعامل جتارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة يف أعامل أو مقاوالت 
أو مناقصات تتصل بأعامل وظيفته. )ج( أن يشرتك يف تأسيس الرشكات أو 
يقبل عضوية جمالس إدارهتا أو أي عمل فيها إال إذا كان مندوبًا عن احلكومة 
أو املؤسسات العامة أو وحدات احلكم املحيل أو كان ذلك برتخيص من اجلهة 
املختصة. )د( أن يستأجر أرايض أو عقارات بقصد استغالهلا يف الدائرة التي 
يؤدي فيها أعامل وظيفته إذا كان هلذا االستغالل صلة بعمله. )هـ( أن يضارب 
يف البورصات. )و( أن يلعب القامر يف األندية أو املحال العامة«. وعىل ذات 

(1) V. L’art 6 du Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités 
privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé 
ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de 
déontologie de la fonction publique

راجع هلذه الترشيعات: د. حممد حامد اجلمل، املوظف العام فقهًا وقضاء، دار النهضة العربية،   (2(
القاهرة، ط2، 969)م، ص 42)، )4).
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النص سار القانون رقم 58 لسنة )97)م، وأيضًا نص القانون رقم 78 لسنة 
يف املادة )77( منه عىل أنه حيظر عىل العامل:

»))- أن جيمع بني وظيفته وبني أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة 
إذا كان من شأن ذلك اإلرضار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غري متفق مع 

مقتضياهتا..
العمل  أوقات  غري  يف  ولو  مكافأة  أو  بأجر  للغري  أعامالً  يؤدى  2)-أن 
الرسمية إال بإذن من السلطة املختصة، ومع ذلك جيوز أن يتوىل العامل بأجر 
املساعدة  أو  الغائبني  عن  الوكالة  أو  الوصاية  أو  القوامة  أعامل  بمكافأة  أو 
القضائية إذا كان املشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو املعني له مساعد 

قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
صاحب  أو  رشيكًا  يكون  التي  األموال  عىل  احلراسة  أعامل  يتوىل  وأن 
مصلحة فيها أو مملوكة ملن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة 

وذلك برشط إخطار اجلهة الرئاسية التابع هلا بذلك.
... -((

4)- وحيظر عىل العامل بالذات أو بالواسطة:
أ-...ب-...ج-..د-.. هـ-أن يزاول أي أعامل جتارية وبوجه خاص أن 
يكون له أي مصلحة يف أعامل أو مقاوالت أو مناقصات تتصل بأعامل وظيفية.
و- أن يشرتك يف تأسيس الرشكات أو يقبل عضوية جمالس إدارهتا أو أي 
عمل فيها إال إذا كان مندوبًا عن احلكومة أو اهليئات العامة أو وحدات احلكم 

املحىل أو رشكات القطاع العام.
ز-أن يستأجر أرايض أو عقارات بقصد استغالهلا يف الدائرة التي يؤدى 

فيها أعامل وظيفية إذا كان هلذا االستغالل صلة بعمله.
ح- أن يضارب يف البورصات«.
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غري أن نظام اخلدمة املدنية احلايل رقم )8 لسنة 6)20م قد جاء ِخلوًا من 
النص عىل حظر ممارسة األعامل التجارية عىل املوظف العام، وإنام فقط نصت 
املادة رقم 57 منه عىل أنه: »يتعني عىل املوظف االلتزام بأحكام هذا القانون 
والتعليامت  والقرارات  واللوائح  القوانني  من  وغريمها  التنفيذية  والئحته 
املنفذة هلا، وما يصدر عن اجلهاز من قرارات تنظيمية أو تعليامت أو نرشات 
أو كتب دورية يف هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخالقيات اخلدمة املدنية 

الصادرة من الوزير املختص.
وحيظر عىل املوظف بصفة خاصة مبارشة األعامل التي تتناىف مع احليدة، 
أي  ممارسة  أو  الرسمية،  العمل  ساعات  أثناء  الوظيفي  وااللتزام  والتجرد، 
عمل حزيب، أو سيايس داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته هلذا العمل، أو 
القيام بجمع تربعات، أو مسامهات لصالح أحزاب سياسية، أو نرش الدعاية 

أو الرتويج هلا«.
بمجلس  والترشيع  الفتوى  لقسمي  العمومية  باجلمعية  حد  الذي  األمر 
»املادة  بأن:  القول  إىل  0)/)/8)20م  بتاريخ   ((( رقم  فتواها  يف  الدولة 
77 من قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 
978)م كانت حتظر حظرًا مطلقًا عىل املوظف العام مزاولة األعامل التجارية، 
لكن قانون اخلدمة املدنية النافذ الصادر بالقانون رقم )8 لسنة 6)20م جاء 
مبارشة  حظر  عىل  نص  وإنام  مطلقة،  بصفة  احلظر  هذا  يقرر  نص  من  ِخْلوًا 
ساعات  أثناء  الوظيفي  وااللتزام  والتجرد  احليادية  مع  تتناىف  التي  األعامل 
عمله،  مكان  داخل  سيايس  أو  حزيب،  عمل  أي  ممارسة  أو  الرسمية،  العمل 
أو بمناسبة تأديته هلذا العمل، أو القيام بجمع تربعات، أو مسامهات لصالح 
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أحزاب سياسية، أو نرش الدعاية أو الرتويج هلا، وهو ما ال يستطيل إىل حظر 
مزاولة األعامل التجارية بشكل مطلق«))).

لقانون  وفقًا  للموظفني  بالنسبة  التجارة  ممارسة  حظر  عدم  أن  يعني  مما   
اخلدمة املدنية املرصي احلايل ال يكون إال يف احلالة التي تتناىف فقط مع حيادهم 
النظام  جياري  ما  وهو  العامة،  الوظيفة  كرامة  مع  تتناىف  كانت  أو  الوظيفي، 

الفرنيس يف أحدث تعديالته.

املطلب الثاين: موقف أنظمة دول اخلليج العربية:
تباينت يف  فقد  اخلليجية  األنظمة  التجارية يف  األعامل  أما موقف ممارسة 
قانون  نص  الكويتي  القانون  ففي  العام،  املوظف  عىل  التجارة  ممارسة  حظر 
اخلدمة املدنية رقم 5) لسنة 979)م يف املادة )5)( منه عىل أن: »حيظر عىل 
املوظف: أ- أن يزاول األعامل التجارية أو الصناعية أو املهنية وذلك فيام عدا 
جملس  يف  عضوًا  يكون  أن  ب-  املدنية.  اخلدمة  جملس  حيددها  التي  احلاالت 

إدارة رشكة مسامهة جتارية أو صناعية إال إذا كان ممثاًل للحكومة«.
لسنة  رقم ))  اإلمارايت  االحتادية  احلكومة  البرشية يف  املوارد  قانون  ويف 
2008م يف املادة )72( منه نص عىل أن: »)- حيظر عىل املوظف غري املواطن 
العمل لدى الغري بأجر أو من دون أجر إال بموافقة خطية مسبقة من الوزارة 

التي يعمل فيها. 
2- حيظر عىل املوظف غري املواطن متلُّك حصص يف أية مؤسسة خاصة 
أو رشكة - فيام عدا الرشكات املسامهة العامة - إال بموافقة خطية مسبقة من 

اجلهة التي يعمل فيها. 

راجع الفتوى رقم ))) بتاريخ 0)/)/8)20م ملف رقم 622/6/86.  (((
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)- جيوز للموظف املواطن متلُّك أية حصة يف أية رشكة أو مؤسسة خاصة 
أو إدارة تلك الرشكات أو املؤسسات أو العمل لدى الغري بأجر أو من دون 

أجر. 
أو متلُِّكه حصصًا يف  الغري  يف مجيع األحوال يشرتط لعمل املوظف لدى 

الرشكات أو املؤسسات اخلاصة توفر الرشوط التالية: 
أ- أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي. 

ومهامه  واجباته  يف  سلبي  بشكل  التملك  أو  العمل  ذلك  يوثر  أال  ب- 
الوظيفية، وأال ينعكس سلبًا عىل وضع الوزارة. 

األشكال  من  شكل  بأي  صلة  ذا  أو  مرتبطًا  ذلك  عمله  يكون  أال  ج- 
بوظيفته الرسمية وال يؤثر أو يتأثر هبا«.

ويف القانون البحريني فإن املادة )4)/5( من الالئحة التنفيذية الصادرة 
بقرار رئيس جملس الوزراء رقم ))5( لسنة 2)20م بإصدار الالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم )48( لسنة 0)20م نصت 
األعامل  آخرين  طريق  عن  أو  بنفسه  يزاول  أن  للموظف  جيوز  »ال  أنه:  عىل 

التالية:
أ - رشاء عقارات أو منقوالت مما تطرحه السلطات القضائية أو اإلدارية 

للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعامل وظيفته.
ب - مزاولة أي أعامل جتارية باستثناء متلُّكه حلصٍة يف رشكة جتارية أو عن 
طريق املرياث الرشعي أو عن طريق اهلبة من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة 

برشط عدم مزاولته أي عمل بتلك الرشكة.
ج - أن يكون عضوًا يف جملس إدارة أي رشكة مسامهة دون إذن من السلطة 

املختصة.
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أو مناقصات تتصل  أية مصلحة يف أعامل أو مقاوالت  له  د - أن تكون 
بأعامل وظيفته.

هـ - أن يستأجر أرايض أو عقارات بقصد استغالهلا إذا كان هلذا االستغالل 
صلة بعمله«.

نظام اخلدمة املدنية العامين رقم 20) لسنة 2004م قد خال من أية إشارة 
حلظر األعامل التجارية.

مع  الكويتي  كالنظام  احلظر  بني  السابقة  األنظمة  مواقف  تتباين  وهكذا 
كالنظام  الضوابط  بعض  إجياد  مع  احلظر  عدم  أو  االستثناءات،  بعض  إيراد 

اإلمارايت، وكعدم احلظر مطلقًا كالنظام العامين.
ونرى أنه يف ضوء تباين املواقف القانونية جتاه االلتزام بعدم ممارسة التجارة 
كام متت اإلشارة إىل ذلك تفصياًل فإن االجتاه األوىل بالرتجيح هو عدم حظر 
ممارسة األعامل التجارية، مع وضع ضوابط ملامرسة ذلك بام ال يؤثر عىل كرامة 
الوظيفة العامة أو حيادها أو القيام بأعامهلا، وهذا االجتاه حيفظ حق املوظف يف 
ممارسة األعامل التجارية من جهة، وحيفظ حق اجلهة اإلدارية يف احلفاظ عىل 
النظام  عىل  ويكون  أخرى،  جهة  من  العامة  الوظيفة  وأداء  واستقاللية  حياد 
ممارسة  يف  املوظف  حق  بني  جيمع  الذي  النظامي  النص  اختيار  السعودي 
التجارة وحق اجلهة اإلدارية يف احلفاظ عىل كرامة وموضوعية الوظيفة العامة، 
فأمام  لوظيفته،  تفرغه  أو  املوظف  إنتاجية  عىل  ذلك  بتأثري  القول  عن  بعيدًا 
الرتخيص  إمكانية سحب  أو  تأديبيًا،  املوظف  إمكانية حماسبة  اإلدارية  اجلهة 
له بمامرسة األعامل التجارية التي رصح له هبا، وغري ذلك من الضوابط التي 
يمكن أن يضعها النظام يف هذا الشأن؛ األمر الذي يرتب تعديل نظام اخلدمة 
املدنية وبالرضورة تعديل الالئحة اجلديدة التي أتت أكثر تشددًا من الالئحة 

احلالية.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
284

أبعاد التزام الموظف العام بعدم ممارسة التجارة

ممارسة  حظر  عدم  نحو  االجتاه  عىل  ينطبق  ما  أن  إىل  اإلشارة  وأود  هذا، 
التجارة ولكن وفق رشوط معينة ينطبق عىل ممارسة األعامل املهنية األخرى))).
إىل  اإلشارة  متت  كام  احلديثة  األنظمة  يف  انتشارًا  األكثر  هو  االجتاه  وهذا 
ذلك ال سيام يف القانون الفرنيس والقانون املرصي واجتاهات بعض األنظمة 

يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

نظام  من   )20( واملادة  77))هـ،  لعام  العام  املوظفني  نظام  من   )(7( املادة  أن  بالذكر  جدير   (((
املوظفني العام لعام )9))هـ قد حددت ضوابط ممارسة األعامل املهنية.
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خامتة
العام بعدم ممارسة  التزام املوظف  املعنون: »أبعاد  البحث  تناولنا هذا  قد 
التجارة يف نظام اخلدمة املدنية السعودي.. دراسة حتليلية مقارنة« من خالل 
مبحثني، كان األول منهام عن موقف النظام السعودي من االلتزام بعدم ممارسة 
االلتزام،  هلذا  الشخيص  النطاق  عن  األول  مطلبني  يف  ذلك  وكان  التجارة، 
والثاين عن النطاق املوضوعي له، أما املبحث الثاين فكان عن موقف األنظمة 
املقارنة من التزام املوظف بعدم ممارسة التجارة، وكان ذلك يف مطلبني، األول 
منهام عن النظام الفرنيس والنظام املرصي، والثاين عن أنظمة جملس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وقد بان لنا من خالل هذه الدراسة جمموعة من النتائج 

- نسجل أمهها - ونتبعها بالتوصيات وذلك كام ييل:
أولً: النتائج:

ويف . ) العام،  املوظف  بصفة  وثيقة  بعالقة  مرتبط  التجارة  ممارسة  عدم 
الدراسة،  أثناء  الرؤية  للوظيفة حسب  الفعلية  باملامرسة  الوقت  نفس 
املوظف  كان  لو  حتى  بالوظيفة  االلتحاق  قبل  احلظر  ينعدم  بحيث 
بعد  فعليًا  النشاط  أهنى  قد  دام  ما  هبا  االلتحاق  قبل  التجارة  يامرس 
ينعدم  وبالرضورة  املظامل،  ديوان  به  قىض  ما  وهو  بالوظيفة  التحاقه 
عىل  احلظر  رسيان  عدم  وكذلك  الوظيفية،  العالقة  انتهاء  بعد  احلظر 
للوظيفة  الفعلية  املامرسة  تقطع  التي  اإلجازات  حال  العام  املوظف 
النعدام  ذلك  شابه  وما  املرافق  وإجازة  االستثنائية  كاإلجازة  العامة 

علة احلظر، وألن األصل يف ممارسة التجارة هو اإلباحة.
نظام اخلدمة . 2 الذي يرسي عليه  العام  املوظف  يمتد احلظر إىل غري  ال 

املدنية، ولو اعترب يف حكم املوظف العام. 
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جهات . ) من  املستعارين  املوظفني  إىل  التجارة  ممارسة  عدم  حظر  يمتد 
املدنية وذلك نصًا وعلة،  التي تطبق نظام اخلدمة  أخرى إىل اجلهات 

حتى ولو كانت جهاهتم ال تطبق ذلك احلظر.
منها . 4 ُكاّل  أن  غري  التجارية،  األعامل  لتحديد  موحد  معيار  يوجد  ال 

يصلح للتطبيق عىل حاالت معينة، وتصبح مجيعها بمثابة معيار جامع 
مانع.

نطاق األعامل التجارية يف الالئحة اجلديدة يمتد لكل األعامل التي تعد . 5
بطبيعتها جتارية ولو كانت منفردة ولو متت ملرة واحدة - إال ما استثني 
التي  )امللغاة(  احلالية  الالئحة  الالئحة - عىل عكس  بنص خاص يف 
كانت تشرتط صفة االحرتاف العتبار املوظف العام قد خالف حظر 

ممارسة األعامل التجارية.
األعامل . 6 ممارسة  حظر  إلغاء  إىل  معظمها  يف  تتجه  املقارنة  األنظمة 

التجارية عىل املوظف العام أو وضع ضوابط ملامرستها حتفظ التوازن 
بني حق املوظف يف ممارسة األعامل التجارية وحق اإلدارة يف احلفاظ 

عىل الوظيفة العامة.
ثانيًا: التوصيات:

حتت . ) ولكن  العام  للموظف  التجارية  األعامل  ممارسة  حق  إعطاء 
ضوابط معينة تتعلق باحلصول عىل ترصيح من اجلهة التي ينتمي إليها 
املوظف، عدم تعارض األعامل التجارية مع طبيعة عمل املوظف العام 
من حيث موضوعيته واستقالله، عدم تعارض األعامل التجارية مع 
التوازن  حتفظ  التي  الضوابط  من  ذلك  وغري  العامة،  الوظيفة  كرامة 
بني حق املوظف يف ممارسة األعامل التجارية وحق اإلدارة يف احلفاظ 
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عىل حيادية وهيبة وحسن أداء الوظيفة العامة كام فعلت أكثر األنظمة 
املقارنة.

وما يرسي عىل األعامل التجارية ينبغي أن يرسي عىل األعامل املهنية.. 2
من نافلة القول تعديل مسمى نظام اخلدمة املدنية أو مسمى الالئحة . )

اجلديدة؛ حتى يكون هناك انسجام قانوين بني النظام والئحته.
واهللَ تعاىل نسأل حسن التوفيق والسداد.
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مراجع البحث
أولً: الكتب:

د. باسم حممد صالح، القانون التجاري، مطبعة جامعة بغداد، 987)هـ.. )
د. محد اهلل حممد محد اهلل، القانون التجاري، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، . 2

4)4)هـ.
7)4)هـ، . ) ط)،  السعودي،  التجاري  القانون  الغامدي،  حممد  اهلادي  عبد  د. 

6)20م.
دار . 4 السعودي،  التجاري  النظام  رشح  درويش،  درويش  ود.  العمر  عدنان  د. 

الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 7)20م.
د. عزيز العكييل، الوسيط يف رشح القانون التجاري، اجلزء األول، دار الثقافة . 5

للنرش والتوزيع- عامن، 2)20م.
د. حممد حسن اجلرب، القانون التجاري السعودي، ط4، 7)4)هـ، 996)م.. 6
د. مساعد اجلبريي، رشح النظام التجاري السعودي، مكتبة امللك فهد الوطنية، . 7

ط2، 7)20م.
8. Pierre Bandet ,les obligations des fonctionnaires, Berger-Levrault. 

Ed.3,2004
9. Fabrice Melleray ,droit de la fonction publique.Paris , 2005.

ثانيًا: األنظمة واللوائح )حسب ورودها يف البحث(:
نظام تأديب املوظفني الصادر باملرسوم امللكي رقم م/7 وتاريخ )/2/)9))هـ.. 0)
نظام املأمورين العام الصادر باألمر السامي بتاريخ 2)/)/50))هـ.. ))
نظام املوظفني العام الصادر باألمر العايل بتاريخ 6/)/64))هـ.. 2)
نظام املوظفني العام رقم م/42 وتاريخ 29/))/77))هـ.. ))
نظام املوظفني العام رقم م/5 وتاريخ )/2/)9))هـ.. 4)
نظام اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/49 وتاريخ 0)/97/7))هـ . 5)

وتعديالته.
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وزارة . 6) من  الصادرة  املدنية  اخلدمة  نظام  يف  البرشية  للموارد  التنفيذية  الالئحة 
اخلدمة املدنية بتاريخ 440/6/9)هـ املوافق 4)/9/2)20م.

وتاريخ . 7) م/6)  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشوة  مكافحة  نظام 
2/29)/2)4)هـ.

وتاريخ . 8) رقم )/7)0)  املدنية  اخلدمة  بقرار جملس  الصادرة  اإلجازات  الئحة 
426/2/26)هـ.

النظام التجاري الصادر باملرسوم امللكي رقم 2) وتاريخ 5)/)/50))هـ.. 9)
نظام الرشكات الصادر باملرسوم امللكي رقم ) وتاريخ 28/)/7)4)هـ.. 20
 نظام ديوان املظامل القديم باملرسوم امللكي رقم م/)5 وتاريخ 7)/402/7)هـ.. )2

22. Code de commerce 28 janvier 2013.

قانون التجارة املرصي رقم 7) لسنة 999)م.. )2
24. La Loi n83634- du 13 Juillet 1983 portant droites et obligations des 

fonctionnaires. 
25. Décret n° 2017105- du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités 

privées par des agents publics et certains agents contractuels de 
droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la 
commission de déontologie de la fonction publique.

أنظمة اخلدمة املدنية املرصية )قوانني العاملني املدنيني بالدولة( لعام )95)م، . 26
964)م،)97)م، 978)م، 6)20م.

نظام اخلدمة املدنية الكويتي رقم 5) لسنة 979)م.. 27
قانون املوارد البرشية اإلمارايت رقم )) لسنة 2008م.. 28
الالئحة التنفيذية رقم )5 لسنة 2)20م لنظام اخلدمة املدنية البحريني رقم 48 . 29

لسنة 0)20م.
نظام اخلدمة املدنية العامين رقم 20) لسنة 2004م.. 0)
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ثالثًا: األحكام القضائية جمموعة األحكام واملبادئ اجلزائية ديوان املظامل )حسب 
ورودها يف البحث(:

رقم 9))2/)/ق . )) القضية  لعام ))4)هـ، يف  رقم 5))/د/ج/)/)  احلكم 
لعام ))4)هـ، املؤيد من حمكمة االستئناف باحلكم رقم 52/إس/ج/) لعام 

))4)هـ يف القضية رقم 60)/ق لعام ))4)هـ.
احلكم رقم 7) /ج/) لعام 5)4)هـ، يف القضية رقم 0)/4/ق لعام 5)4)هـ، . 2)

5)4)هـ،  لعام  )2/إس/ج/)/4  رقم  باحلكم  االستئناف  حمكمة  من  املؤيد 
بجلسة 6/)/5)4)هـ.

))4)/)/ق . )) رقم  القضية  يف  428)هـ،  لعام  /د/ج/))   420 رقم  احلكم 
429)هـ،  لعام  420/إس/2  رقم  االستئناف  بحكم  املؤيد  428)هـ،  لعام 

بجلسة 0)/429/7)هـ.
رقم . 4) االستئناف  وقضية  6)4)هـ،  لعام  725)/0)/ق  رقم  القضية 

)2/489/س لعام 6)4)هـ، بجلسة 0/6)/6)4)هـ.
لعام . 5) 228)/4/ق  رقم  القضية  يف  5)4)هـ،  لعام  25/ج/)  رقم  احلكم 

4)4)هـ، املؤيد بحكم االستئناف رقم 29/إس/ج/)/4 لعام 5)4)هـ.
رقم . 6) القضية  يف  ))4)هـ،  لعام  80/د/ج/5)  رقم  املظامل  ديوان  حكم 

باحلكم رقم 4)/6  املؤيد من حمكمة االستئناف  لعام 0)4)هـ،  7)4/7/ق 
لعام ))4)هـ، بجلسة  القضية االستئنافية رقم 2807/ق  لعام 2)4)هـ، يف 

))/2/2)4)هـ.
رقم . 7) القضية  يف  0)4)هـ،  لعام  695/د/ج/4  رقم  املظامل  ديوان  حكم 

املؤيد من االستئناف باحلكم رقم 27)/إس/9  08)/4/ق لعام 429)هـ، 
لعام ))4)هـ، بجلسة 2)/2)/))4)هـ.

حكم ديوان املظامل رقم 29/د/ج/2 لعام ))4)هـ يف القضية رقم 67/)/ق . 8)
لعام ))4)هـ - املؤيد من حمكمة االستئناف باحلكم رقم 0)4/إس/9/لعام 

))4)هـ، بجلسة 0)/2)/))4)هـ. 
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أحكام تبعة الهالك
في االلتزام التخييري والبدلي

د. بدر بن عبد هللا المطرودي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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املقدمة
العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني  احلمد هلل رب 

سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.. وبعد:
ة ُمدٍل إىل جمتمع يعيش معهم ليسد بعضهم حاجة  فاإلنسان بطبيعته البرشيَّ
بعض، وهذا ما ينشأ عنه عالقة مدنيَّة بني طرفني، ُتعَرُف بااللتزام املدين، وإن 
إىل  أخرى  جهة  من  ومتتد  املحل،  إىل  طرفيه  بني  متتد  االلتزام  هذا  أوصاف 
االلتزام  نتائج مهمة يف  يتمخض عنها  االلتزام، وكلها  العنارص اإلضافية يف 
وجودًا وعدمًا، فلام كان الرشط واألجل أحد أهم أوصاف االلتزام التي تنقل 
االلتزام من التزام منجز إىل التزام موصوف، إما أن يكون معلقًا عىل رشط أو 
أن يكون  املحل من  ينقالن  االلتزام  والبدل يف  التخيري  فإن  إىل أجل،  مضافًا 
التزامًا بسيطًا إىل أن يكون التزامًا مركبًا ناجتًا عام يتفق عليه األطراف حول هذا 

املحل.
من جهة أخرى نلمس أنه كلام ارتبط وصف باملحل، كلام أثَّر ذلك يف تنفيذ 
االلتزام، فبينام يفرتض يف األصل أن يكون االلتزام منجزًا وثابتًا منذ البداية، 
وأن يكون منفضًا بني طرفيه، فإنه حينام يلحق به أحد هذه األوصاف، نجد 
إىل  فيها  يصار  التي  املدة  يعترب  األوصاف،  هذه  مع  يضاف  الذي  األجل  أن 
حترير االلتزام من هذا الوصف املركب، إىل أن يضحى التزامًا بسيطًا باملحصلة 
وفقًا ما تقتضيه الرضورة واحلاجة، وما اجتهت إليه أيضًا إرادة األطراف فيام 
كان  كلام  وذلك  البديل،  وااللتزام  التخيريي  االلتزام  إىل  يقودنا  وهذا  بينهم، 
احلديث دومًا عن وصف يلحق بمحل االلتزام، حيث أن خيار التعيني وخيار 
البدل مها من اخليارات الثابتة يف الفقه اإلسالمي بعقود البيع، وملا كان ذلك 
ال خيالف الرشع وال خيالف العادات، فإنه بالتايل يضحى مثل هذه الترصفات 
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قائمة عىل أرض الواقع، وتغدو فيها احلاجة أحيانًا ملحة، ال سيام وأهنا أصاًل 
تنبع من الواقع وتتأتَّى من طبيعة التعامل وحسن النية فيام بني األطراف.

ومما ال شك فيه أن مثل هذه الترصفات التي يرتبط فيها االلتزام بالبدل أو 
بالتخيري، تأيت وفق ما متليه احلاجة والرضورة فيام بني األطراف، ففي عقد البيع 
للمنقول جتد أن البائع يف بعض األحيان قد يكون مضطرًا بني أن يقبل الوفاء 
بالنقد أو بمنقول بديل آخر عوضًا عن هذا األخذ، وذلك يف الثمن للبضاعة 
املتنوعة  الترصفات  السلوكيات وهذه  ببيعه، فمثل هذه  قام  الذي  املنقول  أو 
هناك  كان  األطراف، وكلام  بني  فيام  احلاجة والرضورة  تقتضيه  إنام  والعديدة 
للعمل  لزوم  الترصف، كان هناك  إىل هذا  بينهم للصريورة  فيام  حاجة ملحة 
إىل تطبيق واحدة من هذه الترصفات، وحتديد الطبيعة التي تنسحب عليها بني 
االلتزام التخيريي وااللتزام البديل، وهذا مما دعاين إىل الكتابة يف هذا املوضوع، 
وحلاجة املسألة إىل بيان وخصوصًا يف قضاء اململكة العربية السعودية وما عليه 
العمل يف حماكمها، خصوصًا يف اآلونة األخرية فيام شهده القضاء من تطورات 
متسارعة وكثيفة، فقد آثرُت الكتابة يف هذه املسألة، مستعينًا باهلل عىل كتابة ما 

تيرس فيها، والتي اشتملت عىل:
أمهية الدراسة:

كام  البديل،  االلتزام  عن  بطبيعته  خيتلف  التخيريي  االلتزام  أن  شك  ال 
التخيريي  االلتزام  وطبيعة  مضمون  أن  حيث  املضمون،  يف  أيضًا  احلال  هو 
خيتلف مجلة وتفصياًل عن طبيعة ومضمون االلتزام البديل، وملا كان هذا ثابتًا 
اح وعند الفقهاء، كان بالتايل يتمخض عن ذلك العديد من اآلثار  َّ وفق الرشُّ
والنتائج التي جتدها خمتلفة أيضًا هي األخرى مجلة وتفصياًل، ولعلَّ هذا األمر 
ماهية  حتديد  بالوقوف عىل  احلال  يستدعيه  وما  املوضوع،  هذا  أمهية  لنا  يربز 

االلتزام التخيريي، وكذلك االلتزام البديل.
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وملا كان هذا حمور احلديث الذي سنعرض عليه ضمن هذه الدراسة، فإن 
هذه الدراسة مل تتأتَّ اعتباطًا أو جزافًا، بل تتأتَّى بحكم ما مُتليه الرضورات 
العملية التي يشهدها النظام السعودي والواقع املعيش، والتي استدعت بالتايل 

الوقوف عليها مجلة وتفصياًل.
من  مجلة  ببيان  الوقوف  تتطلب  الدراسة  هذه  أمهية  أن  فيه  شك  ال  ومما 
اململكة نظام مدين  األسباب واملعطيات، فمن جهة أوىل ال يوجد هنالك يف 
الوقوف عىل  استدعى  مما  وهذا  األفراد،  بني  فيام  املعامالت  إىل  بشأنه  حيتكم 
السياق،  هبذا  القائم  الفراغ  يسد  ما  منها  واألخذ  اإلسالمي،  الفقه  أحكام 
باعتبار أن الرشيعة اإلسالمية هي التي حتكم املعامالت فيام بني األفراد، وملا 
كنا قد سلمنا أن االلتزام التخيريي وااللتزام البديل مها من أشكال املعامالت 
التي يتكل فيها األفراد فيام بينهم، ويعمل بأحكامها كل ما استدعت احلاجة 
بأن  القول  يف  الشك  أو  الغموض  من  أيٌّ  يشوبه  ال  مما  بالتايل  كان  ذلك، 
املشكالت التي تتسلُل إىل هذه الترصفات ثابتة ومهمة وملحة أيضًا، بل هي 

عديدة وكثرية يف آن واحد معًا.
حينام  الدراسة،  هذه  أمهية  تظهر  التي  املشكالت  هذه  أبرز  من  ولعلَّ 
يتقاعس أيٌّ من األطراف عن الوفاء بالتزامه التخيريي أو البديل، وذلك خالل 
األجل املحدد إليه لقيامه هبذا االلتزام، ولعل مثل هذا التقاعس قد يقود إىل 
أثرًا  االلتزام  ُتلحق بمحل  التي  أعظم وأعقد، وذلك يف األحوال  مشكالت 
اهلالك  كان هذا  يصيبه، سواء  قد  الذي  اهلالك  نتيجة  أو رضرًا جسياًم،  بالغًا 
أم  الدائن  بخطأ  أم  املدين  بخطأ  اهلالك  هذا  كان  وسواء  جزئيًا،  كان  أم  كليًا 
بسبب أجنبي، ينجم عن أحوال وظروف ال عالقة فيها للمدين وال للدائن، 
ي هلذه  مما يستدعي معه األمر بالرضورة الوقوف عىل كيف َسُيصار إىل التصدَّ
املشكلة؟ وما هي األحكام النظامية التي تضمن تسوية هذا اخلالف فيام بني 
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األمر،  هذا  مثل  إىل  بشأنه  حُيَتَكم  مدنيًا  نظامًا  افتقدنا  قد  كنا  وإذا  األطراف؟ 
فكيف بالتايل سنعمل عىل تسوية هذا اخلالف وفق القواعد الرشعية والقواعد 
والتي  املقارنة  القوانني  املقررة يف  الوقوف عىل األحكام  العامة، وهل يمكن 
من شأهنا أن ختدمنا يف هذا السياق، ُبغَية إفساح املجال أمام القضاء السعودي 
لالستئناس بشأٍن ما قد حُيَتَكم بشأنه من أحكام يف هذا السياق، أم أننا بحاجة 
إىل دعوة منظم إىل إعامل قواعد نظامية تسد الذرائع، وتغلق الفراغ النظامي، 
وجتعل من هذه القواعد مرجعًا يعود إليها القايض، وذلك كل ما احُتِكم إليه 
إعامل  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  السياق،  هذا  يف  منازعة  أو  خصومة  أي  بشأن 
هذه النصوص بالقدر الذي يكفل تسوية هذه اخلصومة واستقرار املعامالت 
س ألجلها النظام أصاًل، وهي التي ُوجدت  بني األفراد، وهي الغاية التي ُأسِّ

ألجلها ُجلُّ القواعد النظامية والرشعية عىل السواء.
مشكلة الدراسة:

إن من أبرز مشكالت هذه الدراسة هو عدم وجود نظام مدين يف اململكة 
العربية السعودية لتنظيم املعامالت املدنية يف حماكمها، إال أن املقصود بذلك 
هو ما اشتمل عليه فقه الرشيعة اإلسالمية من أحكام، يتم تطبيقها يف املحاكم 
عىل النزاعات والقضايا املطروحة، ألن القضاء يف اململكة ُيعدُّ تكرسيًا ألحكام 
نظريات،  صورة  يف  املدنية  املسؤولية  لدراسة  يتجه  مل  الذي  اإلسالمي  الفقه 
األنظمة  بعض  عليه  اشتملت  ما  عىل  قضاياه  بعض  يف  تطبيقه  عن  فضاًل 

والقوانني من نصوص متفرقة لتنظيم املعامالت املالية، هذا من جهة.
وجود  عدم  ظل  يف  تثوُر  التي  املشكالت  من  أن  نجد  أخرى  جهة  من 
د األحكام وتنوعها واختالفها، فاجتاه القضاء جتاه معضلة  نظام مدين هي تعدُّ
بموقف معني قد ال يتجانس مع رأي قاٍض آخر إزاء معضلة مماثلة هلا، وهذا 
ما قد ينجم عنه حقيقة مشكالت كبرية، ال سيام حينام ال جتد أن األحكام قد 
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صبت يف هدف واحد وال يف بوتقة واحدة، هلذا السبب نلمس أنه من الرضورة 
التصدي هلذه املعضلة، وإجياد القواعد املتجانسة التي تكفل جتانس األحكام، 
ولعله أيضًا ما جيعلنا نتجه مع الرأي الذي يؤكد عىل استقرار املعامالت، بشكل 
يضمن ديمومة وصريورة املعامالت فيام بني األفراد، دون أن يكون هنالك ما 
عىل  إفادهتا  يف  وتؤثر  الصريورة،  هذه  من  حتد  عقبات  من  يشوهبا  أو  يعرتهيا 
أرض الواقع، هلذا السبب كان البد من الوقوف عىل هذه الدراسة والتصدي 

للمشكلة الرئيسة التي تعرتهيا.
وملا كان غياب نظام مدين من املشكالت الرئيسة التي سامهت يف بروز العديد 
من العقبات التي تعرتض عمل القايض يف التصدي للوقائع واملنازعات التي 
تربز بني األفراد حيال املسؤولية الناجتة عن تبعة اهلالك يف االلتزام التخيريي 
والبديل، كان بالتايل ال بد من عمل للوقوف عىل هذه املعضلة وإبراز القواعد 
النظامية بالشكل الذي يضمن إرشاد القايض يف عمله، وذلك بغية احلسم يف 
الواقعة التي قد ُتثار أمامه إزاء أيٍّ من املشكالت الناجتة عن تبعة اهلالك، سواء 
يف االلتزام التخيريي أم االلتزام البديل، السيام وأن االلتزام التخيريي خيتلف 
يف الطبيعة مجلة وتفصياًل عن االلتزام البديل، فضاًل عن أن املسؤولية الناجتة 
عن تبعة اهلالك ختتلف هي األخرى، من حيث كون اهلالك نتاج عمل املدين 
باخليار، أم نتاج عمل الدائن، أم نتاج السبب األجنبي، وهذا كله يرتب العديد 
من اآلثار التي ال بد يف املحصلة من احلسم يف شأهنا، والتصدي هلا، بالقدر 
الذي يكفل استقرار املعامالت فيام بني األفراد، فإىل أي مدى ساهم العمل 
غياب  عن  نجمت  التي  اآلثار  هي  وما  احلسم؟  هذا  يف  اململكة  يف  القضائي 
النظام املدين حيال هذه املعضالت؟ وكيف لنا أن نتصدى إىل ُجلِّ املشكالت 
ما  وهذا  إجيايب؟  بشكل  القضاء  عمل  يضمن  بشكل  املوضوع  هبذا  املحيطة 

سيتمخض احلديث عنه مجلة وتفصياًل يف هذه الدراسة بحول اهلل.
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تقسيمت الدراسة:
يتكون البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة، وبياهنا كام ييل:

وتقسيامت  املشكلة  وبيان  وسببها  الدراسة  )أمهية  وفيها:  املقدمة   *
الدراسة(.

