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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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كلمة رئيس التحرير

آله  وعىل  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني. أما بعد:

وأثنى   ، وسليامن  داود  الكريمني،  النبيني  تعاىل  اهلل  ذكر  فقد 
الواقعة  تلك  يف  بالفهم    سليامن  وخص  واحلكم،  بالعلم  عليهام 

املعينة))).
َنَفَشۡت  إِۡذ  ٱۡلَۡرِث  ِف  َيُۡكَماِن  إِۡذ  َوُسلَۡيَمَٰن  ﴿َوَداوُۥَد  تعاىل:  اهلل  قال 
َءاتَۡيَنا  َوُكًّ  ُسلَۡيَمَٰنۚ  ۡمَنَٰها  َفَفهَّ َشِٰهِديَن ٧٨  ِلُۡكِمِهۡم  َوُكنَّا  ٱۡلَقۡوِم  َغَنُم  فِيهِ 
ُسلَۡيَمَٰن﴾ أي فهمناه القضية  ۡمَنَٰها  ُحۡكٗما وَِعۡلٗما﴾)))، فقوله تعاىل : ﴿َفَفهَّ

واحلكومة))).
َويقوُل أمرُي املؤمنني عمر بن اخلطاب   يف رسالته إىل أيب موسى 
ُأديل  فيام  الفهَم  الَفهَم  ثم  إليك......  ُأديَل  إذا  »فافهم   : األشعري 
إليك مما ليس يف كتاٍب أو ُسنَّة، ثم قايِس األموَر عند ذلك، واعرف األمثاَل 

.(((» واألشباَه ثم اعمد إىل أحبها إىل اهلل فيام ترى وأشبِهها باحلقِّ
فصحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم اهلل التي أنعم هبا عىل عباده، 

وفيه تفاوتت مراتب العلامء، حتى عد ألف بواحد))).
ينظر: مدارج السالكني، البن قيم اجلوزية ))/)6(.  (((

سورة األنبياء، اآليتان رقم )79-78(.  (((
القرطبي )))/)))(. تفسري   (((

أخرجه الدارقطني يف سننه ))/06)(، والبيهقي يف سننه )0)/))(؛ قال ابن تيمية   (((
املوقعني  إعالم  يف  اجلوزية  قيم  ابن  وقال  ثابت«،  »إسناده   :7(/6 السنة  منهاج  يف 

بالقبول«. العلامء  تلقاه  ))/89(: »كتاب جليل 
ينظر: إعالم املوقعني، البن قيم اجلوزية،))/89(، ومدارج السالكني له، ))/)6(.  (((
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والوقائع  للقضايا  الفهم  وصحة  الذهن  إعامل  أن  تقدم  مما  يتجىل 
واألحكام، من أوىل مايعتني به القايض، والباحث يف املجال القضائي.

علميًا  نظرًا  وتقتيض  متعددٌة؛  الصحيح  الفهم  إىل  الوصول  ووسائل 
كام  العالقة،  ذات  والعلوم  الفقهية  واملدونات  الترشيع،  مصادر  يف  عميقًا 

العميل. الواقع  للمناط يف  بالواقعة وحيثياهتا، وحتقيقًا  تقتىض معرفة 
والتطبيقية،  النظرية  العلمية  البحوث  لتقديم  قضاء«  »جملة  وتسعى 
أعضاء  من  الباحثون  يكتبه  ما  خالل  من  املستجدة،  القضايا  ومتابعة 
لكتابة  العلمية  املعايري  وفق  وغريهم؛  واملحامني  والقضاة  التدريس  هيئة 

العلمي. والتحكيم  البحوث 
بحوثهم  يف  الباحثون  إليها  يتوصل  التي  والنتائج  اآلراء  فإنَّ  وختامًا؛ 
املنشورة يف املجلة ال متثل بالرضورة رأي أعضاء هيئة حترير املجلة وفهمهم، 
وإنام هي تعرب عن وجهة نظر الباحثني وفهمهم؛ حسب ما توصلوا إليه من 

نتائج، من خالل األدوات العلمية، واملصادر واملراجع.
اخلالصة هلل  النية  استحضار  أمهية  املقام؛  به يف هذا  يذكر  أن  ينبغي  ومما 
؛ يف إعداد البحوث، أو نرشها، أو قراءهتا؛ حتى يناَل األجر والثواب، 

النفع بإذن اهلل. ويتحقق 
يوفقنا  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصًة  أعاملنا  جيعل  أن    اهلل  أسأل 

للعمل الصالح والعلم النافع، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

رئيس تحرير مجلة قضاء
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القول لمن في المدعي والمدعى عليه

القول لمن في المدعي 
والمدعى عليه

ليوسف بن جنيد )ت: 905هـ(

تحقيًقا ودراسة

د. عبد العزيز بن فهد بن داود
القاضي بالمحكمة الجزائية بنجران
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القول لمن في المدعي والمدعى عليه

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد خاتم النبيني، وعىل 
قدًرا،  العلوم  أجل  من  القضاء  »علم  فإنَّ  بعد:  أما  أمجعني،  وأصحابه  آله 
الدماء  به  نبوي،  ومنصب   ، عيلٌّ مقام  ألنَّه  ذكًرا؛  وأرشفها  مكاًنا،  وأعزها 
ويسلب،  ملكها  يثبت  واألموال  وتنكح،  حترم  واألبضاع  وتسفح،  تعصم 
واملعامالت يعلم ما جيوز منها وحيرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به 
مهاِمه  األحكام  هبا  يفصل  التي  واحِلجاج  العواقب،  خموفة  املسارب،  خفية 
وحترير  أصوله،  بتقرير  االعتناء  كان  اخُلطا،  فيها  ويقرص  القطا،  فيها  حيار 
فصوله، من أجلِّ ما رصفت له العناية، ومحدت عقباه يف البداية والنهاية«)))، 
وإنَّ من كتب هذا العلم النافعة، اجلامعة يف باهبا فيام أحسب: »كتاب القول 
والذي  احلنفي؛  جنيد  بن  يوسف  للعالمة:  عليه«؛  واملدعى  املدعي  يف  ملن 
القدير  املوىل  سائاًل  ذلك،  يف  فرغبُت  والتحقيق،  بالدراسة  جديًرا  وجدته 

العون، والسداد، والتوفيق.

أسباب اختيار املوضوع:

تعلقه بالقضاء الرشعي)))؛ جمال عميل.. )

أنَّه حائز قصب السبق يف موضوعه))).. )
ينظر: تبرصة احلكام البن فرحون ))/)(.  (((

مناين ))/))(، أدب القضاء البن أيب الدم ))/9)(،  وينظر: روضة القضاة البن السِّ
معني احلكام للطرابليس ))/)(.

القضاء يدور عىل معرفة املدعي  ابن فرحون يف تبرصة احلكام ))/0))(: »علم  قال   (((
من املدعى عليه«.

كتب يف هذا الباب - القول ملن - فيام وقفت عليه غري حمل التحقيق والدراسة ثالث   (((
مؤلفات:
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القول لمن في المدعي والمدعى عليه

لتعارض . ) الرشعية؛  املحاكم  قضاة  لدى  إشكال  حمل  موضوعه  أنَّ 
األصل والظاهر))).

أهداف املوضوع:
التوسع يف موضوع البحث، واإلثراء العلمي من ذلك.. )
إخراج الكتاب للمكتبة اإلسالمية بالصورة التي أرادها املؤلف.. )
الفائدة الشخصية بتنمية امللكة الفقهية من خالل دراسة هذا الكتاب، . )

وحتقيقه.

السابقة: الدراسات 

العلمية  والدراسات  البحوث  مظانِّ  يف  والسؤال  والتتبع  البحث  بعد 
وقوائم البيانات للمواضيع املسجلة يف اجلامعات، مل أجد أنَّ هذا املخطوط 

قد حظي بالتحقيق أو اإلخراج أو التسجيل.
له  خمطوط،  وهو  له(  ترمجة  عىل  أقف  )مل  العرب  الدين  جلالل  ملن؛  القول  األول: 
نسختان: نسخة مكتبة امللك عبد العزيز بالرياض برقم )80))(، ونسخة مكتبة احلرم 

املكي بمكة املكرمة برقم )))0)(، ومل حيقق بعد.
الثاين: القول ملن يف املدعي واملدعى عليه واخلارج وذوي اليد؛ لعبد احلليم بن حممد، 
املرصية  الكتب  دار  يف  نسخة  له  خمطوط،  وهو  ))0)هـ(،  )ت:  زاده  بأخي  املعروف 

برقم )77)(، ومل حيقق بعد.
الثالث: القول احلسن يف جواب القول ملن؛ ملحمد عطا اهلل بن نصوح، املعروف بنوعي 
زاده )ت: ))0)هـ(، وهو زيادات عىل كتاب جالل الدين العرب املذكور سلًفا؛ نص 
يف  احلسن  القول  حقق  وقد   ،)((6(/(( الظنون  كشف  يف  خليفة  حاجي  ذلك  عىل 

رسائل علمية يف جامعة أم درمان بالسودان.
قال ابن فرحون يف تبرصة احلكام ))/0))(: »معرفة املدعي من املدعى عليه..، أصل   (((

مشكل«.
وقال احلصني يف القواعد ))/86)(: »مسائل األصل والظاهر ال تكاد حتىص، ويرجح 

تارة األصل، وتارة الظاهر«.
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القول لمن في المدعي والمدعى عليه

البحث: تقسيامت 

مة، وقسمني، وثبت املصادر: انتظمت خطة هذا العمل يف مقدِّ

ا املقدمة: فتشتمل عىل االفتتاح، وأسباب اختيار املوضوع، وأهدافه،  أمَّ
والدراسات السابقة، وتقسيامت البحث.

أوًل: قسم الدراسة، ويشتمل عىل مبحثني:

املبحث األول: ترمجة املؤلف، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: اسمه، ولقبه، ومذهبه، ومولده، ووفاته.

املطلب الثاين: أبرز شيوخه.

املطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلامء عليه.

املطلب الرابع: آثاره العلمية.

املبحث الثاين: دراسة كتاب: القول ملن يف املدعي واملدعى عليه؛ ليوسف 
ابن جنيد، وفيه مطلبان:

املطلب األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته ملؤلفه، وفيه فرعان:

الفرع األول: اسم الكتاب.

الفرع الثاين: توثيق نسبته ملؤلفه.

املطلب الثاين: وصف نسخة املخطوط، ونموذج منه، وفيه فرعان:

الفرع األول: وصف نسخة املخطوط.

الفرع الثاين: نموذج من املخطوط.
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ثانًيا: القسم الثاين: قسم التحقيق: الكتاب كامًل من أوله حتى آخره.

التحقيق: منهج 

أثبت نص املخطوط يف املتن كام هو.. )

معكوفني، . ) بني  أجعله  فإين  املخطوط،  يف  سقط  أو  خطأ  وجود  عند 
وأشري إىل الصواب أو التامم يف احلاشية.

أثبت رقم كل وجه يف املتن عند بدايته وجعلت الرتقيم بني معكوفني . )
متتالًيا لكل وجه.

جعلت اآليات القرآنية داخل أقواسها املعتادة.. )

خرجت األحاديث الواردة يف املتن.. )

ترمجت لألعالم املذكورين يف املتن.. 6

عزوت النقول الواردة يف املتن إىل مصادرها ما أمكن.. 7

علقت يف احلاشية بعض التعليقات.. 8

ثبت املصادر.
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قسم الدراسة
املبحث األول
ترمجة املؤلف
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: اسمه، ومذهبه، ومولده، ووفاته))):

اسمه: يوسف بن جنيد التوقايت))) الرومي.

لقبه: أخي َجَلبي)))، أخي زاده)))، أخي يوسف.

مذهبه: حنفي املذهب.

مولده: مل أقف عليه.

سنة  وقيل:  ))90هـ(،  سنة  فقيل:  وفاته،  تاريخ  يف  اختلف  وفاته: 
))90هـ(.

حلاجي  الوصول  سلم   ،)(67  ،(66  /(( زاده  طاشكربي  النعامنية  الشقائق  ينظر:   (((
لربسيل  مؤلفلري  عثامنيل   ،)((6/(( للكنوي  البهية  الفوائد   ،)((8/(( خليفة 
معجم   ،)((6/(( للباباين  العارفني  هدية   ،)(((/8( للزركيل  األعالم   ،)((/((

املؤلفني لكحالة )))/86)(.
جاء يف األعالم للزركيل )8/)))(: »من أهل توقاد ببالد الرتك، وتلفظ توقات«.  (((

وتاء  وقاف،  السكون،  ثم  بالفتح  َتْوقات:   «  :)(9/(( للحموي  البلدان  معجم  يف  وجاء 
فوقها نقطتان: بلدة يف أرض الروم بني قونيا وسيواس ذات قلعة حصينة وأبنية مكينة، 

بينها وبني سيواس يومان«.
جاء يف الفوائد البهية للكنوي ))/0))(: »لفظ رومي، معناه: سيدي«.  (((

 :((9(/(( لزنايت  اإلسالمية  واحلضارة  التاريخ  مصطلحات  معجم  يف  جاء   (((
»بالفارسية: ابن، وتقابل بالرتكية: أوغلو«.
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املطلب الثاين: أبرز شيوخه))):

أمحد بن عبد اهلل القريمي )ت: 879هـ())).. )

املال - ُمنال، موىل- خرسو )ت: )88هـ())).. )

تاريخ . ) عىل  أقف  )مل  الثاين  بايزيد  السلطان  معلم  الدين)))؛  صالح 
وفاته(.

املطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلامء عليه:

اإلعداد  أساسها:  عليَّة،  علميَّة  مكانة  جنيد  بن  يوسف  العالمة  تبوأ 
وتدريًسا،  تأليًفا،  الرشعي:  العلم  حق  أداء  يف  واملشاركة  املبكر،  العلمي 
وإفتاء حتى نقلت آراؤه الفقهية)))، وانتفع به خلق كثر، وشهد له أهل العلم 

بذلك:

خليفة  حلاجي  الوصول  سلم   ،)(67/(( زاده  طاشكربي  النعامنية  الشقائق  ينظر:   (((
))/8))(، الفوائد البهية للكنوي ))/6))(.

نسخ  له  بعد،  حيقق  مل  خمطوط  للتفتازاين،  املطول  عىل  حاشية  وهو  املعول،  كتبه:  من   (((
 ،)((0(( برقم  األمريكية  املتحدة  بالواليات  برنستون  مكتبة  نسخة  منها:  عدة، 
بمكة  العلمي  البحث  بمركز  برقم )96)(، وصورهتا  املكتبة األمحدية بحلب  ونسخة 

املكرمة برقم )8))(.
األصول،  علم  يف  الوصول  ومرقاة  األحكام،  غرر  رشح  يف  احلكام  درر  كتبه:  من   (((
العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  بمكتبة  ونسختها  بعد،  حتقق  مل  التلويح،  عىل  وحاشية 

بجامعة امللك سعود برقم )))9)(.
برقم  برتكيا  كوبريليل  بمكتبة  ونسختها  بعد،  حتقق  مل  النسفية،  العقيدة  عىل  حاشية  له   (((

.)((0(
الفقهية: دماد أفندي يف جممع األهنر ))/))6(، وابن عابدين حاشيته  ممن نقل آراءه   (((

))/7))، 70)، )))) )6/)67(، وغريمها.
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كانت   ، الكامل..  والفاضل  العامل،  »العامل  النعامنية:  الشقائق  يف  جاء 
العظيم،  القرآن  تالوة  عىل  ومواظًبا  بالعلم،  مشتغاًل  وكان  كثرية،  كتب  له 

الفقهية«))). الكتب  ومطالعة 
 ، بالعبادة..  مشتغاًل  كان   ، الفاضل..  »العامل  الوصول:  سلم  يف  وجاء 

وأوالده علامء«))).
وجاء يف الفوائد البهية: » كان مشتغاًل بالعلم، ومطالعة الكتب«))).

املطلب الرابع: آثاره العلمية))):
ذخرية العقبى يف رشح صدر الرشيعة العظمى))).. )
هدية املهتدين يف املسائل الفقهية والتوحيدية)6).. )
خمترص فتاوى قايض خان)7).. )
التعريفات)8).. ) زبدة 
القول ملن يف املدعي واملدعى عليه، وهو حمل التحقيق والدراسة.. )

ينظر: الشقائق النعامنية طاشكربي زاده ))/ 66)، 67)(.  (((
ينظر: سلم الوصول حلاجي خليفة ))/8))(.  (((

ينظر: الفوائد البهية للكنوي ))/ 6))(.  (((
خليفة  حلاجي  الوصول  سلم   ،)(67  /(( زاده  طاشكربي  النعامنية  الشقائق  ينظر:   (((
هدية   ،)(((/8( للزركيل  األعالم   ،)((6/(( للكنوي  البهية  الفوائد   ،)((8/((

العارفني للباباين ))/6))(، معجم املؤلفني لكحالة )))/86)(.
حاشية عىل متن الوقاية لصدر الرشيعة املحبويب )ت: 7)7هـ(، وقد طبعت يف املطبعة   (((

املعصومية عام )9))هـ.
باملكتبة  وصورهتا   ،)(((( برقم  القومية  الكتب  بدار  نسخة  له  بعد،  حيقق  مل  خمطوط   (6(

التيمورية برقم )))))(.
خمطوط مل حيقق بعد، له نسخة بمكتبة بلدية اإلسكندرية برقم )67)  (7(

خمطوط مل حيقق بعد، له نسخة بجامعة النجاح الوطنية برقم ))7)/)(.  (8(
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املبحث الثاين
دراسة كتاب: القول ملن يف املدعي واملدعى عليه

لبن جنيد التوقايت

وفيه مطلبان:

املطلب األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته ملؤلفه:

وفيه فرعان:

الفرع األول: اسم الكتاب:

القول ملن يف املدعي واملدعى عليه.

الفرع الثاين: توثيق نسبته ملؤلفه:

نسبة الكتاب ملؤلفه ظاهرة؛ يدل عليها أمران:

األول: النص عىل ذلك يف غالف املخطوط، حيث جاء عليه: »رسالة يف 
القول ملن يف املدعي واملدعى عليه؛ ألخي جلبي«.

كفهرس  املخطوطات؛  فهارس  من  عدد  يف  ملؤلفه  الكتاب  نسبة  الثاين: 
خمطوطات املكتبة األزهرية)))، والفهرس الشامل للرتاث العريب)))، وخزانة 

الرتاث))).

.)(7(/((  (((

.)(7(/8(  (((
.)67(/(0((  (((
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املطلب الثاين: وصف نسخة املخطوط، ونموذج منه، وفيه فرعان:

الفرع األول: وصف نسخة املخطوط:

البحث  بعد  أجد  مل  واحدة  نسخة  عىل  الكتاب  هذا  حتقيق  يف  اعتمدت 
ضمن  تقع  بمرص،  األزهرية  املكتبة  نسخة  وهي  غريها،  والسؤال  والتتبع 

جمموع رقمه: ))07)(، وبياناهتا عىل النحو التايل:

- موقع ألواح املخطوط من املجموع املذكور رقمه: من اللوح ))( إىل 
اللوح )))(.

به  وجه  وكل  وجهان،  به  لوح  كل  لوًحا،  عرش  ثالثة  ألواحها:  عدد   -
الغالف،  عدا  كلمة،  عرشة  ثالث  به  سطر  وكل  سطًرا،  وعرشون  سبعة 

واللوح األخري، فليس فيه إال وجًها واحًدا.

- ناسخها: عبد الرحيم بن الشيخ حممد.

- تاريخ الفراغ من نسخها: يوم اخلميس، الرابع من شهر شعبان، سنة 
مخسة عرش ومائة وألف.

خطها  املواضع،  بعض  يف  سقًطا  تضمنت  كاملة،  نسخة  وصفها:   -
واضح، كتبت باللون األسود، عىل أطرافها بعض التصحيحات والتعليقات.
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الفرع الثاين: نموذج من املخطوط:

اللوحة )2( من املخطوط
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التحقيق قسم 
النص املحقق

]2/أ[ بسم اهلل الرمحن الرحيم

نبيِّه الكريم، وصحبه وآله؛  احلمد هلل عىل نواله، والصالة والسالم عىل 
وبعد:

فلنقدم أمام الكالم ما للمدعي من األقسام:

مجيع  من  ومعنًى  وصورًة  وحقيقًة،  ظاهًرا  عليه  مدعى  هو  من  األول: 
مدٍع،  فاألول  رأًسا)))،  فأنكره  مبلًغا  آخر  عىل  رجل  ادعى  إذا  كام  الوجوه، 

ًعى عليه، وجيب عىل األول البيِّنة، وعىل الثاين اليمني))). والثاين مدَّ

رجل  ادعى  إذا  كام  صورًة،  ِعًيا  مدَّ كان  وإن  معنًى،  عليه  مدعى  الثاين: 
ها  عىل آخر أنَّه أودع عنده كذا، فأقرَّ الثاين بالوديعة إال أنَّه ]إذا[))) ادَّعى ردَّ
ع  يدَّ مل  وإن  غصبها،  أو  رسقتها،  أو  منه،  تعدٍّ  بغري  هالكها  أو  صاحبها،  إىل 
ٍع  مدَّ الثاين  فإنَّ  الوديعة،  ربُّ  فأنكره  نفسه،  ملك  من  يشء  معها  ضاع  أنه 
عي الردَّ والتسليم، وربُّ الوديعة منكر لذلك، إال أنَّ األمر  صورًة حيث يدَّ
الردَّ منكٌر لوجوب الضامن عليه، وقائل بعدمه  عي  فإنَّ مدَّ بالعكس معنًى، 

ابن عابدين يف حاشيته ))/6)6(. وهذا ما  يراد بقوهلم رأًسا: كلًيا، نص عىل ذلك:   (((
يعطيه استعامل الفقهاء، كاجلصاص يف رشح خمترص الطحاوي ))/)))(، والكاساين 
تبيني  يف  والزيلعي   ،)((9/(( اهلداية  يف  واملريغيناين   ،)((8/(( الصنائع  بدائع  يف 

احلقائق )6/)8(، وغريهم.
للجصاص  الطحاوي  خمترص  رشح   ،)(8(/(( للسمرقندي  الفقهاء  حتفة  ينظر:   (((

.)(87/8(
كذا يف األصل، ولعلها زائدة.  (((
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سيجيء،  كام  للمعنى  رشًعا  والعربة  عيه،  يدَّ الوديعة  وربُّ  أصليًّا،  عدًما 
ٌق بيمينه))). ًعى عليه رشًعا، ومصدَّ فاملوَدع -بالفتح- مدَّ

عًيا يف الظاهر، كام  ًعى عليه يف احلقيقة، وإن كان مدَّ والثالث: من هو مدَّ
إنَّه  الشفيع:  فقال  املشفوعة،  الدار  ثمن  يف  الشفيع  مع  املشرتي  اختلف  إذا 
ألف، وقال املشرتي: ألفان، فإنَّ املشرتي يف الظاهر مدٍع كان جيب أن جتب 
ألًفا زائًدا عىل ما يعرتف به الشفيع، لكنَّه يف احلقيقة  عي  البيِّنة، فإنَّه يدَّ عليه 
كام  عليه،  البيِّنة  فتجب  الشفيع،  هو  واملدعي  بيمينه،  ق  يصدَّ عليه،  ًعى  مدَّ

ستقف عىل وجهه يف أثناء الكالم إن شاء اهلل تعاىل))).

إذا  كام  آخر،  وجٍه  من  عليه  ًعى  ومدَّ وجٍه  من  ٍع  مدَّ هو  من  والرابع: 
ٍع من  اختلفا))) املتبايعان يف الثمن مثاًل، واملبيع يف يد البائع، فإنَّ كالًّ منهام مدَّ
ا كون املشرتي  ًعى عليه من وجٍه آخر، فلذلك جيب التحالف، أمَّ وجٍه ومدَّ
ًعى عليه فظاهر، فإنَّ البائع يدعي ثمنني أبًدا، واملشرتي ينكره، وأما كون  مدَّ
البائع منكًرا فإنَّ املشرتي يدعي عليه وجوب دفع املبيع إليه بام يعرتف به من 

الثمن القليل، والبائع ينكره))).

ا من ويلِّ الفيض والوجود. هذا فلنرشع يف املقصود، مستمدًّ

ينظر: املبسوط للرسخيس )7)/))(، البناية رشح اهلداية للعيني )9/)))(.  (((
ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )6/)))(، البناية رشح اهلداية للعيني )))/)))(.  (((

جاء يف توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية بن مالك للمرادي ))/86)):  (((
َهَدا ٍع َكَفاَز الشُّ ِد اْلِفْعَل إَذا َما ُأْسنَِدا * ِلْثنَنْيِ َأْو مَجْ  َوَجرِّ
 َوَقْد ُيَقاُل َسِعَدا َوَسِعدوا * َواْلِفْعُل لِلّظـَاِهِر َبْعُد ُمْسـنَُد

النبي  قول  عليها  املصنف  ومحل  الرباغيث،  أكلوين  إىل:  النحويون  ينسبها  اللغة  هذه   
: ))يتعاقبوَن فيكم مالئكٌة بالليل، ومالئكٌة بالنهار((.

ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )9/6))(، حاشية ابن عابدين )8/)9(.  (((
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اعلم أنَّ اخلوض يف املراد يتوقَّف عىل تعريف املدعي واملدعى عليه، وقد 
ُذكر يف تعريفهام عبارات كثريٌة، فأظهرها ما قيل))):

املدعي: َمن يلتمس خالف الظاهر.

واملدعى عليه: من يلتمس الظاهر.

فإنَّ هذا املعنى الزم ال ينفكُّ أبًدا عن املدعي واملدعى عليه، أال ترى أنَّه 
إذا ادعى أحٌد عىل آخر دينًا، وأنكر اآلخر ذلك، فاألول مدٍع؛ ألنَّ األصل 
اهلبة  أو  اإلبراء  أو  األداء  ادعى  أنَّه  إال  بالدين  أقرَّ  الذمة، وإن  براءة  الظاهر 
ينقلب احلال، وينعكس األمر؛ ألنَّ األصل الظاهر يف ]الدين[))) بقاؤها بعد 
اشتغال الذمة هبا، واألداء أو اإلبراء أو اهلبة أمور ممكنة حادثة لكون األصل 
ر أنَّ  عدمها، وأيًضا براءة الذمة يقتيض ظهور عدم ]أداء[))) الدين)))؛ ملا تقرَّ

الديون ُتقىض بأمثاهلا، فتأمل))).

فاألول  اآلخر،  وأنكره  له،  أنَّه  غريه  يد  يف  ثوًبا  أحد  ادعى  إذا  وكذلك 
ا إذا أقرَّ أنَّه ]إذا كان إال أنَّه  ك)6)، أمَّ ٍع؛ ألنَّ الظاهر أنَّ األمالك يف يد امُلالَّ مدَّ
الظاهر  إذ  انقلب األمر كام سبق،  إياه  أنَّه[)7) اشرتاه منه، أو وهبه  إذا ادعى 

 ،)(((/8( للبابريت  اهلداية  رشح  العناية   ،)(9(/(( للزيلعي  احلقائق  تبيني  ينظر:   (((
ملتقي األبحر لدماد أفندي ))/0))(، حاشية ابن عابدين )7/)0)(.

كذا يف األصل، ولعل األنسب: »الديون«؛ لتناسب ما بعدها.  (((
أحلقها يف احلاشية، وعليها عالمة الصحة.  (((

ينظر: املبسوط للرسخيس )7)/))(، املحيط الربهاين البن مازة )6/9(.  (((
ينظر: العناية رشح اهلداية للبابريت ))/98)(، البحر الرائق البن نجيم )7/)9)(.  (((
ينظر: العناية يف رشح اهلداية للعيني )8/)))(، فتح القدير البن اهلامم )9/)))(.  (6(

كذا يف األصل، ولعل العبارة مقحمة.  (7(
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عدم االنتقال من ملك إىل ملك، واليد ال تكون دلياًل رشعيًّا عىل االنتقال؛ 
ا متنوعة إىل: امللك، والعارية، والوديعة، والغصب وغري ذلك))). ألهنَّ

ثه، فأنكر اآلخر، فإنَّ الظاهر  وكذلك إذا ادعى أحٌد عىل آخر أنَّه قتل مورِّ
عدمه، ])/ب[ ولو أقرَّ بالقتل إال أنَّه ادعى أنَّه كان بحقٍّ -بأن ادعى ارتداده 
الظاهر  ألنَّ  عليه؛  البينة  وجتب  عًيا،  مدَّ الثاين  ويكون  األمر،  فينقلب  مثاًل- 

عدم ذلك األمر احلادث))).

جت  وكذا إذا ادعى الزوج عىل مطلقته التي له ولٌد صغرٌي منها أهنا تزوَّ
رأًسا،  ذلك  املرأة  فأنكرت  احلضانة،  حقُّ  عنها  فسقط  للولد،  أجنبيٍّ  بزوٍج 
بفالٍن  جت  تزوَّ قالت:  إذا  ا  أمَّ ذلك)))،  عدم  األصل  ألنَّ  قوهلا؛  القول  كان 
، مل ُيقبل قوهلا؛ ألنَّ هذا إقراٌر صحيٌح بزوال  فطلقني، وعاد حقُّ احلضانة إيلَّ
البينة  من  بدَّ  فال  الزوال،  ذلك  بقاء  ذلك  بعد  فاألصل  عنها،  احلضانة  حقِّ 
عىل العود)))، وصار هذا كالرجل إذا اشرتى جاريًة وادعى أهنا ذات زوج، 
ملا  ها  يردَّ فإنَّه يمكن للمشرتي أن  فارقها،  البائع: كان هلا زوج ولكنه  وقال 

قلنا))).

وكذلك إذا قال الرجل: كانت يل امرأة فطلقتها، وقالت امرأته: مل تكن 
لك امرأة غريي، فرصُت هبذا الكالم كذا، فإهنا تطلق)6).

ينظر: املبسوط للرسخيس )))/76(، طريقة اخلالف لألسمندي ))/)0)(.  (((
ينظر: بدائع الصنائع للكاساين ))/0))(، املحيط الربهاين البن مازة ))/)0)(.  (((

ينظر: عيون املسائل للسمرقندي ))/69)(، الفتاوى اهلندية ))/)))(.  (((

ينظر: عيون املسائل للسمرقندي ))/69)(، الفتاوى اهلندية ))/)))(.  (((

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )6/)8)(، حاشية ابن عابدين ))/9(.  (((

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة ))/)))(، الفتاوى اهلندية ))/8))(.  (6(
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قلُت: يرجع إىل هذا األصل مجيع مسائل الباب، كام إذا وقع االختالف 
بني الزوجني يف متاع البيت حال قيام النكاح بينهام أو بعده، فإنَّه جيعل القول 
ل يف  يف بعضه قول الزوج بيمينه، ويف اآلخر قول املرأة بيمينها، عىل ما ُفصِّ
ا، وسيجيء ذلك إن شاء اهلل تعاىل يف أواخر ذلك العجالة لوجوٍه دالٍة  حماهلِّ
عىل ظهور كون ما ُجعل فيه القول قول الزوج ملًكا له، وما ُجعل فيه القول 

قول املرأة ملًكا هلا، داللة اليد عىل كون صاحبها مالًكا ملا فيها))).

وكذا األمر يف صورة اختالف رب الثوب واخلياط يف األجر وعدمه))).

جانب  وجانبَت  احلق،  طريق  وسلكَت  اإلنصاف،  نظر  نظرَت  فلو 
، هذا  االعتساف، لوجدَت تصديق القول باليمني يف جانب اخلالف، فتبرصَّ
جيلٌّ ال ريب فيه، وأمر واضٌح ال شبهة تعرتيه، وإنَّام الكالم يف أنَّ الشخص 
اق  احلُذَّ عند  والعربة  املعنى،  يف  عليه  ًعى  مدَّ وهو  صورًة  مدعًيا  يكون  قد 
ق  املعنى، ويصدَّ البينة عىل من هو مدٍع يف  للمعنى دون الصورة)))، فتجب 
قول املدعى عليه املعنوي بيمينه، كاملوَدع إذا ادعى ردَّ الوديعة بنفسه إىل يد 
ألنَّه  بيمينه؛  املوَدع  قول  فالقول  ذلك،  الوديعة  ربُّ  وأنكر  نفسه،  صاحبها 
والتسليم-  الردُّ  -وهو  عارًضا  أمًرا  الظاهر  بحسب  املوَدع  يدعي  كان  وإن 
احلريِّ  الدقيق،  النظر  عند  أنَّه  إال  البينة،  عليه  جتب  أن  جيب  ذلك  فمقتىض 
الوديعة من وجوب ضامن تلك  ينكر ما يدعي عليه ربُّ  بالقبول واحلقيق، 
الوديعة إنكاًرا بالكليَّة، وهو الظاهر يف احلقيقة، فيكون القول قوله، بخالف 
اإلنكار بمعنى فراغ الذمة عن الدين حاالًّ بعد االعرتاف بسبق اشتغاله به، 

ينظر: بدائع الصنائع للكاساين ))/08)(، اجلوهرة النرية للحدادي ))/)))(.  (((
ينظر: التجريد للقدوري )60/7))(، البحر الرائق البن نجيم )9/8)(.  (((
ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي ))/))(، فتح القدير البن اهلامم )8/)))(.  (((
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ق حينئٍذ بيمينه؛  كام يف صورة دعوى املديون األداء أو اإلبراء، فإنَّه ال يصدَّ
فراغها  وعدم  عليها،  بقاؤه  بالدين  الذمة  اشتغال  بعد  الظاهر  األصل  ألنَّ 

منه، إذ األصل العدم.

ولقد أفصح عن هذا جمٌّ من األفاضل غفري، ومجٌع من الثقات كثري، منهم 
اإلمام اهلامم اخلطري، بحر الدراية، شمس سامء الدولة صاحب »اهلداية«)))، 
حيث قال: »هذا هو الصحيح، لكنَّ الشأن يف معرفته والرتجيح بالفقه عند 
اق من أصحابنا؛ ألنَّ االعتبار للمعاين دون الصور، فإنَّ املوَدع إذا قال:  احلذَّ
رددُت الوديعة، فالقول له مع اليمني، وإن كان مدعًيا الردَّ صورًة؛ ألنَّه ينكر 

انتهى. الضامن«)))، 

ج عليه كثري من الفروع؛ منها: ما إذا حلف  قلُت: هذا أصٌل أصيٌل خيرَّ
والعبد،  هو  اختلف  ثم   ، حرٌّ فعبدي  اليوم  الدار  أدخل  مل  إن  وقال:  رجل 
فعتقُت،  الدار  تدخل  مل  العبد:  وقال  تعتق،  فلم  الدار،  دخلُت  املوىل:  فقال 
])/أ[ فالقول للموىل)))؛ ألنَّه وإن كان مدعًيا ألمر وجوديٍّ ممكٍن عارٍض، 
وهو الدخول يف الدار، والعبد ينكره، وكذا األمر يف الطالق)))، إال أنَّ هذا 

أبو احلسن، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين: من أكابر فقهاء احلنفية   (((
نسبته إىل مرغينان )من نواحي فرغانة( كان حافًظا مفرًسا حمقًقا أديًبا، من املجتهدين. 
سنة:  ولد  احلج(.  و)مناسك  الفروع(،  و)منتقى  البداية(،  رشح  يف  )اهلداية  كتبه:  من 
 ،)(8(/(( اهلل  نرص  البن  املضية  اجلواهر  ينظر:  )90)هـ(.  سنة:  وتويف  )0))هـ(، 

الفوائد البهية للكنوي ))/)))(.
ينظر: اهلداية للمرغيناين ))/)))(.  (((

مازة  البن  الربهاين  املحيط   ،)(89/(( للجصاص  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (((
.)((6/((

ينظر: املبسوط للرسخيس )6/)7(، الفتاوى اهلندية ))/0))(.  (((
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الدار مثاًل  الدخول يف  أو الطالق عىل عدم يشٍء)))، وهو عدم  العتاق  علق 
يف مسألتنا، فادعى املوىل أو الزوج عدم وجود املعلَّق عليه، وأنكر به وجود 
وجود  به  فادعى  عدمه،  عىل  املعلَّق  وجود  االمرأة  أو  العبد  وأنكر  املعلَّق، 
ذلك  وجود  االمرأة)))  أو  العبد  فادعى  أمٍر  وجود  عىل  ُعلِّقا  إذا  ا  أمَّ املعلَّق، 
ق املعلَّق أيًضا بناًء عىل ذلك، وأنكره املوىل أو  األمر املعلَّق عليه، وادعى حتقُّ
الزوج، فالقول يف ذلك أيًضا قول احلالف بطريق األولوية، فإنَّه مع أنَّه ينكر 
احلنث كام يف الصورة السابقة، كذلك ينكر وجود ذلك األمر أيًضا، فيكون 

كان القول ههنا قوله مبنيًّا عىل إنكاره الصوري واملعنوي مًعا))).

، ثم اختلفا يف عام  وكذلك إذا حلف رجل وقال: إن مل أحجَّ فعبدي حرٌّ
 .((( وأنا حرٌّ  ، العبد: مل حتجَّ تعتق، وقال  فلم  املوىل: حججُت،  فقال  القابل، 
إىل غري ذلك من الفروع التي ال تكاد حتىص، وال يمكن أن حترص وتستقىص.

إن قلَت: إذا كان القول يف أمثال هذه الصورة قول احلالف، فهل تقبل 
البينة من العبد أو املرأة عىل حتقق ذلك العدم والنفي مما ال جيوز إقامة البينة 
تقبل يف  النفي  الشهادة عىل  »إنَّ  »املبسوط«:  قال يف  فإنَّه  نعم،  قلُت:  عليه؟ 
، فشهدا  الرشط، حتى لو قال لعبده: إن ]...[))) تدخل الدار اليوم فأنت حرٌّ

ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم ))/87)(، جممع األهنر لدماد أفندي ))/)))(.  (((
جاء يف املحكم واملحيط األعظم البن سيده )0)/)9)( ولسان العرب البن منظور   (((
))/6))(: »وأحلقوا ألف الوصل يف املؤنث أيًضا، فقالوا: امرأة، فإذا عرفوها قالوا: 

املرأة. وقد حكى أبو عيل: االمرأة«.
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )08/7)(، جممع األهنر لدماد أفندي ))/6))(.  (((

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة ))/6))(.  (((
سقطت من األصل، والساقط كام يف فتح القدير البن اهلامم ))/)8)(:»مل«.  (((
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أنه مل يدخلها، قبلت، وُيقىض بعتقه«)))، انتهى. وال خيفى عىل ذي ُمْسَكة))) 
أنَّه ال بدَّ من أن يقيَّد النفي بام حييط به علم الشاهد، كام يف املثال الذي ذكره.

ثم إنَّ املشهور قبول الشهادة عىل النفي املحيط به علم الشاهد باالتفاق، 
وعليه فروٌع كثريٌة؛ منها: ما ذكره يف »السري الكبري«: »إذا شهدوا عىل رجل 
أنَّه قال: املسيح ابن اهلل، ومل يقل: قول النصارى، والرجل يقول: وصلُت به 

ذلك، قبلت هذه الشهادة، وتبني امرأته إلحاطة علم الشاهد«))).