* املبحث األول: أحكام تبعة اللك يف اللتزام التخيريي:
املطلب األول: تبعة اللك املرتتبة عىل من ثبت له احلق يف اخليار.

املطلب الثاين: تبعة اللك الناتة عن السبب األجنبي.
* املبحث الثاين أحكام تبعة اللك يف اللتزام البديل:

املطلب األول: أثر تبعة اللك عىل بقاء اللتزام البديل.
املطلب الثاين: املسؤولية املرتتبة عن تبعة اللك يف اللتزام البديل.

* اخلامتة: أبرز النتائج والتوصيات يف هذه الدراسة.
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املبحث األول
أحكام تبعة اهلالك يف االلتزام التخيريي

متعدد،  حمل  عىل  ينصب  الذي  االلتزام  بأنه:  التخيريي  االلتزام  ف  ُيعرَّ
ينصب  التي  املحال  من  أي  بني  االختيار  حق  له  اخليار  يف  املدين  أن  بحيث 

عليها االلتزام))).
ويفرس بعض الرشاح أن التعدد يف حمل االلتزام التخيريي إنام يمثل ضامنة 
بالنسبة للمدين باخليار، وذلك باعتباره ضامنة إضافية يف الوفاء، وهذا السبب 
الذي جعل فيه احلق يف اخليار للمدين، ملا حلرص هذا األخري دومًا عىل الوفاء 

بمحل االلتزام)2).
وملا كان هذا الوفاء يقود إىل اإلبراء، كان بالتايل التعدد يف حمل الوفاء سببًا 
من أسباب تعزيز الضامنات التي تكفل هذا الوفاء، وبالتايل إبراء ذمة املدين 

جتاه الدائن، وهذا ما جيعل التعدد يف خيار الوفاء واحدًا من هذه الضامنات.
إال أن املحل الذي قد يكون متعددًا حني نشأة االلتزام، لذا جيب أن ال يبقى 
عىل هذه احلال مدة طويلة بينه وبني الدائن، وإنام جيب أن ينحرص هذا اخليار 
املعامالت،  استقرار  وإىل  بااللتزام  الوفاء  إىل  بعده  يصار  حتى  حمدد،  بأجل 

بقصد إبراء ذمة املدين جتاه هذا االلتزام.
فإنه  والدائن،  املدين  بني  التخيريي  االلتزام  ينعقد  عندما  السبب  وهلذا 
التي يذهب فيها احلق للمدين إىل  بينهام أن يصار إىل االتفاق عىل املدة  جيب 

املادة )407( القانون املدين األردين رقم ))4( لسنة 976)م.  (((
االلتزام«،  »مصادر  عام  بوجه  االلتزام  نظرية  اجلديد،  املدين  القانون  رشح  يف  الوسيط  انظر:   (2(
لعبد الرزاق السنهوري، النارش: منشورات احللبي احلقوقية، بريوت-لبنان، ص)4، وموجز 
األحكام العامة لاللتزام، حممد شكري رسور، دار الفكر العريب، مرص-القاهرة، ط)، 985)م، 

ص)9).
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هذا اخليار، وإال كان ال بد بالتايل من حتديد هذه املدة بالشكل الذي ال يطيل 
األجل ويبقي عىل العالقة متأرجحة بني كليهام))).

بااللتزام  الوفاء  للمدين  تعطي  التي  الضامنات  تعدد  أن  فيه  ومما ال شك 
تتجىل يف عدة صور، فمن جهة أوىل تعطي احلق للدائن يف احلصول عىل حمل 
االلتزام من حمل متعدد، بمعنى أن املدين يكون قادرًا عىل الوفاء بأي من هذه 
املحال عندما نشأ بينه وبني الدائن، كام أهنا من جهة أخرى متثل ضامنة إضافية 
إىل الدائن حينام يتعثر يف أي من هذه املحال، وهذا ما حيدث - بطبيعة احلال  - 
عندما هيلك أحد األشياء الذي وقع فيها اخليار ويستحيل فيها التنفيذ سواء 
الكيل أم اجلزئي، حيث جتد أن حمل االلتزام ال ينقيض، وذلك ملِا يف تعدد املحل 
من أثر يف اإلبقاء عىل هذا االلتزام والوفاء بااللتزام املقابل، لغايات انقضاء 

االلتزام بني املدين والدائن.
إال أن هذا احلال الذي يصار إليه ال يكون هو األساس يف مجيع األحوال، 
بل أن هذا يتجه إعامله بحسب االتفاق من جهة أوىل، وبحسب من له احلق يف 
اخليار من جهة ثانية، وبحسب األسباب التي وقع فيه اهلالك واملتسبب فيها 
من جهة ثالثة، حيث يؤخذ مجيع هذه العوامل بعني االعتبار، وذلك لتحديد 
املسؤول عن اهلالك، وحتديد األثر املرتتب عىل هذا اهلالك عىل الوفاء بااللتزام 

بني املدين والدائن.
وإذا كان هذا هو حمور الدراسة مجلة وتفصياًل فإننا سنعرض بالتايل هلذا 

املبحث من خالل مطلبني، مها:
املطلب األول: تبعة اللك املرتتبة عىل من ثبت له احلق يف اخليار.

املطلب الثاين: تبعة اللك الناتة عن السبب األجنبي.
الدين زكي، مطبعة  القانون املرصي، حممود مجال  العامة لاللتزام يف  النظرية  الوجيز يف  انظر:   (((
املدين »أحكام االلتزام«، ياسني حممد  القانون  القاهرة 978)، ص 867، واملبسوط يف رشح 

اجلبوري، دار الثقافة للنرش والتوزيع،)200م، ص 256 و257.
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املطلب األول: تبعة اهلالك املرتتبة عىل من ثبت له احلق يف اخليار:
ليس من شك أن إعامل القوانني املقارنة من األمهية بمكان، وذلك حتى 
يتسنى للباحث الوقوف عىل تلك القوانني واحلذو حذوها بام ال خيالف الرشيعة 
دعت  ما  كل  وإعامله  اململكة  يف  القضاء  لدى  الرأي  توجيه  ُبغية  اإلسالمية، 

احلاجة إليه يف أي من الوقائع واخلصومات التي تعرض عىل هذا  األخري.
املدين  والقانون  العموم)))  وجه  عىل  املقارنة  القوانني  إىل  وبالعودة 
إىل  وتفصياًل  ارتكزت مجلة  التي  القوانني  أهم  واحدًا من  باعتباره  األردين)2) 
أحكام الفقه اإلسالمي عىل وجه اخلصوص، نلمس املادة )407( منه والتي 
أوردت  حيث  التخيريي  االلتزام  أحكام  تنظيم  يف  الرئيسة  املرجعية  شكلت 
الفقرة األوىل منها بالقول: »جيوز أن يكون حمل الترصف عدة أشياء عىل أن 

تربأ ذمة املدين إذا أدى واحدة منها«.
يشكل هذا النص بحدِّ ذاته املرجعية التي أعمل فيها هذا القانون االلتزام 
التخيريي، والتي ورد بموجبها االتفاق بني األطراف وفق مبدأ اجلواز عىل أن 
يكون حمل الترصف باألصل عدة أشياء، وأن براءة ذمة املدين إذا أدى واحدة 

منها قرينة عىل أن االلتزام ينعقد عىل أحد هذه األشياء.
إال أن تعدد املحل هنا إنام شكل برأي الباحث فرصًة وإمكانية للمدين يف 
هذا اخليار حتى تربأ ذمته إذا ما أدى واحدة من هذه األشياء، ولعل القانون 

واملعدل  التاسع عرش  القرن  أوائل  نابليون( والصادر يف  )تقنني  الفرنيس  املدين  التقنني  راجع:   (((
لسنة  باملرسوم رقم ))))(  الصادرة  اجلديدة  بالتعديالت  لسنة 976)م واملعدل  برقم ))4( 
6)20م، والقانون املدين األردين رقم ))4( لسنة 976)م، والقانون املدين املرصي رقم ))))) 
لسنة 948)م،والقانون املدين العراقي رقم )40( لسنة )95)م، والقانون املدين السوري رقم 

)84( لسنة 949)م.
انظر: املادة )407( القانون املدين األردين رقم ))4( لسنة 976)م.  (2(
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املرصي هو اآلخر سار عىل هذا النحو يف املادة )275( منه)))، وذلك عندما 
أورد يف القول بأنه: »يكون االلتزام ختيرييًا إذا اشتمل حمله أشياء متعددة تربأ 

ذمة املدين براءة تامة إذا أدى واحدة منها«.
أن  هو  املرصي  وكذلك  األردين  املدين  القانون  نص  عىل  املالحظ  ولعل 
هو  إنام  األداء  واجب  إليه  انربى  الذي  إن  إذ  ابتداًء،  املدين  إىل  انعقد  اخليار 

املدين، وأن براءة ذمته تكون إذا أدى واحدة من هذه األشياء.
ففي عقد البيع عىل سبيل املثال يكون البائع ملزمًا بتسلم املحل، ويكون 
أيٌّ من  نفسه:  الذي يطرح  السؤال  فنتساءل هنا  الثمن،  بأداء  املشرتي ملزمًا 
هذه األطراف املدين يف اخليار، وكيف يكون شكل اخليار يف هذه احلالة؟ لعلَّ 
النظر واإلمعان يف هذا املثال يقود إىل أن كاًل من طريف العالقة هو مدين سواء 
كان البائع أم املشرتي، فالبائع مدين بتسليم املنقول حمل االتفاق أو نقل ملكية 
العقار حمل العقد، واملشرتي أيضًا مدين بسداد الثمن إىل البائع، فكل منهام هو 

مدين، هلذا كيف يمكن تصور املدين يف مثالنا هذا مع االلتزام التخيريي)2)؟
إن احلقيقة التي ال غبار عليها هو أن املدين املقصود إنام هو املدين باخليار، 
هو  بالوفاء  املدين  كان  متعدد،  حمل  بني  من  بالثمن  الوفاء  انعقد  إذا  وبالتايل 
املدين باخليار، وهو الذي انرصف إليه النص النظامي وفق املادة )407/)) 

من القانون املدين األردين)))، واملادة )275( من القانون املدين املرصي)4).

انظر: املادة )275( من القانون املدين املرصي رقم ))))( لسنة 948)م.  (((
دار  النارش:  الزغبي،  يوسف  املدين، حممد  القانون  البيع يف  املسامة يف رشح عقد  العقود  انظر:   (2(
الثقافة للنرش والتوزيع، األردن-عامن، ط)، 2004م، ص 28)، واملبسوط يف رشح القانون 
يف  الوجيز  و257،   256 ص  سابق،  مرجع  اجلبوري،  حممد  ياسني  االلتزام«،  »أحكام  املدين 

النظرية العامة لاللتزام يف القانون املرصي، حممود مجال الدين زكي، مرجع سابق، ص868.
الصادر لسنة 976)م، رقم ))4(.  (((

رقم ))))( لسنة 948)م.  (4(
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أما إذا كان املدين هو البائع وكان قد اتفق املشرتي مع البائع عىل أن يفي 
البائع بمحل متعدد أو عىل أن يفي بواحد من حمل متعدد، فإن املدين باخليار 
املشرتي  بأن  األحوال  مجيع  يف  احلسم  يمكن  ال  أنه  بمعنى  البائع،  هو  يكون 
فيه اخليار سواء عىل  ينعقد  الذي  باخليار، بل إن االتفاق  املدين  البائع هو  أو 

املشرتي أم عىل البائع يكون هو املدين بااللتزام وفق ما اتفق عليه األطراف.
فعىل سبيل املثال إذا قام شخص ببيع منقول معني بالذات )مركبة باللون 
األزرق( واتفق مع املشرتي باعتباره مالكًا ملتجر سيارات، عىل أن يسدد الثمن 
اللون  ذات  املركبة  ملكية  بنقل  البائع  يقوم  أن  عىل  أيام،  ثالثة  أجل  خالل 
سيقوم  الذي  وهو  البائع،  إىل  انعقد  قد  هنا  اخليار  فإن  األبيض،  أو  األزرق 
املقررة  أيام  الثالثة  أجل  خالل  البيضاء  أم  الزرقاء  سواء  املركبة  ملكية  بنقل 
هبذا اخليار، بحيث أن املشرتي قد ريض برشاء املركبة ذات اللون األزرق أو 
األبيض، إال أنه ترك اخليار هنا إىل البائع، باعتباره مدينًا بالوفاء خالل أجل 
ثالثة أيام، لينقل ملكية املركبة ذات اللون األزرق أو اللون األبيض حسب ما 

يقع عليه اخليار، خالل هذا األجل املتفق عليه بني الطرفني.
البائع،  هو  يكون  أن  باخليار  البديل  أن  تصور  الباحث  برأي  يمكن  هلذا 
ويمكن التصور أن يكون هو املشرتي، وذلك حسب طبيعة ومضمون العقد 

أو االتفاق الذي يتم فيام بني األطراف.
حتت هذه املسميات يظهر للباحث أن اخليار يكون للمدين باخليار، وهذا 
ما سارت عليه القوانني)))، حني استعرضت موضوع االلتزام التخيريي، إال أن 
هذا الوضع ال يأيت عىل إطالقه، وإنام يعرف بطبيعة احلال بعض االستثناءات، 

كالقانون الفرنيس املدين رقم ))4( لسنة 976)م واملعدل بالتعديالت اجلديدة الصادرة باملرسوم   (((
رقم ))))( لسنة 6)20م، والقانون املدين األردين رقم ))4( لسنة 976)م، والقانون املدين 

املرصي رقم ))))( لسنة 948)م.
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إذ إن حمل الترصف الذي يكون عدة أشياء، تربأ بموجب ذمة املدين إذا أدى 
واحدًا منها، ينتهي إىل احلق يف جواز املدين ألحد هذه األشياء.

اخليار  يرد  أن  املخالفة يمكن  فإنه مفهوم  اجلواز،  مبنيًا عىل  وملا كان هذا 
للدائن، وهذا ما يفرس معنى مصطلح »جيوز« التي وردت يف املادة )407/)) 

من القانون املدين األردين))).
أن  يؤكد  املرصي)2)  القانون  من   )257( املادة  يف  اإلمعان  أيضًا  ولعل 
احلق يف اخليار مبني عىل اجلواز ومبني عىل االتفاق، وبالتايل يمكن أن ينعقد 
اخليار للمدين، كام أنه يمكن أن ينعقد للدائن، إال أن اإلشكالية التي تثور هبذا 
السياق ليست من ينعقد له اخليار، وإنام ماذا لو مل خيرَتْ صاحب احلق يف اخليار 

خالل األجل املتفق عليه فيام بني األطراف؟
إن مثل هذه التساؤالت قد تطرق باب القضاء يف اململكة العربية السعودية، 
املنقول  بتسلم  الوفاء  فيها  كان  القضاء،  عىل  منازعة  عرضت  لو  ماذا  فنقول 
أو  املنقول  مقابل هذا  ببضاعة  يفي  بأن  بالثمن،  بالوفاء  املشرتي  بقيام  مقرتنا 
أن يفي بقيام بعمل، كالتزام مادي عىل عاتقه خالل أجل حمدد بدالً عن هذه 
البضاعة، حيث جيعل هلذا األخري احلق يف االختيار بني أن يفي بالبضاعة لقاء 
وذلك  الدائن،  ملصلحة  بعمل  القيام  خيتار  أن  أو  برشائه،  قام  الذي  املنقول 
من  أيام  ثالثة  أجل  خالل  االختيار  يف  نيته  يعلن  أن  عىل  حمدد،  أجل  خالل 
فيه  انقضت  لطرفيه  ملزمًا  الذي أضحى  االتفاق  هذا  أن  ثم  االتفاق،  تاريخ 
املدة واألجل املحدد بني األطراف، دونام أن يعرب املدين عن نيته يف االختيار، 

فهل نرتك هذا االلتزام معلقًا بني املدين والدائن؟

انظر: املادة )407( القانون املدين األردين رقم ))4( لسنة 976)م.  (((

املادة )275( من القانون املدين املرصي رقم ))))( لسنة 948)م.  (2(
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التي ال غبار عليها أن استقرار املعامالت بني األطراف يقود  إن احلقيقة 
احلاجة  دون  تنشأ  قد  التي  واخلصومات  النزاعات  حسم  رضورة  إىل  دومًا 
يشكل  برأينا  النظامي  النص  وجود  ولعل  القضاء،  إىل  للجوء  للرضورة 
إليها  التي صار  الكيفية  إليها، ومعرفة  العودة  يمكن لألطراف  التي  القاعدة 
ز أن القاعدة النظامية هي قاعدة  هذا احلسم، ولعل يف األمثلة والشواهد ما ُيعزِّ
سلوك، وهي قاعدة اجتامعية، حترص يف مجيع األحوال عىل تسوية اخلالفات 
واملنازعات التي تنشأ فيام بني األطراف، كلام نشأت منازعة ما دون احلاجة إىل 

الوقوف بالرضورة أو االنتهاء إىل موقف القضاء))).
قبول  يرفض  الدائن  كان  فلام  واإليداع،  العرض  لذلك:  مثاًل  ونرضب 
املنظم  إبراًء لذمته، مل يرتك  به طوعًا واختيارًا  الوفاء  املدين  أراد  الذي  الوفاء 
هذا األمر معلقًا بني املدين والدائن، بحجة أن الدائن رفض قبول الوفاء، بل 
جلأ القانون املقارن وكذلك الترشيعات عىل اختالفها إىل رضورة إلزام املدين 
إىل أن يسقط سبيل العرض واإليداع، وذلك إبراًء لذمته وحرصًا عىل استقرار 
املعامالت بني األفراد، وهذا يظهر يف مثالنا حينام يتعلق األمر بعقد اإلجيار، 
أنه طلب  العقار( قبول مبلغ اإلجيار، بحجة  الدائن )مالك  حيث قد يرفض 
من املدين إخالء املأجور، سواء كان العقد انقىض بينهام أم مل ينقِض بعد، وبينام 
أن املدين حريص عىل االستمرار يف املأجور، كون العقد مل ينتِه ومل تكن هناك 
العرض  إجراءات  إىل  بالتايل  يلجأ  فإنه  املأجور،  هذا  إلخالء  جدية  أسباب 
واإليداع لقيمة اإلجيار يف خزينة املحكمة، حرصًا منه عىل إبداء حسن النية يف 
الوفاء، وحتى ال يدع جماالً للدائن من أن يتمسك بعدم الوفاء بمبلغ اإلجيار، 

وبالتايل دفعه إىل اإلخالء.
ص4))،  حييى،  الودود  عبد  االلتزام«،  »أحكام  لاللتزامات  العامة  النظرية  يف  دروس  انظر:   (((
والنظرية العامة لاللتزام »أحكام االلتزام«، مجيل الرشقاوي، دار النهضة العربية، )98)م، ص 

.(89
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وبالتايل يكون مثل هذا تأكيدًا عىل أن احلاجة إنام هي استقرار املعامالت 
فيام بني األفراد وتسوية اخلالفات التي قد تنشأ، دونام أن ترتك هذه املنازعات 

املعلقة فيام بينهم دون تسوية وحلول.
وهذا ما قد يقاس معه عىل احلال التي نحن بصددها وهي احلق يف اخليار، 
حيث أن ثبوت احلق يف اخليار للمدين، إنام جيب أن يتبع ممارسة هذا احلق إىل 
األجل املتفق عليه، حرصًا عىل استقرار املعامالت، ووفاء لاللتزام الذي نشأ 
التزام  ينتقل من  أن  يبقى عىل حاله معلقًا دونام  أن  من أجله،والذي ال جيب 

مركب إىل التزام بسيط))).
ولعل عدم ممارسة املدين هلذا اخليار باحلق خالل األجل املتفق عليه أيضًا 
اخليار  يامرس هذا احلق يف  أن  وإنام جيب  معلقًا،  أن ال يرتك  هو اآلخر جيب 
بالصورة التي يكفل فيها املنظم ممارسة هذا احلق، دونام أن يبقى األمر قاباًل 
نفرس  هلذا  تذكر،  حلول  هناك  تكون  أن  غري  من  لالجتهاد  وقاباًل  للنقاش 

رضورة وجود القاعدة النظامية التي تسوي اخلالف يف هذا اإلطار)2).
بالعودة إىل القانون املقارن، جعل املنظم احلق يف اخليار يثبت للمدين خالل 
أجل ثالثة أيام من تاريخ ثبوت هذا احلق، ووجود هذه الثالثة أيام قرينة عىل 
أن ممارسة هذا احلق جيب أن ال يكون إال خالله، مع أن هذه املدة ليست آمرة، 
االتفاق وحمل  أقل بحسب موضوع  أو  االتفاق عىل أجل أطول  وإنام يمكن 

االلتزام وطبيعة االتفاق))).
انظر: النظرية العامة لاللتزام يف دراسة مقارنة بني القانون املرصي واللبناين »أحكام االلتزام«،   (((
د. أنور سلطان، عام 974)م، ص))2، واملبسوط يف رشح القانون املدين، »أحكام االلتزام«، 

ياسني حممد اجلبوري، مرجع سابق، ص 257.
راجع: النظرية العامة لاللتزام، االلتزام يف ذاته، عبد احلي حجازي، دار الكتاب العريب، بدون   (2(
نرش، ص 97)، موجز األحكام العامة لاللتزام، حممد شكري رسور، مرجع سابق، ص)9).

انظر يف ذلك: املادة ))/408( من القانون املدين األردين رقم ))4( لسنة 976)م، واملذكرة   (((
اإليضاحية للقانون املدين األردين، اجلز األول والثاين، إعداد: املكتب الفني يف نقابة املحامني، 

لسنة985)م، ))/460(.
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إال أنه جيب أن يامرس هذا احلق باألصل خالل هذه املدة، وإن عدم ذكر 
املدة يف االلتزام يف العقد بني األطراف إنام ينسحب إىل هذه املدة، باعتبار أن 
عدم  ولعل  بصدده،  اإلشكال  وحل  األمر،  هذا  تسوية  عىل  حرص  النظام 
إليها اخليار،  الذي ينسحب  املدة  السعودي حيدد  بالنظام  وجود نص رصيح 
إنام يقود إىل تسوية اخلالف املبدئي من أن هذا األجل مل يتفق األطراف عليه 
يف احلق اخلاص باخليار، إنام ينرصف إىل أجل ثالثة أيام يف أحسن األحوال، 
وذلك متاشيًا مع ما صار عليه القانون املقارن، ولو أن القضاء قد يقول قول 
تتطلب  قد  االلتزامات  بعض  االلتزام، ألن  طبيعة  مع  متاشيًا  وذلك  املخالفة 
مدة أطول للوفاء هبا إعامالً لطبيعة العقد، وإعامالً لطبيعة االلتزام، ومتاشيًا مع 
املاهية التي يقوم عليها االلتزام، إال أن ذلك ال يمنع من وجود مدة اسرتشادية 
واستئناسية، يمكن احلسم بشأهنا والعمل هبا، وذلك حرصًا عىل النتائج التي 

ترتتب عىل ممارسة احلق خالل هذا األجل))).
من جهة أخرى يظهر أن ممارسة احلق يف اخليار من قبل املدين هو أصاًل 
اتفاقي، وهو ما ذهب إليه النظام، فإن هذا احلق يامرس للمدين، ألن املدين 
هو الذي يلجأ إىل إبراء ذمته، وهو الذي يلجأ إىل الوفاء بالتزام القائم بجانبه، 
وهو الذي يلجأ إىل احلرص عىل العودة إىل األصل، وهو براءة الذمة، وعدم 

انشغال ذمته بأي حق إىل مصلحة الدائن)2).
املدين  ينشأ عن عدم ممارسة  الذي قد  التقرير بشأن اخلالف  إال أن عدم 
الباب  يفتح  نظامي،  نص  بموجب  عليه،  املتفق  األجل  خالل  احلق  هلذا 

الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام »أحكام االلتزام«، حلسن عيل الذنون والدكتور حممد سعيد   (((
الرحو، دار وائل للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 2004م، ص 82 و)8.

انظر: املذكرة اإليضاحية للقانون املدين األردين، اجلزءين األول والثاين، إعداد: املكتب الفني   (2(
يف نقابة املحامني، لسنة985)م، ))/)46-462(، والنظرية العامة لاللتزام، االلتزام يف ذاته، 

عبد احلي حجازي، مرجع سابق، ص 98).
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للمعضالت واإلشكاليات التي جتعل القضاء صاحب الوالية واالختصاص 
يف البت بشأهنا.

املقارن،  القانون  االعتبار موقف  بعني  األخذ  العمل عىل  يتعني  كان  وملا 
يامرس  مل  وإذا  املدين،  إىل  يثبت  اخليار  أن  إىل  ذهب  قد  األخري  هذا  أن  نجد 
املدين هذا احلق فإن اخليار ينتقل بعده إىل القضاء، ومل يقل ينتقل إىل الدائن، 
املدين  املدين، كون  اخليار عوضًا عن  يبارش حق  أن  للدائن  وبالتايل ال جيوز 
صاحب  القضاء  من  جعل  املعامالت  استقرار  إن  بل  احلق،  هذا  يامرس  مل 
الوالية واالختصاص يف مبارشة هذا احلق باخليار، وذلك خالل األجل الذي 
صاحب  القضاء  أضحى  وبالتايل  اخليار،  حق  لثبوت  الالزم  انقضاءه  يتبع 

االختصاص يف نظر هذا النزاع واحلسم بشأهنا))).
يرى الباحث أنه كلام كان احلق ثابتًا إىل املدين يف اخليار، تعني عليه ممارسته، 
ينتقل  احلق  هذا  فإن  عليه،  املتفق  األجل  خالل  احلق  هذا  يامرس  مل  إذا  وأنه 
بالرضورة إىل القضاء، الذي أصبح صاحب الوالية واالختصاص يف مبارشة 
هلذه  وجزئية  نسبية  معاجلة  ذاته  بحد  يمثل  هذا  أن  إال  اخليار،  يف  احلق  هذا 
للقانون  للمدين، وقد كان  للدائن وليس  اخليار قد يكون  أن  املعضلة، ذلك 
ذهب  فقد  للمدين،  اخليار  كان  حينام  احلال  عليه  هو  ملا  خمالف  رأي  املقارن 
القانون املقارن إىل أنه إذا كان اخليار للدائن، ومل يبارش الدائن هذا احلق خالل 
األجل املتفق عليه، فإن هذا احلق يف اخليار ينتقل إىل املدين، ومل يُقل هنا ينتقل 

إىل القضاء.

انظر يف هذا: املبسوط يف رشح القانون املدين »أحكام االلتزام«، ياسني حممد اجلبوري، مرجع   (((
سابق،  مرجع  السنهوري،  الرزاق  لعبد  املدين،  القانون  رشح  يف  والوسيط   ،252 ص  سابق، 
ص68)، والوايف يف رشح القانون املدين، »العقود املسامة« »عقد البيع«، سليامن مرقس، بدون 

دار نرش،990)م، ص669.
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وهلذا نقول أن وجود وثبوت مثل هذا النص بالنظام السعودي، إنام هو 
اآلخر يكون فرصة نظامية مهمة حلسم أي نزاع قد ينشأ هبذا السياق، بحيث 
ينتقل احلق يف اخليار من الدائن إىل املدين، وذلك عندما يكون احلق يف اخليار 

للدائن ومل يبارش الدائن هذا احلق.
ولعل اإلشكالية التي تكون أهم مما ذكر ليس هو ملن يثبت احلق باخليار، 
وليس هو ماذا لو مل يامرس صاحب احلق اخليار يف احلق املقرون له باالختيار 
خالل املدة املتفق عليها، بل أن الذي جيب أن ننتهي إليه وهو األهم، ما هو 
بمحل  حييط  قد  عام  املسؤول  ومن  االلتزام؟  حمل  عىل  يرتتب  الذي  اليشء 
معًا، ومل  الشيئان  أو  الشيئني  أحد  إذا هلك  اهلالك  االلتزام من هالك، وتبعة 

يامرس صاحب احلق يف اخليار هذا االختيار خالل األجل املتفق عليه؟
ليس من شك أن هذا املعطى يمثل واحدًا من الركائز الرئيسة التي يلزم 
الوقوف عليها بإمعان، فتبعة اهلالك تشكل بحد ذاهتا املسؤولية املحيطة باجلهة 
وعند  اجلزئي،  أم  الكيل  باهلالك  سواًء  العدم،  االلتزام  بمحل  أحلقت  التي 
اقرتان هذه املسؤولية باجلهة املوكول إليها احلق باخليار يتضح الكثري من املعامل 
أن  إال  عليه،  املتفق  األجل  خالل  االختيار  يف  احلق  له  فاملدين  واملعطيات، 
اهلالك ليس بالرضورة أن يكون بخطأ املدين، فقد يكون بخطأ املدين، وقد 
أدت  التي  األجنبية  بأي سبب من األسباب  يكون  الدائن، وقد  بفعل  يكون 
إىل هذا اهلالك الكيل أو اجلزئي، وملا كان األثر املرتتب عىل هذه التبعة خيتلف 
باختالف اجلهة التي تسببت يف هذا اهلالك، كان ال بد من التايل الوقوف عىل 

أحكام تبعة اهلالك يف كل واحد منها عىل حدة، كالتايل:
أولً: تبعة اللك بالنسبة ملحل اللتزام الواقع بخطأ املدين:

عندما يتسبب املدين هبالك حمل االلتزام سواء كان اهلالك ألحد الشيئني أم 
االثنني معًا، فإنه ال بد من الرضورة أن تلحق باملدين املسؤولية عن هذا الفعل 
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الذي أدى إىل هذا اهلالك، ولعل الصورة تكتمل باملثال الذي مفاده ماذا لوكان 
املدين مكلفًا الختيار واحدة من مركبتني إحدامها باللون األسود واألخرى 
باللون األبيض وقام بترصفه باإلرضار بإحدى هاتني املركبتني وأدى ذلك إىل 

حرقها أو فنائها كليًا))).
مما ال شك فيه أنه ملا كان اخليار واقعًا عىل عاتق املدين، وكان اهلالك ناجتًا 
الناجتة عن فعله،  أثر هذه املسؤولية  عن فعل املدين، فإن هذا األخري سيدرأ 
وذلك باختيار املحل الذي بقي قائاًم، ومل يلحقه األثر، وهلذا لن ينقيض العقد 
املدين  اختيار  وأن  والدائن،  املدين  بني  سيستمر  العقد  أن  بل  احلال،  بطبيعة 
ملحل آخر سينقيض بموجبه االلتزام وال يستطيع الدائن العودة عىل املدين بأي 

مطالبة أو أية مسؤولية)2).
وكان  املدين،  بفعل  الشيئني  أحد  هلك  إذا  أنه  هنا  القول  يمكنني  لذلك 
املدين هو املكلف باخليار، واختار اليشء اآلخر، فإن االلتزام ينقيض، وال جيوز 
للدائن العودة عليه باليشء اآلخر، ألن العقد أصاًل نشأ يف البداية عىل الشيئني 
معًا، عىل أن ينقيض العقد بمجرد اختيار املدين باخليار ألحد هذين الشيئني، 
وملا كان اختياره لذلك مل هيلك بعد، فإن التزامه قد يكون بالتايل انقىض، وال 

جيوز للدائن أن يرجع عليه بأي مساءلة أو أية نتائج ترتبت عىل هذا اهلالك.
ناجتًا  اهلالك  وكان  للدائن،  قائاًم  كان  اخليار  هذا  أن  لو  أخرى  جهة  من 
عن خطأ املدين، فإن األمر خيتلف مجلة وتفصياًل، إذ أن العربة تتجىل بالذي 

سيختاره الدائن.