لكنَّ املفهوم ما ذكر يف أيامن »اهلداية« أنَّ قبول الشهادة عىل النفي الذي 
حييط به علم الشاهد عىل قول حممد))) ، وأنَّ عىل قول أيب حنيفة)))وأيب 

التي اعتمدت عليها يف هذا البحث من كتاب املبسوط،  النسخة  مل أجد هذا النص يف   (((
امليس.  خليل  بتحقيق:  الفكر  دار  نسخة  يف  أيًضا  أجده  ومل  املعرفة،  دار  نسخة  وهي 
وقد عزاه إىل املبسوط ابن اهلامم يف فتح القدير ))/)8)(، وابن نجيم يف البحر الرائق 

))/87)(، وابن عابدين يف احلاشية ))/7)8(.
جاء يف املحكم واملحيط األعظم البن سيده )6/))7(: » رجل ذو مسكة، ومسك:   (((

أي رأي وعقل يرجع إليه«.
ينظر: رشح السري الكبري للرسخيس ))/0))، )))(.  (((

أبو عبد اهلل، حممد بن احلسن بن فرقد، من موايل بني شيبان: فقيه أصويل. ولد بواسط،   (((
ونشأ بالكوفة، فسمع من أيب حنيفة وغلب عليه مذهبه. انتقل إىل بغداد، فواله الرشيد 
الكبري(،  و)اجلامع  و)الزيادات(،  )املبسوط(،  كتبه:  من  عزله.  ثم  بالرقة  القضاء 
بغداد  تاريخ  ينظر:  ولد سنة: ))))هـ(، وتويف سنة: )89)هـ(.  الصغري(.  و)اجلامع 

للخطيب البغدادي ))/)6)(، اجلواهر املضية للقريش ))/))(.
أحد  املحقق،  املجتهد  الفقيه  الكويف:  بالوالء،  التيمي  ثابت،  بن  النعامن  حنيفة،  أبو   (((
)80هـ(،  سنة:  ولد  فارس.  أبناء  من  أصله  قيل:  السنة.  أهل  عند  األربعة  األئمة 
وأراده  ورًعا،  فامتنع  القضاء،  عىل  العراقني  أمري  هبرية  بن  عمر  أراده  بالكوفة.  ونشأ 
املنصور العبايس بعد ذلك عىل القضاء ببغداد، فأبى، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو 
حنيفة أنَّه ال يفعل، فحبسه إىل أن مات سنة: )0))هـ(. ينظر: تاريخ بغداد للبغدادي 

)))/)))(، سري أعالم النبالء للذهبي )90/6)(.
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قال:  حيث  أصاًل،  النفي  عىل  الشهادة  تقبل  ال  تعاىل  اهلل  رمحهام  يوسف))) 
»ومن قال: عبدي حرٌّ إن مل أحجَّ العام، فقال: حججَت، فشهد شاهدان أنَّه 
ضحى العام بالكوفة، مل يعتق عبده، وهذا عند أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهام 
وهو  معلوٍم  أمٍر  عىل  قامت  شهادة  هذه  ألنَّ  يعتق؛  حممد:  وقال  تعاىل،  اهلل 
قامت  ا  أهنَّ ولنا  الرشط،  ق  فيتحقَّ  ، احلجِّ انتفاء  رضورته  ومن  التضحية،  أمر 
عىل النفي؛ ألنَّ املقصود منها نفي احلج ال إثبات التضحية، ألنَّه ال مطالب 
به  حييط  مما  النفي  هذا  أنَّ  األمر  غاية   ، حيجَّ مل  أنَّه  شهدوا  إذا  كام  فصار  هلا، 
علم الشاهد، لكنه ال يميز بني نفٍي ونفٍي تيسرًيا«)))، انتهى. فعىل هذا يكون 

مسألة »السري« عىل قول حممٍد؛ ألنَّه تأليفه.

جييب  الكالم  أنَّ  واشتهر  شاع  ملا  املقام،  هذا  يف  عليه  التنبيه  جيب  ومما 
القضاة  عليه  الوقوف  إىل  وحيتاج  األنام،  بني  وقوعها  يكثر  مسألة  الكالم، 
واحلكام، وهي أنَّ رجاًل إذا ادعى عىل آخر أنَّه أقرضه مبلغ كذا يف يوم كذا، 
فأنكره املدعى عليه، فأقام بينًة عىل ذلك، فأراد املدعى عليه أن يقيم بينًة أنَّه 
ُيقبل عىل  املكان، بل كان يف مكاٍن آخر، ال  الزمان يف ذلك  مل يكن يف ذلك 
فالٍن  من  استقرض  أنَّه  »شهدا  قال:  حيث  البزازي)))  اإلمام  عنه  أفصح  ما 

حفاظ  من  عالمة  األنصاري:  سعد  بن  حبيب  بن  إبراهيم  بن  يعقوب  يوسف،  أبو   (((
احلديث. ولد بالكوفة، وتفقه باحلديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه الرأي. 
)اخلراج(،  منها:  كثرية  كتب  له  والرشيد.  واهلادي  املهدي  أيام  ببغداد  القضاء  ويل 
و)اآلثار(، و)أدب القايض( ولد سنة: ))))هـ(، وتويف سنة: ))8)هـ(. ينظر: أخبار 

القضاة لوكيع ))/)))(، اجلواهر املضية للقريش ))/9))(.
ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/)))(.  (((

حممد بن حممد بن شهاب بن يوسف الكردري الربيقيني اخلوارزمي الشهري بالبزازي:   (((
والبلغار وحج،  القرم  بالد  تنقل يف  بجهات خوارزم.  )كردر(  من  أصله  فقيه حنفي. 
بيان  يف  و)خمترص  البزاية(،  الفتاوى  يسمي:  و  الوجيز  )اجلامع  كتبه:  من  واشتهر. 
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يف يوم كذا يف بلد كذا، فربهن عىل أنَّه مل يكن يف ذلك اليوم يف ذلك املكان، 
نفي صورة ومعنى،  فيه  يكن  مل  قوله:  يقبل؛ ألنَّ  آخر، ال  كان يف مكان  بل 
وقوله: بل كان كذا نفي معنى، ])/ب[ وأصله ما ذكر يف النوادر عن اإلمام 
الثاين: شهدا عليه بقوٍل أو فعٍل يلزم منه بذلك إجارة أو بيع أو كتابة أو قتل 
ة،  أو قصاص، يف مكان وزمان وصفات، فربهن املشهود عليه أنَّه مل يكن ثمَّ

ال يقبل.

 قال يف املحيط))): إن ]التواتر[))) عند الناس أو علم الكل عدم كونه يف 
ذلك الزمان أو املكان ال يسمع«)))، انتهى.

امرأته  إذا علَّق رجل طالق  ما  السابق  استثني عن األصل  أنَّه  اعلم  ثم 
الصورة  هذه  يف  القول  فإنَّ  الزوج،  هبا  وكذَّ حضُت،  فقالت:  حيضها،  عىل 
ق يف أمثاله)))، كام إذا علَّق  قوهلا؛ ألنَّ حيضها ال ُيعلم إال من جهتها، فتصدَّ

الطالق والعتاق عىل حمبتها أو بغضها))).

سنة:  وتويف  والدته،  تاريخ  عىل  أقف  مل  القضاء(،  )آداب  و  األحكام(  تعريفات 
)7)8هـ(. ينظر: الشقائق النعامنية لطاشكربي زاده ))/))(، الفوائد البهية للكنوي 

.)(87/((
)(مل أجد هذا النص يف النسخة التي اعتمدت عليها يف هذه البحث من كتاب املحيط   (((
عليه  نص  الربهاين،  املحيط  به:  فاملراد  احلنفية،  كتب  يف  املحيط  أطلق  وإذا  الربهاين. 
اللكنوي يف الفوائد البهية ))/89)(. وقد عزاه للمحيط دون تقييده احلموي يف غمز 

عيون البصائر ))/)))(، وابن عابدين يف احلاشية )7/)8)(.
كذا يف األصل، ولعل األصوب كام يف الفتاوى البزازية للبزازي ))/)7)(: »تواتر«.  (((

ينظر: الفتاوى البزازية للبزازي ))/)7)(.  (((
اهلامم  البن  القدير  فتح   ،)(((  ،(((/(( للجصاص  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (((

.)(6(/((
ينظر: االختيار للموصيل ))/)))(، الفتاوى اهلندية ))/)))(.  (((
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أو  عبده  عتاق  علَّق  إذا  ما  أيًضا  املستثنى  احلكم  استثني من هذا  أنَّه  إال 
طالق امرأته األخرى عىل حيض امرأته، فاختلفا يف احليض، فإنَّ القول هناك 
قول املوىل، وإن كانت املرأة قصدت العبد املحلوف عىل عتقه، واحليض ال 
يف  ذلك  وجه  عن  خان)))  قايض  اإلمام  أفصح  ولقد  جهتها،  من  إال  ُيعلم 
أمينًة يف اإلخبار عام يف رمحها  أهنا ُجعلت  قال: »والفرق  »الزيادات« حيث 
القربان وغري ذلك، وطالقها  إليها، من حلِّ  ]ملكان احلاجة يف حكٍم يرجع 
العبد وطالق  ا عتق  أمَّ أمينًة يف ذلك[)))،  فُجعلت  ]عليه[)))،  مقترص  حكم 

امرأة أخرى ال يقترص عليها، فبقيت شاهدًة، وشهادة الفرد ال تقبل«))).

العبد األمر إىل  قها الزوج، ورفع  الدم الساعة، وصدَّ وإن قالت: رأيت 
القايض، فإنَّه يوقف العبد ويمنع املوىل من استخدامه، ومن الوطء إن كانت 

جاريًة، وال يقيض بالعتق))).

إىل  الوديعة  ردَّ  املدعي  املوَدع  يف  رشًعا  املعترب  كان  لو  قلَت:  إن  هذا 
ق يف ذلك بيمينه، كان جيب أن ال تقبل  صاحبها جهة اإلنكار، حتى أنَّه يصدَّ
املعروف بقايض  الدين،  العزيز، فخر  القاسم حممود بن عبد  بن أيب  حسن بن منصور   (((
و)األمايل(،  )الفتاوى(،  له  كبارهم.  من  حنفي،  فقيه  الفرغاين:  األوزجندي  خان 
و)رشح  الصغري(،  اجلامع  و)رشح  الزيادات(،  و)رشح  و)املحارض(،  و)الواقعات(، 
أدب القضاء للخصاف( وغري ذلك. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: ))9)هـ(. 

ينظر: اجلواهر املضية البن نرص اهلل ))/)0)(، الفوائد البهية للكنوي ))/)6(.
كذا يف األصل، ولعل الصواب: »عليها«.  (((

كذا يف األصل، واملثبت يف رشح الزيادات لقاضيخان )ل: ))(، وهو خمطوط بمكتبة   (((
لوازم  من  كان  فيام  ذلك  فيظهر  الرضورة،  »بطريق   :)((8( برقم  برتكيا  باشا  راغب 

احليض ال غري، والعتق ليس من لوازم احليض«.
برتكيا  باشا  راغب  بمكتبة  خمطوط  وهو   ،)(( )ل:  لقاضيخان  الزيادات  رشح  ينظر:   (((

برقم )8))(.
ينظر: املحيط الربهاين البن مازة ))/))(، تبيني احلقائق للزيلعي ))/)))(.  (((



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
31

القول لمن في المدعي والمدعى عليه

أنَّه جهة  املدعي، وقد عرفَت  إال من  تقبل  البينة ال  البينة يف ذلك؛ ألنَّ  منه 
اق للصورة))). كونه مدعًيا ليس إال صورة، وال عربة عند احلُذَّ

رشوح  من  الدعوى  كتاب  فاحتة  يف  وجوٌه  ذلك  توجيه  يف  ُذكر  قلُت: 
عن  اليمني  لدفع  ُتقبل  إنام  املودع  بينة  أنَّ  هو  الصحيح  أنَّ  إال  »اهلداية«)))، 
املدعى عليه  ُتقبل من  اليمني  لدفع  والبينة  نفسه ال إلثبات يشٍء عىل غريه، 
البينة التي تقام إلثبات املال، أال ترى  أيًضا، وإنام الذي خيتصُّ باملدعي هو 
إىل ما ذكره صدر الرشيعة))) كام مسألة اختالف الزوجني يف قدر املهر حيث 
البينة ُقبلت، وإن أقام الزوج ُتقبل  قال: »إذا ادعت املرأة الزيادة إن أقامت 
املالك  عىل  الوديعة  ردَّ  أنَّه  عىل  بينًة  املوَدع  أقام  إذا  كام  اليمني،  لدفع  أيًضا 

انتهى. ُتقبل«)))، 

أقول: ينبغي أن ُيلتجأ إىل هذا يف دفع إشكال يتَّجه عىل القوم يف متثيلهم 
بام  الرجال،  يطلع عليها  بمواضع ال  الواحدة يف عيوب  املرأة  لقبول شهادة 
إذا اشرتى جارية برشط البكارة، وقبضها املشرتي، ثم ادعى أهنا ثيٌِّب، فإنَّ 
تردُّ اجلارية إىل  البيع، وال  النساء، فإن قلن إهنا بكر ال ينقض  القايض يرهيا 
البائع)))، وذلك اإلشكال هو أنَّ املدعي يف تلك املسألة هو املشرتي، حيث 

ينظر: اهلداية للمريغناين ))/)))(، تبيني احلقائق للزيلعي ))/)9)(.  (((
ينظر: اهلداية للمريغناين ))/)))(.  (((

مدقق.  وحرب  حمقق،  عامل  البخاري:  املحبويب  أمحد  بن  حممود  بن  مسعود  بن  اهلل  عبيد   (((
من كتبه: )التنقيح(، و)التوضيح(، و)رشح الوقاية(، )وخمترص الوقاية(، و)الوشاح(. 
قطلوبغا  البن  الرتاجم  تاج  ينظر:  )7)7هـ(.  سنة:  وتويف  والدته،  تاريخ  عىل  أقف  مل 

))/)0)(، الفوائد البهية للكنوي ))/0))(.
ينظر: خمترص الوقاية لصدر الرشيعة ))/0))، )))(. وينظر: فتح القدير البن اهلامم   (((

.)((7/8(
ينظر: فتح القدير البن اهلامم )6/)))(، تبيني احلقائق للزيلعي ))/))(.  (((
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ق الرشط، وهو البكارة،  ؛ لعدم حتقُّ يدعي عىل البائع أنَّ له حق النقض والردِّ
ينقض  فإنام ال  بكر  إهنا  للنساء وقلن  القايض  أراها  فإذا  ينكر ذلك،  والبائع 
البيع وال تردُّ اجلارية إىل البائع لعدم إقامة املدعي بينًة عىل الثيابة، ال إلقامة 
إنَّ يف هذه الصورة  يقال:  البكارة)))، فكيف يصحُّ أن  بينًة عىل  املدعى عليه 
النساء هو  اللزوم)))، ويف  البيع هو  النساء؟ كيف واألصل يف  ُقبلت شهادة 
البكارة)))، والبائع يف هذا اخلصوص مدعى عليه، وال ُيقبل البينة من املدعى 
عليه، ووجه اندفاع اإلشكال باملصري إىل ما ذكرنا أنَّ عدم نقض البيع وعدم 
حوا به هناك، فلو كان عدم الرد لعدم شهود  ردِّ اجلارية عىل البائع عىل ما رصَّ
املشرتي عىل الثيابة، ال لوجود شهود البائع ])/أ[ عىل البكارة، لكان حيلف 
أنَّ هذه  بالبكارة، هناية األمر  الرد لشهادهتم  الثيابة، فيكون  البائع عىل عدم 
الشهادة لدفع اليمني، ومثل تلك الشهادة ُتقبل من املدعى عليه كام عرفت.

يف  ر  والتمهُّ الرشعية،  العلوم  إىل  االنتامء  يدعي  ممن  كثرًيا  أنَّ  اعلم  ثم 
اإلنكار  يف  االعتبار  كون  من  بيَّنَّاه  ما  يدري  ال  والفرعية  األصلية  الفنون 
بجانب املعنى، بل هو غافل عن ذلك باملرة، ومن اهتدى إىل ذلك يظن أنَّ 
مقيٌَّد  بل هو  ليس كذلك،  األمر  أنَّ  العدم واإلطالق، واحلق  ذلك جيرُّ عىل 
بالتِّرب  ُيكتب  ألن  حريٌّ  واألوراق،  الصحائف  بطون  عنه  خلت  مهمٍّ  بقيٍد 
املذاب عىل األحداق، وهو أن ال يكون األمر الذي وقع فيه االختالف أمًرا 
يمكن اعتبار املنازعة فيه رشًعا، كدخول الدار مثاًل فيام علَّق عتق عبده عىل 
املوىل،  فادعاه  الدخول،  يف  اختلفا  إذا  فإهنام  معني،  يوم  يف  الدار  يف  دخوله 

ينظر: بدائع الصنائع للكاساين ))/)9)(، حاشية ابن عابدين ))/88)(.  (((
ينظر: بدائع الصنائع للكاساين ))/)9)(.  (((

ينظر: حاشية ابن عابدين ))/88)(.  (((
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وأنكره العبد وادعى العتق، إنام يكون القول قول املوىل -كام سبق- لكونه 
مدعًيا يف املعنى للعتق؛ لعدم كون نفس الدخول يف الدار -إذا ُقطع فيه النظر 
عن توّقف عتق العبد عليه- مما يصلح للنزاع رشًعا، نصَّ عىل ذلك برهان 
بلطفه  وعامله  التحصيل،  أصحاب  عن  جزاٍء  خري  تعاىل  اهلل  جزاه  الدين))) 
اجلميل، وكرمه اجلزيل، حيث قال يف الفصل اخلامس من كتاب الكفالة من 
عليه  التي لك  األلف  يعطيك  أن  قبل  إن مات  لغريه:  قال  »حميطه«: »رجل 
فأنا كفيل، ثم وقع االختالف بني الكفيل وبني الطالب بعد موت املطلوب، 
فقال الطالب: مل يعطني، ورصَت كفياًل. وقال الكفيل: قد أعطاك، ومل أرص 

كفياًل. ذكر أنَّ القول قول الطالب، وهذا استحسان؛ ألنَّه ينكر االستيفاء.

فإن قيل: إن كان ينكر االستيفاء صورة، يدعي الكفالة معنى، والكفيل 
أن  ترى  أال  املعنى؟  اعتبار  من  أوىل  الصورة  اعتبار  كان  فِلَم  الكفالة،  ينكر 
، فمىض اليوم، فقال العبد:  من قال لعبده: إن مل أدخل الدار اليوم فأنت حرٌّ
مل تدخل، وعتقُت. وقال املوىل: ال بل دخلُت فلم تعتق، فالقول قول املوىل؛ 

ألنَّه يدعي الدخول ]و[ ينكر ثبوت العتق.

اعتبار  أنَّه متى أمكن  املسائل-:  واجلواب -وهو األصل يف جنس هذه 
حيث  من  ]املنازعة[)))  يعترب  ال  صورة،  االختالف  فيه  وقع  فيام  املنازعة 

املعنى.

الدين:  برهان  املرغيناين،  البخاري  َمازة  بن  عمر  بن  العزيز  عبد  بن  أمحد  بن  حممود   (((
بيت  من  وهو  املسائل.  يف  املجتهدين  من  باشا  كامل  ابن  عّده  احلنفية.  فقهاء  أكابر  من 
علم عظيم يف بالده. من كتبه: )ذخرية الفتاوى(، و )املحيط الربهاين(، و)الواقعات(، 
و)الطريقة الربهانية( ولد سنة: ))))هـ(، وتويف سنة: )6)6هـ(. ينظر: الفوائد البهية 

للكنوي ))/)0)(، هدية العارفني للباباين))/7))(.
تكررت يف األصل.  (((
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من  االختالف  فيه  وقع  فيام  املنازعة  اعتبار  أمكن  الكفالة  مسألة  ويف 
حيث الصورة وقع يف إيفاء الدين، واملنازعة يف إيفاء الدين معتربة يف اجلملة، 
ويكون القول قول من ينكر اإليفاء، أال ترى أنَّه لو مل يكن باملال كفيل ووقع 
قولنا:  معنى  فهي   .(((]...[ اإليفاء  يف  واملديون  الدين  رب  بني  االختالف 
وعدم  الدخول  وهو  صورة،  االختالف  فيه  وقع  فيام  املنازعة  اعتبار  أمكن 

الدخول.

أال ترى أنَّه لو وقع املنازعة يف الدخول وعدم الدخول ابتداًء من غري أن 
يكون فيه تعليق العتق يعترب املنازعة أصاًل يف املعنى؟«)))، انتهى.

الفرائد،  وافر  اجلدوى،  كثري  الفوائد،  جمُّ  املنافع،  عظيم  هذا  أقول: 
إىل دفع كلِّ وهٍم  به  ل  ُيتوسَّ املواضع، وحلُّه  ل هبا إىل كشف كثري من  ُيتوصَّ

. يتعلَّق هبذا املحل دقًة وِجالًّ

، أنًّ يف كتاب الكفالة من »الفتاوى اخلانية« مسألة  ومن مجلة تلك املحالِّ
مغلقة معلَّقة تضاهي مسألة الكفالة التي ذكرت يف »املحيط«، اعترب فيه أيًضا 
جانب اإلنكار الصوري كام يف تلك املسألة، فقد كان ِقدًما ُيشكل عيلَّ هذه 
واالختالل،  االضطراب  وجوه  عندي  فيه  وُيرى  اإلشكال،  غاية  املسألة 
القليل ])/ب[ اجلليل، وُهديُت بذلك من اهلادي  إىل أن اطلعت عىل هذا 
اب إىل سواء السبيل، فلنذكر املسألة املذكورة مع ما يتعلَّق هبا من القال  الوهَّ
مستفيًضا  بالتأمل  فعليك  تفصيل،  بعض  ذلك  يف  الكالم  ل  ولنفصِّ والقيل، 

من ويلِّ اجلود واإلنعام.

كان   «  :)((7/(( مازة  البن  الربهاين  املحيط  يف  كام  والساقط  األصل،  من  سقطت   (((
القول قول رب الدين«.

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة ))/6))-7))(.  (((
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قال يف »اخلانية«: »رجل كفل بنفس رجل إىل الليل، فقال: إن مل أوافك 
به غًدا فعيلَّ املال الذي لك عليه. ثم اختلفا، فقال الكفيل: وافيتك به، وقال 
املال، واملال الزم عىل الكفيل؛  القول قول رب  الطالب: مل توافني به. كان 
للرباءة،  رشط  املوافاة  أنَّ  إال  بالكفالة،  املال  التزام  املال  وجوب  سبب  ألنَّ 

فال يثبت بقول الكفيل«)))، انتهى.

أقول -متكاًل عىل احليِّ اجلليل-: إنَّ هذا التعليل ال يشفي العليل، وال 
ه الفهم واإلذعان، فإنَّ املفهوم  ه العقول واألذهان، ويمجُّ يروي الغليل، تردُّ
من التعليل املذكور أن يكون وجه كون القول قول رب املال حتقق االلتزام 
للامل بالكفالة يف احلال، وكون ما يدعيه الكفيل من املوافاة ادعاء للخالص 
بعد اشتغال ذمته باملطالبة، كام إذا ادعى أحٌد عىل آخر مااًل فأقرَّ املدعى عليه 
وال  املدعي،  قول  هناك  القول  فإنَّ  اإلبراء،  أو  األداء  ادعى  أنَّه  إال  بالدين، 
يسمع كالم املدعى عليه إال بحجٍة، وال يذهب عىل ذي مسكٍة أنَّ األمر فيام 
نحن فيه ليس كذلك، فإنَّ الكفالة إنام تكون سبًبا لوجوب املال يف احلال لو 
املوافاة  فدعوى  النفس،  موافاة  بعدم  معلَّقة  أهنا  واملفروض  زة،  منجَّ كانت 

من رب املال دعوى لتحقق الكفالة باملال يف احلال، والبينة عىل املدعي.

املوافاة يف ذلك  البينة عىل عدم  بإقامة  الطالب  تكلف  أن  قلَت: هل  إن 
اليوم، والعدم نفٌي، والنفي ال يمكن إثباته؟

يشٍء،  عدم  عىل  امرأته  طالق  رجل  علَّق  إذا  أنَّه  ترى  أال  نعم؛  قلُت: 
ما  العدم، عىل  البينة عىل ذلك  إقامة  فإنَّه جيب عليها  املرأة طالقها،  فادعت 
النفي  »بينة  قيل:  والنظائر«، حيث  »األشباه  القضاء من  كتاب  إليه يف  أشري 

ينظر: فتاوى قاضيخان ))/)))(.  (((
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غري مقبولة إال يف عرٍش؛ فيام علق طالقها عىل عدم يشٍء، فشهدا بالعدم«)))، 
انتهى.

الذي  البيان،  نطاق  إحاطة  عن  يضيق  مما  ذكره  الذي  التعليل  ففساد 
يمكن أن يصار إليه يف تعليله أن يقال: إنام يكون القول قول رب املال ألنَّ 
الكفيل يدعي املوافاة، وهو أمٌر حادث خالف الظاهر، ورب املال بإنكاره 
متمسك باألصل الذي هو عدم املوافاة، والقول يف أمثال ذلك كله قول من 
الكفيل  الالزم مما ذكر كون  فإنَّ  فاسًدا،  ُيرى  أيًضا  أنَّه  إال  بالظاهر،  يتشبَّث 
مدعًيا صورًة، ورب املال منكٌر يف الصورة ال يف املعنى، فإنَّ املنكر يف املعنى 
هو الكفيل، فإنَّه يدعي املوافاة، ]..[))) ينكر الكفالة باملال عىل ما أسلفناه، 
للمعنى  اق  احُلذَّ عند  واالعتبار  الكفالة،  يدعي  ذلك  بإنكاره   (((]..[ ورب 
من  املنقول  وبالقيد  حمصورٍة،  غري  معترباٍت  يف  ر،  تقرَّ ما  عىل  الصورة  دون 
»املحيط« يندفع اإلشكال، وتتضح حقيقة احلال، فإنَّ املغروس أنَّ من علَّق 
بالنفس  الكفيل  عىل  وجيب  بالنفس،  كفيل  املوافاة  عدم  عىل  املالية  كفالته 
تسليم نفس املكفول بنفسه إىل الطالب، فاملوافاة التي هي عبارة عن التسليم 
زة التي كانت بالنفس، مع قطع  مما يمكن املنازعة فيه، بناًء عىل الكفالة املنجَّ
النظر عن كونه رشًطا للكفالة املالية)))، أال ترى أنَّه لو مل يكن كفالة صحيحة 
مالية معلَّقة ووقع النزاع يف تسليم النفس، فالقول فيه للمكفول له يف إنكاره، 

ومل يكن هذا من الصور التي ُترك فيها االعتبار جلانب الصورة.

ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم ))/87)(.  (((
حيسن هنا إضافة حرف الواو؛ ألجل السياق.  (((

حيسن هنا إضافة كلمة: »املال«؛ ألجل السياق.  (((
ينظر: املبسوط للرسخيس )9)/)7)(، جممع األهنر لدماد أفندي ))/8))(.  (((
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قوله  ُيقبل  إنام  األمناء  من  أمثاله  وكذا  ])/أ[  املوَدع  أن  اعلم  ثم  هذا؛ 
بسبب  االعرتاف  كالمهم  ن  يتضمَّ مل  إذا  والتسليم  الردِّ  دعوى  يف  بيمينه 
التضمني، كام إذا ادعى املوَدع ردَّ ]عىل[))) الوديعة عىل نفس املوِدع بنفسه، 
ن كالمهم ذلك، إال أنه إذا ادعى ما يكون سبًبا لرباءة ذمته فال  أما إذا تضمَّ
إىل  ردها  أنه  ادعى  إذا  كام  البينة،  إقامة  عليهم  جتب  بل  هناك،  قوهلم  يقبل 
الغري  إىل  الغري  مال  ردَّ  إليه؛ ألنَّ  بدفعها  أمره  املوِدع  وأنَّ  املوِدع،  فالن غري 
سبٌب للضامن، وقد اعرتف به، ثم إنَّه بدعوى اإلذن يدعي املربئ، واملوِدع 
منها  املعتربات،  من  كثرٍي  يف  ذلك  عىل  ُنصَّ  بيمينه،  للمنكر  والقول  ينكر، 
»التتارخانية«، ]فإن[))) قيل فيها: »يف »الرساجية«: قال املستوَدع أمرتني أن 

به املوِدع، ضمن إال ببيِّنٍة«))). أدفع الوديعة إىل فالٍن، ودفعتها إليه، وكذَّ

ومنها »األشباه والنظائر«، فإنَّه قال فيها: »القول للموَدع يف دعوى الردِّ 
يف   (((]...[ إليه،  ودفعت  فالن،  إىل  بدفعها  أمرتني  قال:  إذا  إال  واهلالك، 
ليىل)))  أيب  البن  خالًفا  أصحابنا،  عند  ضامٌن  واملوَدع  لرهبا،  فالقول  األمر، 

.(6(» كذا يف آخر الوديعة من األصل ملحمٍد ،

لعلها زائدة أقحمت وهًما.  (((
لعل الصواب: »فإنَّه«.  (((

ينظر: الفتاوى التتارخانية )6)/))(.  (((
به  سقطت يف األصل، والساقط كام يف األشباه والنظائر البن نجيم ))/7))(: » وكذَّ  (((

رهبا«.
الكويف:  األنصاري  بالل  ابن  داود(  )وقيل:  يسار  ليىل  أيب  بن  الرمحن  عبد  بن  حممد   (((
لبني  ثم  أمية،  لبني  بالكوفة  واحلكم  القضاء  ويل  الرأي.  أصحاب  من  فقيه،  قاٍض، 
العباس. له أخبار مع اإلمام أيب حنيفة وغريه. ولد سنة: ))7(، وتويف سنة: )8))(. 

ينظر: وفيات األعيان البن خلكان ))/79)(، الوايف بالوفيات ))/)8)(.
ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم ))/7))(.  (6(
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الوديعة  دفع  أنَّه  املوَدع  ادعى  إذا  كام  املسألة،  أمثال هذه  احلال يف  وكذا 
ق إال ببيِّنٍة عن أيب حنيفة  إىل أجنبيٍّ للرضورة؛ لدفع احلريق ونحوه، ال يصدَّ

.(((
 وحممد 

وذكر يف »العدة«: »إن علم أنَّه وقع احلريق يف بيته ُقبل قوله، وإال فال«)))، 
انتهى.

وهذا من جهة أنَّ املدعى عليه لقبول قوله بيمينه أنَّ يتمسك بالظاهر كام 
، فبوقوع احلريق يف بيته يكون الظاهر ما يدعيه. مرَّ

ها إىل مكاهنا فهلكت،  أنَّه استعملها ثم ردَّ قلُت: وكذلك لو أقرَّ املوَدع 
ثم  الضامن  بوجوب  أقرَّ  ألنَّه  ذلك؛  بالبينة  يثبت  أن  إال  الردِّ  يف  ق  يصدَّ ال 

ادعى الرباءة، كذا يف »الفصول العامدية«))).

من  يشٍء  يف  أرها  مل  مسألة  األصل  هذا  عىل  ج  خيرَّ أن  وينبغي  قلُت: 
أنَّه  آخر  عىل  أحٌد  ادعى  إذا  ما  وهي  ا،  جدًّ الوقوع  كثرية  لكنها  املعتربات، 
إال  املبلغ،  ذلك  بأخذ  عليه  املدعى  فأقر  الرشوة،  بطريق  كذا  مبلغ  إليه  دفع 
فدفعته  فالن،  إىل  أدفعه  ألن  إيلَّ  دفعه  ذلك،  يف  رسواًل  كنت  إين  قال:  أنَّه 
دفعه  أنَّه  يف  املدعي  عىل  البينة  جتب  فهل  الرسالة،  أمر  املدعي  وأنكر  إليه، 
بطريق  إليه  دفعه  أنَّه  يف  عليه  املدعى  عىل  جتب  أو  لنفسه،  عليه  املدعى  إىل 

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة ))/9))(، الفتاوى اهلندية ))/0))(.  (((
قد يكون املراد عدة املفتني لنجم الدين النسفي، أشار له حاجي خليفة يف كشف الظنون   (((

))/0)))(، وعدة املفتني لنجم الدين النسفي مل أقف عليه خمطوًطا أو مطبوًعا.
أفندي  اهلل  الفتاوى وهو خمطوط بمكتبة فيض  البخاري يف خالصة  هذا وعزى طاهر 
برقم )))0)()ل: 60)، )6)(، وابن مازة يف املحيط الربهاين ))/9))(، والدهلوي 

يف التاتارخانية )6)/9( النص املذكور للمنتقى للحاكم الشهيد.
ينظر: الفصول العامدية )ل: )))(، وهو خمطوط باملكتبة األزهرية برقم )7))))(.  (((
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الرسالة؟ فهذا أمٌر مشِكٌل غاية اإلشكال، وإين ابتليُت هبذه املسألة مراًرا يف 
واألجناد،  العساكر  قضاء  يف  الرفيع  الديوان  يف  ذلك  بعد  ثم  البالد،  قضاء 
عىل  البينة  وجتب  الرسالة،  أمر  يف  عليه  املدعى  ق  يصدَّ أن  ببايل  خيطر  وكان 
ر يف موضعه أنَّه إذا وقع االختالف بني رب املال واآلخذ يف  املدعي؛ ملا تقرَّ
املال، إال أهنام اختلفا يف  أنَّه أخذه بإذن ربِّ  طريق األخذ، فإنَّ القضاء عىل 
قال  التضمني،  قرًضا، وأراد  أنَّه أخذه  املدعي  يدعي  بعد ذلك، كأن  طريقه 
، فالقول قول اآلخذ، وجتب  اآلخذ: دفعه بطريق الوديعة، فهلك من غري تعدٍّ
البينة عىل رب املال)))، بخالف ما إذا وقع االختالف يف أصل اإلذن، كأن 

ادعى ربُّ املال غصًبا، واآلخذ وديعًة، فإنَّ القول حينئٍذ قول ربِّ املال))).

أخذه  أنَّه  عىل  التفاقهام  األول؛  قبيل  من  املذكورة  املسألة  أنَّ  والظاهر 
الضامن،  الوديعة يف عدم وجوب  بمنزلة  إنَّه  يقول  املال، واآلخذ  بإذن ربِّ 
استقرَّ  أنَّه  إال  عيه.  يدَّ من  عىل  جتب  والبينة  الضامن،  ينكر  من  قول  والقول 
أنَّه  يف  البينة  عليه  وجيب  املال،  بذلك  املِقرُّ  يطالب  أنَّه  عىل  ذلك  بعد  رأيي 
كان رسواًل يف ذلك، فإنَّه بإقراره بدفع مال غريه إىل غري صاحبه أقرَّ بسبب 
وجوب الضامن، إال أنَّه بدعوى اإلذن بالدفع يدعي املربئ، واملدعي ينكره، 

فتأمل.

فقال  املوَدع،  وورثة  الطالب  اختلف  إذا  ما  ])/ب[  القبيل  هذا  ومن 
املوَدع،  موت  يوم  قائمًة  كانت  الورثة:  وقالت  جُمِْهاًل)))،  مات  إنَّه  الطالب: 

ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي ))/)7(، البناية للعيني )0)/)0)(.  (((

ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي ))/)7(، البناية للعيني )0)/)0)(.  (((
ِهاًل: أن ال يبني حال الوديعة  قال ابن غانم يف جممع الضامنات ))/87(: »معنى موته جمُْ  (((
ا إذا عرف الوارث الوديعة، واملودع يعلم أنَّه يعلم  وكان يعلم أن وارثه ال يعلمها، أمَّ

ومات ومل يبني، فال جتهيل«.
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الوديعة  ألنَّ  الصحيح؛  يف  للطالب  فالقول  هلكت،  ثم  معروفًة  وكانت 
صارت دينًا يف الرتكة ظاهًرا، فال ُيقبل قول الورثة))).

ثنا الوديعة يف حياته، مل ُيقبل قوهلم))). ولو  وكذا إذا قال الورثة: ردَّ مورِّ
برهنوا عىل أنَّه قال يف حياته: رددهتا، ُيقبل هذا))).

يف  إال  ليس  البينة-  وجوب  -وهو  احلكم  هذا  أنَّ  ُيعلم  أن  جيب  ولكنه 
و]بقي[)))  -بالكرس-  املوِدع  مات  إذا  ا  أمَّ -بالفتح-،  املوَدع  موت  صورة 
هو  الذي  املوِدع  إىل  الوديعة  ردَّ  أنَّه  -بالفتح-  املوَدع  فادعى  املال،  ربُّ 
البينة؛  بإقامة  ]حيلف[)6)  وال  بيمينه،  ق  يصدَّ فهو  حياته  حال   (((]...[ ربُّ 
يتفاوت األمر  املال، ومل  ألنَّه منكٌر للضامن، كام كان كذلك حال حياة ربِّ 

بموته)7).

وكذا احلال يف سائر األمناء، من املستأجر واملستبضع وغريمها، وقد نصَّ 
األمانة  إيصال  ادعى  إذا  أمنٍي  »كل  قال:  حيث  املفتي«  »معني  يف  ذلك  عىل 
ادعيا  إذا  ، والوكيل والناظر  الردَّ ادعى  إذا  ُقبل قوله، كاملوَدع  ها  إىل مستحقِّ
ها أو بعد موته، إال  الرصف إىل املوقوف عليهم، سواء كان يف حياة مستحقِّ

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة ))/0))(، حاشية ابن عابدين )8/)))(.  (((
ينظر: كامل الدراية لإلزمريي )90/8)(، الفتاوى اهلندية ))/0))(.  (((
ينظر: كامل الدراية لإلزمريي )90/8)(، الفتاوى اهلندية ))/0))(.  (((

كذا يف األصل، ولعل الصواب:»وهو«.  (((
حيسن هنا إضافة كلمة: »املال«؛ ألجل السياق.  (((

كذا يف األصل، ولعل الصواب: »يكلَّف«.  (6(
ينظر: املبسوط للرسخيس )))/)8(، العناية رشح اهلداية للبابريت )6/9))(.  (7(
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الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت املوكل أنَّه قبضه ودفع له يف حياته 
مل يقبل إال ببينة، والفرق يف الوالواجلية، كذا يف الفوائد الزينية«))).

ومقتىض هذا األصل األصيل أن جتب البينة عىل األب إذا أنفق مال ولده 
اإلنفاق،  مورًسا وقت  كان  أباه  أنَّ  وادعى  ولده  نفسه، فحرض  الغائب عىل 
الغري سبٌب للضامن،  إنفاق مال  اليسار، وادعى اإلعسار، فإنَّ  وأنكر األب 
تربئة  إىل  حمتاٌج  فاألب  ]العسار[)))،  حال  يف  ولده  مال  األب  أنفق  إذا  إال 

ساحته بعد ظهور سبب الضامن))).

حال  معرًسا  كان  فإن  احلال،  م  حيكَّ أنَّه  الفصولني«  »جامع  يف  وذكر 
احلال  حتكيم  فإنَّ  فيه،  ما  خيفى  وال  فال)))،  وإال  األب،  ق  يصدَّ اخلصومة 
يف  الظاهر  كون  يعارضه  وذلك  بالظاهر،  واالحتجاج  االستدالل  مرجعه 

إنفاق مال الغري هو الضامن.

بابن  املعروف  إبراهيم  بن  لدرويش  املفتي؛  معني  املراد:  يكون  قد  به.  للمراد  أهتِد  مل   (((
يكون  أن  ويتعذر  مطبوًعا.  أو  خمطوًطا  عليه  أقف  ومل   )7(( )ت:  احلنفي  الصباح 
املراد: معني املفتي للرتمتايش احلنفي )ولد سنة: 9)9هـ، وتويف سنة: )00)هـ( وفرغ 
أو  006)هـ(،  )ت:  احلنفي  الطباخ  البن  املفتي  معني  أو  ))98هـ(،  سنة:  تأليفه  من 
املؤلف.  وفاة  بعد  املذكورات  لكون  0)0)هـ(  )ت:  احلنفي  لألسكويب  املفتي  معني 
ينظر: كشف الظنون حلاجي خليفة ))/6)7)(، األعالم للزركيل )9/6))(، هدية 

العارفني للباباين ))/))(، ))/))(.
هذا وقد عزى دماد أفندي يف جممع األهنر ))/)))( هذا النص إىل التنوير للرتمتايش، 

وعزاه صاحب التنوير ))/8))( إىل األشباه والنظائر البن نجيم ))/)))(.
كذا يف األصل، ولعل الصواب: »اإلعسار«.  (((

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة ))/)8)(، كامل الدراية لإلزمريي )7/)0))  (((
ينظر: حاشية القرماين عىل جامع الفصولني )ل: )))(، خمطوط باملكتبة األزهرية برقم   (((

.)(9(((
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قال:  إذا  الراعي  أنَّ  وغريه)))  »البزازية«)))  يف  ذكر  ما  القبيل  هذا  ومن 
البينة؛ ألنَّ  خفت املوت فذبحُتها، وأنكره املالك، فالقول له، وعىل الراعي 
ادعاه من خوف موته دعوى للخالص  الغري سبب للضامن، وما  ذبح غنم 

من عهدة الضامن.

وال خيفى عىل املتأمل اخلبري، الناقد البصري أنَّه خرج عن هذا األصل ما 
يف مفتتح كتاب اإلقرار من »اخلالصة« حيث قيل فيه: »رجل صبَّ زيًتا أو 
فأرة  فيها  وقعت  فقال:  ذلك،  يف  له  فقيل  الشهود،  ]ملعاينة[)))  لرجل  دهنًا 
يشهدوا  أن  للشهود  يسع  والذي  الضامن،  ينكر  ألنَّه  قوله؛  فالقول  وماتت، 
عىل الصبِّ فحسب، وال يسعهم أن يشهدوا عىل أنَّه ليس بنجس. ولو عمد 
أن  وللشهود  ق،  يصدَّ ال  ميتة،  هو  قال:  ثم  فاستهلكه،  السوق  يف  حلٍم  إىل 
يشهدوا عىل كونه ذكيًة بحكم احلال. واختلف األئمة، وأفتى القايض اإلمام 
أنَّه ال يضمن. قلُت: هذا ُيشِكل بمسألة االستحسان: رجل قتل رجاًل، فلام 
قناه يف ذلك  ، فإنَّه ال ُيسمع. قال: لو صدَّ ُطلب منه القصاص قال: إنَّه ارتدَّ
الدم  وأمر  قة،  متحقِّ  (((]..[ بني  العداوة  ألنَّ  العداوة؛  باب  فتح  إىل  يؤدِّي 
قتلُته ألنه قتل أيب، ال ُيسمع ذلك عنه«)))،  املال. ولو قال:  عظيم، بخالف 

انتهى.
ينظر: الفتاوى البزازية ))/)6)(.  (((

ينظر: جممع الضامنات البن غانم ))/))(، الفتاوى اهلندية ))/87)(.  (((
كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف خالصة الفتاوى لطاهر البخاري، وهو خمطوط   (((

بمكتبة فيض اهلل أفندي برقم )))0)( )ل: 00)(: »بمعاينة«.
البخاري، وهو خمطوط  الفتاوى لطاهر  سقطت من األصل، والساقط كام يف خالصة   (((

بمكتبة فيض اهلل أفندي برقم )))0)( )ل: 00)(: »الناس«.
برقم  أفندي  اهلل  فيض  بمكتبة  خمطوط  وهو  البخاري،  لطاهر  الفتاوى  خالصة  ينظر:   (((

)))0)( )ل: 00))
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الزيت  صبِّ  صورة  يف  احلكم  يكون  أن  املذكور  األصل  مقتىض  أقول: 
عنه  للضامن، وهو صدر  الغري سبٌب  مال  بيمينه؛ ألنَّ إضاعة  عدم تصديقه 
ظاهًرا، ودعوى وقوع الفأرة فيه دعوى للمربئ، فال حيتاج يف املسألة الثانية 

إىل االستحسان، كام ال خيفى عىل أصحاب اإلذعان.