اجلامعية،  املطبوعات  دار  السعود،  أبو  رمضان  االلتزام،  مصادر  لاللتزام،  العامة  النظرية   (((
2002م، ص68).

النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين »أحكام االلتزام«، منذر الفضل، مكتبة دار الثقافة   (2(
للنرش والتوزيع،996)م،ص 82).
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فلو أن الدائن اختار اليشء الذي مل هيلك بعد، فإن احلكم يف هذه احلالة 
ينقيض  حيث  هيلك،  مل  باليشء  املدين  خليار  بالنسبة  رسى  ما  عليها  يرسي 
الذي مل  باليشء  بالوفاء  املدين مكلفًا  الدائن، ويكون  اختيار  االلتزام بمجرد 
هيلك بعد، وال جيوز للدائن العودة عىل املدين بأي مطالبات إضافية تذكر))).

يمكن تصوره  قد  ما  الذي هلك، وهذا  اليشء  اختار  الدائن  أن  لو  لكن 
فعله  عن  مبارشة  مسئولية  مسئوالً  بالتايل  املدين  فيكون  الواقع،  أرض  عىل 
بملك  ترصف  لو  كام  بالدائن،  األذى  أحلق  قد  ترصفه  أن  اعتبار  عىل  الضار 
الدائن قد  ابتداًء عىل كال املحلني معًا، وملا كان  الغري، حيث أن االلتزام نشأ 
اختار الذي هلك بخطأ املدين، فإنه يكون هو الذي حتدد وتعني بموجبه حمل 
وطبيعة االلتزام، وبالتايل يكون املدين مسئوالً مسؤولية مبارشة عن تعويض 
التعويض  ويقدر هذا  اهلالك،  تبعة هذا  به عن  الذي حلق  الرضر  الدائن عن 
وقت اهلالك وليس وقت نشوء االلتزام، إذ إن العربة يف التعويض هو حجم 

الرضر وليس الثمن املقابل)2).
وهلذا يرى الباحث أن مثل هذه التسوية العملية بموجب رصيح القانون، 
إنام هي مدعاة من املنظم السعودي إىل العمل بموجبها وفق نصوص رصحية 
وراسخة حتى ال يكون هناك جماٌل لرتك املسألة معلقة دونام أي تدخل رصيح 
خيار  فإن  اإلسالمية،  الرشيعة  بإعامل  مكلفًا  القضاء  كان  وملا  املنظم،  من 
أقرها الرشع، إال أن اإلحاطة بشتى  التي  الترصفات  التعيني بطبيعته هو من 
التفصيالت عىل الشكل وعىل النحو الوارد سابقًا وما قد حييط هبذا الترصف 
بمشكالت عملية ال يمكن استيعاهبا بشكل مطلق وال ختيلها، لذا يكون مثل 
هذه النصوص عمليًا من القضايا التي تسد وتدرأ املفسدة معها وتسد الذرائع، 

الوسيط يف رشح القانون املدين، لعبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص68).  (((
حممصاين،  رجب  لصبحي  االلتزام«،  آلثار  املعدلة  »األوصاف  اللبناين  القانون  يف  حمارضات   (2(

مطبعة هنضة مرص 958)م، ص5).
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وال تدع جماالً ألن يتسلل إىل مثل هذه الترصفات أي مشكالت قد تعطل أو 
تعيق عمل القضاء، أو تعطل الواقعة وجتعل من هذه اخلصومة حمورًا للجدل 

وكذلك املامطلة وعدم احلسم بشأهنا.
فإذا كانت تبعة اهلالك تتعدد صورها وأشكاهلا، فإن الوقوف عىل أحكام 
تبعة اهلالك الناجتة عن خطأ الدائن يمثل واحدة من القضايا التي يتعني الوقوف 

عليها، وذلك تبعًا ملا ييل:
ثانيًا: تبعة اللك الناتة عن خطأ الدائن:

ملا كان اخليار قد يثبت للمدين أصاًل وقد ينتقل اخليار باالتفاق إىل الدائن 
إذا ما اتفق األطراف عىل ذلك، فإن تبعة اهلالك تلحق بمحل االلتزام وفقًا ملا 
قد ينتهي إليه اخليار، بعدما يكون قد حتقق هذا اهلالك سواء بخطأ املدين أم 

بفعل الدائن.
فإذا هلك املحل بخطأ الدائن وكان اخليار مقررًا للمدين، فإن املدين هنا 
يكون حرًا بالترصف يف أن خيتار اليشء الذي هلك أو اليشء الذي بقي كام هو 

حماًل لاللتزام))).
فإذا اختار املدين اليشء الذي هلك فإن عىل الدائن أوالً أن يعوض املدين 
عن الذي هلك، وينقيض االلتزام وال جيوز القول يف هذه احلالة بفسخ العقد، 
كان خالل  وملا  التعيني،  فيه خيار  بقي  االلتزام  وأن  نشأ صحيحًا  العقد  ألن 
أرض  ترصفًا  الدائن  ترصف  ثم  التعيني  يف  احلق  للمدين  عليها  املتفق  املدة 
باليشء الذي هلك واختار املدين الذي هلك، فإن اختياره هلذا يكون ناجتًا عن 
ترصف الدائن بملكه األمر الذي يلزم الدائن هبذا املحل وال يستطيع العودة 

سابق،  مرجع  اجلبوري،  حممد  ياسني  االلتزام«،  »أحكام  املدين  القانون  رشح  يف  املبسوط   (((
ص259.
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عىل املدين بالوفاء باليشء املقابل ويكون مسؤوالً بالتايل مسؤولية مبارشة عن 
تبعة اهلالك))).

أما إذا اختار الدائن اليشء الذي مل هيلك، فإن الدائن يف هذه احلالة يكون 
بالوفاء  مسؤوالً عن اليشء الذي هلك، إىل جانب أن املدين يكون مسؤوالً 
باليشء الذي مل هيلك وذلك وفاء منه بااللتزام، وهكذا ينقيض االلتزام عندما 
الذي  اليشء  عن  املدين  الدائن  يعوض  وحينام  هيلك،  مل  بيشء  املدين  يفي 
هلك كون أن اهلالك قد نتج عن فعله وعن خطئه املبارش الذي أفىض إىل هذا 

اهلالك)2).
األجنبي  بسبب  اهلالك  فيها  يكون  والتي  الثالثة  النقطة  احلديث عن  قبل 
اقتضت  واعتبارات  خصوصية  من  هلا  ملا  الثاين  املطلب  حمور  ستمثل  والتي 
الوقوف عليها يف مطلب مستقل، فإننا سنتوقف هنا للحديث عن تبعة اهلالك 

إذا ما هلك الشيئني معًا.
تبعة اللك إذا ما هلك الشيئان معًا:

الشيئني  كال  هلك  إذا  أنه  قال  حينام  اجلدل  املقارن  القانون  حسم  فقد 
باعتبار  كبري)))،  وجدل  نقاش  مثار  القول  هذا  أن  واحلقيقة  العقد،  بطل  معًا 

سابق،  مرجع  مرقس،  سليامن  البيع«،  »عقد  املسامة«  »العقود  املدين،  القانون  رشح  يف  الوايف   (((
ص669.

راجع: نظرية اهلالك يف القانون املدين اليمني »دراسة مقارنة بالقانون املدين املرصي«، عبد اهلل   (2(
عيل حسن اخلياري، رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس »كلية احلقوق«، القاهرة، سنة998)م، 

ص285.
جتدر املالحظة هنا أن نشري إىل القانون املرصي القديم والذي نص يف هذا الشأن يف املادة )97)   (((
والتي جاءت بالقول: »إذا كان اخليار للدائن وهلك أحد الشيئني قضاًء وقدرًا، فقد حتدد االلتزام 
يف اليشء اآلخر«، وجاء أيضًا نص املادة ))5)( منه: »وإذا كان هالك أحد الشيئني بتقصري من 
املدين، فللدائن اخليار بني طلب اليشء اآلخر، وبني طلب التعويض عن اليشء الذي هلك«. 

راجع يف ذلك الوسيط يف رشح القانون املدين للسنهوري، مرجع سابق، ص)7) يف اهلامش.
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التنفيذ، وملا كان العقد قد انعقد صحيحًا بني  أن البطالن ناتج عن استحالة 
ولكن  اخليار،  مدة  خالل  باخليار  مكلف  بالتايل  املدين  فإن  واملدين،  الدائن 
كان سيكون كذلك األمر حقيقة وهي حالة البطالن لو أن اهلالك كان لسبب 
الذي  األمر  هي  التنفيذ  فاستحالة  والدائن،  املدين  من  كل  إرادة  عن  خارج 

جيب إعامله يف هذه احلالة))).
لكن عندما يكون اهلالك قد نتج عن فعل املدين وبخطأ املدين فإن هذا 
منذ  صحيح  فوري  بأثر  انعقد  العقد  ألن  الدائن،  بملك  أرض  يكون  األخري 
البداية، وبالتايل يعترب الدائن مالكًا ألحد الشيئني عندما يقوم املدين باخليار، 
وما اخليار ما هو إال ترصف ليس يتحقق بموجبه انعقاد للعقد بل النفاذ،حيث 

ينقل العقد من العقد املركب إىل العقد البسيط.
إن  بل  البطالن،  إىل  أدت  هنا  التنفيذ  استحالة  بأن  القول  جيوز  ال  وهلذا 
التعويض،  عاتقه  عىل  ألقت  قد  املدين  خطأ  عن  الناجتة  هنا  التنفيذ  استحالة 
به،  حلق  الذي  الرضر  عن  الدائن  تعويض  عن  مسؤوالً  املدين  يكون  فهنا 
وذلك جراء عدم تنفيذ االلتزام، ألن الوفاء بأحد الشيئني لن يغري من حقيقة 
ومضمون ومقدار وقيمة االلتزامات املوكولة املقررة بالعقد التي أصاًل نتجت 
ونشأت ابتداًء مع االتفاق، باعتبار أن العقد نشأ صحيحًا حمددًا يف املضمون 
واملحل والثمن، وأي جوانب أخرى كشفت عن أية جهالة من شأهنا أن جتعله 

من العقود الغرر)2).
وهلذا ال يكون مع استحالة التنفيذ االدعاء بالبطالن، وإنام القول برضورة 
أرض  ترصفًا  ترصف  قد  أنه  باعتبار  املدين  خطأ  عن  الناتج  التعويض  ولزوم 
بملك الدائن، وهذا الذي جيب القول بصدده، والذي جيب إعامله عىل أرض 

الوايف يف رشح القانون املدين، سليامن مرقس، مرجع سابق، ص669.  (((
الوجيز يف رشح القانون املدين، لياسني حممد اجلبوري، مكتبة دار الثقافة للتوزيع والنرش، ط)،   (2(

))20م، ص494.
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وندعو  املقارن  القانون  إليه  ذهب  ما  مع  نميل  ال  هنا  نحن  وهلذا  الواقع، 
القضاء السعودي إىل األخذ هبذا املعطى إذا ما استحال التنفيذ بسبب اهلالك 
الناتج عن خطأ املدين الذي أرض بملك الدائن، باعتبار أن اهلالك كيل وليس 
جزئيًا ولكال املحلني معًا، األمر الذي أدى إىل اإلرضار بحق الدائن يف ملكه 
إىل هذه  وأدى  اهلالك  تسبب هبذا  كونه هو من  التعويض؛  املدين  وألزم عىل 

االستحالة  املطلقة))).
أما إذا كان اهلالك بخطأ الدائن وأدى هذا اهلالك إىل استحالة التنفيذ بسبب 
اهلالك للشيئني معًا، فإن الدائن يكون مسؤوالً مسؤولية مبارشة، وذلك لترصفه 

بملكه بالنسبة ألحد الشيئني وعن تعويض املدين عن اليشء  اآلخر)2).
الدائن غري مسؤول عن  أن  لقلنا  العقد،  ببطالن  أن سلمنا  لو  نقول  فهنا 
الدائن هنا مسؤوالً مسؤولية مبارشة عن تعويض  العلم أن  تبعة اهلالك، مع 
هذا  مثل  يعترب  وبالتايل  اهلالك،  هذا  جراء  به  حلق  الذي  الرضر  عن  املدين 
الترصف ترصفًا بملكه بالنسبة ألحد الشيئني وتعويض بالنسبة لليشء اآلخر، 
ألن الدائن هو املبارش واملتسبب معًا يف الرضر الذي حلق ألحد الشيئني معًا 

وباستحالة التنفيذ بالنسبة هلذا العقد.
إن احلقيقة التي ال غبار عليها تتمحور حول املصلحة التبادلية التي ترهن 
عالقة املدين بالدائن حني تولد االلتزام أصاًل، وجتعل هلذه العالقة االستمرار 
خالفًا  األطراف،  من  أي  إرادة  تدخلت  كلام  عليها  املرتتب  األثر  وترتيب 

ملقتىض االتفاق الذي أنشأ هذه العالقة أصاًل.
السعودي  املنظم  فإن  املسألة،  هذه  حيال  املعامل  واضح  القانون  كان  وملا 
مدعو إىل االعتداد هبا وإعامهلا، بيد أن حدود هذه العالقة ال تتوقف عند هذا 
الوجيز يف رشح القانون املدين األردين آثار احلق الشخيص )أحكام االلتزام(، لعبد الرمحن أمحد   (((

مجعة احلاللشة، دار وائل، ط)، 2006م، ص26).
الوايف يف رشح القانون املدين، سليامن مرقس، مرجع سابق، ص700.  (2(
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السقف وإنام تتجاوزه آخذين باالعتبار تنازع وتعدد األسباب التي قد تتعثر فيه 
هذه العالقة ويتعذر معها التنفيذ، حيث جتد أن تدخل السبب األجنبي يمثل 

واحدًا من هذه املعيقات، لذا كان علينا لزامًا علينا إفراده يف مطلب  مستقل.

املطلب الثاين: تبعة اهلالك الناتج عن السبب األجنبي:
تتعدد أحوال السبب األجنبي وصوره، فقد يكون السبب األجنبي نتاج 
قوة قاهرة، أو حادث ُفجائي، أو ظروف استحال معها التنفيذ الكيل أو اجلزئي 
هو  يكون  الذي  الغري  فعل  إىل  راجعًا  األجنبي  السبب  يكون  وقد  لاللتزام، 
املتسبب هلذا الفعل، والذي أفىض إىل استحالة التنفيذ، هلذا السبب نميز بني ما 
إذا كان السبب ناجتًا عن قوة قاهرة أو حادث ُفجائي، وبني السبب األجنبي 
الذي يكون إىل فعل الغري، والذي فيها خيتلف احلال واألثر عن احلالة األوىل 

مجلة وتفصياًل.
أول: السبب األجنبي الناتج عن قوة قاهرة أو حادث ُفجائي:

ليس من شك أن القوة القاهرة تعدم االلتزام الكيل، وهذا ما يرسي أيضًا 
الوفاء  إعدام  إىل  يؤدي  الفجائي  احلادث  يكون  وقد  الفجائي،  احلادث  عىل 
بااللتزام الكيل أو اجلزئي بحسب األحوال، كام هو حالة الظروف الطارئة يف 

بعض األحيان.
املدين  بااللتزام من قبل  الوفاء  انعدام  القاهرة  القوة  إذا ترتب عىل  وهلذا 
فإن  اخليار،  انعدام  أدت  إىل  التي  املقررة  املدة  اخليار خالل  له  يتسنَّ  مل  الذي 
استحالة التنفيذ يف هذه تعود باملسؤولية عىل هذا السبب، األمر الذي ال يمكن 
معه الوفاء بااللتزام، وبالتايل يكون احلكم يف هذه احلالة بالفسخ للعقد، حيث 
يعود املتعاقدان إىل احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد؛ لعدم املقدرة عىل الوفاء 
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األطراف  عليه  اتفق  ما  وفق  االلتزام  بمحل  الوفاء  من  والتمكني  بااللتزام 
ابتداًء))).

أما إذا كان اهلالك جزئيًا وليس كليًا، فإن املدين يكون ملزمًا بالوفاء باجلزء 
بالنسبة  بينام ينقيض احلق يف اخليار  العقد،  الذي بقي كمحل ويصح بموجبه 
للجزء اآلخر الستحالة تنفيذ احلق يف اخليار الناتج عن هذا السبب األجنبي)2).
وهذا ما جيب السري عليه بالعمل القضائي ولو أن القانون املقارن حقيقة مل 
حيسم اجلدل هبذا السياق، علاًم أن هناك من يرى أن السبب األجنبي الناتج عن 
القوة القاهرة الذي انعدم بموجبه االلتزام والذي يؤدي إىل عدم املقدرة عىل 
الوفاء بااللتزام يؤدي إىل حتمل الدائن هذه التبعة، باعتبار أن العقد قد انعقد 
صحيحًا وأن املحل الذي ال زال حتت حيازة املدين هو ملك للدائن، وبالتايل 

يعود بالرضر عىل الدائن وليس عىل املدين))).
إال أن الرأي الراجح هو أن استحالة ممارسة خيار التعيني يف هذا الترصف 
للقوة  يكون  وبالتايل  التنفيذ،  معها  استحال  التي  األسباب  من  واحدًا  يعترب 
االلتزام،  معه  يعدم  الذي  األمر  التنفيذ،  استحالة  يف  املبارش  أثرها  القاهرة 
وبالتايل يتم فسخ العقد، ويعود املتعاقدان إىل احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد 

طاملا أن اهلالك كيل يف هذه احلالة)4).

رشح القانون املدين »مصادر احلقوق الشخصية«، لعدنان إبراهيم رسحان والدكتور نوري محد   (((
خاطر، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 2009م، ص444.

النظرية العامة لاللتزام »أحكام االلتزام«، د. أنور سلطان، مرجع سابق، ص6)2.  (2(
انظر يف ذلك: املادة )0)4( من القانون املدين األردين رقم ))4( لسنة 976)م  (((

راجع يف ذلك: النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام، توفيق حسن فرج، الدار اجلامعية،   (4(
ص95)، والنظرية العامة لاللتزام،، د. أنور سلطان، مرجع سابق، ص7)2.
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أما إذا كان اهلالك قد تم ألحد هذين الشيئني، فإن االستحالة تكون نسبية 
حيث يصح الوفاء باجلزء الذي مل هيلك، ويكون عىل املدين الوفاء به رغاًم عن 

إرادة هذا األخري))).
أما إذا كان اهلالك نتاج السبب األجنبي راجعًا إىل فعل الغري، فإن النتيجة 

تبدو خمتلفة يف هذه احلالة وفقا ملا ييل:
ثانيًا: تبعة اللك الناتة عن فعل الغري:

اح إىل أنه تبعة اهلالك وفق السبب األجنبي إذا كان راجعًا إىل  َّ يتجه الرشُّ
فعل الغري فإن املسؤولية تكون عىل عاتق هذا الغري)2).

إال أن التساؤل املطروح حيال موضوعنا هذا تتجىل بالتساؤل حول من 
الذي سيعود عىل هذا الغري باملسؤولية؟

الغري  عىل  املدين  أم  الدائن  سواء  العالقة  طريف  من  أي  بعودة  العربة  إن 
يف  احلق  ممارسة  كيفية  إىل  راجعة  بالتعويض  واملطالبة  واملتابعة  باملسؤولية 
اخليار، فإذا كان اخليار للمدين وتسبب الغري هبالك أحد الشيئني، فإن املدين 
استحال  قد  بالتايل  فيكون  الذي هلك،  اليشء  اختار  فإذا  اخليار،  احلق يف  له 
يف  الغري  عىل  العودة  يف  احلق  للدائن  يكون  لكن  اليشء،  هلذا  بالنسبة  التنفيذ 
املطالبة بالتعويض عن الرضر الذي حلق، باعتبار أن الغري قد ترصف بملك 

هذا الدائن بفعله باعتبار أن هذا الغري هو املتسبب يف هذا اهلالك))).

والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  مقارنة  »دراسة  العقدي  االلتزام  عىل  وأثرها  االستحالة  انظر:   (((
املدين«، عبد الوهاب عيل سعد الرومي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 994)م، ص)0)، 
وراجع: النظرية العامة لاللتزام يف مصادر االلتزام، توفيق حسن فرج، مرجع سابق، ص96).

الوسيط يف رشح القانون املدين، للسنهوري، مرجع سابق، ص7)0).  (2(
سابق،  مرجع  اجلبوري،  حممد  ياسني  االلتزام«،  »أحكام  املدين  القانون  رشح  يف  املبسوط   (((

ص80).
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بالوفاء  ملزمًا  بالتايل  فيكون  هيلك  مل  الذي  اليشء  املدين  اختار  إذا  أما 
الغري  العودة عىل هذا  للمدين  الذي جيب إعامله، ويكون  به، وهذا هو احلق 

باملطالبة بالتعويض.
وهذا ما يرسي أيضًا عندما يكون اخليار للدائن، فإذا كان اخليار للدائن 
فإن  الذي هلك،  باختيار اليشء  الدائن  الغري وقام  بفعل  املحال  وهلك أحد 
مسؤولية  مسؤوالً  باعتباره  بالتعويض  باملطالبة  الغري  عىل  يعود  الدائن  هذا 
مبارشة عن تبعة اهلالك، أما إذا اختار الدائن اليشء الذي مل هيلك فإن املدين 
ونفذ  نتج  الذي  املحل  هو  أنه  باعتبار  اليشء  هبذا  بالوفاء  مسؤوالً  يكون 
بينام  البسيط،  العقد  إىل  املوصوف  العقد  من  العقد  ونقل  االلتزام،  بموجب 
عن  بالتعويض  باملطالبة  الغري،  هذا  عىل  بالرجوع  احلق  كامل  للمدين  يكون 
الرضر الذي حلق به جراء هذا الرضر الذي حلق به عن اهلالك بالنسبة ألحد 

الشيئني، وهكذا ينقيض االلتزام))).
صفوة القول:

إن تبعة اهلالك يف االلتزام التخيريي تقود إىل احلديث عن املسؤول مسؤولية 
كان  إذا  ما  مقررًا  اخليار  به  يكون  قد  ما  التبعة، وذلك وفق  مبارشة عن هذه 
الدائن أو الغري، وكل واحدة من هذه احلاالت تؤخذ عىل حدة،  للمدين أو 
إال أن ما جيب أخذه بعني االعتبار أن تقدير املسؤولية هبذا السياق جيب أال 
خترج عن اإلطار العام املقرر يف الفقه اإلسالمي، وفق ما متليه احلاجة إىل سن 
القواعد والنصوص النظامية التي تدرأ املفسدة وتؤطر للحالة بشكل نظامي 
يضمن محاية حقوق واستقرار املعامالت بني األفراد وبشكل يسري وسلس، 

وما  ص8)4  992)م،  ط2،  مرص،  القانونية،  الكتب  دار  مرقس،  سليامن  االلتزام،  أحكام   (((
بعدها.
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ودونام أي تعقيد أومماطلة أيضًا، وكل ما من شأنه أن يرض باملصالح املتبادلة 
فيام بني األطراف.

إذا كان هذا هو احلال بالنسبة إىل تبعة اهلالك بااللتزام التخيريي، فإن األمر 
خمتلف بالنسبة لتبعة اهلالك بااللتزام البديل، وهذا ما سنعرج إليه يف املبحث 

الثاين من هذه الدراسة.
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املبحث الثاين
أحكام تبعة اهلالك يف االلتزام البديل

أن  ذلك  البديل،  بااللتزام  املقصود  حتديد  األمر  يتطلب  بدء  ذي  بادئ 
االلتزام املوصوف كام أسلفنا بالذكر، ينعقد إما بأن يكون يف حمل ختيرييًا وإما 
أن يكون بدليًا، وملا كان املحل التخيريي ينعقد عىل التزام املتعدد، فإن االلتزام 
البديل ينعقد عىل حمل وحيد ال يتجاوزه، إال أن الواقع فيه هو أن اخليار للمدين 

يكون بُمكنة الوفاء ببدل عنه وذلك خالل أجل معني))).
االلتزام  عن  وتفصياًل  مجلة  خيتلف  البديل  االلتزام  أن  هو  بالذكر  اجلدير 
التخيريي، فمن جهة أوىل فإن املحل يف االلتزام البديل هو واحد وليس متعددًا، 

بينام يف االلتزام التخيريي فهو متعدد منذ انعقاد العقد.
ومن جهة ثانية فإن العربة باملحل األصيل وليس البديل يف االلتزام البديل 
يف  العقد  يتحدد  بينام  وماهيته،  طبيعته  وتتحدد  العقد  بموجبه  يتحدد  الذي 
العقد عند اخليار وليس  التخيريي حني اخليار، بحيث تتحدد ماهية  االلتزام 
عند االنعقاد، إذ إن يف االنعقاد تعددًا يف اخليار جيعل من الطبيعة شيئًا متعددًا 

وليس شيئًا واحدًا.
باالختيار  ملزمًا  املدين  يكون  البديل  االلتزام  يف  فإنه  سبق  ملا  بإضافة 
خالل أجل حمدد بني األصل أو البدل، وهذا ما يتفق يف احلقيقة مع االلتزام 
التخيريي، لكنه خيتلف عنه يف أن حق الدائن يف التمسك بمحل األصيل قائم 
يف االلتزام البديل وليس بقائم يف االلتزام التخيريي، إذ إنه إذا ما متسك الدائن 
بااللتزام األصيل عند انعقاد العقد، فإن املدين ال يكون بوسعه إلزام الدائن 
عىل قبول خيار البدل يف االلتزام البديل، بل أنه يكون ملزمًا بالوفاء بااللتزام 

انظر: املادة )))4( من القانون املدين األردين رقم ))4( لسنة 976)م.  (((
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األصيل، وفقًا لطبيعة العقد وأساس العقد الذي انعقد بينه وبني الدائن، وال 
يكون للمدين أي خيار آخر يف هذه السياق.

كل هذه التفصيالت واخلالفات التي حتوم حول االلتزام البديل، ترتتب 
آثارها يف اهلالك الذي قد يلحق املحل األصيل أو البديل، وما قد ينجم عنه 
من أثر عىل العقد، وما قد يرتتب أيضًا من نتائج عندما يكون هذا اهلالك ناجتًا 

عن خطأ من املدين أو خطأ من الدائن أو بفعل السبب األجنبي.
بالنسبة  هذا  البديل،  االلتزام  بقاء  عن  اهلالك  أثر  سنرشح  فإننا  وهلذا 
للمطلب األول، ثم سنعرض للمسؤولية املرتتبة عىل تبعة اهلالك يف االلتزام 

البديل، وذلك يف املطلب الثاين.

املطلب األول: أثر اهلالك عىل بقاء االلتزام البديل:
ليس من شك أن االلتزام البديل يبقى ببقاء األصل ويزول بزوال األصل، 
ولعل هذه هي القاعدة التي تقرتن مجلة وتفصياًل بااللتزام البديل، وهذا مفاده 
ينقيض  العقد  فإن  البديل،  االلتزام  املادي لألصل يف  الوجود  انتفى  ما  إذا  أنه 
ويبطل؛ الستحالة التنفيذ النتفاء وجود املحل، األمر الذي يرتتب معه عدم 

إمكانية تنفيذ هذا العقد الذي انعقد بني الدائن وبني املدين))).
وهلذا نقول إن اهلالك الذي يلحق بااللتزام البديل، خيتلف بني ما إذا كان 
يلحق باألصل أو يلحق بالبدل، فإذا حلق اهلالك بالبدل، فإن ذلك ال يرتب أي 

أثر عىل بقاء االلتزام؛ ألن العربة يف األصل وليست يف البدل.
ليس  كام  بالبدل،  الوفاء  بعدم  املدين  إلزام  الدائن  بمقدور  ليس  وهلذا 
للمدين أن يتمسك عىل انتفاء وجود املحل، بحكم أن البدل قد انتفى، وبالتايل 

راجع يف ذلك: الوجيز يف رشح القانون املدين، لياسني حممد اجلبوري، مرجع سابق، ص502،   (((
والنظرية العامة لاللتزام، عبد احلي حجازي، مرجع سابق، ص 28، وأحكام االلتزام، عامر 

الكسواين، دار الثقافة للنرش والتوزيع،2008م،ص224.
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فإن العربة باألصل، إذ إن انتفاء وجود البدل ال يؤثر مجلة وتفصياًل عىل بقاء 
االلتزام وال عىل نفاذه))).

إال أن هذا ال يغفل معه أن يؤخذ بعني االعتبار سبُب اهلالك بالنسبة للبدل: 
هل هو بخطأ املدين؟ أم بخطأ الدائن؟ أم بالنسبة للسبب األجنبي؟ وهذا ما 
قد يكون حمور احلديث يف املطلب الثاين من هذا البحث، إال أن ما هيمنا يف هذا 
بالنسبة  املحل  وانتفاء وجود  بقاء  وإنام  اآلن،  املوضوع  ليس هو هذا  السياق 
املحل  وجود  النتفاء  بالنسبة  أصاًل  االلتزام  وجود  وانتفاء  البديل،  لاللتزام 

سواء كان األصيل أم البديل.
املحل  يدور وجودًا وعدمًا مع وجود  البديل  االلتزام  إن  القول:  وصفوة 
انتفى وجود  األصيل، فإذا كان األصل موجودًا بقي االلتزام موجودًا، وإذا 
األصل انتفى معه وجود االلتزام، وبالتايل إذا هلك البدل فإن هذا ال يرتب أي 
أثر عىل البدل، وإن متسك الدائن بإلزام املدين بالوفاء بالبدل ال قيمة له وال أثر 
له، كام أن متسك املدين اآلخر ببطالن العقد النتفاء وجود البدل فإن هذا ليس 

له أي أثر وال قيمة باعتبار أن العربة باألصل وليست بالبدل)2).
لكن لو أن الذي هلك هو املحل األصيل وليس املحل البديل، هل هذا 

يؤدي إىل نتائج ختالف القاعدة التي أرشنا إليها بالنسبة النتفاء وجود البدل؟
العقد الستحالة  انتفاء وجود  انتفاء وجود األصل يؤدي إىل  ال شك أن 
التنفيذ، وإن هالك املحل األصيل يؤدي إىل أثره املبارش عىل العقد باستحالة 
السياق مفادُه: هل هذا األثر هو  الذي هو قائم هبذا  التنفيذ، إال أن اخلالف 

نظرية اهلالك يف القانون املدين، عبد اهلل عيل اخلياري، مرجع سابق، ص299.  (((
ص870،  سابق،  مرجع  زكي،  مجال  حممود  لاللتزامات،  العامة  النظرية  يف  الوجيز  انظر:   (2(

والوسيط يف رشح القانون املدين، للسنهوري، مرجع سابق، ص86)-87).
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البطالن وفق ما تشري إليه بعض الدراسات وُيشري إليه بعض الرشاح؟ أم األثر 
املرتتب هو انفساخ العقد الستحالة التنفيذ)))؟

ليس من شك أن البطالن هو ما يذهب إليه معظم الرشاح يف هذا السياق، 
مل  العقد  كأن  وبالتايل  بالعقد،  الوفاء  إمكانية  بعدم  املبارش  أثره  يؤدي  حيث 
تبعة  أسباب  أن  إىل  راجع  الرأي، وذلك  هذا  إىل  نميل  نحن ال  يكن، ولكن 
اهلالك التي قد تنشأ عن انعدام األصل، وقد تكون بخطأ من املدين، كام قد 

تكون بخطأ الدائن.
فلام كان اخلطأ من املدين قبل تنفيذ الوفاء، فهذا يكون كأنام ترصف بملكه، 
وأنه ال أثر عىل الوفاء بااللتزام أو ال أثر عىل إرغامه بالوفاء بااللتزام طاملا أنه 

مل يقبض الثمن، واستحالة ترصفه بتنفيذ هذا االلتزام)2).
بالنسبة لألصل، وبقي ذلك معلقًا  ابتداًء  انعقد  إذا كان قد  العقد  أن  إال 
هنا  املدين  فإن  الثمن،  املدين  هذا  قبض  قد  وكان  حمدد،  أجل  خالل  للوفاء 
يكون ملزمًا هبذا الوفاء خالل هذه املدة بالنسبة للمحل األصيل، فإذا كان قد 
تسبب بفعله وبخطئه هبالك هذا املحل األصيل، فإنه - يف هذه احلالة - يكون 
قد أحلق بالدائن رضرًا مبارشًا، األمر الذي يوجب معه تعويض هذا الدائن 
عن الرضر الذي حلق به جراء ترصفه الضار هبذا املحل، لكونه قد ترصف بام 

هو متصل بملك الدائن وليس بملكه هو))).

االلتزام املوصوف والقواعد التي حتكم تنفيذه »دراسة مقارنة بني الرشيعة اإلسالمية والقانون   (((
ليبيا،  املختار،  عمر  جامعة  منشورات  الدراجي،  عمران  أمحد  مصطفى  الدكتور  الوضعي«، 

2005م، ص)49.
الوجيز يف رشح القانون املدين، لياسني حممد اجلبوري، مرجع سابق، ص502.  (2(

النظرية العامة لاللتزام، االلتزام يف ذاته، عبد احلي حجازي، مرجع سابق، ص 200،  انظر:   (((
والوسيط يف رشح القانون املدين، للسنهوري، مرجع سابق، ص87).
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ذمة  تربأ  فإهنا  البدل،  قبول  عىل  املدين  مع  اتفق  قد  الدائن  كان  إذا  لكن 
املدين، ويكون البدل قد حل حمل األصيل، وينقيض االلتزام.