ثم اعلم أنَّه ال ]6/أ[ خيفى عىل من له هبذا الفنِّ مساس، وال يذهب عىل 
املبنية عىل األصل املذكور  بالفروع أوىف استئناس، من املسائل  من استأنس 
بل  ال  فقال:  فهلكت،  وديعًة،  درهم  ألف  منك  أخذُت  قال:  من  قيل:  وما 
مل  فقال: غصبَتها،  أعطيَتها وديعًة،  قال:  فهو ضامن))). وإن  أخذهَتا غصًبا، 
يضمن)))، والفرق أنَّ يف الفصل األول أقرَّ بسبب الضامن، وهو األخذ، ثم 
ادعى ما يربئه، وهو اإلذن، واآلخر ينكره، فالقول له مع اليمني، ويف الثاين 
أضاف الفعل إىل غريه، وهو يدعي عليه بسبب الضامن وهو الغصب، فكان 

القول ملنكره مع اليمني.

قوا))) بني هذه الصورة وبني ما إذا قال: أخذهتا منك وديعًة،  م فرَّ إال أهنَّ
وقال ربُّ املال أقرضُتك، حيث قالوا: إنَّ يف هذه الصورة يكون القول للمِقرِّ 
وإن أقرَّ باألخذ، وجه الفرق أنَّ املِقرَّ يف الصورة السابقة أقرَّ بسبب الضامن، 
فكان  ذلك،  أنكر  له  واملَقرُّ  اإلذن،  وهو  املربئ،  ادعى  أنَّه  إال  األخذ،  وهو 
عىل  اتفقا  الصورة  هذه  ويف  مشبًعا.  ذلك  أسلفنا  ما  عىل  املنكر  قول  القول 
األخذ باإلذن، فالقرض أيًضا يكون بإذن ربِّ املال كالوديعة، هناية األمر أنَّ 

للكاساين  الصنائع  بدائع   ،)(0(/(( للجصاص  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (((
.)((7/7(

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة ))/8))(، اجلوهرة النرية للحدادي ))/)))(.  (((
ينظر: املبسوط للرسخيس )))/8))(، جممع الضامنات البن غانم ))/)7)(.  (((
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ربَّ املال ادعى أخًذا مأذوًنا يكون سبب الضامن، وهو أخذ القرض، واملِقرُّ 
أنكر ذلك، فالقول للمِقرِّ الذي هو املنكر.

باألخذ  اإلقرار  بني  السابق  الفرق  عن  »العناية«  صاحب  أفصح  وقد 
وديعة  درهم  ألف  منك  أخذت  آلخر:  قال  »ومن  قال:  حيث  والعطاء 
فهلكت، فقال: ال بل أخذهَتا غصًبا، فهو ضامن، وإن قال: أعطيَتها وديعة، 
فقال: غصبَتها، مل يضمن، والفرق أن يف الفصل األول أقرَّ بسبب الضامن، 
القول  فيكون  ينكره،  واآلخر  اإلذن،  وهو  يربئه،  ما  ادعى  ثم  األخذ،  وهو 
سبب  عليه  يدعي  الغري  وذلك  غريه،  إىل  الفعل  أضاف  الثاين  ويف  قوله، 
الضامن، وهو الغصب، فكان القول ملنكره مع اليمني. ]والغصب[))) يف هذا 
يكون  ال  إليه  والدفع  اإلعطاء  قائل:  قال  فإن  كاإلعطاء.  والدفع  كاألخذ، 
ذلك  اقتىض  ولو  يديه،  بني  والوضع  بالتخلية  يكون  قد  فنقول:  بقبضه،  إال 
فاملقتىض ثابت رضورًة، فال يظهر يف انعقاد سبب الضامن، وهذا بخالف ما 
إذا قال: أخذهُتا منك وديعًة، وقال اآلخر: ال بل قرًضا، حيث يكون القول 
ام توافقا هنالك عىل أنَّ ]...[))) اإلذن إال أنَّ املَقرَّ  للمِقرِّ وإن أقرَّ باألخذ؛ ألهنَّ

]...[))) يدعي سبب الضامن وهو القرض، وهو ينكره فيفرتقان.

 :((7(/8( للبابريت  اهلداية  رشح  العناية  يف  كام  الصواب  ولعل  األصل،  يف  كذا   (((
»والقبض«.

سقطت من األصل، والساقط كام يف العناية رشح اهلداية للبابريت )8/)7)(: »األخذ   (((
كان باإلذن«.

سقطت من األصل، والساقط كام يف العناية رشح اهلداية للبابريت )8/)7)(: »له«.  (((
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هي  فالن:  فقال  فأخذهتا،  فالن،  عند  يل  كانت  األلف  هذه  قال:  وإن 
فالقول  ينكر،  استحقاًقا عليه، وهو  باليد وادعى  أقر  يأخذها؛ ألنَّه  فإنَّه  يل، 

للمنكر«))).

تستغني  ال  كلٍّ  وضابط  وإذعانه،  حفظه  من  بدَّ  ال  أصيٌل  أصٌل  فهذا 
يقرَّ  مل  فإن  األخذ  جهة  يف  اختلفا  إذا  ام  أهنَّ وهو  وإتقانه،  ضبطه  عن  القضية 
املِقرُّ باألخذ والقبض بل أسند الفعل لغريه، وادعى املدعي األخذ املضمون، 

فالقول للمِقرِّ مع يمينه))).

وإن أقرَّ باألخذ إال أنَّه ادعى أنَّه كان مأذوًنا فيه غري مضموٍن، بأن ادعى 
أنَّه كان وديعًة أو عاريًة أو إجارًة أو غري ذلك، وأنكر ربُّ املال اإلذن، فقال: 

إنَّه كان غصًبا، فالقول لربِّ املال))).

وأنكر  ضامًنا،  أو  متلًُّكا  ادعى  أحدمها  أنَّ  إال  اإلذن  عىل  اتفقا  و]..[))) 
اآلخر ذلك، فالقول ملن ينكره))).

أو  قرًضا  كان  أنَّه  أحدمها  ادعى  بأن  واملضارب  املال  ربُّ  اختلف  فإن 
بضاعًة أو مضاربًة، وادعى املضارب أنَّه كان قرًضا، فالقول يف هذه الصورة 
ليكون  القرض  يدعي  إنَّام  الصورة  هذه  يف  املضارب  ألنَّ  املال؛  ربِّ  قول 
لنفسه ال يرشكه  املدفوعة ملًكا  الدراهم ]6/ب[  الربح احلاصل هبذه  مجيع 

ينظر: العناية رشح اهلداية للبابريت )8/)7)، 76)(.  (((
ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )8/7))(، اجلوهرة النرية للحدادي ))/)))(.  (((

ينظر: املبسوط للرسخيس )9)/7)(، اجلوهرة النرية للحدادي ))/)))(.  (((
حيسن هنا إضافة: »إن«؛ ألجل السياق.  (((

ينظر: التجريد للقدروي )7/)66)(، املحيط الربهاين البن مازة )7/)))(.  (((
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فالقول  له،  كله  يكون  أن  ينكر  املضاربة  بدعوى  املال  وربُّ  املال،  ربُّ  فيه 
للمنكر مع يمينه))).

وإذا كان األمر بالعكس، بأن ادعى رب املال قرًضا، واملضارب بضاعًة 
إنام يدعي  املال  أنَّ ربَّ  الظاهر  فالقول للمضارب حينئٍذ؛ ألنَّ  أو مضاربًة، 
، ومقصود  يف هذه الصورة كون املال قرًضا ألنَّه هلك يف يد املضارب بال تعدٍّ
تضمينه، إذ احلكم يف القرض ذلك، واملضارب بدعوى البضاعة واملضاربة 

منكٌر لوجوب الضامن عليه))).

املضاربة  كتاب  أوائل  يف  خان  قايض  اإلمام  ذكرنا  بام  أفصح  ولقد 
وقال  بضاعًة،  إليك  دفعُت  املال:  رب  قال  »ولو  قال:  حيث  »فتاواه«  من 
مضاربة  أهي  سواء  درهم،  وبامئة  بالنصف،  مضاربًة  بل  ال  املضارب: 
من  عليه  يستحقُّ  الربح  ألنَّ  املال؛  لربِّ  القول  كان  فاسدة،  أو  صحيحة 
مضاربة،  دفعته  املال:  ربُّ  وقال  أقرضني،  املضارب:  قال  لو  وكذا  جهته. 
املال،  متليك  عليه  يدعي  املضارب  ألنَّ  املال؛  لربِّ  القول  كان  بضاعة،  أو 
والبينة للمضارب. ولو قال ربُّ املال: أقرضتك، وقال املدفوع إليه: ال بل 
بعدما  الضامن  عليه  يدعي  املال  ربَّ  ألنَّ  للمضارب؛  القول  كان  مضاربة، 

اتفقا أنه أخذ املال بإذنه، والبينة بينة ربِّ املال«)))، انتهى.

مراًرا  ذكرته  ما  إىل  إشارة  بإذنه«)))  املال  أخذ  أنَّه  اتفقا  »بعدما  وقوله: 
األخذ  عىل  االتفاق  وقع  إذا  الضامن  ينكر  من  قول  القول  جيعل  إنام  أنَّه  من 

ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )0/6))(، املحيط الربهاين البن مازة )87/8)(.  (((

ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )0/6))(، املحيط الربهاين البن مازة )87/8)(.  (((
ينظر: فتاوى قاضيخان ))/7(.  (((
ينظر: فتاوى قاضيخان ))/7(.  (((
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ا إذا أنكر ربُّ املال اإلذن رأًسا، فادعى الضامن  املأذون، كام فيام نحن فيه، أمَّ
فيه قول  فالقول  الضامن بدعوى أخٍذ مأذوٍن،  بناًء عىل ذلك، وأنكر اآلخذ 

ربِّ املال عىل كل حال.

وقد ذكر الشيخ أكمل الدين))) املسألة األخرية من املسألة املذكورة يف» 
املضاربة،  واملضارب  القرض،  املال  ربُّ  ادعى  »ولو  قال:  حيث  اخلانية«، 
املال،  لربِّ  والبينة  ينكر،  وهو  األخذ،  عىل  التفاقهام  للمضارب؛  فالقول 
بعض  من  املفهوم  ألنَّ  الضامن«)))؛  ُتثبت  أل]..[)))  أقاماها  إن   (((]..[
املعتربات أن ال يكون احلكم املذكور عىل إطالقه، بل يكون مقيًَّدا بام إذا وقع 
فإنَّه  املضارب،  به  أن يعمل  بعينه من غري  املأخوذ  املال  االختالف يف هالك 
واآلخر  قرًضا،  املال  ادعى ربُّ  »ولو  »حميطه«:  الرسخيس))) يف  اإلمام  قال 

باألدب.  عارف  احلنفية،  بفقه  عالمة  البابريت:  حممود  بن  حممد  بن  حممد  اهلل،  عبد  أبو   (((
اجلامع  تلخيص  )رشح  كتبه:  من  ببغداد(.  ُدجيل  أعامل  من  )قرية  بابريت  إىل  نسبته 
األنوار(. ولد سنة: )))7هـ(،  اهلداية(، و)رشح مشارق  الكبري(، و)العناية يف رشح 
وتويف سنة: )786هـ(. ينظر: النجوم الزاهرة البن تغري بردي)))/)0)(، الفوائد 

البهية للكنوي ))/)9)(.
حرف   )(8(/8( للبابريت  اهلداية  رشح  العناية  يف  كام  والساقط  األصل؛  من  سقطت   (((

الواو.
سقطت من األصل، والساقط كام يف العناية رشح اهلداية للبابريت )8/)8)( هنَّا.  (((

ينظر: العناية رشح اهلداية للبابريت )8/)8)(.  (((
حلب،  يف  مدة  أقام  احلنفية.  أكابر  من  فقيه  الرسخيس:  الدين  ريض  حممد،  بن  حممد   (((
وتعصب عليه بعض أهلها فسار إىل دمشق، وتويف فيها. من كتبه: )املحيط الرضوي(، 
الرضوية(، و)الوسيط(، و)الوجيز(،  )املحيط(، و)الطريقة  باسم  وثالثة كتب أخرى 

مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: ))7)هـ(.
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املضاربة، فإن عمل املضارب فهو ضامن، وإن مل يعمل حتى هلك يف يده ال 
ضامن عليه«)))))).

قال:  إذا  أنَّه  »املحيط«  يف  ذكر  ما  املذكور  التقييد  يف  املسألة  هذه  ويشبه 
مل  إن  عليه  ضامن  فال  غصبتها،  املالك:  وقال  وهلكت،  دابتك  »أعرتني 

يركبها، وإن كان قد ركبها فهو ضامن«))).

ووجه ذلك -عىل ما سنح يف البال الفاتر، والعلم عند اهلل سبحانه- أنَّه 
املِقرِّ سبب الضامن ظاهًرا،  يف صورة هالك املال املأخوذ بعينه مل يتحقق من 
املِقرَّ ينكر، بخالف ما إذا  بأنَّ  فلو ضمن لكان بسبب القرض، وقد عرفت 
فإنَّ الترصف  اهلالك بدله،  ]عمل[))) به ورصفه إىل بعض املصارف، فكان 
يف مال الغري سبب للضامن ظاهًرا، وإن كان أخذه باإلذن، إال يف املضاربة، 
ذمته  اشتغال  بعد  املربئ  يدعي  املضاربة  بطريق  األخذ  كون  بدعوى  فاملِقرُّ 
يمينه، ويقاس عليه  للمنكر مع  ينكره، والقول  املال  بالضامن، وربُّ  ظاهًرا 

مسألة الدابة أيًضا.

وقد أشار اإلمام برهان الدين يف »حميطه« إىل املسائل التي ذكرها قايض 
ف وربح: أقرضتني  خان وزاد، حيث قال: »وإذا قال املضارب بعدما ترصَّ
مضاربًة  إليك  دفعته  املال:  ربُّ  وقال  يل،  كله  فالربح  فيه،  فربحت  املال 

منها  عدة،  نسخة  له  خمطوط  وهو  الرسخيس،  الدين  لريض  الرضوي،  للمحيط  يشري   (((
بالواليات  برنستون  مكتبة  ونسخة   ،)((7( برقم  باهلند  رامبورا  رضا  مكتبة  نسخة 
بأهبا،  خالد  امللك  جامعة  يف  بعضه  حقق  وقد   ،)(69(( برقم  األمريكية  املتحدة 

وجامعة أم القرى.
ينظر: الذخرية الربهانية البن مازة )))/6)(.  (((

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة ))/67)(.  (((
تكررت يف األصل.  (((
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مل  أين  إال  مضاربًة  إليك  دفعته  قال:  أو  بضاعًة،  دفعته  قال  ]و[)))  بالثلث، 
أسمِّ لك ربًحا، أو قال: ربح مائة، فإن القول يف ذلك كله قول ربِّ املال«)))، 

انتهى.

تستغربه  املقام،  هذا  يف  عجيًبا  كالًما  الدين  برهان  ]7/أ[  لإلمام  إنَّ  ثم 
إيلَّ مضاربًة، وقال  دفعَته  املضارب:  قال  قال: »وإذا  فإنَّه  العقول واألفهام، 
اختلفا  أهنام  بيَّنا  ملا  املال؛  ربِّ  قول  فالقول  قرًضا،  إليك  دفعُته  املال:  ربُّ 
هلك  إن  ينظر:  هذا  بعد  املضارب  يد  يف  املال  هلك  فإن  العقد،  نوع  يف 
العمل  قبل  ضمن  لو  املضارب  ألنَّ  املضارب؛  عىل  ضامن  فال  العمل  قبل 
القبض  أنَّ  عىل  تصادقا  وقد  عمل،  منه  يوجد  مل  ألنَّه  بالقبض؛  يضمن  إنام 
بإذن  كان  متى  والقرض  قرًضا،  أو  مضاربًة  إليه  دفعه  املال،  ربِّ  بإذن  كان 
صاحب املال ال يوجب عىل القابض ضامًنا إال بالقبض، ومل يثبت القرض ملا 
أنكر املضارب القرض، وهذا نظري ما قال يف كتاب الوديعة: إذا قال املوَدع 
هلك  وقد  قرًضا،  بل  ال؛  املال:  ربُّ  وقال  املال،  هذا  وديعًة  منك  أخذُت 
املال يف يده قبل العمل، ال ضامن عليه؛ ألهنام تصادقا أن القبض حصل بإذن 
املضارب  العمل كان  بعد  قرًضا، وإن هلك  أو  املال، أخذه وديعًة  صاحب 

انتهى. ضامنًا«)))، 

كذا يف األصل، ولعل الصواب: » أو «، كام يظهر من السياق.  (((
العلمية،  الكتب  دار  العزو وهي طبعة  اعتمدت عليها يف  التي  الطبعة  أقف عليه يف  مل   (((
ومل أجدها يف طبعة دار إحياء الرتاث العريب. والنص دون نسبته للمحيط يف حاشية ابن 

عابدين )8/)7)(.
مل أقف عليه يف الطبعة التي اعتمدت عليها يف العزو وهي طبعة دار الكتب العلمية، ومل   (((
أجدها يف طبعة دار إحياء الرتاث العريب. ومضمون النص منسوًبا للمحيط يف الفتاوى 

اهلندية ))/)))(.
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الغرابة أنَّ قوله: »ومل يثبت القرض« بعد قوله:  ب ]..[)))  التعجُّ ووجه 
»فالقول لربِّ املال«، يعني يف دعواه القرض؛ مما ال ُيفهمه معناه.

االختالف  صورة  يف  املذكور  الفرق  عىل  يِرُد  أنَّه  وهو  يشء؛  ههنا  بقي 
الواقع بني املِقرِّ وربِّ املال يف القرض والوديعة أهنا منقوضٌة بمسألة ذكرت 
يف »البزازية«، وهي قوله: »دفع آلخر عينًا، ثم اختلفا، فقال الدافع: قرٌض، 
ذكر من  ما  مقتىض  فإنَّ  انتهى.  الدافع«)))،  قول  القول  اآلخر: هديٌة،  وقال 
؛  املِقرِّ قول  ههنا  القول  يكون  أن  األصل-  من  د  ُمهِّ ما  -ونستدعي  الفرق 
واملقرُّ  مضموًنا،  قبًضا  يدعي  املال  ربَّ  إنَّ  ثم  اإلذن،  عىل  أيًضا  اتفقا  ام  ألهنَّ
وهو  اإلذن،  وراء  أمًرا  يدعي  الصورة  هذه  يف  املِقرَّ  أنَّ  الدفع  ووجه  ينكر. 
املال ينكر ذلك  إنكاره لوجوب الضامن عليه، وربُّ  التمليك، وينبني عليه 

األمر الزائد عىل اإلذن، فتأمل، فإنَّ املقام حملُّ كالٍم بعُد.
مسألٍة  عىل  إشكاٌل  يِرُد  أنه  وهو  يشٌء،  ببايل  خيتلج  ِقدًما  كان  قد  إنَّه  ثم 
هلذا  مناسبٍة  اخلانية«،  »الفتاوى  منها  املعتربة،  الكتب  أكثر  يف  رٍة  حمرَّ رٍة  مقرَّ
املقام، فأوردُت تلك املسألة ههنا مع التفصيل ]والرشع[)))، ]..[))) أرشت 
إىل ما يِرُد عليها من الطعن واجلرح، وهي قوهلم))): رجٌل قال لرجٍل: أخذُت 
منك ألًفا وديعًة، وألًفا غصًبا، فضاعت الوديعة، وهذه األلف غصب، يريد 
بذلك أن يدفع األلف الباقي لكونه ملك املَقرِّ له بعينه، وخيلص عن ضامن 
األلف اهلالك؛ لكونه أمانًة هلكت بغري تعدٍّ منه. وقال املَقرُّ له: ال؛ بل هلك 

حيسن هنا إضافة حرف الواو؛ ألجل السياق.  (((
ينظر: الفتاوى البزازية ))/8))(.  (((

كذا يف األصل، ولعل الصواب: »والرشح«.  (((
حيسن هنا إضافة حرف الواو؛ ألجل السياق.  (((

ينظر: فتاوى قاضيخان ))/99)(.  (((
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الذي  ماله  لكونه  املوجود  ]غري[)))  بذلك  يريد  الوديعة،  وبقيت  الغصب، 
نه األلف اهلالك أيًضا؛ ألنَّ حكم الغصب أن يضمنه  أودعه عند املِقرِّ ويضمِّ
، كان القول قول املَقرِّ له، ]يأخذه[))) األلف،  الغاصب وإن هلك بغري تعدٍّ

وُيلزم املِقرَّ ألًفا أخرى.
واإلشكال الوارد عىل هذه املسألة: أنَّ املِقرَّ بدعوى كون اهلالك وديعًة 
يدعي  العكس  بدعوى  له  واملَقرُّ  اهلالك،  األلف  ضامن  ينكر  غصًبا  والباقي 
القول قول  وجوب ضامنه، والقول للمنكر مع يمينه، فكان جيب أن يكون 
املِقرِّ مع يمينه. ال يقال: إنَّ املِقرَّ أسند األخذ إىل نفسه حيث فرض أن يقال: 
، ثم بدعوى  ر فيام مرَّ أخذُت منك ألًفا وديعًة، واألخذ سبب الضامن كام تقرَّ
املنكر عىل  والقول قول  ينكره،  له  واملَقرُّ  املربئ،  يدعي  املأخوذ وديعًة  كون 
ما هو املشهور، فذلك كان ]7/ب[ القول قول املَقرِّ له، حتى لو كان وضع 
وديعًة،  ألًفا  أعطيتني  يقول:  بأن  له  املَقرِّ  إىل  الفعل  استناد  صورة  يف  املسألة 
اإلمام  عنه  أفصح  ما  عىل  املِقرِّ  قول  القول  يكون  حاله،  عىل  املسألة  وباقي 
ما ذكرنا: »ولو  منوال  السابقة عىل  املسألة  بعد ذكر  قال  قايض خان، حيث 
وبقي  الوديعة،  فهلك  ألًفا،  منك  ]وغصب[)))  ألًفا،  أودعتني   : املِقرُّ قال 
شيًئا«)))؛  يضمنه  وال  األلف  له  املَقرُّ  يأخذ   ، املِقرِّ قول  القول  كان  الغصب، 
بطلوع  ينجيل  وضياؤه  اإلمعان،  عند  يندفع  مغالطة  ذكر  ما  نقول:  ألنَّا 
املِقرِّ  إىل  الفعل  إسناد  بني  املذكور  الفرق  فإنَّ  واإلذعان،  التحقيق  شموس 
النزاع بني  للمِقرِّ عند وقوع  القول  يقتيض كون  إنام  له  املَقرِّ  إىل  إسناده  وبني 
ههنا  واألمر  مضموٍن،  غري  أو  مضموًنا  الفعل  ذلك  كون  يف  له  واملَقرِّ  املِقرِّ 

كذا يف األصل!  (((
كذا يف األصل، ولعل اهلاء زائدة.  (((

كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف فتاوى قاضيخان ))/99)(: »وغصبُت«.  (((
ينظر: فتاوى قاضيخان ))/99)(.  (((
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ليس كذلك، فإهنام يتفقان عىل ]وجد فعالن[)))، أحدمها مضمون، واآلخر 
غري مضمون، وهي الوديعة، ثم يتنازعان يف الفعل اهلالك هل هو مضمون 
أم ال، وال داللة للفظ عىل ذلك أصاًل، بل جيب أن يكون القول قول منكر 

الضامن، واهلل املستعان، وعليه التكالن.

ثم اعلم أنَّ من املسائل املشاهبة للمسائل السابقة ما إذا أقرَّ املدعى عليه 
قول  فالقول  األجل،  يف  به  وكذِّ الدين،  يف  له  املَقرُّ  قه  وصدَّ ل،  املؤجَّ بالدين 
ذلك،  يف  له  املَقرُّ  وصدقه  إقراٌر،  بالدين  ]املِقّر[)))  اإلقرار  ألنَّ  له)))؛  املَقرِّ 
لكن  يمينه،  مع  للمنكر  والقول  أنكره،  له  فاملَقرُّ  دعوى،  ٌل  مؤجَّ إنَّه  وقوله 
به  لٍة وكذَّ ختلَّف احلكم املذكور يف مسألة الكفالة، وهي ما إذا أقرَّ بكفالٍة مؤجَّ
، قد أفصح عن هذا قول صاحب  املَقرُّ له يف األجل، فإنَّ القول فيها قول املِقرِّ
املَقرُّ  وقال  شهر،  إىل  مائة  عيلَّ  لك  آلخر:  قال  »ومن  قال:  حيث  »اهلداية« 
مائة  فالن  عن  لك  ضمنت  قال:  وإن  املدعي،  قول  فالقول  ٌة،  حالَّ هي  له: 
أنَّ  الفرق  الضامن. ووجه  قول  فالقول  ٌة،  له: هي حالَّ املَقرُّ  إىل شهر، وقال 
ا، وهو تأخري املطالبة إىل أجٍل، ويف الكفالة ما  املِقرَّ أقرَّ بالدين، ثم ادعى حقًّ
أقرَّ بالدين؛ ألنَّه ال دين عليه يف الصحيح، وإنام أقرَّ بمجرد املطالبة إىل أجل 
شهر، وألنَّ األجل يف الديون عارض، حتى ال يثبت إال برشٍط، وكان القول 
]ففرٌع[)))،  الكفالة  األجل يف  ا  أمَّ اخليار،  كام يف  الرشط  ]أثبت[)))  من  قول 

حيث يثبت بغري رشط عىل األصيل«، انتهى.

كذا يف األصل، ولعل الصواب:»وجود فعلني«.  (((
ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي ))/66)(، اجلوهرة النرية للحدادي ))/)))(.  (((

كذا يف األصل، ولعلها مقحمة.  (((
كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف اهلداية للمريغناين ))/96(: » أنكر«.  (((

كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف اهلداية للمريغناين ))/96(: »فنوٌع منها«.  (((
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تنبيه:

عون من إنفاق  اعلم أنَّ قبول قول الويصِّ واملتويل، وما شاكلهام فيام يدَّ
نفقة  بأن يكون  الظاهر،  هبم  إذا مل يكذِّ أموال األمانة إىل مصارفها الرشعية، 
به من له التكذيب رشًعا، كاليتيم وما يضاهيه، مبنيٌّ عىل األصل  املثل، وإن كذَّ
واملدعى  املعنى،  تعيني  العربة يف  العجالة، من كون  إليه يف هذه  أشري  الذي 
عليه للمعنى دون الصورة، فإهنم يف دعوى اإلنفاق وإن كانوا يدعون أمًرا 
والقول  أنفسهم،  عىل  الضامن  وجوب  ينكرون  املعنى  يف  أهنم  إال  عارًضا، 

للمنكر مع يمينه.

ا إذا ادعوا أهنم رصفوا مال أنفسهم  هذا إذا ادعوا رصف مال األمانة، أمَّ
األمانة،  مال  من  القدر  ذلك  يسرتدوا  أن  وأرادوا  الرشعية،  املصارف  إىل 
ومعنًى،  صورًة  الصورة  هذه  يف  يدعون  ألهنم  بالبينة؛  إال  ذلك  هلم  فليس 
أما صورًة فظاهٌر، وأما معنًى فألهنم يريدون بذلك إثبات حقٍّ عىل اليتيم أو 

الوقف، فال مساغ لقبول قوهلم بال حجٍة أصاًل.

ٌح به يف مواضع  ا ملن له أدنى ممارسة هبذا الفن، مرصَّ وهذا مع ظهوره جدًّ
السادس من  الفصل  ذكر يف  ما  منها  املعتربات،  كثرية من  عديدة، ومواطن 
قول  »وُيقبل  فيه:  قيل  حيث  للخصاف)))،  ]8/أ[  القايض«  أدب  »رشح 
إذا  ذلك،  ونحو  واليتيم  الضيعة  عىل  اإلنفاق  من  يدعي  فيام  والقيِّم  الويصِّ 
ادعى أنَّه أنفق ما ُينَفق عىل مثلها يف تلك املدعى؛ ألنَّ الويص أو القيِّم قائامن 
عامل  باخلصاف:  املعروف  الشيباين،  مهري  بن  عمر(  )وقيل:  عمرو  بن  أمحد  بكر،  أبو   (((
و)احليل(،  األوقاف(،  )أحكام  كتبه:  من  بالفقه.  عارف  حاسب  فارض  فاضل 
و)الوصايا(، و)الرشوط(، و)الرضاع(، و)املحارض والسجالت(، و)أدب القايض(، 
وغريها. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: ))6)هـ(. ينظر: اجلواهر املضية البن 

نرص اهلل ))/87(، تاج الرتاجم البن قطلوبغا ))/97(.



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
54

القول لمن في المدعي والمدعى عليه

القايض فيام يكون حمتماًل، وكذا قول الويصِّ  القايض، فكام يقبل قول  مقام 
نفسه،  مال  من  أنفق  أنَّه  القيِّم  أو  الويصُّ  ادعى  »وإن  قوله:  إىل  والقيِّم«))). 
وأراد الرجوع عىل اليتيم، أو عىل مال الوقف، ال يكون له ذلك؛ ألنَّه يدعي 
لنفسه دينًا عىل اليتيم أو عىل مال الوقف، فال يصحُّ جمرد الدعوى«)))، انتهى.

الباب أنَّ صاحب »الدرر«))) رمحه اهلل تعاىل  العجاب يف هذا  والعجب 
ُيقبل قول الويصِّ فيام يدعيه من  أنَّه  م  الواضح، فتوهَّ ذهب عليه هذا األمر 
إنفاق مال نفسه إذا كان نفقة املثل، فقال يف كتاب اللقيط: »فإن ادعى امللتقط 
به؛ أي:  دينًا عليه، فكذَّ أن يكون  القايض: عىل  بقول  اإلنفاق كام ذكر، أي: 
الصغري،  عىل  أنفق  إذا  الويصِّ  بخالف  ببيِّنٍة،  إال  يرجع  ال  امللتقط،  اللقيط 
بيِّنٍة«)))، انتهى. وهذا من  ق يف اإلنفاق املتعارف، وال حيتاج إىل  حيث يصدَّ
مواضع أغالطه الواضحة التي مل يطلع عليها أحد، وإن كان مواقع سهوه يف 
، ساحمه اهلل تعاىل وعفا عن زالته، وضاعف  كتابه هذا خارجة عن نطاق احلدِّ

أجور حسناته.

بعض  فيها  أوجب  اليتيم،  مال  الويص  رصف  يف  وهو  يشء،  ههنا  بقي 
األئمة إقامة البينة عىل الويص يف خالصه عن الضامن، ال بأس بذكره يف هذا 

ينظر: رشح أدب القايض للخصاف للحاكم الشهيد ))/)8)(.  (((

ينظر: رشح أدب القايض للخصاف للحاكم الشهيد ))/86)(.  (((
حممد بن فراُمرز بن عيل، املعروف بمال - أو منال أو املوىل - خرسو: عامل بفقه احلنفية   (((
و)مرقاة   ،) األحكام  غرر  رشح  يف  احلكام  )درر  كتبه:  من  األصل.  رومي  وأصوله. 
الوصول يف علم األصول(، و)حاشية عىل املطول(، و)حاشية عىل التلويح(، و)حاشية 
عىل أنوار التنزيل وأرسار التأويل(. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: ))88هـ(. 
ينظر: الشقائق النعامنية لطاشكربي زاده ))/70(، الفوائد البهية للكنوي ))/)8)(.

ينظر: درر احلكام ملال خرسو ))/9))(.  (((
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العجالة  هذه  من  بالغرض  وهلا  الكالم،  جيرُّ  الكالم  قيل:  ما  بحكم  املقام، 
مساس تام، مع ما فيه من تكثري الفوائد، وتعميم الفرائد:

قال يف »اخلانية«: »إذا بلغ الصغري وطلب ماله من الويص، فقال الويص: 
ق  ضاع مني، كان القول قوله؛ ألنَّه أمني. وإن قال: أنفقت مالك عليك، يصدَّ

به الظاهر. يف نفقة مثله يف تلك املدة، وال ُيقبل قوله إذا كذَّ

وقال  سنني،  عرش  منذ  أبوك  مات  الويص:  فقال  املدة،  يف  اختلفا  وإذا 
واختلف  االبن،  قول  القول  أنَّ  الكتاب  يف  ذكر  سنني،  مخس  منذ  اليتيم: 
ا عىل قول أيب  املشايخ فيه، قال الرسخيس: املذكور يف الكتاب قول حممد، أمَّ

يوسف: القول قول الويص.

وهذا أربع مسائل:

إحداها: هذه.

والثانية: إذا ادعى الويص أنَّ امليت ترك رقيًقا، فأنفقت عليهم إىل وقت 
قول  القول  زياد))):  بن   (((]...[ حممد  قال  االبن،  به  وكذَّ ماتوا،  ثم  كذا، 
قول  القول  كان  أحياء  كانوا  لو  العبيد  أنَّ  عىل  وأمجعوا  الويص،   (((]...[

الويص.

سقطت من األصل، والساقط كام يف فتاوى قاضيخان ))/8))(: »واحلسن«.  (((
عنه  أخذ  حنيفة،  أيب  أصحاب  من  فقيه،  قاٍض،  الكويف:  زياد  بن  احلسن  عيل،  أبو   (((
وسمع منه، وكان عامًلا بمذهبه بالرأي. ويل القضاء بالكوفة، استعفى. من كتبه: )أدب 
القايض(، و)معاين اإليامن(، و)النفقات(، و)الفرائض(، و )الوصايا(، و)األمايل(. مل 
أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: ))0)هـ(. ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

)8/)7)(، الفوائد البهية للكنوي ))/60(.
أبو  سقطت من األصل، والساقط كام يف فتاوى قاضيخان ))/8))(: »االبن. وقال   (((

يوسف: القول قول«.
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أقول: أي: يف اإلنفاق عليهم إذا كان نفقة مثلهم.

الثالثة: إذا ادعى الويص أن غالًما لليتيم أبق، فجاء به رجل، فأعطيُت 
ُجعله أربعني درمًها، واالبن ينكر اإلباق، كان القول قول الويص يف قول أيب 
نه: القول قول االبن،  يوسف ، ويف قول حممد ]...[))) بن زياد وحسَّ
إال أن يأيت الويص بالبينة، وأمجعوا عىل أنَّه إذا قال الويص: استأجرت رجاًل 

ق. ه فإنَّه ُيصدَّ لريدَّ

سنني  عرش  أرضك  خراج  يُت  أدَّ الويص:  قال  إذا  الرابعة:  واملسألة 
]...[))) القول قول االبن يف قول حممد؛ ألنَّ الويص يدعي ]...[))) سابًقا، 
وهو ينكر، وعىل قول أيب يوسف: القول قول الويص؛ ألنَّ اليتيم يدعي عليه 

وجوب تسليم املال، وهو ينكر.

احلادث  أنَّ  الصورة  هذه  يف    حممد  إليه  ذهب  ]يوًما[)))  أقول: 
يضاف إىل أقرب األوقات.

كل  يف  مالك،  يف  نفقًة  ِمن  الزَّ ألخيك  القايض  فرض  الويص:  قال  وإن 
ق الويص عند  به االبن، ال ُيصدَّ يت إليه منذ ]عرشين[)))، وكذَّ شهر كذا، فأدَّ

الكل، ويكون ضامنًا«)6)، انتهى.

سقطت من األصل، والساقط كام يف فتاوى قاضيخان ))/8))(: »واحلسن«.  (((
أبوك،  فتاوى قاضيخان ))/8))(: »منذ مات  سقطت من األصل، والساقط كام يف   (((

كل سنة ألف درهم، وقال اليتيم: إنام مات أيب منذ مخس سنني، كان«.
سقطت من األصل، والساقط كام يف فتاوى قاضيخان ))/8))(: »تارخًيا«.  (((

كذا يف األصل، و لعل الصواب: »ما «.  (((
كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف فتاوى قاضيخان ))/9))(: » عرش سنني«.  (((

ينظر: فتاوى قاضيخان ))/8))، 9))(.  (6(
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فيام  قوله  ُقبل  والدخل  باخلرج  الويصُّ  أخرب  »إذا  »اخلالصة«:  يف  قال 
عىل  أو  اليتيم،  عىل  أنفق  أنَّه  أخرب  ]ولو[)))  حال،  كل  عىل  وحيلف  حيتاج، 
ذلك،  ]يعترب[)))  ومل  غالهتا،  ومجيع  األرض  أنزال  مجيع  ]8/ب[  الضيعة 
باألمانة،  معروًفا  الويصُّ  كان  إن  فشيًئا،  شيًئا  يبني  أن  إال  القايض،  وأبى 
وقال: بقي يف يدي هذا القدر، القول قوله، وإن مل يكن معروًفا باألمانة جُيرب 
فه، فإن مل يفرسِّ يكتفي باليمني وال  عىل التفسري، حيرضه يومني أو ثالثًة وخيوِّ

حيبسه، وينبغي أن حياسبه سنًة]..[)))«)))، انتهى.

وأشبه مسألة الويص والقيم يف اإلنفاق من ماهلام ما إذا أمر رجل رجاًل 
اشرتيَته  اآلخر:  وقال  عندي،  ومات  فعلُت،  قد  فقال:  بألٍف،  عبٍد  برشاء 
لنفسك، فالقول قول اآلمر، فإن كان دفع إليه األلف، فالقول قول املأمور؛ 
بالثمن عىل اآلمر، ويدعي أنَّ له  املأمور الرجوع  ألنَّه يف الوجه األول يريد 
ألًفا، فكان مدعًيا، واآلمر منكر، والقول قول املنكر. ويف الوجه  عىل اآلمر 
إليه،  وقع  ما  ضامن  وينكر  األمانة،  عهدة  عن  اخلروج  يريد  أمني  هو  الثاين 

فُقبل قوله))).

كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف خالصة الفتاوى لطاهر البخاري، وهو خمطوط   (((
بمكتبة فيض اهلل أفندي برقم )))0)( )ل: 9))(: »فلو«.

كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف خالصة الفتاوى لطاهر البخاري، وهو خمطوط   (((
بمكتبة فيض اهلل أفندي برقم )))0)( )ل: 9))(: »يفرس«.

البخاري، وهو خمطوط  الفتاوى لطاهر  سقطت من األصل، والساقط كام يف خالصة   (((
بمكتبة فيض اهلل أفندي برقم )))0)( )ل: 9))(: »فسنًة«.

برقم  أفندي  اهلل  فيض  بمكتبة  خمطوط  وهو  البخاري،  لطاهر  الفتاوى  خالصة  ينظر:   (((
)))0)( )ل: 9))(.

ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/)))(، درر احلكام ملال خرسو ))/87)(.  (((
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فالقول  ]منقوًضا[)))  الثمن  كان  إن  اختلفا،  حني  حيًّا  العبد  كان  ولو 
أيب يوسف  منقوًدا فكذلك عند  يكن  مل  أمني كام ذكرنا، وإن  للمأمور؛ ألنَّه 
وحممد ؛ ألنَّه يملك استئناف الرشاء، فال يتهم يف اإلخبار عنه، وعند 
أيب حنيفة  القول قول اآلمر؛ ألنَّه موضع هتمة بأن اشرتاه لنفسه، فإذا 
ألنَّه  منقوًدا؛  الثمن  كان  إذا  ما  بخالف  اآلمر،  ألزمها  خارسة  الصفقة  رأى 

أمني فيه، فُيقبل قوله))).