عدم  إىل  يؤدي  هذا  العقد  يشوب  الذي  هو  البطالن  بأن  القول  وبالتايل 
إمكانية االنتقال إىل البديل أصاًل، لكن القول باستحالة التنفيذ الناتج عن فعل 
املدين املرتتب أثره بحق الدائن وبامل الدائن، فهو موجب للتعويض أو قبول 
الدائن تعويضًا عنه البدل، وهذا البدل يقوم مقام التعويض وليس مقام حمل 
القانوين،  الوضع  القول هبذا  إرادة األطراف قد تتجه إىل  األصيل، سيام وأن 
وال يعترب خمالفًا ألحكام الرشع أو العادة، بينام القول بالبطالن ال يفسح معه 
املجال إىل إعامل املقدرة عىل استكامل الوفاء بالبدل أو التعويض وفق املشهد 

املثار يف حالتنا السابقة))).
صفوة القول، يميل الباحث مع الرأي الذي يعترب انفساخ العقد يوجب 
التعويض هو  بالدائن، وقد يكون هذا  الذي حلق  الرضر  التعويض عن  معه 
البدل الذي حل بدياًل عن حمل األصيل الذي تربأ بموجبه ذمة املدين إذا ما 
قبل الدائن ذلك، أما إذا مل يقبل الدائن هذا فإنه يصار إىل تعويضه عن الرضر 
الذي حلق به وقت اهلالك، وهذا يكون شاماًل ملقدار الرضر وليس بالرضورة 
انعقد العقد كان  انعقد بموجبه عىل املحل األصيل، ألنه عندما  الثمن الذي 
يبطل  لن  وهلذا  فعاًل،  الثمن  هبذا  الوفاء  ووقع  الثمن  وحمدد  موجودًا  املحل 
العقد عند االنعقاد، وإنام استحال التنفيذ بسبب خطأ املدين، األمر الذي أدى 
األصل  وهو  بالدائن،  حلق  الذي  الرضر  عن  التعويض  وإىل  العقد  فسخ  إىل 

جيب أن يصار إليه وفق هذه احلالة.

مرجع  الدراجي،  عمران  أمحد  مصطفى  د.  تنفيذه،  حتكم  التي  والقواعد  املوصوف  االلتزام   (((
سابق، ص492-)49.
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الدائن، وهذا ما  لكن إذا كان اهلالك قد حلق باليشء األصيل وفق خطأ 
قد يصار إليه يف بعض األحيان، فإن الدائن يكون هو املسؤول عن هذا اهلالك 

الذي حلق هبذا اليشء.
شخصيًا،  هو  بملكه  ترصف  قد  الدائن  يكون  األصيل  املحل  هلك  فإذا 
قد  املدين  فيكون  بالثمن  وىف  قد  كان  فإذا  اهلالك،  تبعة  عن  مسؤوالً  ويعترب 
هلذا  مستحق  يكون  املدين  فإن  بالثمن  وىف  يكن  مل  وإذا  الثمن،  هلذا  استحق 
الثمن، األمر الذي يوجب عىل الدائن الوفاء به، وإن ترصفه يلحق به املسؤولية 
باعتبار أن تبعة اهلالك قد جاءت نتيجة ترصفه هو وليس نتيجة ترصف الغري))).
إن احلقيقة التي ال غبار عليها يف هذا السياق، هو أن أثر اهلالك عىل بقاء 
وجود  انتفى  األصيل  املحل  هلك  إذا  أنه  القول  إىل  يقودنا  االلتزام  وجود 
االلتزام وأدى ذلك إىل الفسخ، بينام إذا كان أثر الفسخ للعقد مع جواز االتفاق 
عىل خالف ذلك كام أسلفنا بالذكر أو بينام إذا كان هذا اهلالك راجعًا إىل خطأ 
الدائن حيث يكون هذا األخري كأنام قد ترصف بملكه، ويعترب العقد قد انتفى 

الستحالة التنفيذ نتيجة خلطأ الدائن بينام أرض الدائن بملكه)2).
وملا كان هذا هو احلال بالنسبة إىل أثر اهلالك عن بقاء االلتزام البديل كام 
تبعة  املرتتبة عىل  املسؤولية  بيان  إىل  يسوقنا  احلال  فإن سياق  املطلب،  يف هذا 
اهلالك يف االلتزام البديل، الذي هو حمور احلديث ضمن املطلب الثاين من هذه 

الدراسة.

سابق،  مرجع  احلاللشة،  مجعة  أمحد  الرمحن  لعبد  األردين،  املدين  القانون  رشح  يف  الوجيز   (((
ص26).

انظر يف ذلك: الوايف يف رشح القانون املدين، سليامن مرقس، مرجع سابق، ص700، والنظرية   (2(
العامة لاللتزام، »أحكام االلتزام«، د. أنور سلطان، مرجع سابق، ص9)2.
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املطلب الثاين: املسؤولية املرتتبة عن تبعة اهلالك يف االلتزام البديل:
ملا كان احلديث يف املطلب األول ينصب عىل أثر اهلالك عىل بقاء االلتزام 
املحل،  هذا  وجود  انتفاء  إىل  سيؤدي  اهلالك  كان  إذا  وما  عدمه،  من  البديل 
وبالتايل بطالن العقد أم سيحل حمله البدل وبالتايل بقاء العقد، وملا كان الرأي 
القول ليس بمحله  العقد، وقلنا أن هذا  ببطالن  القول  الراجح قد اجته نحو 
انتفاء أي اتفاق قد يتدارك هذا اهلالك من شأنه  لكون أن البطالن يؤدي إىل 
أن يؤدي إىل استمرار العالقة القائمة بني املدين والدائن، ال سيام يف األحوال 
التي يكون فيها اهلالك راجعًا إىل خطأ املدين، وملا كان هذا رأي بعض الرشاح 
بأن األثر املرتتب  القول  إليه لألثر اإلجيايب املرتتب عليه، وبالتايل  وكنا نميل 
عىل هذا اهلالك هو الفسخ، كان باملحصلة الوقوف عىل املسؤولية النامجة عن 
هذا اهلالك بشكل مفصل ومعمق، وبالتايل بيان مدى مسؤولية املدين عن تبعة 
اهلالك ومسؤولية الدائن واملسؤولية عن اهلالك الناتج عن السبب األجنبي، 
وذلك بالنسبة لاللتزام البديل خالفًا ملا هو عليه احلال يف االلتزام التخيريي، 
سنعرض  ما  وهو  منهام،  كل  بجانب  املسؤولية  هذه  قيام  مدى  إىل  واإلشارة 

عليه يف هذا املطلب من هذه الدراسة.
فمن جهة أوىل نميز بني ما إذا كان للخيار قد قام بخطأ املدين، وما إذا كان 
بخطأ الدائن، وما إذا كان قد قام بخطأ الغري، وهو ما سنعرض إليه وفق ما 

ييل:
أولً: تبعة اللك يف اللتزام البديل خلطأ املدين:

إذا كان املدين هو املسؤول عن هالك االلتزام البديل، فإن هذه املسؤولية 
ختتلف بني ما إذا كان هذا اهلالك قد حلق باألصل أم حلق بالبدل، فإذا كان قد 
حلق بالبدل فإنه ال أثر يف هذه احلالة عىل بقاء االلتزام، وذلك خالفًا ملا هو عليه 
بالنسبة  انعقد  قد  البديل  االلتزام  أن  التخيريي، ذلك لكون  االلتزام  احلال يف 
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لألصل وحتددت طبيعته بتاريخ االنعقاد، وبالتايل وجب عىل املدين أن يفي 
باألصل، وهكذا تنفض العالقة بني الدائن واملدين بالوفاء وينقيض االلتزام 
هذه  يف  اهلالك  أن  وطاملا  البدل،  يف  وليست  األصل  يف  العربة  أن  إىل  استنادًا 
احلال قد كان بخطأ املدين وحلق هذا اخلطأ بالبدل فإن املدين يعترب مسؤوالً 

عن هالك البدل بالنسبة إليه وأن العقد ال أثر عليه بينه وبني الدائن))).
عن  عوضًا  بالبدل  بالوفاء  باملطالبة  احلالة  هذه  يف  الدائن  متسك  إذا  أما 
ألن  الواقع،  أرض  عىل  له  قيمة  وال  باطاًل  يعترب  التمسك  هذا  فإن  األصل، 
بالبدل، بل يستطيع  الوفاء  املدين عىل  يلزم  أن  للدائن  العربة باألصل وليس 

املدين اإلبقاء عىل األصل وبالتايل انقضاء االلتزام)2).
ثانيًا: تبعة اللك يف اللتزام البديل بخطأ الدائن:

إن تبعة اهلالك املرتتبة عىل هالك األصل بخطأ الدائن ترجع إىل العالقة 
العقد  أركان  إن  حيث  العقد،  إبرام  بمجرد  املربمة  بالدائن  املدين  تربط  التي 
اكتملت يف األطراف واملحل والسبب، بالتايل فإن االلتزام نافٌذ بينهام ال حمالة، 
إال أن الوفاء بااللتزام من قبل املدين قد أرجئ إىل أجٍل حمدد، وذلك لتحقق 
االختيار يف ضوء االتفاق الذي تم بينه وبني الدائن وتقديم البدل عوضًا عن 

األصل يف االلتزام البديل))).
الطرف  يقوم  أن  عىل  نشأ  قد  املثال  سبيل  عىل  بينهام  االتفاق  كان  فإذا 
األول عىل سداد مبلغ األرض يف األجل املحدد، وأنه إذا مل يشأ أن يرد املبلغ 
أن يعطيه عقارًا بدالً عن النقد، فإن الوفاء بالعقار يكون هو البديل عن ثمن 
املنزل »العقار« الذي هو حمل االتفاق بني الطرفني - أي عقار مقابل عقار -، 
سابق،  مرجع  اجلبوري،  حممد  ياسني  االلتزام«،  »أحكام  املدين  القانون  رشح  يف  املبسوط   (((

ص259.
أحكام االلتزام، سليامن مرقس، مرجع سابق، ص46).  (2(

النظرية العامة لاللتزام »أحكام االلتزام«، مصطفى عبد احلميد عدوي، )99)م، ص)29.  (((



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
328

أحكام تبعة الهالك في االلتزام التخييري والبدلي

لكن العربة هي الوفاء بالثمن بالنسبة هلذا املحل األصيل، ووجب عىل املدين 
أن يكون قائاًم عىل هذا الوفاء يف األجل املحدد بالنسبة إليه،... وهكذا.

أن  عىل  البدل  وكان  حمدد،  بمنقول  مثاًل  بالوفاء  ملزمًا  املدين  كان  فإذا 
الدائن  التزام معلق بذمته ملصلحة  لقاء  املال  املنقول بمبلغ من  يفي بدالً عن 
مستحق األداء، توجب عليه بالتايل أن يقوم بالوفاء هبذا املنقول وهو األصل، 
فإذا هلك هذا املنقول وهو حتت يد املدين بخطأ الدائن وبفعل الدائن، كام لو 
قام الدائن باستخدامه بالترصف به بشكل أو بآخر أدى إىل هالكه، فإن العقد 
تم  قد  الثمن  أن  لكون  مجيعًا؛  بحقهم  نافذًا  يعترب  األطراف  عليه  اتفق  الذي 
بالنسبة للمنقول، وأن الدائن أحلق اهلالك بملكه هو، ويعترب األجل قد سقط 

يف هذه احلالة))).
وملا كان قد حلق خالل هذا األجل هالك باألصل، فإن هذا االلتزام قد 
انقىض وانفسخ العقد بينهام لعدم املقدرة عىل الوفاء باألصل، وال جيوز للمدين 
أن يلزم الدائن باستحالة التنفيذ، ويكون الدائن مسؤوالً عن تبعة اهلالك، إذ 
إن اخلطأ واهلالك الذي حلق باألصل حلق به نتيجة فعل الدائن، فالدائن يكون 
قد ترصف بملكه، ويكون مسؤوالً عن تبعة اهلالك، وال يستطيع إلزام املدين 
بالوفاء باليشء البديل، وال بتعويضه عن أي أرضار حلقت به الستحالة التنفيذ، 
بل إن االلتزام يكون قد انقىض، وإن ترصف الدائن يكون قد ترصف بملكه ال 

بغريه)2).
أما إذا كان اهلالك الذي حلق باملحل، إنام كان قد حلق باليشء البديل وليس 
باألصل، فإن املدين يكون هنا ملزمًا بالوفاء باألصل، وال يستطيع الدائن جرب 
املدين عىل الوفاء بالبدل، واعتبار البدل قد انقىض بذمته وبالتايل عدم التمسك 

موجز األحكام العامة لاللتزام، حممد شكري رسور، مرجع سابق، ص254.  (((
االستحالة وأثرها عىل االلتزام العقدي، عبد الوهاب عيل سعد الرومي، مرجع سابق، ص9)4.  (2(
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بالوفاء باألصل، بل إن للمدين أن يلزم الدائن عىل القبول بااللتزام األصيل، 
جراء  باملدين  حلق  الذي  الرضر  عن  التعويض  عن  مسؤوالً  الدائن  ويكون 

هالك البدل))).
الوفاء  هي  األوىل  مزدوجة،  مسؤولية  الدائن  مسؤولية  تصبح  وبالتايل 
بثمن األصل باعتباره هو حمل التزام يف العقد الذي انعقد العقد عليه وحتددت 
طبيعته بموجبه ابتداء، والثانية تعويض املدين عن الرضر الذي حلق به جراء 
فهذا يكون مدار  السبب األجنبي  ناجتًا عن  اهلالك  إذا كان  أما  البدل،  هالك 

النقطة الثالثة التي سنعرض إليها فيام ييل:
ثالثًا: تبعة اللك يف اللتزام البديل الناتة عن السبب األجنبي:

ليس من شك أن السبب األجنبي خيتلف بني ما إذا كانت القوة القاهرة 
أخرى،  جهة  من  الغري  فعل  كان  إذا  ما  وبني  جهة،  من  الفجائي  احلادث  أو 
وملا كانت القوة القاهرة قد تؤدي إىل انعدام وجود االلتزام الكيل واستحالة 
ويكون  بااللتزام،  الوفاء  يعدم  القاهرة  القوة  عىل  املرتتب  األثر  فإن  التنفيذ، 

اهلالك سببًا من أسباب استحالة التنفيذ، وبالتايل انقضاء االلتزام)2).
إال أن ما جيب أن نشري إليه يف هذا السياق هو التفرقة بني ما إذا كان املحل 
إىل  انتقل  ما  بني  أو  القاهرة،  القوة  بفعل  وهلك  املدين  حيازة  حتت  موجودًا 

حيازة الدائن وهلك بفعل القوة القاهرة.
فإذا كان املحل حتت يد املدين وهلك بفعل القوة القاهرة، فإن املسؤولية 
هنا تكون منعدمة عىل املدين لعدم الوفاء بااللتزام، وال تكون عليه مسؤولية 

الوسيط يف رشح القانون املدين، للسنهوري، مرجع سابق، ص88).  (((
النظرية العامة لاللتزام »أحكام االلتزام«، مجيل الرشقاوي، مرجع سابق، ص)9).  (2(
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نتيجة استحالة التنفيذ، حيث ينفسخ العقد بينهام، لكن ينقيض االلتزام وينفسخ 
العقد بني الطرفني ويعود املتعاقدان إىل احلال التي كانا عليها قبل التعاقد))).

انتقل لالثنني معًا  الدائن، كام لو  انتقل إىل حيازة  إذا كان االلتزام قد  أما 
أن  االعتبار  بعني  األخذ  مع   - اآلخر  ويسرتد  البدل  خيتار  أن  للمدين  وبقي 
هذا الفرض يصعب تصوره عىل أرض الواقع لكنه ليس باملستحيل - وهلك 
الدائن  القاهرة، فإن  أحدمها وكان اهلالك الحقَا باملحل األصيل بفعل القوة 
إلزام  جيوز  وال  عليه،  انقىض  قد  االلتزام  ويكون  ماله  استحق  قد  هنا  يعترب 
الوقت  القاهرة يف  القوة  ناتج عن  اهلالك  اهلالك، ألن  تبعة  املدين عىل حتمل 
بالنسبة  االلتزام  ينقيض  وبالتايل  الدائن،  حيازة  إىل  املحل  فيه  انتقل  الذي 
للمحل األصيل، ويكون الدائن هنا هو املرضور الناتج عن هذا اهلالك بفعل 
هذا السبب األجنبي، وعليه أن يرد للمدين البدل الذي انتقل حليازته خالل 

هذه املدة إذا كان قد انتقل فعاًل إىل حيازته)2).
أما إذا كان اهلالك ناجتًا عن فعل الغري، فإن األمر خيتلف عن ما هو عليه 
ما  نميز بني  أن  الغري جيب  فبالنسبة إىل فعل  القاهرة،  القوة  إىل  بالنسبة  احلال 
إذا ما كان اليشء حتت حيازة املدين بعد، وبني ما إذا كان قد انتقل إىل حيازة 

الدائن))).

انظر: الوجيز يف رشح القانون املدين، لياسني حممد اجلبوري، مرجع سابق، ص502، والوسيط   (((
يف رشح القانون املدين، للسنهوري، مرجع سابق، ص88)-89).

الدراجي،  عمران  أمحد  مصطفى  د.  تنفيذه،  حتكم  التي  والقواعد  املوصوف  االلتزام  راجع:   (2(
مرجع سابق، ص)49-494-495، والوجيز يف رشح القانون املدين، لياسني حممد اجلبوري، 

مرجع سابق، ص502.
اجلامعة  دار  سعد،  إبراهيم  نبيل  االلتزام«،  »أحكام  لاللتزام  العامة  النظرية  ذلك:  يف  راجع   (((
عدوي،  احلميد  عبد  مصطفى  لاللتزام،  العامة  والنظرية  ص209،  )200م،  للنرش،  اجلديدة 
حممد  ياسني  االلتزام«،  »أحكام  املدين  القانون  رشح  يف  واملبسوط  ص)29،  سابق،  مرجع 

اجلبوري، مرجع سابق، ص259.
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بام  فالعربة  الغري،  بفعل  املحل  هذا  وهلك  املدين،  حيازة  حتت  كان  فإذا 
اختاره املدين، فإذا اختار املدين الوفاء باألصل وكان األصل هو الذي هلك 
بفعل الغري، فإن املدين له احلق بالرجوع عىل هذا الغري، باعتبار أنه قد أرض به 
وأن استحالة التنفيذ راجعة إىل فعل هذا الغري، األمر الذي يوجب التعويض 

عن الرضر الذي حلق بالدائن جراء استحالة التنفيذ هبذا املحل.
البدل وليس األصل،  باملحل قد طال  الذي حلق  إذا كان هذا اهلالك  أما 
فإن املدين يكون ملزمًا بالوفاء باألصل، وللدائن أن يلزم املدين إذا غاب عنه 
األصل، بينام يكون املدين له حق الرجوع عىل هذا الغري وذلك بالتعويض عن 

الرضر الذي حلق به جراء هذا اهلالك الذي حلق بالبدل وليس باألصل))).
عطفًا عىل ما سبق يلزم أن ال نغفل أن اختيار املدين هنا قد تعرتضه رغبة 
الدائن، فإذا متسك الدائن بالوفاء باألصل فإنه ال يكون بمقدور املدين إلزام 
الدائن بقبول البدل، ويرتب ذات أثره السابق يف العودة عىل الغري، وإن متسك 
إذ  باألصل؛  بالوفاء  املدين  إزاء متسك  قيمة  له  يكون  بالبدل ال  أيضًا  الدائن 

العربة يف األصل يف مجيع األحوال.
إن  إذ  التخيريي،  اللتزام  عن  خيتلف  البديل  اللتزام  إن  القول:  صفوة 
الطبيعة هي التي تتحدد عند انعقاد العقد، وإن العربة باألصل وليس بالبدل، 
وهلذا فإنه كلام حلق األصل اهلالك كلام ترتب ذلك أثره بشكل مبارش ومؤثر 
يف العالقة التي تربط الدائن باملدين: بني أن ينقيض االلتزام، وبني أن يستمر 
النحو  عىل  باإلشارة  إليها  أسلفنا  التي  احلاالت  وفق  التعويض  مع  االلتزام 

سالف الذكر.

سابق،  مرجع  سعد،  إبراهيم  نبيل  االلتزام«،  »أحكام  لاللتزام  العامة  النظرية  هذا:  يف  انظر   (((
ص)29،  سابق،  مرجع  عدوي،  احلميد  عبد  مصطفى  لاللتزام،  العامة  والنظرية  ص209، 
والوسيط يف رشح القانون املدين، للسنهوري، مرجع سابق، ص88)-89)، والنظرية العامة 

لاللتزام »أحكام االلتزام«، مجيل الرشقاوي، مرجع سابق، ص92).
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يكون  املدين  أن  حيث  كليًا  خيتلف  األمر  فإن  التخيريي  االلتزام  يف  أما 
الوفاء،  اخليار يف  باعتباره صاحب  التي هلكت  األشياء  بأحد  يفي  بأن  خمريًا 
فإن هالك أي من هذه األشياء ال يبطل العقد، وال يؤدي إىل انقطاع العالقة 
وال انفساخ الرابطة بينه وبني الدائن، بل أن له احلق يف استمرار الرابطة كلام 
اختار املحل اآلخر وفق مبدأ اخليار، بحيث أن الطبيعة التي بني عليها االلتزام 
قد متثلت وجتلت ابتداًء بالنسبة إىل حمل متعدد، خالفًا ملا عليه احلال بالنسبة إىل 

االلتزام البديل، الذي مل ينعقد إال بالتزام وحيد عند نشأت االلتزام.
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اخلامتة
ويف ختام هذا الدارسة، والتي تناولت ُمشكلة حمددة متثلت يف مدى تنظيم 
قبل  والبديل من  التخيريي  االلتزام  ُكلٍّ من  اهلالك يف  بتبعة  املتصلة  األحكام 
املنظم السعودي، ومدى معاجلة األحكام املتصلة هبا، والتي خلصُت هبا إىل 
بيان أحكام تبعة اهلالك يف االلتزام التخيريي والبديل، والتي استعرضُت فيها 
أوالً ما يتعلق بااللتزام التخيريي من خالل تبعة اهلالك املرتتبة عىل من ثبت له 
احلق يف اخليار، ثم تبعة اهلالك الناجتة عن السبب األجنبي، ثم استعرضُت ثانيًا 
ما يتعلق بااللتزام البديل، وبّينُت من خالله أثر تبعة اهلالك عىل بقاء االلتزام 
البديل، وإىل املسؤولية الناجتة عن تبعة اهلالك يف االلتزام البديل، وقد خلصُت 

إىل العديد من النتائج والتوصيات يمكن إمجاهلا فيام ييل:
أولً: النتائج:

ل االلتزام التخيريي واحدًا من الترصفات التي تعرفها املعامالت  أولً: َشكَّ
بشكل كبري جدًا، وذلك من قبيل التخفيف عىل األطراف املتعاقدة يف الوفاء 
بااللتزام حني حيتاج املدين باخليار إىل أجل معقول بغية الوفاء بواحد من حمال 

االلتزام التي ينقيض فيها االلتزام بمجرد الوفاء بواحد منها.
ثانيًا: ّمثَل االلتزام البديل واحدة من اخليارات التي ُتتيح ألطراف العالقة 
استبدال املحل األصيل إذا ما قبل بذلك الدائن، ال سيام يف األحوال التي قد 
تعرتض الوفاء باملحل األصيل عقبات قد تفيض إىل انقضاء االلتزام، عماًل بأن 

طبيعة االلتزام قد حتددت باملحل األصيل وليس البديل وقت انعقاد العقد.
ثالثًا: ملا كان اهلالك يف االلتزام التخيريي يفسح املجال عىل إمكانية الوفاء 
باملحل اآلخر، مع األخذ بعني االعتبار تبعات اهلالك واملسؤولية املرتتبة عليه 
وفق ما إذا كان اهلالك بفعل املدين أو الدائن أو السبب األجنبي، فإن هذا األثر 
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قد جتد ما خيالفه بالنسبة لاللتزام البديل، نظرًا ملا يفيض إليه اهلالك أصاًل من 
انقضاء كيل لاللتزام.

رابعًا: مل يتناول املنظم السعودي أحكام كل من االلتزام البديل والتخيريي 
بالتنظيم، ومل يتطرق إليه يف خمتلف األنظمة السائدة، ولُربام يرجع هذا التغييب 
إىل عدم وجود نظام مدين أصاًل، األمر الذي قد يدفع إىل البحث يف مقتضيات 
األنظمة األخرى، بيد أهنا مل تتصدَّ أيضًا ألحكام هذا النمط من االلتزامات، 

ومل تعرج عليها بالرغم من األمهية التي حتظى هبا.
خامسًا: مل يفرق القانون املقارن ومل يتصدَّ املنظم السعودي إىل هذه املشكلة 
رتب  التخيريي، حيث  االلتزام  اهلالك يف  تبعة  املسؤول عن  بتحديد  املتمثلة 
القانون املقارن فسخ العقد استنادًا إىل البطالن حني هيلك كال املحلني، بينام 
جتد أن البطالن مل يأخذ بعني االعتبار التعويض الذي يلزم إعامله حني يكون 
اهلالك بخطأ الدائن مثاًل، وهذا ال يستوي بطبيعته مع البطالن الذي ال يرتب 

هذا األثر أصاًل.
ثانيًا: التوصيات:

استنادًا عىل مجلة هذه النتائج سالفة الذكر، فإننا نويص بم ييل:
أ/ ُأويص برضورة تضمني أحكام االلتزام التخيريي وااللتزام البديل إىل 
خمتلف  يستوعب  مدين  بنظام  خاصة  أحكام  بوضع  سواء  السعودي،  النظام 
هذه القضايا إىل جانب سائر موضوعات القانون املدين، أم عن طريق تضمني 
هذه األحكام إىل األنظمة القائمة، والتي تؤطر القواعد التي حتكم املعامالت 

التجارية واملدنية واإلجرائية عىل اختالفها.
ب/ رضورة تنظيم جممل األحكام التي تعطي اخليار يف االلتزام التخيريي 
للمدين باخليار، مع جواز االتفاق عىل إمكانية انتقاله إىل الدائن، وأن يكون 
اخليار للدائن يف االلتزام البديل باعتباره هو املستقر من العقد، مع متكني طريف 
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البديل  االلتزام  يف  األصيل  املحل  يف  التمسك  يف  احلق  عىل  العقدية  العالقة 
باعتباره هو من حتدد العقد بمقتضاه أصاًل.

ج/ االلتزام بتضمني النظام نصًا يقيض بتحميل املسؤول عن تبعة اهلالك 
ألحد  بالنسبة  سواء  اهلالك،  هذا  يف  تسبب  من  هو  يكون  حني  بالتعويض 
املحلني يف االلتزام التخيريي حينام يقع اخليار عىل املحل اآلخر، أو التعويض 
عن املحلني معًا يف االلتزام التخيريي حينام يكون اهلالك بخطأ الدائن، بالشكل 
الذي يكفل ضامن أحد املحال كام لو ترصف بملكه والتعويض عن الثاين كام 
األنظمة  به  أخذت  الذي  البطالن  عن  عوضًا  ذلك  الغري،  بملك  ترصف  لو 

املقارنة والذي قد ال يفسح املجال إىل ترتيب هذا األثر أصاًل.
د/ النص عىل إمكانية جواز اتفاق املتعاقدين عىل القبول بالبدل كمحل 
لاللتزام إذا ما انرصفت إرادهتام إىل ذلك عوضًا عن انقضاء االلتزام، وذلك 
يف حالة هالك املحل األصيل يف االلتزام البديل، حيث يمثل مثل هذا املقتىض 
فرصة إىل استمرار العالقة العقدية وإمكانية تنفيذ لاللتزام مع ضامن التعويض 
إىل  يؤدي  أن  للمحل األصيل، وهذا من شأنه  بالنسبة  باهلالك  املتسبب  وفق 

آثار إجيابية عىل العالقة التعاقدية بني األطراف.
واهلل ويل التوفيق...

واحلمد هلل رب العاملني،،،،،،
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املقدمة
لقد فطر اهلل تعاىل بني اإلنسان عىل فطر وسنن إهلية، ومن هذه الفطر االنتامء 
للدين واملعتقد، واملحافظة عىل الدين واحرتامه والقيام بتعاليمه، وقد توارث 
الناس احرتام األديان جياًل بعد جيل، كام أكدت عىل ذلك القوانني الوطنية، 
األديان  لتحمي  الدولية  واملواثيق  واملعاهدات  االتفاقيات  أيضًا  وجاءت 
والشخصيات الدينية، وتدعو إىل احرتامها وحظرت املساس هبا، ومع ذلك 
وجدت هناك انتهاكات هلذه احلامية عىل املستوى الدويل، حيث قامت بعض 
مرشوعة،  غري  أعامل  وارتكاب  الدويل،  القانون  قواعد  عىل  باخلروج  الدول 
واإلساءة لألديان والشخصيات الدينية، مما جعل بعض األشخاص الدولية 
املرتتبة  الدولية واآلثار  باملطالبة بدعوى املسؤولية  من دول ومنظامت تسعى 
األديان،  عىل  املعتدية  الدول  جتاه  القانونية  اإلجراءات  كافة  واختاذ  عليها، 
ألجل هذه األمهية اخرتت تناول هذه الدراسة بالبحث واملقارنة والتي جاءت 
والشخصيات  األديان  عىل  االعتداء  عن  الناشئة  الدولية  )املسئولية  بعنوان 

الدينية واآلثار املرتتبة عليها - دراسة مقارنة(.
أمهية الدراسة:

عىل  بالغ  أثر  هلا  جريمة  الدينية،  والشخصيات  لألديان  اإلساءة  تعترب 
الشعور الديني للشعوب والدول، وهلا صور متعددة، ودوافع خمتلفة، وأرضار 
االعتداء  عن  الناشئة  الدولية  املسؤولية  لدراسة  كان  ولذا  وخيمة،  وعواقب 
عىل األديان والشخصيات الدينية أمهية عظمى يف الواقع املعارص، من حيث 
معرفة اجلذور التارخيية هلذه االعتداءات وأسباهبا، واحللول والتدابري املتخذة 

للوقاية واحلد منها، وبيان أركان املسئولية الدولية فيها وترتب اآلثار عليها.
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مشكلة الدراسة:
تؤكد  دولية،  ومواثيق  ومعاهدات  اتفاقيات  بإصدار  الدول  قامت  لقد 
وحظرت  العبادة،  ودور  الدينية  والشخصيات  األديان  احرتام  رضورة  عىل 
االعتداء واإلساءة هلا، إال أنه بالرغم من ذلك قامت بعض الدول باخلروج عن 
قواعد القانون الدويل، وانتهاك أحكام القانون الدويل واالعتداء عىل األديان 
والشخصيات الدينية، وهذا يثري أدق املشكالت القانونية عن مدى كفاية هذه 
العقوبات  كفاية  مدى  وأيضًا  االعتداءات،  هذه  لتجريم  الدولية  االتفاقيات 
واآلثار املرتتبة عىل املسؤولية الدولية جراء هذه األعامل غري املرشوعة، ومدى 
كفاية التدابري املتخذة يف ذلك، وكل ذلك وغريه مما جاء يف هذا البحث تناوله 

للطرح والدراسة واملقارنة.
تساؤلت الدراسة:

األديان 	  عىل  االعتداء  عن  الناشئة  الدولية  املسؤولية  مفهوم  ما 
والشخصيات الدينية؟ وما هي صور هذه االعتداءات وأشكاهلا؟

االعتداء 	  من  والدولية  الوطنية  والقوانني  اإلسالمي  الفقه  موقف  ما 
عىل األديان والشخصيات الدينية؟

األديان 	  عىل  االعتداء  عن  الناشئة  الدولية  املسؤولية  أركان  هي  ما 
والشخصيات الدينية؟

ما آثار املسؤولية الدولية الناشئة عن االعتداء عىل األديان والشخصيات 	 
الدينية؟

األديان 	  عىل  االعتداء  إىل  أدت  التي  واألسباب  الدوافع  هي  ما 
والشخصيات الدينية؟ وما هي التدابري الوقائية للحد منها؟
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الدراسات السابقة:
مسؤولية الشاب املسلم يف نرصة النبي  للطالب، حييى . )

سعد العسريي، رسالة مسجلة يف جامعة أم القرى لعام 429)هـ.
حممد . 2 نارص  للطالب   ، الرسول  حياة  يف  األعداء  كيد 

الغريبي، رسالة يف جامعة أم القرى لعام 5)4)هـ.
التأدب مع الرسول  يف ضوء الكتاب والسنة، للطالب . )

حسن نور حسن، رسالة يف جامعة أم القرى لعام 407)هـ.
الرمحن . 4 ، للطالب فهد بن عبد  النبي  عظم اإلساءة إىل 

العليان رسالة يف جامعة نايف العربية لعام 427)هـ.
الرسول . 5 لشخص  اإلساءة  مواجهة  يف  املرئي  اإلعالم  وسائل  إسهام 

، للطالب صالح بن مجعان الغامدي، رسالة يف جامعة 
أم القرى لعام 0)4)هـ.

التعاون اخلليجي، . 6 الدينية يف نظم دول جملس  جتريم اإلساءة للرموز 
للطالب سليامن بن حممد العيدي رسالة يف جامعة نايف العربية.

وبعد عرض هذه الدراسات نستنتج الفروق بينها وبني هذه الدراسة عىل 
ما ييل:
أن هذه الدراسات جاءت يف بيان حق النبي  عىل وجه . )

اخلصوص وعلو رشفه ومكانته، والدفاع عنه والتحذير من االعتداء 
واإلساءة إليه، وبيان النصوص الرشعية الواردة والعقوبة املرتتبة عىل 
هذه اجلريمة يف الفقه اإلسالمي فقط، بينام هذه الدراسة جاءت عامة 

تتناول جتريم االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية عامة.
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االعتداء . 2 عن  الناشئة  الدولية  املسؤولية  السابقة  الدراسات  تتناول  مل 
ما  وهذا  عليها،  املرتتبة  واآلثار  الدينية  والشخصيات  األديان  عىل 

متيزت به هذه الدراسة عن غريها من الدراسات السابقة.
أن الدراسات السابقة مل تتناول بيان موقف القوانني الوطنية والدولية . )

الدراسة  سوى  الدينية،  والشخصيات  األديان  عىل  االعتداء  من 
األخرية التي تناولت موقف نظم إقليمية يف دول اخلليج فقط، وهذا 
ما تنفرد به هذه الدراسة التي جاءت يف بيان موقف القوانني الوطنية 

والدولية من هذه االعتداءات ومقارنة ذلك بالفقه اإلسالمي.
خطة البحث:

لقد اشتملت اخلطة عىل مباحث ومطالب وخامتة وفهارس عىل ما ييل:
املبحث األول: التعريف باملفردات األساسية.

املبحث الثاين: نشأة العتداء عىل األديان والشخصيات الدينية.
املبحث الثالث: صور العتداء عىل األديان والشخصيات الدينية.

الوطنية والدولية من  الفقه اإلسلمي والقوانني  الرابع: موقف  املبحث 
العتداء عىل األديان والشخصيات الدينية، وفيه مطالب:

املطلب األول: موقف الفقه اإلسالمي من االعتداء عىل األديان 
والشخصيات الدينية.

الثاين: موقف القوانني الوطنية من االعتداء عىل األديان  املطلب 
والشخصيات الدينية.

الدويل من االعتداء عىل األديان  القانون  الثالث: موقف  املطلب 
والشخصيات الدينية.

عىل  العتداء  عن  الناشئة  الدولية  املسؤولية  أركان  اخلامس:  املبحث 
األديان والشخصيات الدينية، وفيه مطالب:
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املطلب األول: الركن األول العمل غري املرشوع )اخلطأ(.
املطلب الثاين: حدود رضر بشخص دويل )الرضر(.

املطلب الثالث: الركن الثالث نسبة العمل غري املرشوع إىل شخص 
دويل )العالقة السببية بني اخلطأ والرضر(.

املسؤولية  أركان  من  اإلسالمي  الفقه  موقف  الرابع:  املطلب 
الدولية الناشئة عن االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية.

املبحث السادس: آثار املسؤولية الدولية الناشئة عن العتداء عىل األديان 
والشخصيات الدينية، وفيه مطلبان:

عىل  االعتداء  عىل  املرتتبة  الدولية  املسؤولية  آثار  األول:  املطلب 
األديان والشخصيات الدينية يف القانون الدويل.

عىل  االعتداء  عىل  املرتتبة  الدولية  املسؤولية  آثار  الثاين:  املطلب 
األديان والشخصيات الدينية يف الفقه اإلسالمي.

املبحث السابع: دوافع العتداء عىل األديان والشخصيات الدينية.
الوقائية للحد من ظاهرة العتداء عىل األديان  التدابري  الثامن:  املبحث 

والشخصيات الدينية.
املبحث التاسع: شبهات مثارة حول دعوى املسؤولية الدولية الناشئة عن 

العتداء عىل األديان والشخصيات الدينية والرد عليها.
اخلامتة: متضمنة أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس.
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املبحث األول
التعريف باملفردات األساسية لعنوان الدراسة

األديان  عىل  االعتداء  عن  الناشئة  الدولية  املسئولية  الدراسة  تناولت 
املصطلحات عىل  تعريف هذه  إىل  نستعرض  الدينية، وسوف  والشخصيات 

ما ييل:
أولً: التعريف باملسئولية الدولية:

هناك العديد من التعريفات القانونية التي تناولت املسؤولية الدولية، ولعل 
من أمجعها ما ذكره د. حممد حافظ غانم يف قوله: »املسؤولية الدولية تعني قيام 
دولة أو شخص من أشخاص القانون الدويل بعمل أو امتناع عن عمل، خمالف 
لاللتزامات املقررة وفقًا ألحكام القانون الدويل، وهبذه احلالة تتحمل الدول 
الواجبة  الدويل  اللتزاماته  املخالفة  ترصفاته  تبعة  الدويل  القانون  شخص  أو 
الشخص  عىل  جزاء  تطبيق  الدولية  املسؤولية  قيام  عىل  ويرتتب  االحرتام، 
الدويل، ويتحصل هذا اجلزاء كقاعدة عامة يف االلتزام بتعويض كافة األرضار 
أو  الدول األخرى،  قد أصابت  تكون  التي  املرشوع،  الفعل غري  املرتتبة عىل 

أشخاص القانون الدويل اآلخرين وتقديم الرتضية الكافية  هلم«))).
هذا  فإن  اإلسالمي،  الفقه  يف  للمسؤولية  االصطالحي  التعريف  أما 
املصطلح مل يرد يف كتب الفقهاء، ولكن جاء ما يقابله وهو مصطلح الضامن 
حصل  رضر  جراء  الناتج  التعويض  بدفع  االلتزام  »هو  بأنه:  عُرف  حيث 

عىل  الغري«)2).

املسئولية الدولية، حممد حافظ غانم، 4).  (((
نظرية الضامن، وهبة الزحييل، 5).  (2(
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ثانيًا: التعريف بالعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية:
والشخصيات  األديان  عىل  االعتداء  بمفهوم  العام  التعريف  تناول  قبل 

الدينية، ال بد من تعريف هذه املفردات، فنقول:
والرضر . ) األذى  وإحلاق  احلدود  »جتاوز  بأنه:  االعتداء  يعرف 

باآلخرين، وقد يكون اعتداء ماديًا وبدنيًا وقد يكون معنويًا واملصدر 
منه عدوان«))).

البرش . 2 عالقات  لينظم  جاء  الذي  اإلهلي  الرشع  بأنه  الدين  يعرف 
نوعني:  عىل  واألديان  ببعض،  بعضهم  عالقات  وينظم  بخالقهم، 
والنرصانية  اليهودية  وهي  تعاىل،  اهلل  عند  من  جاءت  ساموية  أديان 
صنع  من  وإنام  اهلل،  عند  من  وليست  ساموية  غري  وأديان  واإلسالم، 
البرش مثل الديانة اهلندوسية والسيخية والبوذية وغريها)2)، ومما حتتويه 
األديان ويرتبط هبا الرموز الدينية واملقدسات ودور العبادة والشعائر 
باحرتامها  األديان  باألديان؛ حيث جاءت  وثيقة  فلها عالقة  الدينية، 

وتعظيمها وعدم اإلساءة هلا، وتعرف هذه املصطلحات بام  ييل:
والصور أ.  العالمات  بأهنا  الدينية  الرموز  ُتعرف  الدينية:  الرموز 

تدل  رموز  هلا  ديانة  وكل  الديانات،  عىل  تدل  التي  والشعارات 
عليها، فمثاًل الشهادتان: شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد رسول 
والنجمة  اإلسالمية،  الديانة  عىل  يدل  رمزًا  اهلالل  ووجود  اهلل 
السداسية رمز يدل عىل الديانة اليهودية، والصليب رمز يدل عىل 

الديانة النرصانية، وهكذا كل ديانة هلا رمز يدل عليها))).

معجم املصطلحات القانونية، جريار كارنو، 20/2).  (((
انظر: املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.  (2(

انظر: موسوعة الطالب، هدية عبد الوهاب، 78.  (((
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املقدسات: هي عبارة عن كتب وأماكن جاءت األديان ب.  تعريف 
كتاب  مثل  فيها،  والطهارة  الربكة  واعتقاد  واحرتامها  بتعظيمها 
املسلمني،  لدى  مقدسات  هذه  احلرام،  واملسجد  الكريم  القرآن 
سليامن  هيكل  عىل  حتوي  التي  القدس  ومدينة  التوراة  وكتاب 
اإلنجيل  وكتاب  اليهود،  لدى  مقدسات  هذه  املبكى،  وحائط 
لدى  القدس، هذه مقدسات  املهدي يف  القيامة وكنيسة  وكنيسة 

النصارى))).
العبادات ج.  ألداء  املخصصة  األماكن  وهي  العبادة:  دور  تعريف 

والشعائر الدينية، فمثاًل املساجد خمصصة ألداء صلوات املسلمني، 
اليهود، والكنائس أماكن  واملعابد أماكن خمصصة ألداء عبادات 

خمصصة ألداء عبادات النصارى، وهكذا)2).
الناس طبقًا د.  التي يؤدهيا  العبادات  الدينية: وهي  تعريف الشعائر 

واليهود  واحلج،  الصالة  يؤدون  املسلمون  فمثاًل  دينهم،  لتعاليم 
يؤدون الصالة اليهودية، والنصارى يؤدون الصالة النرصانية))).

عن ).  عبارة  بأهنم  الدينية  الشخصيات  ُتعرف  الدينية:  الشخصيات 
األنبياء  باحرتامها وتوقريها واالقتداء هبا، مثل  األديان  أفراد جاءت 
عليهم الصالة والسالم فمثاًل نبينا حممد  شخصية دينية 
إسالمية، والنبي موسى  شخصية دينية عند اليهود، والنبي 
الكرام  والصحابة  النصارى،  عند  دينية  شخصية    عيسى 
الفاروق  وعمر  الصديق  بكر  أيب  األربعة  الراشدين  اخللفاء  أمثال 

انظر: جريمة العدوان عىل الدين، إبراهيم كامل، 27.  (((
احلرية الدينية يف الرشيعة اإلسالمية والنظم القانونية، إدريس حسن، 2).  (2(

انظر: املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، 8).  (((



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
348

المسئولية الدولية الناشئة عن االعتداء على األديان

وعثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب ، وغريهم من الصحابة 
والتابعني وعلامء السلف الصالح من هذه األمة، يعتربون شخصيات 

دينية بارزة لدين اإلسالم))).
بعد هذه املقدمة لتعريف مفردات الدراسة يمكن أن نستخلص التعريف 
املركب لالعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية فنقول: هو سلوك إجرامي 
يقوم به شخص أو أشخاص أو مجاعات أو منظامت أو دول هيدف إىل اإلساءة 
دور  أو  الساموية  الكتب  أو  والرسل  األنبياء  أو  األديان  أو  اإلهلية  الذات  إىل 
غري  ألعامله  نتيجة  لفاعله  املسؤولية  قيام  ويرتب  الدينية،  الشعائر  أو  العبادة 

املرشوعة)2).

املوسوعة العربية العاملية، حرف الشني، 4)/84.  (((
انظر: قانون مكافحة التمييز والكراهية اإلمارايت رقم 2 لسنة 5)20م.  (2(
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املبحث الثاين
نشأة االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية

تارخيية  الدينية جريمة هلا جذور  إن االعتداء عىل األديان والشخصيات 
قديمة، ولذا يمكن أن يقال أن هذه اجلريمة مرت بمرحلتني مها:

العصور  يف  الدينية  والشخصيات  األديان  عىل  العتداء  نشأة  األوىل:  املرحلة 
املاضية:

فقد  لدينا،  ثابت  برشي  تاريخ  أقدم  هي  ورسله  اهلل  أنبياء  قصص  تعترب 
أخربنا اهلل تعاىل يف القرآن الكريم عن تعرض عدد من األنبياء - وما جاءوا 
  أقوامهم، فمثال نوح  به من األديان - لإلساءة واالعتداء من قبل 
إليه أن  بالكذب والسفاهة، وسخروا منه، ثم أوحى اهلل  كذبه قومه واهتموه 
يصنع السفينة وحيمل معه من آمن به، ومل يرتكه قومه بل سخروا واستهزأوا 
 ّمِن قَۡوِمهِۦ 

ٞ
َمَل هبذه السفينة، يقول تعاىل: ﴿َوَيۡصَنُع ٱۡلُفۡلَك َوُكََّما َمرَّ َعلَۡيهِ 

تَۡسَخُروَن 38﴾ َكَما  ِمنُكۡم  نَۡسَخُر  فَإِنَّا  ِمنَّا  تَۡسَخُرواْ  إِن  قَاَل  ِمۡنُهۚ  َسِخُرواْ 
]سورة هود: 8)[.

وهذا هود  كذبه قومه وسخروا منه واهتموه بالكذب والسفاهة، 
ّمِۡن  لَُكم  َما   َ ٱللَّ ٱۡعُبُدواْ  َيَٰقۡوِم  قَاَل  ُهوٗداۚ  َخاُهۡم 

َ
أ َعٍد  تعاىل: ﴿ِإَوَلٰ  يقول 

ىَٰك  لََنَ إِنَّا  قَۡوِمهِۦٓ  ِمن  ِيَن َكَفُرواْ  ٱلَّ ٱلَۡمَلُ  قَاَل  َتتَُّقوَن ٦٥  فََل 
َ
أ ۥٓۚ  َغۡيُهُ إَِلٍٰه 

ِف َسَفاَهةٖ ِإَونَّا نَلَُظنَُّك ِمَن ٱۡلَكِٰذبنَِي ٦٦ قَاَل َيَٰقۡوِم لَۡيَس ِب َسَفاَهةٞ َوَلِٰكّنِ 
رَُسوٞل ّمِن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ٦٧﴾ ]سورة األعراف: 76-65[.

كام خيربنا اهلل تعاىل عن تعرض نبيه موسى  لإلساءة والسخرية 
من فرعون حينام دعاه موسى لعبادة اهلل وحده، قال تعاىل: ﴿قَاَل فِرَۡعۡوُن َوَما 
وقِننَِي ٢٤  ۡرِض َوَما بَۡيَنُهَماۖٓ إِن ُكنُتم مُّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َربُّ ٱۡلَعٰلَِمنَي ٢٣ قَاَل َربُّ ٱلسَّ

لنَِي ٢٦ قَاَل  وَّ
َ
َل تَۡسَتِمُعوَن ٢٥ قَاَل َربُُّكۡم َوَربُّ َءابَآئُِكُم ٱۡل

َ
ۥٓ أ قَاَل لَِمۡن َحۡوَلُ
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َوٱلَۡمۡغرِِب  لََمۡجُنوٞن ٢٧ قَاَل َربُّ ٱلَۡمۡشِِق  إَِلُۡكۡم  رِۡسَل 
ُ
أ ِٓي  إِنَّ رَُسولَُكُم ٱلَّ

َوَما بَۡيَنُهَماۖٓ إِن ُكنُتۡم َتۡعقِلُوَن ٢٨﴾ ]سورة الشعراء: )28-2[.
األنبياء  خاتم  تعرض  عن  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  خيربنا  أخرى  آيات  ويف 
واملرسلني نبينا حممد  لإلساءة والسخرية من كفار قومه حيث 
َسِٰحٞر  َهَٰذا  ٱۡلَكٰفُِروَن  َوقَاَل  ّمِۡنُهۡمۖ  نِذرٞ  مُّ َجآَءُهم  ن 

َ
أ ﴿وََعِجُبٓواْ  عنه:  قالوا 

إِۡن  ِيَن َكَفُرٓواْ  اٌب ٤﴾]سورة ص: 4[، ويقول تعاىل عنهم: ﴿َوقَاَل ٱلَّ َكذَّ
َعنَُهۥ َعلَۡيهِ قَۡوٌم َءاَخُروَنۖ َفَقۡد َجآُءو ُظۡلٗما َوُزوٗرا ٤ 

َ
ىُٰه َوأ ٓ إِۡفٌك ٱۡفَتَ َهَٰذآ إِلَّ

ِصيٗل ٥﴾ ]سورة 
َ
لنَِي ٱۡكَتتََبَها فَِهَ ُتۡمَلٰ َعلَۡيهِ بُۡكَرٗة َوأ وَّ

َ
َسِٰطُي ٱۡل

َ
َوقَالُٓواْ أ

الفرقان: 4[.
جذور  هلا  الدينية  والشخصيات  لألديان  اإلساءة  جريمة  أن  يظهر  وهبذا 
اهلل  أنبياء  واجهها  التي  األوىل  الرصاعات  إىل  نشأهتا  تعود  قديمة،  تارخيية 

ورسله مع أقوامهم))).
العصور  يف  الدينية  والشخصيات  األديان  عىل  العتداء  نشأة  الثانية:  املرحلة 

احلديثة:
واالنتشار يف  واألمم  الشعوب  لدى  قبوالً  تلقى  التي  الديانات  أكثر  من 
املرشق  أقىص  يف  حدوده  وصل  فاإلسالم  اإلسالمية،  الديانة  هي  األرض 
أعدائه،  قبل  من  وحربًا  معاداة  القى  االنتشار  هبذا  وهو  املغرب،  أقىص  إىل 
وباألخص الدول الغربية، التي حاربت اإلسالم حربًا عسكريًة، وحربًا وغزوًا 
فكريًا، فبعد هناية احلروب الصليبية ودخول االستعامر الغريب للعامل اإلسالمي 
الذي استوىل عىل ممتلكاته وثرواته العلمية واملادية، بدأت تظهر يف تلك الفرتة 
احلرب الفكرية عىل يد حركة االسترشاق، وهي عبارة عن قيام بعض العلامء 
وتارخيه،  ومصادره  وأحكامه  اإلسالمي،  الدين  بدراسة  الغربيني  واملفكرين 

انظر: قصص األنبياء، ابن كثري، 59.  (((
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من  دوافع،  ذلك  اإلسالمية؛ محلهم عىل  والثقافة  األدب اإلسالمي  ودراسة 
عن  والبحث  إليه،  واإلساءة  وحتريفه  اإلسالمي،  الدين  يف  الطعن  أعظمها 
نقاط الضعف فيه وإبرازها واالنتقاص من قيمة اإلسالم، ليظهروا لشعوهبم 
أبناء  ويشككوا  لالعتناق،  يصلح  وال  للديانات،  عدو  اإلسالمي  الدين  أن 
ضد  وأفكارهم  سمومهم  ببث  املسترشقون  قام  وقد  دينهم،  يف  املسلمني 
وكانت   ، اإلسالم  ونبي  اإلسالم  صورة  وتشويه  اإلسالم، 
الوسائل يف تلك الفرتة عبارة عن عقد مؤمترات أو ندوات أو كتابة مقاالت 
يف الصحف واجلرائد واملجالت، أو إصدار كتب ومؤلفات ضد اإلسالم)))، 
اإلنرتنت  وشبكات  احلديثة  اإلعالم  وسائل  استعامل  إىل  األمر  تطور  حتى 
اإلسالم،  عىل  واالعتداءات  اإلساءات  لنرش  االجتامعي  التواصل  ومواقع 

وسيأيت عرض لذلك يف املباحث القادمة.

انظر: االسترشاق واملسترشقون، مصطفى السباعي، 6)، وانظر: االسترشاق واخللفية الفكرية   (((
للرصاع احلضاري، حممود زقزوق، 72.
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املبحث الثالث
صور االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية

لقد تنوعت صور االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية ودور العبادة 
هذه  نتناول  سوف  عديدة،  بمظاهر  وجاءت  واملقدسات،  الدينة  والشعائر 
الصور من جانبني يف تاريخ الفقه اإلسالمي ويف املجتمعات املدنية والقانونية 

احلديثة:
تاريخ  يف  الدينية  والشخصيات  األديان  عىل  العتداء  صور  األول:  اجلانب 

الرتاث الفقهي اإلسلمي:
عدة  ذكروا  والفقهاء  العلامء  أن  جيد  اإلسالمي  الفقه  تراث  يف  املطلع  إن 
وسوف  الدينية،  والشخصيات  األديان  عىل  واقعة  العتداءات  وأمثلة  صور 

نعرض مثالني عىل ذلك:
املثال األول: بعد هناية القرون املفضلة وحينام ابتعد الناس عن عهد النبوة 
ظهر يف القرن الرابع اهلجري مذاهب منحرفة، وعقائد باطلة وأفكار ضالة، 
عقيدهتم  يف  الناس  وتشكيك  اإلسالم،  يف  الطعن  هبدف  أشخاص  أسسها 
ودينهم، حيث ذكر العلامء يف كتب التوحيد والعقيدة مظاهر متعددة لالعتداء 

عىل األديان والشخصيات الدينية جاءت عىل النحو التايل:
االعتداء عىل الذات اإلهلية، بتحريف أسامء اهلل وصفاته واإلحلاد هبا، . )

وتعطيلها وحتريفها وتكييفها ومتثيلها وتأويلها، كام قامت بذلك الفرق 
الضالة واملذاهب املنحرفة من املعتزلة واجلهمية واألشاعرة))).

االعتداء عىل أنبياء اهلل ورسله صلوات اهلل وسالمه عليهم، كام قامت . 2
بذلك بعض الديانات والفرق اليهودية من الصهيونية واملاسونية)2).

انظر: التحفة املهدية رشح الرسالة التدمرية، فالح آل مهدي، 44.  (((
انظر: املوسوعة امليرسة لألديان واملذاهب املعارصة، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، 8).  (2(
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، واإلساءة . )   نبينا حممد  االعتداء عىل صحابة 
إليهم وسبهم وازدراؤهم واهتامهم وبغضهم، كام قامت بذلك بعض 
الناصبة  الشيعية، وضدهم  الرافضة االثني عرشية  الفرق الضالة من 

الذين يؤذون أهل البيت))).
اإلسالمية  الدولة  ضد  الصليبية  احلروب  وضعت  حينام  الثاين:  املثال 
االستعامر  وجاء  وتقسيمها،  اإلسالمية  الدولة  توزيع  يف  ونجحت  أوزارها، 
بدأت  العلمية،  وثرواته  ممتلكاته  عىل  واستوىل  اإلسالمي،  العامل  عىل  الغريب 
التاسع  القرن  وبداية  عرش  الثامن  القرن  هناية  يف  االسترشاق  حركة  تظهر 
الغربيني،  واملفكرين  واألدباء  العلامء  من  جمموعة  عن  عبارة  وهي  عرش، 
األدب  ودراسة  ومصادره،  ومذاهبه  اإلسالمي  الدين  أحكام  بدراسة  قاموا 
اإلسالمي والثقافة اإلسالمية، بقصد الطعن يف اإلسالم وبتعاليمه وأحكامه 
وذلك  التبشريية،  املخططات  أمام  كبريًا  عائقًا  يشكل  اإلسالم  أصبح  حيث 
أمام  العظمى  املشكلة  اإلسالم  يمثل  حيث  الغريب  العامل  يف  انتشاره  لرسعة 
الكنيسة واحلمالت التنصريية)2)، وقام املسترشقون ببث سمومهم وأفكارهم 
أو  وندوات  مؤمترات  عقد  الفرتة  تلك  يف  الوسائل  وكانت  اإلسالم،  ضد 
ضد  مؤلفات  إصدار  أو  واملجالت،  واجلرائد  الصحف  يف  مقاالت  كتابة 
اإلسالم، ومن األمثلة عىل ذلك كتاب )اإلسالم اليوم( للمسترشق إربري، 
وكتاب )تاريخ مذاهب التفسري اإلسالمي( للمسترشق جولدسهري، وكتاب 
حممد(  )حياة  وكتاب  مرجوليوث،  للمسترشق  اإلسالم(  ومطلع  )حممد 
وكتاب  جيوم،  ألفرد  للمسترشق  )اإلسالم(  وكتاب  مري،  وليم  للمسترشق 
هذه  امتألت  فقد  كثري،  وغريها  فينسيك،  للمسترشق  اإلسالم(  )عقيدة 

انظر: رشح العقيدة الواسطية، حممد بن صالح العثيمني، 2/)28.  (((
انظر: االسترشاق واخللفية الفكرية للرصاع احلضاري، حممود زقزوق، )2.  (2(
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الكتب واملقاالت باإلساءة لإلسالم واالهتامات الباطلة لإلسالم، والسخرية 
البيت  وبآل  الكرام،  وبالصحابة    بالنبي  والتهكم  واالستهزاء 
األطهار ، وامتألت بالسخرية يف أحكام الرشيعة اإلسالمية وتعاليم 
التحريف  أجل  من  اإلسالم  درسوا  املسترشقون  فهؤالء  اإلسالمي،  الدين 
فيه، ونرش اإلسالم غري الصحيح للمجتمع الغريب، وتشويه صورة اإلسالم 
ونبي اإلسالم أمام املجتمعات الغربية، كام اهتموا اإلسالم بأنه دين التخلف 
املسلمني  وأن  وامللذات،  الشهوات  عىل  قائم  دين  وأنه  والرجعية،  واهلمجية 
امللذات اجلسدية،  دينهم عىل  قوم مهج رعاع لصوص وسفاكو دماء، حيثهم 
ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي، واهلدف من هذا كله تشويه صورة 
اإلسالم وحماسنه، وحرفوا حقائقه؛ ليثبتوا جلامهريهم وللغرب بأن اإلسالم 

دين ال يستحق االنتشار وال  االعتناق))).
اجلانب الثاين: صور العتداء عىل األديان والشخصيات الدينية يف املجتمعات 

املدنية احلديثة:
القانون  يكون  أن  إىل  سعت  احلديثة،  والقانونية  املدنية  املجتمعات 
اإلنسانية،  للعالقات  املنظمة  هي  احلكومية،  غري  االجتامعية  واملؤسسات 
القانون  يكن  مل  وهلذا  احلياة،  جماالت  كافة  تنظم  القوانني  هذه  جاءت  ولذا 
التي  الدينية  والشخصيات  األديان  عن  فضاًل  البرش،  من  ألحد  لييسء  جاء 
جاءت كل القوانني واألنظمة والدساتري الوطنية والدولية باحرتامها، ولكن 
عىل  به  ليعتدوا  وسيلة  القانون  اإلسالمي  للدين  والكارهون  الُبَغضاء  اختذ 
الدين اإلسالمي، وعىل تراثه وتعاليمه وأحكامه، ورشعوا ألنفسهم استباحة 
القانون  أن  بحجة   ، اإلسالم  ولنبي  اإلسالم  لدين  اإلساءة 
يعطي احلق بحرية التعبري عن الرأي، وهذا غري صحيح وافرتاء عىل القانون، 

انظر: االسترشاق واملسترشقون، مصطفى السباعي، 6).  (((
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فالصحيح هو أن القانون حيرتم كافة احلريات، فهو حيرتم حرية الرأي، وحيرتم 
كذلك حرية التدين ويدعوا إىل احرتام األديان واحرتام الشعور الديني لدى 
اآلخرين، وإن انتشار الدين اإلسالمي وتوسعه يف أنحاء األرض أدى إىل كونه 
أكثر األديان تعرضًا لالعتداء ولإلساءة، وباألخص من الدول الغربية، ففي 
السنني األخرية ومع ظهور الوسائل اإلعالمية احلديثة، سواء كانت مرئية أو 
مسموعة أو مقروءة وظهور شبكات اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي، 
فقد استعمل الغرب هذه الوسائل لشن هجامت رشسة ضد الدين اإلسالمي 

متثل ذلك يف عدة صور سوف نتناوهلا فيام ييل:
السخرية والتهكم والستهزاء والزدراء: حيث تعترب هذه من أخطر . 1

لدى  الصورة  تشويه  منها  الغرض  ألن  األديان  عىل  االعتداء  صور 
اآلخرين فمن األمثلة عىل ذلك:

عن أ.  عبارة  وهي   ، حممد  لنبينا  املسيئة  الرسوم 
بنرشها  قامت   ، حممد  لنبينا  كاريكاتورية  رسوم 
سبتمرب   (0 تاريخ  يف  الدنامركية  بوستن  يوالندس  صحيفة 
جناب  بحق  مسيئة  صورة  عرش  اثني  نرشت  حيث  2005م، 
النروجيية  الصحيفة  قامت  أسبوعني  وبعد   ، النبي 
والصحيفة  جلت،  دي  األملانية  والصحيفة   )Magazint(
الفرنسية )Fnancesoir( وصحف أخرى أوروبية قامت بإعادة 
ولنبي  لإلسالم  اإلساءة  بقصد  الكاريكاتورية  الصور  تلك  نرش 

اإلسالم وجرح مشاعر املسلمني))).

http://www.albayan.co.uk :انظر: جملة البيان، مقال صبحي غندور، عىل الرابط اإللكرتوين  (((
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قامت ب.  حيث   ، للنبي  املسيئة  الصحفية  املقاالت 
كاتبة نمساوية عام 2008م بنرش مقاالت صحفية فيها إساءات 

. ولزوجاته  للنبي
عرض أفالم مسيئة للنبي ، حيث عرض يف والية ج. 

وفيه   ، النبي  عن  مسيئ  فيلم  األمريكية  تكساس 
سخرية واالستهزاء باإلسالم))).

األديان . 2 عىل  االعتداء  صور  من  يعترب  الوحي:  بنصوص  التحريف 
تعاىل  اهلل  أخربنا  وقد  اإلهلي،  الوحي  بنصوص  والتالعب  التحريف 
بأن اليهود والنصارى تالعبوا وحرفوا يف نصوص التوراة واإلنجيل، 
ُٰهۡم وََجَعۡلَنا قُلُوَبُهۡم  يقول سبحانه وتعاىل: ﴿فَبَِما َنۡقِضِهم ّمِيَثَٰقُهۡم لََعنَّ
املائدة: ))[، وهناك  َواِضعِهِۦ﴾ ]سورة  مَّ َعن  ٱۡلَكَِم  ُيَّرِفُوَن  َقِٰسَيٗةۖ 
احلديث  العرص  ويف  الكريم،  القرآن  يف  للتحريف  قديمة  حماوالت 
بالنبوة، وأن  الفرقة  يدعي مؤسس هذه  بالبهائية  فرقة تسمى  جاءت 
معه كتاب سامه األقدس، وحرف كثري من نصوص القرآن الكريم)2)، 
أن  وزعم  القرآن  بتحريف  رشدي  سلامن  يدعى  شخص  قام  كذلك 
معه كتاب آخر أعظم من القرآن وسامه )آيات شيطانية(، ومثله آخر 
أوحى  جربيل  وأن  نبوته،  988)م  عام  أعلن  خليفة  رشاد  يدعى 
القرآنية)))، أيضًا يف عام )200م  السور  إليه وقام بتحريف كثري من 
أصدرت هيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية بجمهورية مرص العربية 
صالح   ، الرسول  لشخص  اإلساءة  مواجهة  يف  اإلعالم  وسائل  إسهام  انظر:   (((

الغامدي، 98.
انظر: املوسوعة امليرسة لألديان واملذاهب املعارصة، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، )6.  (2(

صالح   ، الرسول  لشخص  اإلساءة  مواجهة  يف  اإلعالم  وسائل  إسهام  انظر:   (((
الغامدي، 98.
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أمرًا بمصادرة ألفي نسخة من القرآن الكريم، ثبت أهنا حمرفة دخلت 
الكريم  للقرآن  نسخ  بطبع  هيودية  مطابع  قامت  حيث  إرسائيل  من 
وحرفوا يف كثري من اآليات القرآنية، هبدف تشكيك املسلمني بالقرآن 
هبا علامء  قام  عديدة  حماوالت  هناك  أن  كام  معانيه)))،  وتغيري  الكريم 
النبوي  احلديث  وكتب  القرآن  تفسري  كتب  لتحريف  ونصارى  هيود 
والسرية النبوية، وكلها - وهلل احلمد - حماوالت باءت بالفشل، ألن 
  حممد  نبيه  ورسالة  ودينه  كتابه  بحفظ  تكفل  تعاىل  اهلل 
نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا َلُۥ لََحٰفُِظوَن ٩﴾ ]سورة  يقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّا َنُۡن نَزَّ

احلجر: 9[.
التدنيس والمتهان: تعترب هذه من أبشع صور االعتداء عىل األديان . 3

يف  ثبت  ما  الصورة،  هذه  عىل  األمثلة  ومن  الدينية،  والشخصيات 
السنة أن النبي  كان يصيل عند الكعبة، فجاء رهط من 
  كفار قريش ووضعوا سال اجلزور عىل ظهره الرشيف
فألقته عن ظهره)2)،   ، فاطمة  يزل ساجدًا حتى جاءت  فلم 
النبي  بتدنيس وامتهان جناب  بائسة قام هبا كفار قريش  فهذه حماولة 
بعض  به  قامت  ما  واالمتهان،  التدنيس  أمثلة  ومن   .
رشكات األحذية ورشكات املالبس الداخلية يف مجهورية الصني، من 
إنتاج أحذية ومالبس طبع عليه لفظ اجلاللة )اهلل( أو آيات قرآنية أو 
لفظ الشهادتني، أو اسم حممد للنبي . ويف أمريكا كتبت 

https://ar.awkafonline.com رابط وزارة األوقاف املرصية  (((
أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلهاد، باب ما لقي النبي  من أذى املرشكني،   (2(

حديث رقم 794).



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
358

المسئولية الدولية الناشئة عن االعتداء على األديان

عبارات مسيئة لإلسالم عىل غالف مرشوبات غازية، وهذا كله بغرض 
.((( تدنيس وامتهان الدين اإلسالمي، ولنبي اإلسالم

والشتم، . 4 السب  األديان  عىل  االعتداء  صور  من  والشتم:  السب 
عليها  باالعتداء  الدينية  والشخصيات  لألديان  املعادون  يقوم  حيث 
بواسطة السب والشتم والتطاول ببذاءة القول وفحش الكالم، ومن 
األمثلة عىل ذلك قيام بعض الكتاب واألدباء الغربيني بكتابة مقاالت 
 ، ومؤلفات حشوها بسب اإلسالم، وشتم نبي اإلسالم
يقول الكاتب بات روديسون: »كل ما عليك هو أن تقرأ ما كتبه حممد 
وقاطع  حد  أقىص  إىل  متعصب  رجل  إنه  للقتل،  قومه  يدعو  كان  إنه 
طريق«)2)، كام قامت الطائفة األثنا عرشية الرافضية الشيعية بالتطاول 
عىل الصحابة الكرام  أمثال أيب بكر وعمر وعائشة ومعاوية 
، بالسب والشتم أمام املأل، ويف املنابر وعرب وسائل اإلعالم 

املتعددة حقدًا وكرهًا عىل اإلسالم وأهله))).

صالح   ، الرسول  لشخص  اإلساءة  مواجهة  يف  اإلعالم  وسائل  إسهام  انظر:   (((
الغامدي، 98.