من  يدعيه  فيام  ق  ُيصدَّ إنام  املتويلِّ  أن  عليه:  ُينبَّه  أن  جيب  ما  مجلة  ومن 
رصف مال الوقف إىل أصحاب الوظائف يف حق إسقاط الضامن عن نفسه؛ 
د، وهو أنه يكون منكًرا معنًى؛ إلنكاره  ألنا قد بنينا ذلك عىل األصل املتمهِّ
الضامن، وأما يف حق سقوط مطالبة املرتزقة أرزاقهم التي صار دينًا هلم عىل 
أجرًة  الوظيفُة  ُجعلت  التي  عهدهتم  يف  الواجبة  خدمتهم  ألدائهم  الوقف، 
املتويلِّ  لتصديق  مساغ  ال  ]إذا[)))  فال،  بمقابلتها؛  األصح-  القول  -عىل 
الوقف  يف  ثبت  قد  هم  حقَّ ألنَّ  مطالبتهم؛  سقوط  يف  دعواه  د  بمجرَّ حينئٍذ 

. بيقني، فال يسقط بالشكِّ

وكذا  مثاًل،  الوقف  بناء  يف  أحًدا  املتويل  استأجر  إذا  فيام  احلال  وكذا 
ق  يتحقَّ اليتيم، لكن هذا ال  إذا استأجر أحًدا يف خدمٍة من خدمات  الويص 
د مرور الشهر يف املرتزقة)))، بل ال بدَّ من أن يثبتوا أهنم أدوا خدمتهم  بمجرَّ

كذا يف األصل، ولعل الصواب: » منقوًدا«.  (((
ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/)))(، ملتقي األبحر لدماد أفندي ))/0))، )))(.  (((

كذا يف األصل، ولعل الصواب:»إذ«.  (((
جاء يف درر احلكام لعيل حيدر ))/)6)(: »هم الذين يأخذون معاًشا وراتًبا من غلة   (((

الوقف«.



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
59

القول لمن في المدعي والمدعى عليه

إذا  فإنَّه  واملتويل،  اجلايب  بني  واجلدال  النزاع  وقع  إذا  احلال  وكذا  بالبينة))). 
املتويلِّ  وأنكر  الوقف،  إىل  الوقف  مال  من  كذا  مبلغ  سلَّم  أنه  اجلايب  ادعى 
اه إليه، وحلف  قبضه، فأفىض التخالف إىل التحالف، فحلف ذلك عىل أنَّه أدَّ
ا اجلايب فألنَّه  ق كلٌّ منهام بيمينه)))، أمَّ هذا عىل أنه ما قبضه منه ذلك، فيصدَّ
عًيا ألمر وجودي يف الظاهر لكنه ينكر الضامن يف املعنى، عىل ما  وإن كان مدَّ
ا املتويلِّ فألنَّه منكٌر صورًة ومعنًى. لكنه جيب أن ُيعلم أن هذا يف  عرفَته، وأمَّ
اجلايب املأذون من جهة الرشع لقبض املال، حتى إذا مل يكن كذلك بأن يكون 
القبض،  له  ِقبل من  مأذوًنا من  يكن  الواقف، ومل  وضعه عىل خالف رشط 
إىل  يدعيه  فيام  البينة  فتجب عليه  الصورة،  تلك  يكون غاصًبا يف  فإنَّه حينئٍذ 

. املتويلِّ

نفسه ال  الضامن عن  املتويلِّ يف تصديقه يف حق سقوط  يشبه مسألة  ومما 
فهلك  الدين  قبضُت  قال:  إذا  فإنَّه  الدين،  بقبض  الوكيل  املرتزقة؛  حق  يف 
عن  ذمته  براءة  حق  يف  ق  ُيصدَّ املوكل،  به  وكذَّ املوكل،  إىل  دفعُته  أو  عندي، 
ق أيًضا يف حق براءة املدين عن الديون)))، وال  ذلك املال املقبوض)))، وُيصدَّ
حتى  االستحقاق)))،  تقدير  عىل  املوكل  إىل  الرجوع  حق  يف  ]9/أ[  ق  ُيصدَّ
ن املستحق الوكيل، ال يرجع  لو استحق إنسان ما أقرَّ الوكيل بقبضه، وضمَّ

الوكيل عىل املوكل ما مل ُيثبت تسليمه إليه بحجٍة رشعيٍة.

ينظر: حاشية ابن عابدين ))/9))(.  (((
رية البن عابدين ))/0))(. ينظر: العقود الدُّ  (((

ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )6/6)(، الفتاوى اهلندية ))/98)(.  (((

ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )6/6)(، الفتاوى اهلندية ))/98)(.  (((

ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )6/6)(، الفتاوى اهلندية ))/98)(.  (((
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ثوًبا، واستأجره بدرهٍم مثاًل، ثم جاء  إذا أعطى رجل للقصار  وكذلك 
وأنكر  األجر،  منه  وطلب  الثوب،  ربِّ  إىل  ودفعه  مقصوٍر،  بثوٍب  القصار 
قوله  ُيقبل  فإنه  القصار،  وحلف  ثوبه،  الثوب  ذلك  يكون  أن  الثوب  ربُّ 
األصل  من  دناه  مهَّ ما  عىل  ذلك  يف  منكر  ألنَّه  نفسه؛  عن  الضامن  دفع  يف 
ٍع،  القصار يف ذلك مدَّ ُيقبل قوله يف استحقاق األجر؛ ألنَّ  األصيل)))، وال 
يدعي استحقاق األجر، وربُّ الثوب منكٌر من تلك اجلهة، والقول قوله يف 

ذلك))).

ديناٍر  بامئة  أخاه  له  يشرتي  بأن  رجاًل  رجٌل  ل  وكَّ إذا  القبيل  هذا  ومن 
يُت ثمنه من  مثاًل، ثم جاء الوكيل برجٍل وقال: هذا أخوك اشرتيته لك، وأدَّ
به املوكل، وقال: ليس هذا أخي، فإنَّ ذلك الشخص الذي أتى به  مايل، فكذَّ
ق يف حق استحقاق  الوكيل يعتق بإقرار الوكيل أنَّه اشرتاه ألخيه، وال يصدَّ

الثمن عىل املوكل، ويكون الرضر عىل الوكيل))).

قان يف رصف مال الوقف إىل مصارفه  واعلم أنَّ اجلايب واملتويلِّ إنام ُيصدَّ
الرشعية، أو تسليمه إىل من له حق القبض رشًعا، ولو يف حق سقوط الضامن 
قا؛  ا عندمها، فينبغي أن ال يصدَّ عن نفسيهام عند أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل، أمَّ
ق بيمينه عند  ألنَّ كالًّ منهام أجرٌي مشرتٌك للوقف، واألجري املشرتك إنام ُيصدَّ
يد األجري  أمانًة يف  املال ليس  فإنَّ  أيب حنيفة))) رمحه اهلل تعاىل ال عندمها)))، 
ر يف موضعه، فإذا وقع النزاع بني اجلايب واملتويل  املشرتك عندمها، عىل ما تقرَّ

ينظر: عيون املسائل للسمرقندي ))/)))(، املحيط الربهاين البن مازة )60/7)(.  (((

ينظر: عيون املسائل للسمرقندي ))/)))(، املحيط الربهاين البن مازة )60/7)(.  (((
ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي )7/)6)(، الفتاوى اهلندية ))/)8)(.  (((

ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/)))(، اجلوهرة النرية للحدادي ))/)6)(.  (((

ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/)))(، اجلوهرة النرية للحدادي ))/)6)(.  (((
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بمذهبهام؛  يعمل  أن  للقايض  ينبغي  للوقف،  الرضر  ولزم  أسلفناه،  ما  عىل 
نظًرا للوقف، فتأمل.

ُيرى  أنَّه قد  العجالة؛  ينبَّه عليه يف هذه  ثم اعلم أن بني مجلة ما جيب أن 
يف  األمر  ويكون  الظاهر،  يف  عليه  ًعى  مدَّ واآلخر  عًيا،  مدَّ املتخاصمني  أحد 
احلقيقة عىل عكس ذلك، فإذا حرض يف جملس اجلهلة من القضاة خيتلط هبم 

الظنون، ويشتبه عليهم الشؤون، قاتلهم اهلل أنى يؤفكون.

عىل  املبني  االختالف  غري  واحلقيقة  الظاهر  عىل  املبني  االختالف  وهذا 
الشفيع  اختلف  فإذا  أدنى مسكة،  له  من  واملعنى، كام ال خيفى عىل  الصورة 
إىل  الثمن  وسلَّم  الدار،  املشرتي  قبض  وقد  الثمن،  مقدار  يف  واملشرتي 
البائع، فادعى املشرتي مقداًرا زائًدا عىل ما يعرتف به الشفيع، فالقول قول 
املشرتي، وجتب البينة عىل الشفيع)))، وإنام كان األمر كذلك مع أن املشرتي 
بحسب  فاملدعي  املفروض،  هو  كام  الشفيع،  به  يعرتف  ما  عىل  زائًدا  يدعي 
الظاهر هو املشرتي، فكان جيب أن يقول: القول قول الشفيع، وجتب البينة 
عىل املشرتي؛ لوجٍه وجيٍه، ونظٍر أنيٍق ُأشري إليه يف املعتربات، كـ»اهلداية«)))، 
املشرتي  املشفوعة عىل  الدار  استحقاق  املشرتي  يدعي عىل  الشفيع  أنَّ  وهو 
واملشرتي  يمينه،  مع  املنكر  قول  والقول  ينكر،  واملشرتي  األقل،  نقد  عند 
بينهام عقد  ال يدعي عىل الشفيع شيًئا؛ ألنَّه خيريَّ بني األخذ والرتك، ومل جير 
الدراهم  ثبت يف ذمته كذا وكذا من  أنَّه  املشرتي عليه  معاوضٍة حتى يدعي 

والدنانري.

مازة  البن  الربهاين  املحيط   ،)((9/(( للجصاص  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (((
.)(9(/7(

للمريغيناين ))/)))(.  (((



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
62

القول لمن في المدعي والمدعى عليه

أرشنا  ما  عىل  عليه  واملدعى  املدعي  أقسام  من  الثالث  القسم  هو  وهذا 
إليه إمجااًل يف فاحتة هذه العجالة.

عليه  ومدًعى  وجٍه،  من  مّدعًيا  املتخاصمني  من  كلٌّ  يكون  أن  والرابع: 
قبل  مثاًل  الثمن  يف  التحالف  عىل  املبني  التخالف  مسألة  يف  كام  وجٍه،  من 
قبض املبيع، فإنَّك عرفَت أنَّ اليمني عىل املنكر)))، فإنام جيب اليمني عىل كلٍّ 
منكًرا  فكونه  املشرتي  ا  أمَّ وجٍه،  من  منكًرا  منهام  كلٍّ  لكون  املتعاقدين  من 
البائع يف الثمن،  ظاهٌر ال سرتة ]9/ب[ فيه؛ ألنَّه ينكر الزيادة التي يدعيها 
إليه عند نقد األقل،  املبيع  البائع فإنَّ املشرتي يدعي عليه وجوب دفع  ا  وأمَّ
ا بعده فال يمكن]..[))) املنكر إال  والبائع ينكر))). وهذا قبل قبض املبيع، أمَّ
املشرتي؛ ألنَّ دفع املبيع قد حصل، فيكون التخالف يف تلك الصورة خارًجا 

عن القياس، ثابًتا بداللة النص)))))).

تكررت يف األصل.  (((
ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )6/)))(، البناية للبابريت )))/)))(.  (((

حيسن هنا إضافة: »أن يكون«؛ ألجل السياق.  (((
املتبايعان  ))إذا اختلف   : العناية ))/60)(: »وهو قوله  املريغيناين يف  قال   (((

والسلعة قائمة بعينها حتالفا وترادا((«.
واصطلح   ، مقااًل..  احلديث  هذا  إسناد  »يف   :)(((/(( السنن  معامل  يف  اخلطايب  قال 

الفقهاء عىل قبوله«.
أبًدا ال يف مرسل وال يف مسند، ال يف  وقال ابن حزم يف املحىل )8/7))(: »ال يوجد 

قوي وال يف ضعيف«.
وقال الرافعي يف التذنيب ))/)6)(: »ال ذكر هلذا يف كتب احلديث، وإنام كتب الفقه«.

ينظر: العناية للمريغيناين ))/60)(، االختيار للموصيل ))/)))(.  (((
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بالقبول: حتقيق حقيق 

يلتمس  من  البينة  إقامة  عليه  جيب  الذي  املدعي  أنَّ  سبق  مما  ظهر  قد 
بالظاهر،  املتشبِّث  هو  بيمينه  ق  ُيصدَّ الذي  عليه  واملدعى  الظاهر،  خالف 
وأنت خبرٌي بأنَّ األصل الظاهر يف دار اإلسالم هو احلرية)))، وكذا احلال يف 
أنَّه عبده، وأنكر املدعى عليه، ومل يبن  بني آدم)))، فإذا ادعى أحٌد عىل آخر 
ُيباع ويسلَّم  بأن  أنا عبٌد، وال داللة  يقول:  بأن  ، ال رصاحًة  بالرقِّ إقراٌر  منه 
بيِّنٌة عىل  ما مل يكن  فالقول قوله  اء،  انقياد األرقَّ فينقاد وُيسلِّم  املدعي  يد  إىل 
يكون  حينئٍذ  فإنَّه  اإلعتاق،  فيدعي  عليه،  رقِّه  بسبق  يعرتف  أن  إال  رقِّه)))، 

القول قول من يدعي رقَّه، وجيب عليه أن يقيم بيِّنًة عىل اإلعتاق))).

هذا ظاهٌر ال ريب فيه، وواضٌح ال شبهة تعرتيه، إال أنَّه قد ذكر يف بعض 
املعتربات الفقهية مسألة ختالف هذا األصل األصيل، وهي ما ذكر يف كتاب 
مها  عليه:  املشهود  فقال   ، بحقٍّ شهدا  »شاهدان  »اخلانية«:  من  الشهادات 
عرف  القايض  كان  فإن   ، قطُّ ُنملك  مل  أحرار  نحن  الشهود:  وقال  عبدان، 
الشهود باحلرية ال يلتفت إىل قوله، وإن كان ال يعرفهم ال يقيض بشهادهتم 
ولو  أحرار.  أهنم  بينة  املدعي  يقيم  أو  أحرار،  أهنم  البينة  الشهود  يقيم  حتى 
أهنام مل يقيام البيِّنة ولكنهام قاال للقايض: سل عنا، فإنَّ القايض ال يقبل ذلك 
منهام، فإن سأل عنهام فُأخرب أهنام أحرار فقبل شهادهتام جاز، وال ]يستجر[))) 

ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/)))(، اجلوهرة النرية للحدادي ))/)))(.  (((

ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/)))(، اجلوهرة النرية للحدادي ))/)))(.  (((
ينظر: جممع األهنر لدماد أفندي ))/)70(، حاشية ابن عابدين ))/)9)(.  (((
ينظر: جممع األهنر لدماد أفندي ))/)70(، حاشية ابن عابدين ))/)9)(.  (((

كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف فتاوى قاضيخان ))/6))(: »يستحب«.  (((
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ذلك  يقبل  ال  عتقنا،  لكنا  عبيًدا  كنا  الشهود:  قال  لو  وكذا  ذلك.  يفعل  أن 
منهام إال ببينة«)))، انتهى.

ى يف هذه املسألة بني دعوى احلرية األصلية والعارضية، وواجب  فإنَّه سوَّ
البينة عىل كلٍّ منهام، مع كون األول أصاًل ظاهًرا غنيًّا عن إقامة البينة عليه، 
عىل  الشهود  رقِّ  عىل  البينة  جتب  أنَّ  السابقة  لألصول  املوافق  الظاهر  فكان 
يكون[)))  أن  ]إال  هكذا،  املسألة  هذه  يف  احلكم  كان  وإنام  عليه،  املدعى 
 ذلك  األصل يف دار اإلسالم احلرية، وكذا كون األصل يف بني آدم 
اليقني، وقد حققنا يف رسالتنا املعمولة يف حتقيق مبحث  من قبيل الظاهر ال 
آخر  عىل  أحٌد  ادعى  فإذا  للدفع)))،  حجة  يكون  الظاهر  أنَّ  االستصحاب 
]0)/أ[  ملنازعة  دافًعا  الظاهر  يكون  ذلك،  عليه  املدعى  وأنكر  عبده،  أنَّه 
د شهادة من  الغري، وال يكون حجًة لالستحقاق، فال يستحق املدعي بمجرَّ
يشهد -والظاهر بحريته- ملا يدعيه عىل املدعى عليه مع طعن اخلصم، إذ لو 
الظاهر حجًة لالستحقاق؛  إىل جعل  مال ذلك  لكان  بظاهر حريتهم  اكتفى 
الشهود،  حرية  عند  حجًة  تكون  إنام  وشهادهتم  بشهادهتم،  استحقاقه  ألنَّ 
  وشهادهتم الثابتة بظاهر احلال ال ُيكتفى يف ذلك، أال ترى أنَّ أبا حنيفة
ودعوى  عدالتهم،  يف  اخلصم  طعن  بعد  الشهود  عدالة  عن  السؤال  أوجب 
يقيمون  إنام  الشهود  إذ  الشهود  حرية  عىل  البينة  يقيم  إنام  فاملدعي  فسقهم، 
عىل  ُتقام  إنام  والبينة  ظاهًرا،  أصاًل  احلرية  كون  مع  أنفسهم،  حرية  عىل  بينة 
التي  القضية  الظاهر يف أصل  لكوهنم مستمسكني بخالف  خالف األصل؛ 

ينظر: فتاوى قاضيخان ))/6))(.  (((
.» كذا يف األصل، ولعل الصواب:»ألنَّ  (((

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )7/))(، تبيني احلقائق للزيلعي ))/6))(.  (((
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يف  فليس  مثاًل،  بالدين  عليه  املدعى  ذمة  اشتغال  وهو  عليها،  الشهود  شهد 
رة. هذه املسألة خروج عن هذه القاعدة املقرَّ

فإذا  ظاهًرا،  له  لكوهنا  بيده؛  هي  ملن  الدار  أنَّ  بعينه  القبيل  هذا  ومن 
الشفعة بسبب  اليد  لو طلب ذو  ا  أمَّ ببينة)))،  إال  له  ُيقىض  ادعاها اخلارج ال 
ُيقبل قول  اليد، ال  الدار ملًكا لذي  الدار، فجحد املشرتي كون  بيده من  ما 
املدعي، وال ُيقىض له بالشفعة إال بالبينة)))؛ لكونه دافًعا يف الصورة األوىل، 
ومدعًيا لالستحقاق يف الصورة الثانية، وعن هذا قالوا))): الناس أحرار بال 

بينة إال يف أربعة:

قاذفه:  وقال  القذف،  حدَّ  وطلب   ، حرٌّ أنه  املقذوف  يدعي  أن  أحدها: 
]و[)))  اإلسالم  دار  يف  األصل  أنَّ  مع  حريته،  عىل  يربهن  حتى  حُيدُّ  ال   ، ِقنٌّ

احلرية؛ ألنَّ الظاهر ال يصلح حجة لالستحقاق.

عليه،  قصاص  فال  ِقنٌّ  طرفه  املقطوع  أنَّ  ادعى  إذا  القاطع  أنَّ  والثانية: 
ق إال بحجٍة. وادعى املقطوع احلرية، مل ُيصدَّ

والثالثة: لو قال املشهود عليه: الشهود عبيد.

، واألرش عىل عاقلته، وقالت العاقلة:  والرابعة: لو ادعى اجلاين أنَّه حرٌّ
ق اجلاين إال ببينة؛ ألنَّه يدعي دفع ما وجب عليه ظاهًرا من  ، ال ُيصدَّ هو ِقنٌّ

األرش.

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )7/))(، اجلوهرة النرية للحدادي ))/)))(.  (((
ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )7/7))(، البحر الرائق البن نجيم )8/)6)(.  (((

ينظر: رشح خمترص الطحاوي للجصاص )6/)0)(، املبسوط للرسخيس )6)/7))(.  (((
كذا يف األصل، ولعل الواو زائدة ال موضع هلا، كام يظهر من السياق.  (((
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)))، لكنه أمٌر  قِّ هذا؛ وأنت خبرٌي بأنَّ احلرية وإن كانت عبارًة عن عدم الرِّ
املحدود  البينة عليه، بخالف عدم  بإقامة  املدعي  يكلَّف  أن  يمكن  وجوديٌّ 
يف القذف مثاًل، وعدم الرشكة، فإهنام نفيان رصفان ال يمكن أن حييط به علم 
]املدعي[)))  دعوى  مسألة  بني  الفرق  يظهر  وبه  األغلب.  األعم  يف  الشاهد 
مها  عليه:  املدعى  قال  إذا  ما  وهي  أخرى  مسألة  وبني  املدعي،  شهود  رقَّ 
حمدودان يف قذٍف، أو رشيكان فيام شهدا، فإنَّه ال يقبل القايض ذلك منه إال 

ببينة، ذكره اإلمام قايض خان بعد ذكره للمسألة ]0)/ب[ املذكورة))).