الرسول  يف عيون غربية، حسني معدي، 28.  (2(
السيد حسني املوسوي،  للتاريخ املسمى بكشف األرسار وتربئة األئمة األطهار،  انظر: هلل ثم   (((

.87
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املبحث الرابع
موقف الفقه اإلسالمي والقوانني الوطنية والدولية من 

االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية
وفيه مطلبان:

املطلب األول: موقف الفقه اإلسالمي من االعتداء عىل األديان والشخصيات 
الدينية ودور العبادة:

الدينية،  والشخصيات  األديان  احرتام  إىل  الرشيعة اإلسالمية  لقد دعت 
وحرمت اإلساءة إليها، يظهر ذلك يف مظاهر عديدة جاءت عىل النحو اآليت:

فقد أوجبت الرشيعة اإلسالمية عىل كل مسلم االعتقاد واإليامن باهلل . )
يقول  ورشه،  خريه  وبالقدر  اآلخر  وباليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته 
شيخ اإلسالم ابن تيمية  يف العقيدة الواسطية: »أما بعد: فهذا 
السنة واجلامعة،  الساعة أهل  قيام  إىل  املنصورة  الناجية  الفرقة  اعتقاد 
وهو اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت، واإليامن 
بالقدر خريه ورشه«)))، فاإليامن باهلل وكتبه ورسله، وباألديان الساموية 
هلا  االحرتام  هو  اإليامن  هذا  عن  ويثمر  املسلم،  عقيدة  أصول  من 

وتعظيمها وعدم اإلساءة إليها.
والشخصيات . 2 األديان  إىل  اإلساءة  حرمت  اإلسالمية  الرشيعة  أن 

الدينية ودور العبادة، واعتربت ذلك كبرية من كبائر الذنوب، وناقضًا 
ودائرة  اإلسالم،  ملة  من  املسلم  هبا  خيرج  التي  اإلسالم  نواقض  من 

اإلسالم، ويظهر ذلك يف األمثلة التالية:
اإلهلية، أ.  بالذات  والسخرية  اإلساءة  اإلسالمية  الرشيعة  حرمت 

ۡلَُهۡم َلَُقولُنَّ إِنََّما ُكنَّا َنُوُض َونَۡلَعُبۚ 
َ
يقول سبحانه: ﴿َولَئِن َسأ

متن العقيدة الواسطية، شيخ اإلسالم ابن تيمية، 2.  (((
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َتۡعَتِذُرواْ  َل   ٦٥ تَۡسَتۡهزُِءوَن  ُكنُتۡم  َورَُسوِلِۦ  َوَءاَيٰتِهِۦ   ِ بِٱللَّ
َ
أ قُۡل 

كام   ،]66-65 التوبة:  ]سورة   ﴾ إِيَمٰنُِكۡمۚ َبۡعَد  َكَفۡرتُم  قَۡد 
والنظري  الرشيك  عن  تعاىل  اهلل  نزهت  اإلسالمية  الرشيعة  أن 
يقول  كافرًا،  ذلك  قال  من  واعتربت  واملثيل،  والولد  والزوجة 
ِمۡن  َوَما  ثََلَٰثةٖۘ  ثَالُِث   َ ٱللَّ إِنَّ  قَالُٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َكَفَر  ﴿لََّقۡد   :
﴾ ]سورة املائدة: )7[، ويقول سبحانه: ﴿لََّقۡد  ٓ إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۚ إَِلٍٰه إِلَّ
َ ُهَو ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡرَيَمۚ قُۡل َفَمن َيۡملُِك  ِيَن قَالُٓواْ إِنَّ ٱللَّ َكَفَر ٱلَّ
ُهۥ﴾  مَّ

ُ
َوأ َمۡرَيَم  ٱۡبَن  ٱلَۡمِسيَح  ُيۡهلَِك  ن 

َ
أ َراَد 

َ
أ إِۡن  ا  َشۡي ًٔ  ِ ٱللَّ ِمَن 
]سورة املائدة: 7)[.

أوجبت الرشيعة اإلسالمية اإليامن باملالئكة الكرام مجلة وتفصياًل، ب. 
سواء من علمنا اسمه كجربيل وميكائيل، أو من مل نعرف، يقول 
ِ َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َل ُنَفّرُِق  اهلل تعاىل: ﴿ُكٌّ َءاَمَن بِٱللَّ
﴾ ]سورة البقرة: 285[، واإليامن باملالئكة  َحٖد ّمِن رُُّسلِهۦِۚ

َ
َبنۡيَ أ

الكرام يثمر عنه احرتامهم وعدم اإلساءة إليهم.
أوجبت الرشيعة اإلسالمية اإليامن بالكتب الساموية، التي أنزهلا ج. 

اهلل عىل أنبيائه ورسله، سواء ما عرفناه كالتوراة واإلنجيل والقرآن، 
 ِ ِيَن َءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ بِٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ أو ما مل نعرف، يقول اهلل تعاىل: ﴿َيٰٓ

نَزَل 
َ
ِٓي أ ٰ رَُسوِلِۦ َوٱۡلِكَتِٰب ٱلَّ َل َعَ ِي نَزَّ َورَُسوِلِۦ َوٱۡلِكَتِٰب ٱلَّ

َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡلَۡوِم  َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ   ِ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱللَّ َقۡبُلۚ  ِمن 
ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد َضلَّ َضَلَٰلۢ بَعِيًدا ١٣٦﴾ ]سورة النساء: 6))[، وهذا 
وعدم  وتعظيمها،  احرتامها  عنه  ينتج  الساموية  بالكتب  اإليامن 
اإلساءة إليها، وهنا ينبغي أن نشري إىل مسألة مهمة وهي أننا نحن 
املسلمني نؤمن بالكتب الساموية التي أنزهلا اهلل عىل أنبيائه يف زمن 
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فقد  والنصارى،  اليهود  بيد  اليوم  املوجودة  الكتب  أما  األنبياء، 
أخربنا اهلل تعاىل بأهنا حمرفة ومبدلة من لدهنم، كام قال اهلل تعاىل: 
ُٰهۡم وََجَعۡلَنا قُلُوَبُهۡم َقِٰسَيٗةۖ ُيَّرِفُوَن  ﴿فَبَِما َنۡقِضِهم ّمِيَثَٰقُهۡم لََعنَّ

َواِضعِهِۦ﴾ ]سورة املائدة: ))[. ٱۡلَكَِم َعن مَّ
مجلة د.  والرسل  باألنبياء  اإليامن  اإلسالمية  الرشيعة  أوجبت 

وعيسى  وموسى  وإبراهيم  كنوح  عرفناه  من  سواء  وتفصياًل، 
وحممد عليهم الصالة والسالم مجيعًا، أو من مل نعرف، يقول اهلل 
ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك  رَۡسۡلَنا رُُسٗل ّمِن َقۡبلَِك ِمۡنُهم مَّ

َ
تعاىل: ﴿َولََقۡد أ

ن لَّۡم َنۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ﴾ ]سورة غافر: 78[، والواجب  َوِمۡنُهم مَّ
عىل املسلم أن يؤمن بكل أنبيائه ورسله وال يفرق بينهم، فكلهم 
﴿َولََقۡد   : يقول  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل  عبادة  إىل  دعوا 
ُٰغوَتۖ﴾  ٱلطَّ َوٱۡجَتنُِبواْ   َ ٱللَّ ٱۡعُبُدواْ  ِن 

َ
أ رَُّسوًل  ةٖ  مَّ

ُ
أ  ِ

ُكّ ِف  َبَعۡثَنا 
عنه  يثمر  والرسل  باألنبياء  واإليامن   ،](6 النحل:  ]سورة 
وزجروا،  عنه  هنوا  ما  واجتناب  أوامرهم،  وامتثال  احرتامهم 
إليهم، يقول اهلل تعاىل يف شأن تعظيم  وتعظيمهم وعدم اإلساءة 
َوُتَعّزُِروهُ  َورَُسوِلِۦ   ِ بِٱللَّ ُۡؤِمُنواْ  ﴿ّلِ  : حممد  نبيه 

ِصيًل ٩﴾ ]سورة الفتح: 9[.
َ
َوتَُوّقُِروهُۚ َوتَُسّبُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ

الدينية واملقدسات ه.  الشعائر  دعت الرشيعة اإلسالمية إىل تعظيم 
ودور العبادة سواء كانت للمسلمني أو لغريهم، يقول اهلل تعاىل 
تُۡرَفَع  ن 

َ
أ  ُ ٱللَّ ذَِن 

َ
أ ُبُيوٍت  ﴿ِف  واملساجد:  اهلل  بيوت  تعظيم  يف 

َوُيۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ يَُسّبُِح َلُۥ فِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱٓأۡلَصاِل ٣٦﴾ ]سورة 
النور: 6)[، كام دعا اإلسالم إىل احرتام املقدسات ودور العبادة 
لغري املسلمني من الكفار بشتى مللهم وعدم اإلساءة هلا، وذلك 
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ألنه لو قام املسلم باإلساءة إىل شعائر ومقدسات غري املسلمني، 
فهذا ذريعة هلم لكي يأخذوا بثأرهم فيسبوا اهلل أو يسبوا رسوله 
اهلل  هنى  للذريعة  فسدًا  اإلسالم،  دين  يسبوا  أو   ،
﴿َوَل  تعاىل:  يقول  غريهم،  ومعبودات  آلة  سب  عن  املسلمني 
بَِغۡيِ  َعۡدَوۢا   َ ٱللَّ فََيُسبُّواْ   ِ ٱللَّ ُدوِن  ِمن  يَۡدُعوَن  ِيَن  ٱلَّ تَُسبُّواْ 
أن  النبوية  السنة  يف  جاء  وقد   .](08 األنعام:  ]سورة  ِعۡلٖمۗ﴾ 
النبي  كان يويص أمراء اجليوش عند إرساهلم أن ال 
هيدموا صومعة وال كنيسة وال دار للعبادة، احرتامًا وتعظياًم، هلا 
يقول ابن عباس  كان الرسول  إذا بعث 
َِمن  اهلل  سبيِل  يف  تقاتلوَن  اهلل،ِ  بسِم  ))اخُرجوا  هلم:  قال  جيوشه 
َكفر باهلل، ل َتغِدروا ول َتغلُّوا ول مُتثِّلوا، ول َتقُتلوا الولداَن ول 
دور  تعظيم  الكريم  القرآن  يف  جاء  كام  وامِع(()))،  الصَّ أصحاَب 
تعاىل:  يقول  لغريهم  أو  للمسلمني  كانت  سواء  عمومًا،  العبادة 
َوبَِيٞع  َمۡت َصَوِٰمُع  َُّهّدِ ل بَِبۡعٖض  َبۡعَضُهم  ٱنلَّاَس   ِ َدۡفُع ٱللَّ ﴿َولَۡوَل 
ُ َمن  نَّ ٱللَّ ِ َكثِٗياۗ َوَلَنُصَ َوَصلََوٰٞت َوَمَسِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱللَّ
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز ٤٠﴾ ]سورة احلج:40[، وقد أشار  ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ هُ يَنُصُ
الفقهاء، إىل أنه ال جيوز للمسلمني إذا فتحوا بالدًا، أن هيدموا دور 
العبادة املقامة فيها، من الصوامع واملعابد والكنائس، وأنه عليهم 
إبقاؤها عىل ما هي عليه احرتامًا هلا، فقد ثبت يف األثر عن عمر 
بن اخلطاب ، أنه صالح أهل إيلياء ملا فتح بيت املقدس، 
أمري  عمر  اهلل  عبد  أعطى  ما  »هذا  فيه:  جاء  صلحًا  هلم  وكتب 

لغريه،  حسن  املحقق:  عنه  وقال  عباس،  بن  اهلل  عبد  مسند  مسنده،  يف  أمحد  اإلمام  أخرجه   (((
.270/(
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املؤمنني، أهل إيلياء من األمان، أعطاهم أمانًا ألنفسهم وأمواهلم 
ولكنائسهم وصلباهنم وسائر ملتهم، أنه ال تسكن كنائسهم، وال 
وال  صليبهم،  من  وال  حيزها،  من  وال  منها  ينتقص  وال  هتدم، 
أحد  يضار  وال  دينهم،  يكرهون عىل  وال  أمواهلم،  من  من يشء 

منهم«))).
والشخصيات . ) األديان  عىل  االعتداء  جرمت  اإلسالمية  الرشيعة  أن 

الدينية ودور العبادة واإلساءة هلا، واعتربت ذلك جريمة يعاقب عليها 
الردة،  بحد  يعاقب  فإنه  املعتدي مسلاًم  كان  فإن  الفقه اإلسالمي،  يف 
وأما إن كان املعتدي ذميًا وهو مقيم بأرض اإلسالم أو غري مقيم بدار 
الفقهاء)2)، وسيأيت احلديث عنه  فيه بني  اإلسالم، فهذا وقع اخلالف 

بالتفصيل يف املبحث القادم.

األديان  عىل  االعتداء  من  الوطنية  القوانني  موقف  الثاين:  املطلب 
والشخصيات الدينية:

وجاءت  واملجتمعات،  األفراد  عالقات  لتنظم  جاءت  الوطنية  القوانني 
الديني واالجتامعي  والتعايش  السمو  واملساواة، وبث روح  العدالة  لتحقيق 
الوطنية،  للقوانني  السامية  واألهداف  املبادئ  هذه  من  وانطالقًا  الناس،  بني 
أن  كام  وتعظيمها،  الدينية  والشخصيات  األديان  احرتام  لتؤكد  جاءت  فإهنا 
القوانني الوطنية حظرت كل اعتداء عىل األديان واعتربت ذلك جريمة يعاقب 

عليها القانون فمن األمثلة عىل ذلك:

املقدس،  بيت  فتح  اخلامسة عرش، ذكر  السنة  الطربي،  بن جرير  الرسل وامللوك، حممد  تاريخ   (((
.628

انظر: حاشية رد املحتار، ابن عابدين، كتاب اجلهاد، فصل يف اجلزية، 6، 45) ومواهب اجلليل،   (2(
القناع،  كشاف   ،594 الرسقة،  قطع  كتاب  املحتاج،  مغني   ،55(/4 اجلهاد،  كتاب  احلطاب، 

البهويت، باب حد الزنا، 2996/5
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املثال األول: يف اململكة العربية السعودية حيث أهنا دولة تطبق الرشيعة . 1
اإلسالمية يف كل أنظمتها وحماكمها، وبالنظر إىل العقوبات الواردة يف 
كتب الفقه اإٍلسالمي إىل جريمة االعتداء عىل األديان، والشخصيات 
الدينية كاألنبياء والرسل أو السخرية هبم، فإن ذلك الفعل يعد جريمة، 
وهي جريمة الردة، ورتب عليها الفقه اإلسالمي عقوبة حدية، وهي 
القتل عند انطباق الرشوط وانتفاء املوانع)))، وال ينفذ ذلك احلكم إال 
بعد ثبوته وصدور حكم رشعي من املحكمة املختصة، مع العلم أنه 
يوجد اآلن مرشوع نظام مقرتح مقدم ملجلس الشورى جاء بمكافحة 
التمييز والكراهية، حيث جاء هذا املرشوع بتجريم األفعال التي فيها 
إساءة لألديان واألنبياء والرسل والكتب الساموية والشعائر الدينية، 

ورتب املرشوع عقوبات السجن والغرامة ملن فعل ذلك)2).
املثال الثاين: قانون مكافحة التمييز والكراهية اإلمارايت رقم 2 الصادر . 2

ازدراء  مرتكبًا جلريمة  »يعد  منه:  الرابعة  املادة  عام 5)20م، جاء يف 
األديان كل من أتى األفعال اآلتية: ). التطاول عىل الذات اإلهلية أو 
الطعن فيها أو املساس هبا. 2. اإلساءة إىل األديان أو أحد شعائرها أو 
مقدساهتا أو جترحيها أو التطاول عليها، أو السخرية منها أو املساس 
التعدي عىل أي من  الدينية. ).  الشعائر  إقامة  التشويش عىل  أو  هبا، 
الكتب الساموية بالتحريف أو اإلتالف أو التدنيس. 4. التطاول عىل 
أحد األنبياء والرسل أو زوجاهتم أو آهلم أو صحابتهم. 5. التخريب 
حدد  ثم  وللقبور«،  وللمقابر  العبادة  لدور  التدنيس  أو  اإلتالف  أو 

انظر: كشاف القناع، البهويت، باب حكم املرتد، 5/)07).  (((
جريدة الرياض، الثالثاء 0/29)/440)هـ-9)20م الرابط اإللكرتوين:  (2(

http://www.alriyadh.com
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القانون العقوبات املرتتبة عىل هذه اجلريمة، كام يف املادة اخلامسة وهي 
عقوبتي السجن والغرامة املالية.

املثال الثالث: جاء يف قانون العقوبات البحريني الصادر عام 996)م . 3
يف املادة التاسعة بعد الثالثامئة: »يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سنة 
أو بالغرامة التي ال تتجاوز مائة دينار من تعدى بإحدى طرق العالنية 
عىل امللل املعرتف هبا، أو حقر من شعائرها«، كام نصت املادة العارشة 
واحلادية عرش بعد الثالثامئة عىل مجلة من األفعال التي اعتربها القانون 

جرائم عىل األديان ورتب عليها العقوبات.
يف . 4 960)م  عام  الصادر  الكويتي  اجلزاء  قانون  يف  جاء  الرابع:  املثال 

العالنية  الطرق  بأحد  أذاع  من  »كل  املائة:  بعد  عرش  احلادية  املادة 
لدين  أو تصغريًا  أو حتقريًا  تتضمن سخرية  آراء  املادة )0)  املبنية يف 
أو مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن يف عقائده أو يف شعائره أو 
يف طقوسه أو يف تعاليمه، يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سنة واحدة 
وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني«، كام جاءت 
املواد الثانية عرش والثالثة عرش والتاسعة عرش بعد املائة، بذكر مجلة من 
األفعال التي عدها القانون الكويتي جرائم عىل األديان ورتب عليها 

العقوبات.
املثال اخلامس: قانون العقوبات املرصي الصادر عام 7)9)م حيث . 	

انتهاك حرمة األديان  نص يف املواد )60)، )6)، 62)( عىل جتريم 
بالسجن وبغرامة ال  فيها: »يعاقب  العبادة، حيث جاء  وتدنيس دور 
تؤدى  التي  أو  األديان،  أحد  عىل  تعدى  من  كل  جنيه  مائة  عن  تقل 
األنبياء  أحد  عىل  إساءات  فيها  كتابة  نرش  من  وكل  علنًا،  شعريهتا 
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والرسل، أو عىل أحد الديانات أو طبع ونرش كتاب مقدس أو حرف 
يف معناه«.

واألمثلة عىل ذلك عديدة، وهبذا يظهر أن القوانني الوطنية جاءت بتجريم 
الدينية، ورتبت  التي فيها إساءة واعتداء عىل األديان والشخصيات  األفعال 

عىل ذلك العقوبات الوطنية.

املطلب الثالث: موقف القانون الدويل من االعتداء عىل األديان والشخصيات 
الدينية:

الدولية،  العالقات  بتنظيم  واالهتامم  بالعناية  الدويل  القانون  جاء  لقد 
والثقافات  الشعوب  واحرتام  الدوليني،  واألمن  السلم  حفظ  عىل  واحلرص 
اتفاقيات  عدة  جاءت  فقد  األسس،  هذه  من  وانطالقًا  واإلنسانية،  الدينية 
الدينية،  والشخصيات  األديان  حرمة  عىل  تؤكد  دولية  وإعالنات  ومواثيق 
وجتريم األفعال املؤدية إىل االعتداء واإلساءة هلا، ويظهر ذلك يف عدة مظاهر 

جاءت عىل النحو اآليت:
عام 948)م، حيث . ) الصادر  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن  ميثاق 

بنيَّ يف املواد الثانية والثامنة عرش أن لكل إنسان احلرية يف معتقد بدون 
أي متييز أو كراهية وحرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم تقييد حريته، 
عىل  واعتداء  إساءة  فيها  األديان  عىل  االعتداء  أن  ذلك  من  ويفهم 

حريات ومشاعر كل من يعتنق هذه األديان وينتمي إليها))).
املدنية . 2 باحلقوق  املتعلقة  األوىل  اخلاصني،  الدوليني  العهدين  اتفاقيتا 

والسياسية، والثانية املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتامعية، واللتان 

انظر: الرابط اإللكرتوين ملجلس حقوق اإلنسان  (((
 https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
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والشعائر  الثقافات  واحرتام  الدينية  الشعائر  ممارسة  حرية  عىل  أكدتا 
الدينية للشعوب، واحلذر من اإلساءة هلا أو ازدرائها))).

العنرصي . ) التمييز  أشكال  مجيع  عىل  للقضاء  املتحدة  األمم  إعالن 
الصادر عام )96)م، حيث جاء يف بنود هذا اإلعالن التأكيد عىل بذل 
اجلهود الدولية للقضاء عىل التمييز بسبب الدين ومكافحة الكراهية، 
لكافة  املساواة والعدالة  السلمي وحفظ حقوق  التعايش  ونرش روح 

شعوب اإلنسانية)2).
عىل . 4 والتمييز  التعصب  عىل  للقضاء  الثاين  املتحدة  األمم  إعالن 

عىل  ليؤكد  جاء  حيث  )98)م،  عام  الصادر  واملعتقد  الدين  أساس 
أمهية حرية املعتقد واعتناق الرأي والدين، واحلذر من التفرقة وإثارة 
العبادة  إنسان احلق يف  الدينية، وأن لكل  الفتنة والطائفية والعنرصية 
اإلساءة  حظر  عىل  والتأكيد  الدينية،  الشعائر  وممارسة  واالجتامع 

لألديان والشخصيات والشعائر الدينية))).
ومن مظاهر عناية القانون الدويل بحرمة االعتداء عىل األديان ودور . 5

العبادة  دور  حتفظ  دولية  ومعاهدات  اتفاقيات  عدة  جاءت  العبادة، 
وحتميها من أي اعتداء آثم باألسلحة العسكرية أثناء النزاعات املسلحة 
ويف حالة احلروب، وحظرت هذه االتفاقيات استهداف دور العبادة 
بالقتال، وحرمت هدمها أو االعتداء عليها، واعتربت ذلك عماًل غري 
اتفاقية  الدولية، ومن ذلك  لقوانني ومبادئ احلرب  وانتهاكًا  مرشوع 
عام  الصادرة  الربية  احلرب  وأعراف  قوانني  باحرتام  اخلاصة  الهاي 

https://www.un.org/ar/ انظر: الرابط اإللكرتوين لألمم املتحدة  (((
انظر: احلامية القانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية، خالد مصطفى فهمي، 97.  (2(

انظر: املرجع السابق، )8.  (((
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907)م، حيث جاء يف املادة رقم )27( »أنه يف حالة احلرب واحلصار 
املباين  عىل  اهلجوم  لتفادي  الالزمة  التدابري  اختاذ  جيب  والقصف 
املخصصة للعبادة والفنون واألعامل اخلريية واآلثار التارخيية«)))، كام 
جاءت بذلك عدة اتفاقيات، منها اتفاقية محاية املمتلكات الثقافية يف 
حالة النزاعات املسلحة واملوقعة يف الهاي عام 954)م، والربوتوكول 
الثاين اإلضايف لالتفاقية الذي حظر كذلك اختاذ دور العبادة واآلثار 

التارخيية أماكن لدعم املجهود العسكري أو التذرع هبا.
وهبذا يظهر من خالل هذه االتفاقيات واملعاهدات واملواثيق واإلعالنات 
األديان  باحرتام  الدول  كافة  بإلزام  قام  قد  الدويل  القانون  أن  الدولية، 
وأن  عليها،  االعتداء  وحتريم  وتعظيمها  العبادة  ودور  الدينية  والشخصيات 

االعتداء عليها يعد انتهاكًا وخروجًا من قواعد ومبادئ القانون الدويل.

موسوعة القانون الدويل للحرب، وائل بندق، 95).  (((
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املبحث اخلامس
أركان املسئولية الدولية الناشئة عن االعتداء عىل 

األديان والشخصيات الدينية
باحرتام  الدول  كافة  تلزم  دولية،  ومعاهدات  اتفاقيات  عدة  جاءت  لقد 
األديان والشخصيات الدينية وتعظيمها وحتريم االعتداء عليها، كام تم عرض 
ذلك يف املبحث السابق، وبالتايل فإن االعتداء عليها يعد انتهاكًا لقواعد القانون 
الدويل وخروجًا عن أحكامه وإخالالً بمبادئه، وحينئذ يرتتب عىل ذلك قيام 
وعنارصها  أركاهنا  توافر  حالة  يف  تقوم  املسئولية  وهذه  الدولية،  املسئولية 

الثالثة، وهي:
الركن األول: العمل غري املرشوع )اخلطأ(.	 
الركن الثاين: حدوث رضر لشخص دويل )الرضر(.	 
)العالقة 	  دويل  شخص  إىل  املرشوع  غري  العمل  نسبة  الثالث:  الركن 

السببية بني اخلطأ والرضر(.
وسوف نتناول هذه األركان بالتفصيل، مع بيان موقف الفقه اإلسالمي 

منها يف املطالب اآلتية:

املطلب األول: الركن األول العمل غري املرشوع )اخلطأ(:
لقد عرف العمل غري املرشوع بأنه: »سلوك خمالف اللتزامات قانونية دولية، 
أو بمعنى آخر هو اخلروج عىل قاعدة من قواعد القانون الدويل«)))، والقواعد 
مصادر  هي  عليها،  واخلروج  بمخالفتها  الدولة  قيام  تصور  التي  الدولية 
القانون الدويل، من االتفاقيات واملعاهدات واألعراف واملبادئ الدولية، فإن 
قيام الدولة باخلروج عن قواعد القانون الدويل يعترب إخالالً بالتزاماهتا الواردة 
يف االتفاقيات الدولية، وهذا اإلخالل يرتتب عليه قيام املسئولية الدولية جتاه 

القانون الدويل العام، إبراهيم العناين، 99.  (((
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هذه الدولة، وبالتايل أصبحت الدولة ارتكبت عماًل غري مرشوع هلا، وتكون 
نتيجة اإلخالل  اآلخرين،  التي تصيب  تعويض األرضار  دوليًا عن  مسؤولة 

باملعاهدات واالتفاقيات واألعراف واملبادئ الدولية))).

املطلب الثاين: الركن الثاين حدوث رضر بشخص دويل )الرضر(:
لكي تقوم املسئولية الدولية ال بد من وقوع الرضر عىل شخص دويل آخر، 
وعرف الرضر بأنه: »أذى يصيب الشخص املعتدى عليه يف حق من حقوقه، 
الدويل«)2)،  القانون  أو بمصلحة مرشوعه، ألحد أشخاص  أو املساس بحق 
ولكي تقبل دعوى املسئولية من الشخص املرضور ال بد أن يكون هذا الرضر 
املرشوع،  حقه  عىل  االعتداء  وتم  له،  مصلحة  أو  شخص  حق  عىل  وقع  قد 
وكذلك ال بد أن يكون ذلك الرضر حمقق الوقوع، فاملسؤولية ال تقوم إال إذا 
إثبات الرضر  الشخص املرضور، ويقع عبء  فعاًل عىل  كان الرضر قد وقع 
يكون  قد  الدويل،  الشخص  عىل  الواقع  والرضر  املرضور))).  الشخص  عىل 
أو  الدويل،  الشخص  بحقوق  املساس  عليه  يرتتب  الذي  وهو  ماديًا،  رضرًا 
معنوية،  األرضار  تكون  وقد  الدويل،  القانون  حسب  املرشوعة  بمصاحله 
وهي التي متس من كرامة وهيبة وشعور الشخص الدويل، مثل إهانة الدولة 
أو التقليل من شأهنا وهيبتها)4)، ويلحق باألرضار املعنوية االعتداء عىل دين 
العبادة والشعائر  الدينية، ودور  الرموز والشخصيات  الدولة واالعتداء عىل 
والسخرية  باالزدراء  اإلساءة  أنواع  بشتى  إليها  واإلساءة  للدولة،  الدينية 
يؤدي  فهذا رضر معنوي  الدولة،  دين هذه  تشويه صورة  والتهكم، وحماولة 

انظر: املسؤولية الدولية، حممد حافظ غانم، )4.  (((
املرجع السابق، ))).  (2(

انظر: املسؤولية املدنية، مصطفى العوجي، 89).  (((
انظر: مبادئ القانون الدويل، منصور خرضان، 75).  (4(
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االعتداء عىل  أن  يظهر  وهبذا  الدولة،  هلذه  الديني  واملعتقد  الشعور  إهانة  إىل 
عىل  معنوية  أرضار  عنه  ينتج  أنه  الغالب  يف  الدينية،  والشخصيات  األديان 
ينتج عنه أرضار مادية  الدولة، وهذا ال يعني عدم وجود أرضار مادية، فقد 

تقع عىل الدولة، وعىل املرضور عبء إثبات ذلك.

العمل غري املرشوع إىل شخص دويل  نسبة  الثالث  الركن  الثالث:  املطلب 
)العالقة السببية بني اخلطأ والرضر(:

التي تربط العمل غري املرشوع بالرضر، واملراد به وجود  الرابطة السببية 
ناجتًا  الثاين  يكون  بحيث  والرضر،  اخلطأ  بني  مبارشة  وعالقة  وصلة  رابطة 
يف  الدولة  إىل  منسوبًا  املرشوع  غري  العمل  ويكون  إليه،  ومنسوبًا  األول  عن 

حالتني  مها:
أو  هيئاهتا  أو  الدولة،  سلطات  إحدى  عن  صادرًا  كان  إذا  األوىل:  احلالة 
الدولة مسئولة عن ترصفات أعامل سلطاهتا وهي  العامة، فتكون  مؤسساهتا 
السلطة التنظيمية )الترشيعية( والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية عىل وفق 

ضوابط ومعايري دولية يف ذلك))).
العاديني،  األفراد  من  صادرًا  املرشوع  غري  العمل  كان  إذا  الثانية:  احلالة 
والفرد العادي هو الشخص الطبيعي، ويلحق به املعنوي الذي خيضع لقوانني 
داخلية، وهؤالء يعتربون من رعايا الدولة، والقاعدة األساس أن الدولة ال 

ُتسأل عن الترصفات التي تصدر من األفراد العاديني إال يف صورتني مها:
هذه  ملنع  الالزمة  بالعناية  تقم  مل  الدولة  أن  ثبت  إذا  األوىل:  الصورة 

األفعال  الضارة.

انظر: القانون الدويل العام، حممد املجذوب، 256، وانظر: القانون الدويل العام، حامد سلطان   (((
وآخرون، 09).
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الصورة الثانية: إذا مل تقم الدولة بمعاقبة من صدر منه الفعل غري املرشوع، 
فعىل الدولة أن تبذل العناية والقبض عىل مرتكبي اخلطأ وحماكمتهم، ويف حالة 
عدم قيامها بمعاقبة املخطئ، فهنا تثبت املسؤولية، وكذا تثبت يف حالة رفضها 
القبض عىل اجلناة، أو إمهال حماكمتهم، أو يف حالة العفو عنهم، كل ذلك يدعو 
إىل قيام املسئولية الدولية عىل الدولة نتيجة إمهاهلا يف معاقبة مرتكبي اخلطأ))).

املطلب الرابع: موقف الفقه اإلسالمي من أركان املسئولية الدولية الناشئة 
عىل االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية:

االعتداء  قضية  من  اإلسالمية  الرشيعة  موقف  عرض  لنا  سبق  لقد 
ذلك،  حرمت  اإلسالمية  الرشيعة  وأن  الدينية،  والشخصيات  األديان  عىل 
ناحية  من  هذا  رشعية،  عقوبة  عليها  يرتتب  جريمة  االعتداء  هذا  واعتربت 
األفراد واألشخاص، أما إذا كان مرتكب هذه اجلريمة دولة غري إسالمية، فإن 
بالعهود  الوفاء  قائمة عىل االحرتام، ووجوب  الدولية يف اإلسالم  العالقات 
والعقود واملواثيق الدولية، ووجوب الوفاء باملعاهدات التي يعقدها املسلمون 
اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  ختالف  ال  معاهدات  أهنا  دامت  ما  غريهم،  مع 
ۡوفُواْ بِٱۡلَعۡهِدۖ إِنَّ ٱۡلَعۡهَد َكَن َمۡس ُٔوٗل ٣٤﴾ ]سورة اإلرساء: 

َ
يقول اهلل تعاىل: ﴿َوأ

َفَما  ٱۡلََراِمۖ  ٱلَۡمۡسِجِد  ِعنَد  َعَٰهدتُّۡم  ِيَن  ٱلَّ 4)[، ويقول تبارك وتعاىل: ﴿إِلَّ 
التوبة:  ٱلُۡمتَّقِنَي ٧﴾ ]سورة  ُيِبُّ   َ ٱللَّ إِنَّ  لَُهۡمۚ  فَٱۡسَتقِيُمواْ  لَُكۡم  ٱۡسَتَقُٰمواْ 
7[، فانطالقًا من ذلك جيوز للدولة اإلسالمية أن تعقد معاهدات مع غريها، 
العدو  املشرتكة، ويف حالة نقض  للمصالح  وتبادل  واتفاق مصاحلة ومهادنة 
نبيه  إليه وإىل  الدين اإلسالمي، وأساء  اعتدى عىل  بأن  املعاهدة واهلدنة  هذه 
الكريم ، أو إىل الشعائر الدينية واملساجد، فإن ذلك الفعل يعترب 
هذه  عىل  الدولية  املسئولية  قيام  يرتب  جريمة  ويعترب  واهلدنة،  للعهد  نقضًا 

مبادئ القانون الدويل العام، جعفر عبد السالم، 249.  (((
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وترتب  املسؤولية  قيام  مرشوعية  عىل  الرشعية  النصوص  دلت  وقد  الدولة، 
الضامن عليها عىل ما ييل:

أن األصل يف العالقات الدولية يف اإلسالم هو التزام الدولة اإلسالمية . )
بالوفاء بالعقود والعهود واملعاهدات التي تعقدها مع غريها، وال جيوز 
املعاهدة ومل  العدو نقض هذه  املعاهدات، ويف حالة كون  نقض هذه 
يلتزم هبا، فهنا عىل الدولة اإلسالمية أن ُتشعر العدو بأن العهد الذي 
ا َتَاَفنَّ ِمن قَۡوٍم ِخَيانَٗة  معهم قد انتقض، استنادًا لقوله تعاىل: ﴿ِإَومَّ
َ َل ُيِبُّ ٱۡلَآئِننَِي ٥٨﴾ ]سورة األنفال:  ٰ َسَوآٍءۚ إِنَّ ٱللَّ فَٱۢنبِۡذ إَِلِۡهۡم َعَ
58[، فإذا نقضت الدولة املعاهدة فإهنا تتحمل املسئولية الدولية جراء 
أعامهلا غري املرشوعة، وخمالفتها ألحكام هذه املعاهدة واهلدنة، وذلك 

انطالقًا من مبدأ حتمل آثار اإلخالل بالعهود والعقود))).
لقد جاء الفقه اإلسالمي بنظرية الضامن، والتي تقابل نظرية املسئولية . 2

نتيجة  أرضار،  من  حلقه  عام  الغري  بتعويض  »التزام  الضامن:  ويعني 
يف  مرشوع  أمر  بالضامن  واملطالبة  الشخص«)2)،  به  قام  الذي  للعمل 
دعوى  رفع  يف  احلق  له  املترضر  الشخص  فإن  اإلسالمية،  الرشيعة 
املسئولية، واملطالبة بالتعويض عام حلقه من أرضار جراء هذا التعدي، 
ويلتزم املتسبب بدفع هذا التعويض، ومما يدل عىل مرشوعية الضامن 
نصوص كثرية، منها ما جاء يف حديث أنس  أنه قال: »أهدت 
بعض أزواج النبي ، إليه طعام يف قصعة فرضبت عائشة 
))َطَعاٌم   :   النبي  فقال  فيها  ما  فألقت  بيدها،  القصعة 

انظر: املعاهدات الدولية يف الرشيعة اإلسالمية، أمحد أبو الوفا، 287.  (((
نظرية الضامن، حممد املوسى، 27.  (2(
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حديث  الضامن،  مرشوعية  يف  جاء  وأيضًا  بإِناٍء((«)))،  َوإَِناٌء  بَِطَعاٍم، 
أنَّ    اهلل  رسوُل  »قىض  قالت:  أهنا    عائشة 
اخلراَج بالضامِن«)2)، كام جاءت قواعد وضوابط فقهية كثرية تؤسس 
مبدأ الضامن وقيام املسئولية عىل املتسبب، مثل قاعدة: )الرضر يزال(، 
فإن من  فانطالقًا من ذلك  اإلمكان()))،  بقدر  يدفع  )الرضر  وقاعدة 
حلقه الرضر له احلق يف مطالبة الشخص املعتدي، وإلزامه باملسؤولية، 
وإلزامه برفع الرضر الواقع عليه، ودفع التعويض جراء ذلك الرضر.

ما جاء يف من  باب   ، اهلل  أبواب األحكام عن رسول  الرتمذي يف سننه  أخرجه   (((
الرتمذي:  الكارس، حديث رقم 59))، 7)4 وقال عنه  له من مال  له اليشء ما حيكم  يكرس 

حديث حسن صحيح.
البيوع، باب اخلراج بالضامن، حديث رقم 4495، ص857  أخرجه النسائي يف سننه، كتاب   (2(

وقال عنه املحقق إسناده حسن
انظر: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، حممد البورنو، 99).  (((



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
375

المسئولية الدولية الناشئة عن االعتداء على األديان

املبحث السادس
آثار املسؤولية الدولية املرتتبة عىل االعتداء عىل 

األديان والشخصيات الدينية
وفيه مطلبان:

الدولية املرتتبة عىل االعتداء عىل األديان  آثار املسؤولية  املطلب األول: 
والشخصيات الدينية يف القانون الدويل:

واإلساءة  الدينية  والشخصيات  األديان  عىل  باالعتداء  الدولة  قيام  عند 
هلا، فإهنا تعترب قد قامت بعمل غري مرشوع، وخمالف لالتفاقيات واملعاهدات 
حيق  فهنا  املسؤولية،  هذه  عنارص  توافرت  فإذا  الدولية،  واملبادئ  واألعراف 
للدولة املترضرة املطالبة برفع الرضر، ويف الغالب أن الرضر يكون هنا رضرًا 
أدبيًا، حيث مس هذا االعتداء عىل األديان معتقدات ومرتكزات دينية، وأساء 
والشعائر  العبادة  املقدسات ودور  إىل  أساء  دينية، كام  إىل شخصيات ورموز 
الدينية، وهذا له أثر بالغ عىل الشعور الديني والكرامة، وحرمة املعتقد لدى 
الشعور  عىل  يؤثر  بالغ  رضر  له  إليها  واإلساءة  األديان  وازدراء  اآلخرين، 
الديني لدى معتنقيِه، ويرون أن دينهم وشخصياهتم الدينية قد أهينت كرامتها، 
واملعاهدات  لالتفاقيات  خمالفًا  كونه  إىل  باإلضافة  هذا  حرمتها،  وانتهكت 
الدولية التي جاءت باحرتام األديان، وهذا ال يعني عدم وجود أرضار مادية 
فقد توجد أرضار مادية قد وقعت عىل الدولة، وهذا مما يدفع الشعوب والدول 
إىل االنتصار واحلمية، والدفاع عن الدين واملعتقد، واملطالبة بالقيام باملسؤولية 
املسؤولية، وهي عىل  آثار هذه  تقوم  املتسبب واملعتدي، وحينها  الدولية عىل 

النحو اآليت:
أولً: مطالبة الدولة املعتدى عىل دينها املجتمع الدويل واملنظامت الدولية 
واحلقوقية باستنكار هذا املوقف، الصادر من الدولة التي اعتدت عىل األديان 
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والشخصيات الدينية، ومطالبة الدول واملنظامت الدولية ببيان موقفها جتاه هذه 
باستنكارها  الدينية  والشخصيات  األديان  حلرمة  واالنتهاكات  االعتداءات 

والتنديد هبا))).
األمم  ومنظمة  الدويل  املجتمع  دينها  عىل  املعتدى  الدولة  مطالبة  ثانيًا: 
املعتدية، جراء خمالفاهتا قواعد وأحكام  الدولة  املتحدة بفرض عقوبات عىل 

ومبادئ القانون الدويل، التي جاءت باحرتام األديان وحرمتها)2).
ثالثًا: قيام الدولة املعتدى عىل دينها بقطع كافة عالقاهتا الدبلوماسية مع 
الدولة التي اعتدت عىل األديان والشخصيات الدينية، وهذا ُيرتَّب عليه أمور 
منها قيام الدولة املعتدى عىل دينها بسحب السفري والبعثة الدبلوماسية، كذلك 
يرتتب عىل قطع العالقات الدبلوماسية قطع العالقات االقتصادية والتجارية، 
وقطع حركة النقل الربي واجلوي والبحري، وقطع االتصاالت واملراسالت، 
وهذا كله تقوم به الدولة املعتدى عليها دفاعًا عن دينها ومعتقداهتا وشخصياهتا 

الدينية، وردًا العتبار كرامتها وشعورها الديني))).
الدولة  الدبلوماسية  الطرق  عرب  دينها  عىل  املعتدى  الدولة  مطالبة  رابعًا: 

املعتدية بتقديم التعويض، وقد يتخذ هذا التعويض صور منها:
الصورة األوىل: التعويض بالرتضية، ويف هذه الصورة تستخدم الرتضية 
حينام ال يرتتب عىل املسؤولية أي رضر مادي، وإنام كان الرضر أدبيًا، فجاءت 
االعتذار  تقديم  الرتضية  صور  ومن  املعنوية،  األرضار  لتعويض  الرتضية 
بالطرق الدبلوماسية، أو إصدار الدولة املتسببة بالرضر قرارًا بالوقف الفوري 
عن أداء الفعل غري املرشوع، أو التعهد بعدم تكراره، أو قيام الدولة بمعاقبة 

انظر: احلامية القانونية للمعتقدات، خالد مصطفى، 46).  (((
انظر: املرجع السابق، 46).  (2(

انظر: آثار قطع العالقات الدبلوماسية، أمحد مرعي، 68.  (((
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األشخاص الذين صدر عنهم العمل غري املرشوع املسبب للرضر، فمقتىض 
هذه الصورة هو تعبري الدولة بعدم رضاها وعدم إقرارها لتلك األعامل غري 

املرشوعة سواء صدرت من سلطاهتا أو من رعاياها))).
الصورة الثانية: التعويض املايل، ويراد به مبلغ مايل يدفعه املتسبب إىل الدولة 
املترضرة نتيجة ألعامهلا غري املرشوعة، ويتم حتديد مبلغ التعويض باالتفاق بني 
أطراف النزاع، أو عن طريق التحكيم أو بواسطة القضاء الدويل)2)، حيث ترى 
الدولة املترضرة بأن الدولة املعتدية عىل األديان قد قامت بانتهاك حرمة دينها، 
لدى  الديني  الشعور  وأهانت  الدينية،  وشخصياهتا  مقدساهتا  إىل  وأساءت 
شعوهبم، وهذا ترك أثرًا بالغًا عليهم، هذا باإلضافة إىل خمالفته لقواعد وأحكام 
القانون الدويل التي تدعو إىل املحافظة عىل األديان واحرتامها، واملحافظة عىل 
مما  الدولة  بالتزام  واملعتقدات، وهو إخالل  الشخصيات  املقدسات واحرتام 

يعني قيام املسؤولية عليها جتاه أعامهلا غري املرشوعة))).

املطلب الثاين: آثار املسؤولية الدولية املرتتبة عىل االعتداء عىل األديان 
والشخصيات الدينية يف الفقه اإلسالمي:

لقد تناول الفقه اإلسالمي آثار املسؤولية الدولية املرتتبة عىل االعتداء عىل 
األديان يف مظاهر متعددة، جاءت عىل النحو اآليت:

الدول . ) بني  الدولية  العالقات  بحفظ  اإلسالمية  الرشيعة  جاءت 
غري  مع  واملعاهدات  االتفاقيات  عقد  وجواز  وغريها،  اإلسالمية 
العهود  نقض  الرشيعة  وحرمت  هبا،  الوفاء  ووجوب  املسلمني، 
 ﴾ۚ بِٱۡلُعُقودِ ۡوفُواْ 

َ
أ َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ تعاىل:  اهلل  يقول  والعقود، 

انظر: القانون الدويل العام، إبراهيم العناين، 0)).  (((
انظر: املسؤولية الدولية، حممد حافظ غانم، 27).  (2(

انظر: املسؤولية الدولية، أيمن سالمة، 85).  (((
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للدولة  فإن  للمعاهدة  العدو  نقض  حالة  ويف   ،]( املائدة:  ]سورة 
اإلسالمية إعالمه بأنه نقض العهد والصلح، ونقض اهلدنة وخالف 
هذا  من  انسحبت  قد  اإلسالمية  الدولة  تكون  وهبذا  والعقد،  الوعد 
يقول  العدو،  من  الصادرة  املخالفة  هذه  بموجب  والصلح،  االتفاق 
َ َل  ٰ َسَوآٍءۚ إِنَّ ٱللَّ ا َتَاَفنَّ ِمن قَۡوٍم ِخَيانَٗة فَٱۢنبِۡذ إَِلِۡهۡم َعَ تعاىل: ﴿ِإَومَّ

ُيِبُّ ٱۡلَآئِننَِي ٥٨﴾]سورة األنفال: 58[.
جاءت الرشيعة اإلسالمية بأحكام الضامن يف الفقه اإلسالمي، والتي . 2

عىل  الضامن  الرشيعة  وأوجبت  القانون،  يف  املسؤولية  أحكام  تقابل 
جربًا  التعويض  يف  يتمثل  الضامن  وهذا  بالرضر،  واملتسبب  املعتدي 
للرضر احلاصل عىل الشخص املرضور)))، وقد سبق لنا عرض األدلة 

الواردة يف املبحث السابق.
جاءت الرشيعة اإلسالمية بعقوبات يف الدنيا ويف اآلخرة ملن يعتدي . )

عىل األديان والشخصيات الدينية عىل ما ييل:
أولً: العقوبات يف الدنيا، وهي ل ختلو من ثلث صور:

الصورة األوىل: أن يصدر االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية  	
من  ناقضًا  فعل  فإنه  األديان  إىل  باإلساءة  املسلم  قام  فإذا  من مسلم، 
نواقض اإلسالم وارتد، وارتكب جريمة ترتب عليه حد الردة، يقول 
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
اهلل تعاىل: ﴿َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ َفَيُمۡت َوُهَو َكفِٞر فَأ

ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها 
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِۖ َوأ ۡعَمٰلُُهۡم ِف ٱدلُّ

َ
َحبَِطۡت أ

وَن 217﴾ ]سورة البقرة: 7)2[، وقد أمجع الفقهاء عىل كفر من  َخِٰلُ
سب النبي  إذا كان مسلاًم، وأن ذلك ردة موجب للحد، 
نقل اإلمجاع غري واحد من أهل العلم، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

انظر: نظرية الضامن، وهبة الزحييل، 94.  (((
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»وحترير القول فيه أن الساب إن كان مسلاًم يكفر، وُيقتل بغري خالف، 
وهو مذهب األئمة األربعة وغريهم«))).

الصورة الثانية: أن يصدر االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية  	
من غري مسلم، كالذمي وهو مقيم يف دار اإلسالم فيفرق يف ذلك بني 

حالتني:
- احلالة األوىل: إذا اعتدى الذمي عىل النبي  بام يدين به 
هذا الذمي، كقوله أن حممدًا مل يرسل إلينا، أو ليس رسول لنا، فهذا 
قالوا  قد  والنصارى  اليهود  أن   أخرب  اهلل  ال يشء عليه، ألن 

ذلك يف دينهم، وهذا دينهم الذي صوحلوا عليه)2).
- احلالة الثانية: إذا اعتدى الذمي عىل النبي  بغري الوجه 
عرضه  عىل  اعتدى  أو  للدماء،  حمب  حممد  كقوله:  كفر،  به  الذي 
وجنابه الرشيف، أو اعتدى بالسب والسخرية واالستهزاء والتهكم 

واالزدراء عىل رشيعته وسنته، فقد اختلف الفقهاء فيه عىل قولني:
القول األول: أن الذمي إذا اعتدى عىل جناب النبي  أو سخر 
أو استهزأ أو سب اإلسالم، وجب قتله إن مل يسلم، فإن أسلم مل يقتل، ألن 
يَۡمَٰنُهم ّمِۢن َبۡعِد 

َ
اإلسالم جيب ما قبله، واستدلوا بقوله تعاىل: ﴿ِإَون نََّكُثٓواْ أ

يَۡمَٰن لَُهۡم لََعلَُّهۡم 
َ
أ ُهۡم َلٓ  إِنَّ َة ٱۡلُكۡفرِ  ئِمَّ

َ
أ َعۡهِدهِۡم َوَطَعُنواْ ِف دِينُِكۡم فََقٰتِلُٓواْ 

  يَنَتُهوَن ١٢﴾ ]سورة التوبة: 2)[، وقد ثبت يف السنة أن النبي
أمر بقتل كعب بن األرشف اليهودي، عندما أذاه وهجاه)))، فإذا سب الذمي 

الصارم املسلول عىل شاتم الرسول، ابن تيمية، 4.  (((
انظر: الشفا بتعريف حقوق املصطفى ، القايض عياض، 0)2.  (2(

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، باب قتل كعب بن األرشف، حديث رقم   (((
))8)، ص)48).
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النبي  انتقض عهده ووجب قتله)))، وملا ثبت أيضًا يف السنة عن 
ابن عباس  أن أمرأة هيودية كانت تسب النبي  وكانت 
  عند رجل أعمى، فقام فقتلها بمعول يف بطنها، فلام أخرب النبي

هبا أهدر دمها)2).
القول الثاين: أن الذمي إذا سب النبي  بغري الوجه الذي به 
كفر، ال ينتقض عهده وال يقتل، بل هذا زيادة عىل كفره، ولكن لإلمام أن يؤدبه 
النبي  اليهود دخلوا عىل  أن    بام ثبت عن عائشة  ويعزره، واستدلوا 
، فقالوا: »السام عليك«؛ فلعنتهم عائشة، فقال: ))ما لِك؟((، 
وعليكم(()))،  قلت  ما  تسمعي  ))فلم  فقال:  قالوا؟«،  ما  تسمع  »أمل  فقالت: 
بقتلهم، فلو كان  يأمر   ومع ذلك مل  النبي  اليهود سبوا  فهؤالء 
سب النبي حممد  نقضًا للعهد، لنقض عهدهم وأمر بقتلهم)4)، 
وأجيب عن هذا احلديث، بأن ما قالوه يف احلديث ليس سبًا، وإنام دعاء باملوت 

ولذلك رد عليهم النبي  بمثله)5).
والراجح عند الباحث هو القول األول لقولته أدلتهم، ومحاية ودفاعًا عن 
اإلسالم وعن نبي اإلسالم ، وألن اهلل عاتب من ترك معاقبتهم 

مرعي  الطالب،  دليل   ،24(/2( الذمة،  عقد  باب  النووي،  املهذب،  رشح  املجموع  انظر:   (((
يوسف، كتاب اجلهاد، باب عقد الذمة، 66)، املحىل، ابن حزم، كتاب مسائل التعزير، مسألة 

.2240 ، من سب رسول اهلل
رقم  ، حديث  النبي  فيمن سب  باب  احلدود،  كتاب  داود يف سننه،  أبو  أخرجه   (2(

.4(6(
رقم  حديث  املرشكني  عىل  الدعاء  باب  والسري  اجلهاد  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((

2777، ص)07)
انظر: حاشية رد املحتار، ابن عابدين، كتاب اجلهاد، فصل يف اجلزية، 45/6).  (4(

 ، اهلل  رسول  سب  من  مسألة  التعزير،  مسائل  كتاب  حزم،  ابن  املحىل،  انظر:   (5(
.2240
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واْ  يَۡمَٰنُهۡم َوَهمُّ
َ
َل تَُقٰتِلُوَن قَۡوٗما نََّكُثٓواْ أ

َ
وحض وحرض عىل عقاهبم بقوله: ﴿أ

َتَۡشۡوهُ  ن 
َ
أ َحقُّ 

َ
أ  ُ فَٱللَّ َتَۡشۡوَنُهۡمۚ 

َ
أ ٍةۚ  َمرَّ َل  وَّ

َ
أ بََدُءوُكۡم  َوُهم  ٱلرَُّسوِل  بِإِۡخَراِج 

يِۡديُكۡم َوُيۡخزِهِۡم َوَينُصُۡكۡم 
َ
ُ بِأ ۡبُهُم ٱللَّ ۡؤِمننَِي ١٣ َقٰتِلُوُهۡم ُيَعّذِ إِن ُكنُتم مُّ

ۡؤِمننَِي ١٤﴾ ]سورة التوبة: ))-4)[، وأيضًا  َعلَۡيِهۡم َويَۡشِف ُصُدوَر قَۡوٖم مُّ
فيه معاملة باملثل، فإن املسلم إذا كان عند اليهود والنصارى أو غريهم وسب 
معبوداهتم الباطلة قاموا بمعاقبته، وكذلك العكس لو كان اليهود والنصارى 

عند املسلمني وسبوا دين اإلسالم فللمسلمني معاقبتهم باملثل))).
- احلالة الثالثة: أن يصدر االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية 
دار  غري  بدار  مقيم  وهو  كالذمي،  املسلم  غري  من  أو  املسلم  من 
اختلف  أم ال؟  يعاقب عىل ذلك  فهنا هل  اإلسالم، كدار احلرب، 
فيه الفقهاء، وهذه املسألة راجعة إىل مسألة أخرى، وهي هل ترسي 
كانوا  إذا  ذمة  أهل  أو  مسلمني  كانوا  سواء  األفراد  عىل  العقوبات 
الفقهاء يف هذه  اختلف  دار احلرب؟  الدولة اإلسالمية ويف  خارج 

املسألة عىل قولني:
القول األول: أن العقوبات الرشعية ال ترسي عىل اجلرائم التي ارتكبت 
يف دار احلرب، وخارج حدود الدولة اإلسالمية، واستدلوا بأن إمام املسلمني 
قادر عىل إقامة احلدود يف حدود دولته، أما خارج حدود الدولة اإلسالمية فهو 
غري قادر عليهم، فإذا انعدمت القدرة مل جتب العقوبة وهذا مذهب احلنفية)2).
القول الثاين: يرى أصحاب هذا القول أن العقوبات ترسي عىل اجلرائم 
من  صدرت  سواء  كان  فرد  أي  من  اإلسالمية،  الدولة  خارج  ترتكب  التي 
مسلم أو من ذمي، واستثنوا احلريب، ألنه مل يلتزم أصاًل بأحكام اإلسالم حتى 

انظر: الشفا، القايض عياض، 0)2.  (((
انظر: بدائع الصنائع، الكاساين، كتاب احلدود، 7/)5.  (2(
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يتم معاقبته عليه، ومل يدخل يف عهد مع املسلمني، واستدلوا عىل رسيان العقوبة 
ارُِق  ﴿َوٱلسَّ تعاىل:  كقوله  عامة،  املجرمني  معاقبة  يف  الواردة  النصوص  بأن 
النور:  ]سورة  اِن﴾  َوٱلزَّ انَِيُة  ﴿ٱلزَّ وقوله:   ،](8 املائدة:  ]سورة  ارِقَُة﴾  َوٱلسَّ
2[، فهذه نصوص عامة مل ُتقيَّد وختصص بمكان دون مكان، أو دار دون دار، 
فمتى وقعت اجلريمة من املسلم أو من الذمي، فإنه يستحق فاعلها العقوبة، 
وال ُينظر إىل الدار، وهذا مذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة))).

دليل  عن  وُأجيب  الدليل،  لقوة  الثاين  القول  هو  الباحث  عند  والراجح 
نسبية، وختتلف من حال وزمان ومن  واالستطاعة  القدرة  بأن  األول  القول 
مقيم  الذمي عىل اإلسالم وهو  اعتدى  فإذا  الدولة اإلسالمية وضعفها،  قوة 
بأرض قومه، فعىل إمام املسلمني أن يطلب من أهل الذمة معاقبته وزجره، فإن 
رفضوا ورضوا بام قام به، فإن كان لدى الدولة اإلسالمية قوة ومنعة للقتال، 
فإن هلم حماربتهم وقتاهلم ألهنم نقضوا العهد، وعىل إمام املسلمني أن خيربهم 
ا َتَاَفنَّ ِمن قَۡوٍم ِخَيانَٗة  بأن عهدهم قد انتقض، امتثاالً ألمر اهلل تعاىل: ﴿ِإَومَّ
َ َل ُيِبُّ ٱۡلَآئِننَِي ٥٨﴾ ]سورة األنفال: 58[،  ٰ َسَوآٍءۚ إِنَّ ٱللَّ فَٱۢنبِۡذ إَِلِۡهۡم َعَ
وأيضًا استدل بام ثبت يف السنة بقصة الغالمني اللََّذْين قتال أبا جهل يوم بدر، 
إذا كان جانب  أما  بأرض مكة)2).   وهو  النبي  ألنه كان يسب 
الدولة اإلسالمية ضعيفًا، وليس لدهيا قوة للقتال وال منعة، فإن إمام املسلمني 
املعتدي عىل اإلسالم، فإن رفضوا فقد أدى ما  الذمة معاقبة  يطلب من أهل 
عليه، وهو معذور أمام اهلل تعاىل، فقد أتى ما عليه وال يكلفه اهلل بام ال يستطيع، 
َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم﴾ ]سورة التغابن: 6)[، وأيضًا استدل  لقوله تعاىل: ﴿فَٱتَُّقواْ ٱللَّ

انظر: مواهب اجلليل، احلطاب، كتاب اجلهاد، 4/)55، مغني املحتاج، الرشبيني، كتاب قطع   (((
الرسقة، 490/5، كشاف القناع، البهويت، باب حد الزنا، 2996/5.

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فرض اخلمس، باب من مل خيمس األسالب، حديث رقم   (2(
.52( ،((4(
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لذلك بأن النبي  ملا كان بمكة، مل يكن لديه قوة للقتال وال منعة، 
وكان الكفار يعتدون عليه وعىل اإلسالم، ومل يستطع حماربتهم وقتاهلم. ويبقى 
أن هذا الفرد إن سلم وفلت من العقوبة يف الدنيا فإن العقوبة األخروية أشد 
ِ إَِلًٰها َءاَخَر َوَل َيۡقُتلُوَن  ِيَن َل يَۡدُعوَن َمَع ٱللَّ وأنكى له، يقول اهلل تعاىل: ﴿َوٱلَّ
ثَاٗما ٦٨ 

َ
ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ َوَل يَۡزنُوَنۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك يَۡلَق أ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ

الفرقان:  ُمَهانًا ٦٩﴾ ]سورة  فِيهِۦ  َوَيۡخُلۡ  ٱۡلقَِيَٰمةِ  يَۡوَم  ٱۡلَعَذاُب  َلُ  يَُضَٰعۡف 
.]69-68

ثانيًا: العقوبة الثانية: وهي العقوبة يف الدار الخرة:
لقد تكفل اهلل تعاىل بالدفاع عن نبيه حممد  حيًا وميتًا، يقول 
تعاىل: ﴿إِنَّا َكَفۡيَنَٰك ٱلُۡمۡسَتۡهزِءِيَن ٩٥﴾ ]سورة احلجر: 95[، وجعل اهلل تعاىل 
 ودينه هو األبرت الذي ال  كل من أبغض وعادى نبي اإلسالم 
ۡبَتُ ٣﴾ ]سورة الكوثر: )[، كام 

َ
ذكر له، يقول عز شأنه: ﴿إِنَّ َشانَِئَك ُهَو ٱۡل

 ، توعد اهلل تعاىل بالوعيد الشديد كل من اعتدى عىل نبيه الكريم
ُ ِف  َ َورَُسوَلُۥ لََعَنُهُم ٱللَّ ِيَن يُۡؤُذوَن ٱللَّ يقول  يف كتابه العزيز: ﴿إِنَّ ٱلَّ
ِهيٗنا ٥٧﴾ ]سورة األحزاب: 57[، يقول  مُّ َعَذاٗبا  لَُهۡم  َعدَّ 

َ
َوأ َوٱٓأۡلِخَرةِ  ۡنَيا  ٱدلُّ

تعاىل عن  الرمحن بن سعدي يف تفسريه هلذه اآلية: »لقد هنى اهلل  الشيخ عبد 
أذية  كل  يشمل  وهذا  ذلك،  فعل  من  عىل  د  وتوعَّ  ، نبيه  أذية 
سواء القولية أو الفعلية، من سب أو شتم أو تنقص له أو إساءة له أو لدينه، 
الرسول  أذية  ألن  األليم،  العذاب  له  وأعد  واآلخرة،  الدنيا  يف  اهلل  لعنه  فقد 

 ليست كأذية غريه«))).

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن السعدي، 2/)40.  (((
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املبحث السابع
دوافع االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية

لقد كان هلذا االعتداء الصادر من الدول عىل األديان والشخصيات الدينية 
واإلساءة إليها دوافع وبواعث تدعو هلذه اجلريمة، من ذلك ما ييل:

دوافع دينية: فاالعتداءات التي تصدر من بعض الدول عىل األديان، . )
يف الغالب أن أساسها وأصوهلا ومرجعها إىل رصاعات دينية عقدية))).

األديان . 2 عىل  املعتدية  الدولة  يف  العاملون  فاألفراد  شخصية:  دوافع 
هؤالء األفراد هم الذين حيملون يف ذواهتم وأشخاصهم احلقد والعداء 
والبغض  والعداء  احلقد  وهذا  الدين،  يف  هلم  للمخالفني  والبغضاء 

محلهم عىل هذه الترصفات الشعواء)2).
دوافع سياسية: حينام تقوم دولة باالعتداء عىل األديان، فقد يكون من . )

أهدافها أهنا تسعى إىل إحداث الفوىض السياسية واالنقالبية، وإثارة 
حيث  احلكم،  وأنظمة  السياسات  وقلب  األخرى،  الدول  يف  الفتنة 
تطالب الشعوب يف الدولة املعتدى عىل دينها بالرد عىل املعتدي، ويف 
حال العجز أو الرفض، يقوم الشعب بتغيري السلطة احلالية إىل سلطة 

أخرى، وهذا ما هتدف إليه تلك الدولة))).
دوافع إجرامية: توجد يف املجتمع الدويل دول إجرامية، تتبنى سياسة . 4

نرش اإلجرام والفساد يف األرض، ونرش اإلرهاب والتطرف والغلو، 
واإلخالل باألمن والسلم الدوليني، حيث تقوم باالعتداء عىل األديان 
واملعتقدات والشخصيات الدينية لدى الدول األخرى، حتى حتصل 

انظر: منهج اإلسالم يف السلم واحلرب، حممد املهنا العيل، 48.  (((
رمحة  ملؤمتر  مقدمة  عمل  ورقة  العامري،  حممد   ، النبي  عىل  التطاول  بواعث   (2(

للعاملني، 96،  2007م.
انظر: املرجع السابق.  (((
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الفتنة والفساد والفوىض بني الشعوب يف هذه الدول، وإحياء رشارة 
حروب العصابات.

دوافع طائفية وعنرصية: حيث تقوم بعض الدول باالعتداء عىل أديان . 5
انطالقًا من عنرصية طائفية بغيضة متطرفة، معادية  الدول األخرى، 
ال  عداها  وما  العامل،  يف  والريادة  القيادة  صاحبة  أهنا  ترى  لآلخرين، 
عىل  محلهم  واالنكسار،  والقتل  والفتك  واهلوان،  الذل  إال  يستحق 

ذلك التعصب املمقوت للمكان، أو للدين أو للجنس اإلنساين.
باعث . 6 األديان  عىل  تعتدي  حينام  الدولة  حيمل  فقد  اقتصادية:  دوافع 

أديان  اعتداءاهتا عىل  املال من خالل  املال واالقتصاد،وأهنا تريد مجع 
يف  اآلخرين  حيمل  مما  وأجهزهتا،  قنواهتا  بواسطة  األخرى،  الدول 
هذا  عليها،  لالطالع  األخبار  هذه  ورشاء  متابعة  إىل  األخرى  الدول 
من جانب إعالمي، ومن جانب عسكري تقوم الدولة برشاء أسلحة 
املعتدية  الدولة  هذه  عىل  يعود  كله  وهذا  عليها،  اعتداء  ألي  حتسبًا 

بمردود ودخل مادي.
دوافع إعلمية: فقد تقوم دولة بحملة إعالمية رشسة، باالعتداء عىل . 7

بواسطة وسائل  الدول األخرى،  الدينية لدى  األديان والشخصيات 
اإلنرتنت  شبكات  بواسطة  أو  واملسموعة،  واملرئية  املقروءة  اإلعالم 
ومواقع التواصل االجتامعي، وهذا االعتداء هيدف إىل جذب اآلخرين 
يف الدول األخرى، إىل متابعة إعالم هذه الدولة املعتدية، وزيادة أعداد 

املتابعني واملطلعني عليها.
اجلهل، . 8 األديان  عىل  االعتداء  دوافع  فمن  اخلاطئ:  والتصور  اجلهل 

من  فهناك  والدول،  الشعوب  لدى  األديان  عن  املشوهة  والصورة 
تصورات  وعن  جهل،  عن  األديان  عىل  باالعتداء  تقوم  من  الدول 
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خاطئة، حيث ُنقلت هلا صورة مشوهة عن األديان، مما محلها إىل هذا 
االعتداء، وهذا ولألسف الشديد منترشًا بكثرة لدى الدول الغربية، 
فقد قامت الدول العظمى بنرش صورة خاطئة مشوهة عن اإلسالم، 
وعن نبي اإلسالم ، وعن أحكام اإلسالم، لدى الدول 
والشعوب الغربية، حتى أصبح الغرب ال يعرف عن اإلسالم، إال أنه 
دين حيمل العداء والقتل واإلرهاب والدمار لشعوب األرض، مما محل 
 ، تلك الدول إىل معاداة اإلسالم ومعادة نبي اإلسالم 

عن جهل وصورة مشوهة خاطئة نقلت إليهم))).
التخوف . 9 دافع  األديان،  الدول لالعتداء عىل  التي حتمل  الدوافع  من 

الدول  فلقد خافت  اإلسالمي،  الدين  الدين، وخصوصًا  انتشار  من 
الناس  إقبال  من  والنرصانية  اليهودية  الديانات  تعتنق  التي  الغربية 
مما  شعوهبم،  لدى  انتشاره  وسهولة  اإلسالمي،  الدين  عىل  وشعوهبا 
التي  الدول  ومعاداة  اإلسالمي،  الدين  معاداة  إىل  الدول  تلك  محل 
تعتنق اإلسالم، حيث أرسلت الدول الغربية جمموعة من املسترشقني، 
إىل الدول اإٍلسالمية، لدراسة األحكام والرشيعة اإلسالمية والتاريخ 
ومعاداة  الفتاكة،  سمومهم  بنرش  قاموا  ثم  اإلسالمي،  واألدب 
اهلدف  مها:  هدفان  ذلك  من  واملقصد  وتعاليمه،  وأحكامه  اإلسالم 
واهلدف  عنه،  ويرتدوا  يرتكوه  بدينهم حتى  املسلمني  تشكيك  األول 
الثاين إشعار الدول الغربية واملجتمعات والشعوب الغربية بأن الدين 
اإلسالمي دين قتل وإرهاب ودمار ال يستحق االعتناق وال الدخول، 

كل ذلك من أجل احلد من انتشار دين اإلسالم يف بلداهنم.

مقدمة  عمل  ورقة  العمر،  نارص  وبواعثه،  مظاهره    النبي  عىل  املعارص  التطاول   (((
ملؤمتر رمحة للعاملني، 50)، 2007م.
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أحداث . 0) األديان  عىل  االعتداء  الدول  حتمل  التي  الدوافع  من 
)) سبتمرب من عام )200م، عىل مبنى التجارة العاملي يف الواليات 
اإلرهابيني،  من  جمموعة  العملية  نفذ  حيث  األمريكية،  املتحدة 
العاملي،  التجارة  مبنى  إىل  توجيهها  وتم  طائرات  باختطاف  وقاموا 
واصطدمت الطائرات باملبنى، مما خلف أكثر من ألفي قتيل ومصابني 
وجرحى ودمار وخراب، ثم ادعت تلك اجلامعات اإلرهابية املتطرفة 
التي تنتسب إىل اإلسالم تبنيها هذه األحداث، مما محل الدول الغربية 
تبعات  اإلسالمي  الدين  وحتميل  اإلسالم،  دين  معاداة  إىل  والعاملية 
العدالة  هذه األحداث، واإلسالم بريء منهم ومنها، فاإلسالم دين 
والسامحة، وهو دين الوسطية واالعتدال، وهو دين املساواة والرمحة، 
 ﴾١٠٧ ّلِۡلَعٰلَِمنَي  رَۡحَٗة  إِلَّ  رَۡسۡلَنَٰك 

َ
أ ﴿َوَمآ  نبيه:  عن  تعاىل  اهلل  يقول 

]سورة األنبياء: 07)[.
فأحكام الدين اإلسالمي تدعو إىل العدل والرمحة والتعايش السلمي مع 
اآلخرين، كام كان نبينا حممد  الذي تعايش مع كافة الديانات يف 
 ، عهده، بكل وسطية واعتدال، وهكذا كان خلفاؤه وصحابته األبرار
وكل عاقل منصف يعلم أن أخطاء الناس ال تنسب إىل الدين بل تنسب إليهم، 
التعامل  التعايش السلمي، وإىل  الدين ينهى عن ذلك وجيرمه ويدعو إىل  بل 
مع اآلخرين بكل وسطية واعتدال وإنصاف ومساواة وحسن خلق، والوفاء 
بالوعود والعهود والعقود، لكن استغل أعداء اإلسالم هذه الفرصة واجلريمة 
لتحقيق  واالفرتاءات  التهم  به  وألصقوا  اإلسالمي،  للدين  ونسبوها  النكرة 
مآرهبم الفاسدة وأهدافهم الرشيرة احلاقدة)))، واهلل متم نوره ونارص دينه ونبيه 

رمحة  ملؤمتر  مقدمة  عمل  ورقة  العامري،  حممد   ، النبي  عىل  التطاول  بواعث   (((
للعاملني، 0))، 2007م.
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ۡفَوٰهِِهۡم 
َ
بِأ  ِ نُوَر ٱللَّ ُيۡطِف ُٔواْ  ن 

َ
أ  ولو كره الكافرون: ﴿يُرِيُدوَن 

رَۡسَل رَُسوَلُۥ 
َ
ِٓي أ ن يُتِمَّ نُوَرهُۥ َولَۡو َكرِهَ ٱۡلَكٰفُِروَن ٣٢ ُهَو ٱلَّ

َ
أ  ٓ ُ إِلَّ َب ٱللَّ

ۡ
َوَيأ

بِٱلُۡهَدٰى َودِيِن ٱۡلَّقِ ِلُۡظِهَرهُۥ َعَ ٱدّلِيِن ُكِّهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلُۡمۡشُِكوَن ٣٣﴾ ]سورة 
التوبة: 2)-))[.



العدد الثامن عشر    |   شوال 1441هـ   |  يونيو 2020م
389

المسئولية الدولية الناشئة عن االعتداء على األديان

املبحث الثامن
التدابري الوقائية للحد من ظاهرة االعتداء عىل األديان 

والشخصيات الدينية
سيئة،  ظاهرة  هي  الدينية  والشخصيات  األديان  عىل  االعتداء  قضية  إن 
السابق  املبحث  يف  تطرقنا  وقد  وعظيمة،  خطرية  ومشكلة  بشعة،  وجريمة 
العالج واحللول  املبحث  عن أسباهبا ودوافعها، وها نحن نستعرض يف هذا 

والتدابري الوقائية، للحد من هذه الظاهرة والتي جاءت عىل النحو اآليت:
قيام املجتمع الدويل بأرسه بدوله ومنظامته، بإصدار بيانات وإعالنات . )

والشخصيات  األديان  عىل  االعتداءات  هذه  من  الدول  موقف  تبني 
الدينية، وتستنكر هذه اإلساءات وتندد هبا))).

األمم . 2 منظمة  إىل  طلب  برفع  أدياهنا  عىل  املعتدى  الدول  قيام 
جتاه  موقفها  وبيان  طارئة،  استثنائية  دولية  عاملية  قمة  بعقد  املتحدة، 
الدولة  من  والطلب  األحداث،  هلذه  واستنكارها  االعتداءات  هذه 
املعتدية تقديم االعتذار بشكل عاجل، عن هذه االعتداءات لألديان 

والشخصيات الدينية.
قيام املجتمع الدويل والدول ومنظمة األمم املتحدة، بعقد معاهدات . )

واتفاقيات دولية، وكذلك قيام الدول بسن قوانني وطنية، جترم االعتداء 
عىل األديان والشخصيات الدينية، وتعترب ذلك جريمة تعاقب عليها 
ل فاعل تلك اجلريمة املسؤولية  كل القوانني الدولية والوطنية، وحُتمِّ

واآلثار املرتتبة عليها)2).

انظر: حرمة العدوان عىل الدين، إبراهيم كامل، 89).  (((
احلامية القانونية للمعتقدات، خالد مصطفى فهمي، 0)).  (2(
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إقرار حمكمة العدل الدولية والقضاء الدويل دعاوى املسؤولية الدولية . 4
الناشئة عن األديان والشخصيات الدينية، وإلزام الدول املعتدية بآثار 

املسؤولية نتيجة ألعامهلا غري املرشوعة))).
قيام الدول بمقاطعة الدولة املعتدية عىل األديان والشخصيات الدينية، . 5

واملستويات،  األصعدة  كافة  املقاطعة، وعىل  وأساليب  أشكال  بكافة 
جتارية،  اقتصادية  ومقاطعة  وسياسية  دبلوماسية  مقاطعة  سواء 

ومقاطعة نقلية ومقاطعة مراسالت واتصاالت)2).
من التدابري اإلعالمية قيام الدول اإلسالمية باستخدام كافة الوسائل . 6

اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملرئية، يف نرش الدين الصحيح والرد 
فضائية  قنوات  وفتح  للدين،  املوجهة  واالفرتاءات  الشبهات  عىل 
ومواقع إنرتنت ومواقع يف شبكات التواصل االجتامعي لتحقيق هذا 
إيصال  يف  والفعالة  والرسيعة  القوية  الوسيلة  هو  فاإلعالم  الغرض، 
هذه  تستغل  أن  اإلسالمية  الدول  عىل  كان  ولذا  اليوم،  املعلومات 
االجتامعي  التواصل  ومواقع  اإلنرتنت  ومواقع  اإلعالمية  الوسائل 
وأخالق  وأحكام  تعاليم  ونرش  الصحيح،  اإلسالمي  الدين  نرش  يف 
اإلسالم  عىل  املوجهة  واالفرتاءات  الشبهات  عىل  والرد  اإلسالم، 

وإيصال الدين اإلسالمي الصحيح إىل شعوب العامل))).
الدينية . 7 واملؤسسات  الدولية  واملنظامت  الدول  قيام  التدابري  من 

العلمية  املجامع  يف  واملتمثلة  الدولية،  واخلارجية  والوطنية  الداخلية 
وإعالنات،  بيانات  بإصدار  الدينية،  واجلمعيات  الفقهية  واهليئات 

انظر: املرجع السابق، 0)).  (((
انظر: آثار قطع العالقات الدبلوماسية، أمحد مرعي، 68.  (2(

صالح   ، الرسول  لشخص  اإلساءة  مواجهة  يف  اإلعالم  وسائل  إسهام  انظر:   (((
الغامدي، 44).
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وبيان موقفها من هذه االعتداءات، واستنكارها ملثل هذه اإلساءات 
لألديان والشخصيات الدينية))).

الدين . 8 نرش  تتوىل  دولية  منظامت  بإنشاء  اإلسالمية  الدول  قيام 
املوجهة  واالفرتاءات  الشبهات  عىل  والرد  الصحيح،  اإلسالمي 
بإنشاء  السعودية  العربية  اململكة  بادرت  ولقد  عنه،  والدفاع  للدين، 
منظمة التعاون اإلسالمي ورابطة العامل اإلسالمي، وكالمها يعمل يف 
إيصال رسالة اإلسالم الصحيحة للعامل بأرسه، ونرش تعاليم اإلسالم 

وسامحته  وعدالته)2).
قيام الدول اإلسالمية بإنشاء مراكز ومعاهد وطنية داخلية، تقوم عىل . 9

واالفرتاءات  الشبهات  عىل  والرد  الصحيح،  اإلسالمي  الدين  نرش 
الدين،  بأحكام  واملقيمني  املواطنني  وتوعية  للدين،  املوجهة 

وتعاليمه  وأخالقه))).
وامللتقيات . 0) والندوات  املؤمترات  بعقد  اإلسالمية  الدول  قيام 

واملعارض، وإقامة الفعاليات بالتعريف بالدين اإلسالمي الصحيح، 
والدفاع عنه، والرد عىل الشبهات املثارة حوله.

انظر: بواعث التطاول عىل النبي ، حممد العامري، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر رمحة   (((
للعاملني، 0))، 2007م.

انظر: املرجع السابق.  (2(
احلسن  حممد   ، النبي  عن  الدفاع  مرشوع  يف  لالستمرار  نافعة  خطوات  انظر:   (((

الددو، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر رمحة للعاملني،207، 2007م.
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املبحث التاسع
شبهات مثارة حول دعوى املسؤولية الدولية الناشئة 

عن االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية والرد 
عليها

لقد قامت الدول املعادية لألديان بإثارة الشبهات والشكوك واملغالطات، 
حول دعوى املسؤولية الدولية الناشئة عن االعتداء عىل األديان، وذلك من 
أجل التهرب من املسؤولية، وعدم االلتزام بآثارها املرتتبة عليها، حيث هناك 
أشخاص دولية قامت بالتحركات القانونية إليقاف هذه االعتداءات، وحتريك 
دعوى املسؤولية الدولية عىل الدول املعتدية عىل األديان، أمام املحاكم الدولية 
نرش  إال  األديان  عىل  اعتدت  التي  الدول  تلك  من  كان  فام  الدويل،  والقضاء 
آثارها، فمن هذه  الشبهات والشكوك واملغالطات، هتربًا من املسؤولية ومن 

الشبهات ما ييل:
يوجد نصوص  أنه ال  األديان،  املعتدية عىل  الدول  تزعم  األوىل:  الشبهة 
األديان  احرتام  توجب  دولية،  ومعاهدات  اتفاقيات  من  ملزمة  قانونية 

والشخصيات الدينية، وجترم االعتداء عليها واإلساءة هلا))).
والرد عىل هذه الشبهة من وجوه:

فكافة  إليه،  ينتمي  دين  بال  اإلنسان  يعيش  أن  يمكن  ال  األول:  الوجه 
شعوب العامل هلا أديان تعتنقها وتتوارثها جياًل بعد جيل، وهذا االنتامء للدين 
ُيولِّد روح احرتام الدين وتعاليمه، وشخصياته ورموزه وعدم الرضا باملساس 
به، بغض النظر عن صحة هذا الدين وعدمه، فهذه فطرة إنسانية ُجبِل عليها 
اإلنسان، وأصبحت عرفًا إنسانيًا لدى شعوب العامل، وبالتايل فإن من يستبيح 
خمالف  وأمر  اإلنسانية  للفطر  خمالف  بأمر  يأيت  فهو  األديان،  عىل  االعتداء 

انظر: احلريات العامة يف األنظمة السياسية، كريم يوسف، 48.  (((
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لألعراف واملبادئ اإلنسانية والدولية التي ارتضتها شعوب العامل، فأصبحت 
هذه االعتداءات عىل األديان، فيها خمالفة ملصدر من مصادر القانون الدويل، 

وهي األعراف واملبادئ الدولية واإلنسانية))).
باحرتام  جاءت  دولية  قانونية  قواعد  يوجد  ال  بأنه  القول  الثاين:  الوجه 
األديان شبهة غري صحيحة، وافرتاء عىل القانون الدويل، بل عىل العكس من 
ذلك، فقد جاءت اتفاقيات ومعاهدات دولية تلزم كافة الدول باحرتام األديان 
موقف  بيان  من  السابق،  املبحث  يف  ذلك  بيَّنَّا  وقد  الدينية،  والشخصيات 
القانون الدويل جتاه االعتداء عىل األديان، ونشري هنا إىل مجلة من االتفاقيات 

واملعاهدات واملواثيق الدولية التي جاءت باحرتام األديان:
ميثاق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 948)م، واتفاقيتا . )

والسياسية،  املدنية  باحلقوق  املتعلقتان  اخلاصني  الدوليني  العهدين 
واآلخر باحلقوق االقتصادية واالجتامعية، فقد أكدت هذه االتفاقيات 
عىل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وعىل احرتام الثقافات والشخصيات 

الدينية، واحلذر من اإلساءة هلا أو ازدرائها)2).
التمييز . 2 أشكال  بالقضاء عىل  الذي جاء  األول  املتحدة،  األمم  إعالنا 

التعصب  بالقضاء عىل  والثاين جاء  الصادر عام )96)م،  العنرصي 
هذان  جاء  حيث  )98)م،  عام  واملعتقد  الدين  أساس  عىل  والتمييز 
اإلعالنان ليؤكدا حرية ممارسة الشعائر الدينية، دون أي متييز والتأكيد 

عىل الدول يف حظر اإلساءة لألديان))).

انظر: حرمة العدوان عىل الدين، إبراهيم كامل، )22.  (((
https://www.un.org/ar/contact-us/ انظر: الرابط اإللكرتوين لألمم املتحدة  (2(

احلامية القانونية للمعتقدات، خالد مصطفى فهمي، )8.  (((
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جاءت عدة اتفاقيات دولية حتفظ دور العبادة وحتميها، من أي اعتداءات . )
آثمة باألسلحة العسكرية أثناء احلروب والنزاعات املسلحة، من ذلك 
اتفاقية الهاي عام 907)م واخلاصة باحرتام قوانني وأعراف احلرب، 
الثاين  والربوتوكول  954)م  عام  الثقافية  املمتلكات  محاية  واتفاقية 
اإلضايف لالتفاقية)))، كل هذه االتفاقيات دولية ملزمة جاءت لتحمي 
دور العبادة، وهذا دليل عىل عناية القانون الدويل باحرتام األديان وأن 

االعتداء عليها يعد أمرًا خمالفًا لالتفاقيات الدولية.
الدول  تقوم  أن  األديان  عىل  املعتدية  الدول  ترىض  لن  الثالث:  الوجه 
وشخصياهتا  ورموزها  دينها  عىل  باالعتداء  وتقوم  باملثل،  وتعاملها  األخرى 
أن  كام  إذًا  األديان،  واحرتام  املسؤولية  دعوى  برفع  تطالب  فسوف  الدينية، 
بدينها، فكذلك  املساس  الدول األخرى ال ترىض  أديان  املعتدية عىل  الدولة 
الدول األخرى ال ترىض املساس بدينها وشخصياهتا الدينية، فالقاعدة التي 
جيب عىل اجلميع االلتزام هبا، هو احرتام األديان والشخصيات الدينية لدى 
اآلخرين، وعدم املساس هبا أو اإلساءة إليها، وهذا أمر تتفق عليه مجيع دول 

وشعوب العامل.
التي اعتدت عىل األديان أن هذه اإلساءات  الثانية: تزعم الدول  الشبهة 
املوجهة لألديان والشخصيات الدينية، ما هي إال عبارة عن حرية يف التعبري 
واالتفاقيات  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  كفل  وقد  والفكر،  الرأي  عن 
الدولية لكل إنسان احلرية يف التعبري عن رأيه، وهذه اإلساءات جمرد تعبري عن 

الرأي)2).

انظر: موسوعة القانون الدويل للحرب، وائل بندق، 09).  (((
انظر: حرية الرأي وجرائم الصحافة والنرش، رياض شمس، 8).  (2(
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والرد عىل هذه الشبهة من وجوه:
وجمرمو  واللصوص  الرساق  لقال  الشبهة  هبذه  قلنا  لو  األول:  الوجه 
ألن  وممتلكاهتا،  األخرى  الدول  أموال  نرسق  سوف  الدولية  العصابات 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يدعو إىل حق امللكية، وأن لإلنسان أن يتملك 
األموال، فأباحوا اجلرائم بتفسرياهتم الباطلة، وأهوائهم املنحرفة، وهل يرىض 
بذلك إنسان عاقل ومنصف؟ كال ولن ترىض هبذا األمم والشعوب والدول، 
والرغبات،  بالشهوات  ُتفرسَّ  ال  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  ونصوص 

وإنام يفرس القانون بالقانون، وهذا أمر يتفق عليه مجيع العقالء.
جلميع  يكون  اإلنسان  حلقوق  العاملي  باإلعالن  العمل  الثاين:  الوجه 
بنوده وقواعده، وليس لنا أخذ بنود وترك األخرى، فليس هذا هو املقصود 
اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  أكد  فقد  عليه  وبناء  العاملي،  اإلعالن  من 
أن  يمكن  وال  التدين،  حرية  ومنها  اإلنسان،  حقوق  احرتام  رضورة  عىل 
وينقض  آخر  بند  يف  يأيت  ثم  بند،  يف  التدين  حرية  احرتام  إىل  اإلعالن  يدعو 
ذلك، ويدعو إىل إباحة االعتداء عىل الدين، باسم حرية الرأي، فلو قلنا هبذه 
الشبهة ألصبح اإلعالن العاملي متناقضًا، إذًا اإلعالن العاملي نصوصه ظاهرة 
وواضحة، ويفرس بعضها بعضًا فال بد من احرتام األديان واآلراء اإلنسانية 
حقوق  العاملي  اإلعالن  هبا  جاء  التي  اإلنسانية  احلريات  كل  واحرتام  معًا، 

اإلنسان.
مسألة  عن  سكت  العاملي  اإلعالن  أن  جدالً  فرضنا  ولو  الثالث:  الوجه 
ومعاهدات  اتفاقيات  جاءت  فقد  عليها،  االعتداء  وحرمة  األديان،  احرتام 
دولية أخرى تؤكد عىل احرتام األديان، وحتريم االعتداء عليها كام يف االتفاقيات 

التي أرشنا إليها سابقًا، ومجيع االتفاقيات الدولية يكمل بعضها بعضًا.
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قيود  الرأي والفكر جاءت هلا  التعبري عن  الرابع: أن مسألة حرية  الوجه 
العهدين  من  الدولية  االتفاقيات  جاءت  حيث  الدويل،  القانون  يف  وضوابط 
اخلاصني باحلقوق اإلنسانية واإلعالنات العاملية الصادرة من األمم املتحدة، 
حيث  والتعصب،  العنرصي  التمييز  أشكال  مجيع  عىل  القضاء  إعالن  مثل 
األول  القيد  مها:  بقيدين  الرأي  حرية  واإلعالنات  االتفاقيات  هذه  قيَّدت 
واآلداب  العام  النظام  وحفظ  هبا،  اإلرضار  وعدم  اآلخرين  حرية  احرتام 
الدول  التزام  وجوب  هو  الثاين  والقيد  الدولية،  املجتمعات  داخل  العامة 
باحرتام االختالف الثقايف والديني واللغوي والتارخيي لشعوب العامل)))، إذًا 
أصبحت حرية التعبري عن الرأي مكفولة جلميع اإلنسانية، ومع ذلك هي مقيدة 
بضوابط قانونية، وهذا ما أيدته املحاكم الدولية فقد قامت أمرأه نمساوية عام 
2009م، بكتابة مقاالت مسيئة للرسول حممد  واالعتداء عىل 
جنابه الرشيف، وتم حتويل هذه الدعوى ضدها من قبل اجلامعات اإلسالمية، 
وحكمت عليها املحاكم النمساوية بغرامة مالية قدرها )480( يورو، باإلضافة 
أيدته  احلكم  ولكن  احلكم،  استأنفت  أهنا  إال  التقايض،  مصاريف  حتمل  إىل 
حماكم االستئناف النمساوية، فقامت املرأة برفع احلكم إىل املحكمة األوروبية 
الدولية حلقوق اإلنسان، ضد القضاء النمساوي، مدعية أن هذا احلكم يناقض 
اإلعالن األورويب حلقوق اإلنسان، الذي يدعو إىل حرية التعبري عن الرأي، إال 
أن املحكمة األوروبية أيدت هذا احلكم، وقضت بأن احلكم عليها العتدائها 
يعد  ال  الدينية،  والشخصيات  ولألديان    للرسول  وإساءهتا 
انتهاكًا حلق حرية التعبري عن الرأي، وال يمثل خرقًا لإلعالن العاملي األورويب 
حلقوق اإلنسان، وألن هلا احلق يف حرية التعبري عن الرأي، ولآلخرين أيضًا 

انظر: احلامية القانونية للمعتقدات، خالد مصطفى فهمي، 96.  (((
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احلق يف احرتام ومحاية مشاعرهم الدينية، هذا باإلضافة إىل أن اإلساءة لألديان 
يعمل عىل زيادة أجواء عدم التسامح الديني بني الشعوب))).

انظر: الرابط اإللكرتوين للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  (((
 https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
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اخلامتة
ويف ختام هذه الدراسة فإن الباحث توصل إىل النتائج والتوصيات اآلتية:

أولً: أبرز النتائج وهي:
أن االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية له جذور تارخيية قديمة، . )

كام أن هذه اجلريمة هلا صور وأشكال خمتلفة.
ووجوب . 2 عىل  والوطنية  الدولية  والقوانني  اإلسالمي  الفقه  أكد  لقد 

احرتام األديان والشخصيات الدينية، وحتريم االعتداء عليها واإلساءة 
هلا، واعتربت ذلك جريمة يعاقب عليها فاعلها.

األديان . ) عىل  االعتداء  جراء  الدولية  املسؤولية  أركان  توافرت  إذا 
والشخصيات الدينية، قامت املسؤولية عىل الدولة املعتدية، وترتتب 

عليها آثارها جراء أعامهلا غري املرشوعة.
هناك أسباب ودوافع خمتلفة أدت إىل قيام الدولة باالعتداء عىل األديان . 4

عالجية  وتدابري  حلول  األسباب  هلذه  وكان  الدينية،  والشخصيات 
ووقائية متعددة.

الدولية، . 5 املسؤولية  من  للتهرب  األديان  عىل  املعتدية  الدول  تسعى 
عن  منها  هتربًا  واملغالطات  بالشبهات  وتلقي  عليها  املرتتبة  واآلثار 
املسؤولية، ولكن هذا ال يعفيها من املسؤولية وهذه الشبهات باطلة، 

ويمكن لكافة العقالء الرد عليها.
ثانيًا: أبرز التوصيات:

لقد خرجت بعد هذه الدراسة بعدة توصيات، جاءت أبرزها عىل النحو 
اآليت:
أن االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية أمر خمالف لالتفاقيات . )

واألعراف واملبادئ الدولية، ولذا فإن الباحث يويص املجتمع الدويل 
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من  كل  ضد  وعزم  حزم  بكل  بالوقوف  دولية  ومنظامت  دول  من 
املنددة  الدولية  واإلعالنات  البيانات  وإصدار  األديان،  عىل  يعتدي 
بحق  القانونية  اإلجراءات  كافة  واختاذ  هلا،  واملستنكرة  اجلريمة  هبذه 
من يرتكب هذه اإلساءة، كام يويص الباحث بإيقاع أقىص العقوبات 
بكافة  ومقاطعتها  األديان،  عىل  اعتدت  التي  الدولة  عىل  الدولية 
أشكال املقاطعة من مقاطعة دبلوماسية وسياسية واقتصادية وجتارية، 
والبحري،  واجلوي  الربي  والنقل  املواصالت  لوسائل  ومقاطعة 
ومقاطعة املراسالت واالتصاالت، لعل هذا يكون رادعًا هلذه الدولة 
األديان  تبقى  وحتى  األديان،  عىل  أحد  يعتدي  ال  حتى  ولغريها 
األجيال  بني  ومكانتها  وقداستها  احرتامها  هلا  الدينية  والشخصيات 

واألمم والشعوب.
عليه . 2 مىض  948)م  عام  الصادر  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن 

أكثر من مخسني عامًا، وقد استجدت عىل الساحة الدولية مستجدات 
بالتحرك  اإلسالمية  الدول  يويص  الباحث  فإن  ولذا  كثرية،  ونوازل 
وجملس  الدولية  واملنظامت  الدويل  املجتمع  لدى  باملطالبة  القانوين 
حقوق اإلنسان بتعديل مواد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املتعلقة 
بحرية الرأي، ووضع ضوابط هلا، كام يويص الباحث بإضافة مواد يف 

اإلعالن العاملي تتضمن احرتام األديان وعدم اإلساءة هلا.
الدول . ) وقيام  الدولية،  واالتفاقيات  املعاهدات  بعقد  الباحث  يويص 

بسن قوانني وطنية جترم االعتداء عىل األديان والشخصيات الدينية، 
اجلريمة  تلك  مرتكب  ل  وحُتمِّ عليها،  يعاقب  جريمة  ذلك  وتعترب 

املسؤولية واآلثار املرتتبة عليها.
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إسالمية . 4 دولية  منظامت  بإنشاء  اإلسالمية  الدول  الباحث  يويص 
الصحيح،  اإلسالمي  الدين  نرش  عىل  تقوم  وطنية  ومعاهد  ومراكز 
بأحكام  والتوعية  حوله،  املثارة  واالفرتاءات  الشبهات  عىل  والرد 

الدين اإٍلسالمي وتعاليمه وأخالقه.
والندوات . 5 املؤمترات  بعقد  اإلسالمية  الدول  الباحث  يويص 

وامللتقيات واملعارض للتعريف بالدين اإلسالمي، والدفاع عنه والرد 
املثارة حوله، واحلوار مع اآلخرين باحلسنى واملوعظة  الشبهات  عىل 

احلسنة.
اإلعالم . 6 وسائل  كافة  باستغالل  اإلسالمية  الدول  الباحث  يويص 

بنرش  االجتامعي،  التواصل  ومواقع  اإلنرتنت  وشبكات  املتعددة، 
رسالة اإلسالم وتعاليم وأحكام اإلسالم، والرد عىل الشبهات املثارة 
حول اإلسالم، وإزالة الصور اخلاطئة واملشوهة عن اإلسالم، بكافة 
لغات شعوب العامل، وإيصال رسالة لكافة الشعوب واألمم بأن حممد 
 هو نبي الرمحة ونبي العدالة ونبي الوسطية واالعتدال، 
حممد  نبيه  واصفًا  وتعاىل  تبارك  اهلل  يقول  والسالم،  الوفاء  نبي  وهو 
]سورة   ﴾١٠٧ ّلِۡلَعٰلَِمنَي  رَۡحَٗة  إِلَّ  رَۡسۡلَنَٰك 

َ
أ ﴿َوَمآ   :

األنبياء: 07)[.
وختامًا، فإين أمحد اهلل تعاىل أن يرس كتابة هذه الدراسة والفراغ منها، فام 
كان فيها من صواب فهو من توفيق اهلل تعاىل، وما كان فيها من خطأ فهو من 
وأن  كلمته،  ينرص  وأن  دينه  ينرص  أن  تعاىل  اهلل  الشيطان، وأسأل  نفيس ومن 
حيفظ علينا ديننا وأمننا وبالدنا من كل سوء ومكروه، وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
القرآن الكريم.. )
وأيامه . 2 وسننه    اهلل  رسول  حديث  من  املسند  الصحيح  اجلامع 

الرياض   السالم،  دار  البخاري،  البخاري حممد بن إسامعيل  املعروف بصحيح 
- السعودية، ط2، 9)4)هـ.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط، بيت األفكار، األردن، . )
ط4، 0)20م.

قصص األنبياء، إسامعيل بن كثري، دار اخلري، بريوت، ط)، 992)م.. 4
الغد . 5 دار  عياض،  القايض   ، املصطفى  حقوق  بتعريف  الشفا 

اجلديد، القاهرة، ط)، 8)4)هـ.
للشباب . 6 العاملية  الندوة  املعارصة،  واملذاهب  األديان  يف  امليرسة  املوسوعة 

اإلسالمي، ط2، 989)م.
رد املحتار عىل الدر املختار، املعروف بحاشية ابن عابدين، حممد أمني بن عمر . 7

بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، حتقيق: حممد صبحي حالق وعامر حسني، دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، ط)، 9)4)هـ.

املجموع شارح املهذب، اإلمام النووي، دار عامل الكتب، ط)، )200م.. 8
دليل الطالب لنيل املطالب، مرعي يوسف الكرمي، دار طيبة، ط)، 2008م.. 9

املحىل يف رشح املجىل باحلجج واآلثار، ابن حزم الظاهري، بيت األفكار الدولية، . 0)
ط)، )200م.

الصديق، . )) دار  هادي،  موسى  عصام  حتقيق:  داود،  أيب  احلافظ  لإلمام  السنن 
اجلبيل، ط)، ))20م.

بدائع الصنائع، الكاساين، دار الفكر بريوت، ط)، 999)م.. 2)
املعروف . )) الرمحن  عبد  بن  بن حممد  الرشح خمترص خليل، حممد  اجلليل  مواهب 

لبنان، ط)،  العلمية، بريوت -  الكتب  دار  باحلطاب، حتقيق: زكريا عمريات، 
6)4)هـ.
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كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، حتقيق: إبراهيم أمحد، . 4)
مؤسسة طالل بن عبد العزيز آل سعود، )42)هـ.

مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، حممد بن حممد اخلطيب الرشبيني، حتقيق: . 5)
 - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  أمحد  وعادل  معوض،  حممد  عيل 

لبنان، ط)، 5)4)هـ.
نظرية الضامن الشخيص، حممد إبراهيم املوسى، مطبوعات جامعة اإلمام حممد . 6)

بن سعود اإلسالمية، ط)، 4)4)هـ.
اجلامع الكبري املعروف بسنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي، دار الصديق، . 7)

اجلبيل، ط)، ))4)هـ.
دار . 8) عيل،  زبري  طاهر  احلافظ  حتقيق:  النسائي،  شعيب  بن  أمحد  النسائي،  سنن 

السالم، الرياض، ط2، 0)4)هـ.
وهبة . 9) اإلسالمي،  الفقه  يف  اجلنائية  املدنية  املسؤولية  أحكام  أو  الضامن  نظرية 

الزحييل، دار الفكر، دمشق، ط)، 402)هـ.
السعدي، . 20 نارص  بن  الرمحن  عبد  املنان،  كالم  تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري 

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط)، 5)4)هـ.
أمية، . )2 دار  العيل،  مهنا  حممد  الركن  العقيد  واحلرب،  السلم  يف  اإلسالم  منهج 

الرياض، ط)، 2)4)هـ.
املكتب اإلسالمي، بريوت، . 22 السباعي،  د. مصطفى  واملسترشقون،  االسترشاق 

ط)، 985)م.
الصارم املسلول عىل شاتم الرسول، شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: حممد حميي . )2

الدين، عامل الكتب، ط)، )98)م.
الرياض، . 24 الوطن،  دار  آل مهدي،  فالح  التدمرية،  الرسالة  املهدية رشح  التحفة 

ط)، 4)4)هـ.
رشح العقيدة الواسطية، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، ط2، . 25

5)4)هـ.
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ط)، . 26 الدولية،  األفكار  بيت  الطربي،  جرير  بن  حممد  وامللوك،  الرسل  تاريخ 
)200م.

هلل ثم للتاريخ كشف األرسار وتربئة األئمة األطهار، السيد حسني املوسوي، دار . 27
اإليامن، اإلسكندرية، 2006م.

متن العقيدة الواسطية من كتاب جامع املتون، راشد الزهراين، دار الصميعي، . 28
ط)، )200م.

الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، حممد صدقي البورنو، مطبوعات جامعة . 29
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط2، 990)م.

اجلامعي، . 0) الفكر  دار  إبراهيم،  كامل  إبراهيم  الدين،  عىل  العدوان  حرمة 
اإلسكندرية، ط)، 5)20م.

احلامية القانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية، خالد مصطفى فهمي، دار . ))
الفكر، اإلسكندرية، ط)، 2)20م.

آثار قطع العالقات الدبلوماسية، أمحد مرعي، دار احللبي، ط)، ))20م.. 2)
(( . ، إسهام وسائل اإلعالم املرئي يف مواجهة اإلساءة لشخص الرسول

صالح مجعان الغامدي، رسالة ماجستري جامعة أم القرى، 2009م.
رمحة . 4) مؤمتر  عمل  أوراق  األمة،  وواجبات    النبي  عىل  التطاول 

للعاملني، السودان، 429)هـ.
اإلسكندرية، ط)، . 5) الفكر،  دار  بندق،  وائل  للحرب،  الدويل  القانون  موسوعة 

2004م.
من . 6) غانم،  حافظ  حممد  الدويل،  القانون  ألحكام  دراسة  الدولية  املسؤولية 

مطبوعات معهد الدراسات العربية العاملية، جامعة الدول العربية، مرص، ط)، 
962)م.

احللبي، . 7) منشورات  العوجي،  مصطفى  املدين،  القانون  يف  املدنية  املسؤولية 
بريوت، ط)، 2007م.

مبادئ القانون الدويل، منصور خرضان الداموك، الرياض، ط2، 426)هـ.. 8)
القانون الدويل العام، إبراهيم العناين، دار الفكر، القاهرة، ط)، 984)م.. 9)
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