حجًة  الظاهر  كون  عدم  من  ذكرنا  ما  أنَّ  املكشوف  الظاهر  ومن 
بينة  تقم  مل  ما  أيًضا  الصورة  الشهود يف هذه  ُيقبل  أن ال  يقتيض  لالستحقاق 
به،  شهدوا  فيام  للمدعي  رشيكني  أو  قذف،  يف  حمدودين  كوهنم  عدم  عىل 
قبل  هو  إنام  للمدعي  رشكتهم  عدم  وكذا  القذف  يف  حمدوديتهم  عدم  فإنَّ 
إقامة  إمكان  عدم  عن  ذكرنا  ملا  ُيقبل  وإنام  األصل،  عدم  إىل  املستند  الظاهر 
افرتقا يف  فلذلك  البحتني،  والعدمني  الرصفني،  ]اليقني[)))  ذينك  البينة عىل 
عىل  وقفه  غلة  رشط  إذا  الواقف  أنَّ  املعتربات  يف  ُذكر  ما  واحلكمة  احلكم، 
فقراء أوالده، فادعى أحٌد منهم الفقر، قال أبو بكٍر البلخي))): »ال ُيعطى له 
يشء من الوقف ما مل يثبت فقره عنده«)6). وقال يف »البزازية«: »الفقر وإن 

ينظر: جممع األهنر لدماد أفندي ))/)))(، حاشية ابن عابدين )6/)76(.  (((
كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يظهر من السياق: »املدعى عليه«.  (((

ينظر: فتاوى قاضيخان ))/6))(.  (((
كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يظهر من السياق: »اليقينني«.  (((

البلخي: إمام كبري، وأستاذ جليل. من كتبه: )رشح  أبو بكر، حممد بن أمحد اإلسكايف   (((
ينظر:  ))))هـ(.  سنة:  وتويف  والدته،  تاريخ  عىل  أقف  مل  للشيباين(،  الصغري  اجلامع 

اجلواهر املضية البن نرص اهلل ))/8)(، الفوائد البهية للكنوي ))/60)(.
ينظر: فتاوى قاضيخان ))/)0)(.  (6(
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لكنه ظاهر،  احلال،  بظاهر  لثبوته  اإلثبات،  إىل  مثله  كان أصلًيا ال حاجة يف 
الواقف  فولد  االستحقاق،  مقام  واملقام  لالستحقاق،  ال  للدفع  والظاهر 
املدعي للفقر الذي هو عبارة عن عدم الغنى الذي هو األصل الظاهر، إنام 
مدعًيا  لكونه  البينة؛  عليه  جتب  حتى  الظاهر  بخالف  متشبًثا  مدعًيا  جُيعل 

لالستحقاق، وكون املتويل منكًرا لذلك«)))، فتأمل.

مدعًيا،  الظاهر  بخالف  املتشبِّث  كون  أن  الكلامت  هذه  من  ص  فاملتلخِّ
ك ]بوفاته[))) منكًرا أمٌر مطَِّرٌد ال يتخلَّف، هناية األمر أنَّه قد يكون  واملتمسِّ
األمر ظاهًرا وهو خالف الظاهر عند اإلمعان، ولذلك ُيرى يف بعض املواضع 

ك بالظاهر، كام يف املسائل السابقة. أهنم أوجبوا البينة عىل املنكر املتمسِّ

الثوب واخلياط يف األجر  اختالف ربِّ  املقام مسألة  مأنٌس هبذا  له  ومما 
تعاىل  اهلل  رمحهام  وحممد  يوسف  أبو  اإلمامان  إليه  ذهب  ما  ما  فإنَّ  وعدمه، 
ُيرى فيه جعل ]املدعي[)))، وليس كذلك يف احلقيقة، قال يف كتاب اإلجارة 
من »اهلداية«: »فإن قال صاحب الثوب: عملَته يل بغري أجٍر، وقال الصانع: 
تقويم  ينكر  ؛ ألنَّه  الثوب عند أيب حنيفة  فالقول قول صاحب  بأجٍر، 
قول  والقول  عيه،  يدَّ والصانع  الضامن،  وينكر  بالعقد،  م  يتقوَّ هو  إذ  عمله، 
: إن كان الرجل حريًفا له -أي: خليًطا له-  املنكر. وقال أبو يوسف 
عىل  جرًيا  بأجٍر  الطلب  جهة  يعني  بينهام  ما  سبق  ألن  فال؛  وإال  األجر،  فله 
الصنعة  هبذه  معروًفا  الصانع  كان  إن  تعاىل:  اهلل  رمحه  حممد  وقال  معتادمها. 
بأجٍر فالقول قوله؛ ألنه ملا فتح احلانوت ألجله جرى ذلك جمرى التنصيص 

ينظر: الفتاوى البزازية ))/96)(.  (((
كذا يف األصل، ولعل الصواب: »ببقائه«.  (((

كذا يف األصل.  (((
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؛  ]))/أ[  حنيفة  أبو  قاله  ما  والقياس  للظاهر.  اعتباًرا  األجر،  عىل 
الظاهر للدفع، واحلاجة ههنا إىل  أنَّ  ألنَّه منكر. واجلواب عن استحساهنام: 

انتهى. االستحقاق«)))، 

أقول: اجلواب املذكور حمل البحث من وجوٍه:

بأنَّ  الشهادات  كتاب  يف  ح  رصَّ اهلامم)))  ابن  الفاضل  فألنَّ  أوًل:  ا  أمَّ
الظاهر الذي ال يكون حجًة لالستحقاق هو االستصحاب، وأنَّ مجيع أقسام 
والدفع))). وال خيفى  يكون حجًة لالستحقاق  االستصحاب  الظاهر سوى 
ك به أبو  ا الظاهر الذي متسَّ أنَّ هذا الظاهر ليس من قبيل االستصحاب. أمَّ
اهلل  رمحه  حممد  به  تشبَّث  الذي  الظاهر  ا  وأمَّ فظاهٌر،  تعاىل  اهلل  رمحه  يوسف 
أمًرا  ثانًيا  فيه  واملشكوك  أواًل  املجزوم  يكون  االستصحاب  يف  فألنَّ  تعاىل 
بخياطة هذا  استدلَّ  تعاىل  اهلل  مثاًل، وحممد رمحه  املفقود  زيد  واحًدا، كحياة 
أيًضا  الثوب  هلذا  خياطته  عىل  بأجرٍة  الثوب  هذا  غري  الشخص  هلذا  اخلياط 

هبا، فليس هذا من قبيل االستصحاب كام ال خيفى عىل أويل األلباب.

فيام  لته  فصَّ ما  عىل  عندي،  بمختاٍر  ليس  اهلامم  ابن  اختاره  ما  إنَّ  نعم؛ 
علَّقته عىل مبحث االستصحاب، وعليه داللة كثرٍي من املسائل، منها: مطالبة 

املدعي بالبينة عىل حرية بيِّنته عند طعن اخلصم عىل ما سبق.

ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/6))(.  (((
كامل  اإلسكندري،  ثم  السيوايس  مسعود،  ابن  احلميد  عبد  بن  الواحد  عبد  بن  حممد   (((
الديانات،  بأصول  عارف  احلنفية.  علامء  من  إمام،  اهلامم:  بابن  املعروف  الدين، 
و)زاد  و)التحرير(،  القدير(،  )فتح  كتبه:  من  واملنطق.  واللغة،  والفقه،  والتفسري، 
وتويف سنة: ))86هـ(.  ولد سنة: )790هـ(،  اآلخرة(.  املنجية يف  و)العقائد  الفقري(، 

ينظر: الضوء الالمع للسخاوي )7/8))(، الفوائد البهية للكنوي ))/80)(.
ينظر: فتح القدير البن اهلامم )78/7)(.  (((
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ا ثانًيا: فألنَّ الذي ال جيعل حجًة لالستحقاق االستدالل بظاهر أمٍر  وأمَّ
عىل أمٍر آخر، فاالستدالل بحياة زيٍد يف السابق عىل حياته حااًل، واالستدالل 
من ظاهر  واالستدالل  له،  ملًكا  كونه  أحٍد عىل  يد  املتاع يف  من ظاهر كون 
ا، واألمر فيام نحن فيه ليس كذلك،  حال من هو يف دار اإلسالم عىل كونه حرًّ
ِقبل  من  لنفسه  فعليًّا  إجياًرا  الدكان  فتح  جُيعل  أن  مثاًل  يوسف  أيب  مراد  فإنَّ 
اخِلياط، وإعطاء الثوب له مع العلم بفتحه الدكان استئجاًرا فعليًّا له؛ لداللة 
العقد  دلياًل عىل سبق  الدكان  فتح  جُيعل  أن  املعنى، ال  مآهلام عىل هذا  ظاهر 

بينهام. القويل 

ا،  جدًّ كثري  االستحقاق  حجة  الظاهر  هذا  أمثال  جعل  أنَّ  خيفى  وال 
كتضمني املنافع يف املعدِّ لإلجارة، حيث جُيعل اإلعداد من قبل املالك إجياًرا، 

والدخول فيه من ِقبل الداخل استئجاًرا؛ لداللة الظاهر عليه.

يف  ُذكرت  مسألٍة  يف  القبيل،  هذا  من  فعليًّا  قبواًل  القبض  جعل  وكذا 
بمحرضمها،  شيًئا  آلخر  وهب  إذا  ما  وهي   ، و»املنتقى«)))  »الذخرية«))) 
فإنَّ  القبول،  ألفاظ  يذكر شيًئا من  مل  يملكه وإن  له، حيث  املوهوب  فقبضه 

ذلك الظاهر، أن ذلك لكون القبض قبواًل فعليًّا بحسب الظاهر.

ومن هذا القبيل جعل السكوت رىًض ]))/ب[ يف مواضع عديدٍة))).

ينظر: الذخرية الربهانية البن مازة )06/9)، 0))(.  (((
املراد املنتقى للحاكم الشهيد. ينظر: اجلواهر املضية للقريش ))/)))(. ومل أعثر عليه   (((

مطبوًعا أو خمطوًطا.
بن  الدين  لرساج  الفائق  النهر   ،)(8(/(( للجصاص  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (((

نجيم ))/)0)(.
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إىل دفع احلرمان،  بل  ليس لالستحقاق،  اخلياط  ثالًثا: فألنَّ حاجة  ا  وأمَّ
والظاهر يكون حجة لدفع احلرمان، كام ذكر مثله يف باب البغاة من »اهلداية«، 
حيث قيل فيه: »وأليب يوسف يف قتل الباغي العادل أنَّ التأويل الفاسد إنام 
يعترب يف حق الدفع، واحلاجة ههنا إىل استحقاق اإلرث، وهلام فيه: أنَّ احلاجة 
الفاسد فيه«)))،  القرابة ]بسبب[))) اإلرث، فيعترب  أيًضا إذ  إىل دفع احلرمان 

انتهى. وفيه ما فيه.

ثم إنَّ الظاهر أنَّ ما ذكر يف باب اإلجارة الفاسدة من اخلانية بقوله: »رجل 
أمر رجاًل أن يبيع عينًا من أعيان ماله، فباع املأمور، ثم اختلفا، فقال املأمور: 
اًل ُيعرف  بعته بأجٍر، وقال اآلمر: ال، بل بغري أجٍر، قالوا: إن كان املأمور دالَّ
به كان له األجر، وإال فال. وكذلك اخلياط والصباغ«)))، انتهى؛ حممول عىل 
املسألة عىل رأي أيب حنيفة  قول حممٍد رمحه اهلل تعاىل، وأنَّ حكم ]بتلك[))) 
أنَّ  إال  سبق.  فيام  عرفته  ]با[)))  تعاىل  اهلل  رمحه  يوسف  وأيب  تعاىل  اهلل  رمحه 
املفهوم من إطالقه أن يكون الفتوى يف ذلك الباب عىل قول حممٍد رمحه اهلل 

تعاىل.

ومما جيب أن ُيعلم أنَّ جعل القول ألحد الزوجني فيام إذا وقع االختالف 
بينهام يف متاع البيت إذا كانا حيني، وكذا جعله ألحدمها أو لورثة اآلخر يف 
ك بالظاهر،  صورة موت أحدمها مبنيٌّ أيًضا عىل كون املدعى عليه من يتمسَّ
فإنَّ القول للمدعى عليه الذي هو ذو اليد، فيام إذا تعنيَّ ذو اليد، وهو ظاهٌر، 

كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف اهلداية للمريغيناين ))/)))(: »سبب«.  (((
ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/)))(.  (((

ينظر: فتاوى قاضيخان ))/)))(.  (((
كذا يف األصل، ولعل الصواب: »تلك«.  (((
كذا يف األصل: ، ولعل الصواب: »ما«.  (((
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فتعيني  ظاهًرا،  يدها  يف  ]فاملتاع[)))  الزوجني  بني  وقع  إذا  االختالف  لكن 
له  يشهد  من  تعيني  عىل  األمور  ببعض  فيستدلُّ  مشكٌل،  ]منها[)))  اليد  ذي 
الظاهر حتى جُيعل مدعى عليه، فُيقبل فيه قوله بيمينه، وتفصيل ذلك أنَّه إذا 
كالعاممة؛  للرجال،  فهو  للرجال  يصلح  فام  بيٍت،  متاع  يف  الزوجان  اختلف 
ألنَّ الظاهر شاهد له، كذا يف املعتربات، والظاهر أنَّ املراد هي امللفوفة؛ ألهنا 
يكون  فال  ملفوف  غري  جديًدا  شيًئا  كان  إذا  ا  أمَّ بالرجال،  ختتصُّ  التي  هي 

ا بالرجال، بل االنتفاع به مشرتك بني الصنفني كام ال خيفى. خمتصًّ

وما يصلح للنساء فهو للمرأة؛ لشهادة الظاهر هلا.

وما يصلح هلام كاآلنية فهو للرجل؛ ألنَّ املرأة وما يف يدها يف يد الزوج، 
يعارضه  ألنَّه  هبا؛  خيتصُّ  ما  بخالف  اليد،  لصاحب  الدعاوى  يف  والقول 

ظاهر أقوى منه، كذا يف »اهلداية«))).

ُجعل  لو  املدعي  بجنس  املتاع  ذلك  اختصاص  فإنَّ  بحٌث،  فيه  أقول: 
يكون  أن ]))/أ[  لكان جيب  امللك،  اليد عىل  لداللة  دلياًل ظاهًرا معارًضا 
القول للرجل فيام خيتصُّ بالرجال، وللمرأة فيام خيتصُّ هبنَّ يف صورة وقوع 
املذكور  األمر  أنَّ  يف  نزاع  وال  أيًضا،  أجنبيني  وامرأٍة  رجٍل  بني  االختالف 

خمصوص باختالف الزوجني، سواء حال قيام النكاح أو بعده.

للزوج،  املتاع  اليد يف مجيع  يكون  أن  »اهلداية«  تعليل  املفهوم من  إنَّ  ثم 
وأن يكون داللة اختصاص اجلنس دلياًل ظاهًرا غري اليد، ويمكن عندي أن 

كذا يف األصل، ولعل الصواب: »واملتاع«.  (((
كذا يف األصل، ولعل الصواب: »منهام«.  (((

ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/)6)(.  (((
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يقال: نعم إنَّ للزوج يًدا ظاهرًة عىل اجلميع، إال أنَّ اختصاص اجلنس يكون 
دلياًل عىل اليد احلقيقية املعنوية، فليس فيها دليل غري اليد يف احلقيقة.

أو  النكاح  قيام  حال  يف  االختالف  كان  إذا  ما  بني  فرق  »وال  قال:  ثم 
بعد الفرقة. وإن مات أحدمها واختلف ورثته مع اآلخر فام يصلح للرجال 
والنساء فهو للباقي منهام؛ ألنَّ اليد للحيِّ دون امليت، وهذا قول أيب حنيفة 
مثلها،  به  ]حيرز[)))  ما  املرأة  إىل  ُيدفع  يوسف:  أبو  وقال  تعاىل.  اهلل  رمحه 
والباقي للزوج مع يمينه. وقال حممد: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان 
للنساء فهو للمرأة، وما يكون هلام فهو للرجل أو لورثته. وإن كان أحدمها 
قنًّا ]فاآلخر[))) للحر يف حال حياته؛ ألنَّ يد احلر أقوى، وللحي بعد املامت؛ 
حنيفة  أيب  عند  وهذا  املعارض،  عن  احلي  يد  فخلت  للميت،  يد  ال  ألنَّه 
يًدا معتربة يف  العبد املأذون أو املكاتب بمنزلة احلر؛ ألن هلام  ، وقاال: 

اخلصومات«، انتهى ما يف »اهلداية«))).

لو  وقال يف »اخلانية«: »ولو كان أحدمها مسلاًم واآلخر كافًرا، هذا وما 
كانا مسلمني سواء، ولو كان أحدمها كبرًيا واآلخر صغرًيا، أو كانا صغريين، 
كان  لو  فقال:  وقّيد  البعض  يف  وذكر  سواء،  أهنام  الروايات  بعض  يف  ذكر 
الزوج بالًغا واملرأة غري بالغة إال أهنا بلغت مبلغ اجلامع، فهو وما ]..[))) كانا 
كبريين سواء. وال فرق يف هذه الوجوه بني ما إذا كان البيت الذي يسكنان 
فيه ملك الزوج أو ملك املرأة. ولو كان غري الزوج يف عيال أحدمها، كاالبن 

ز«. كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف اهلداية ))/)6)(: »ُيهَّ  (((
كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف اهلداية ))/)6)(: »فاملتاع«.  (((

ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/)6)(.  (((
سقطت من األصل، والساقط كام يف فتاوى قاضيخان ))/9))(: »لو«.  (((
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االشتباه  عند  كاملتاع  ذلك،  ونحو  الولد،  عيال  يف  واألب  األب،  عيال  يف 
الذي يقول، كذا ذكر يف »الكيسانيات« و»نوادر

ابن رستم)))«. ولو كان للرجل أربع نسوة فوقع االختالف يف املتاع بينه 
، وإن كانت كل  ، فإن كنَّ يف بيٍت واحٍد فام يصلح للنساء يكون بينهنَّ وبينهنَّ
واحدة يف بيت عىل حدٍة فام يف بيت كل واحدٍة منهن يكون بينها وبني زوجها 
عىل الوجه الذي ذكرنا يف الزوجني، ال يشارك بعضهنَّ بعًضا يف ذلك؛ ألنَّه 
ال يد لواحدٍة منهنَّ عىل ما يف بيت األخرى، فال تستحق شيًئا من ذلك إال 
ت[))) املرأة بمتاٍع أهنا اشرتته من زوجها، كان املتاع للزوج،  ببينٍة. ولو]أقرَّ

انتهى. البينة«،  وعليها 

كلهم  أبيهم  دار  يف  وهم  اخلمسة،  بنيه  الرجل  ج  زوَّ »إذا  »اخلانية«:  ويف 
املتاع يكون  فإنَّ  لنفسه،  املتاع متاعنا، واألب يدعي  البنون:  فقال  يف عياله، 
أو  البنون  قال  فإن  غري.  ال  هلم  ]))/ب[  عليهم  الذي  والثياب  لألب، 
قالت امرأة امليت بعد موته املتاع بعينه: إنَّ هذا استفدناه بعد موت األب أو 
الزوج، كان القول قوهلم، وإن أقروا أنَّ املتاع كان يف البيت يوم مات األب، 

أو قامت البينة عىل ذلك، فهو مرياث عن األب ال ُيقبل قوهلم«)))، انتهى.

أبو بكر املروزي، إبراهيم بن رستم: أحد األئمة األعالم. سمع: ابن أيب ذئب، وشعبة.   (((
نبياًل جلياًل. وكان قد  ابن معني. وكان  القطان. وثقه  وعنه: أمحد بن حنبل، ويوسف 
تفقه عىل حممد بن احلسن. من كتبه: )النوادر(. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: 
اهلل  نرص  البن  املضية  اجلواهر   ،)((/(( للذهبي  اإلسالم  تاريخ  ينظر:  )0))هـ(. 

.)(7/((
كذا يف األصل، واملثبت يف فتاوى قاضيخان ))/0))(: »ادعت«.  (((

ينظر: فتاوى قاضيخان ))/)))، )))(.  (((
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يد  الزوج فيام هو يف  الزوج، لكن يد  املرأة وما يف يدها يف يد  أنَّ  فاحلق 
يعارضها  فلذلك  االشتباه،  شوائب  عن  خالصًة  حقيقية  يًدا  ليست  املرأة 
ألنَّ  األجنبيني؛  بصورة  النقض  يِرُد  فال  املدعي،  بجنس  االختصاص  داللة 

يد ذي اليد فيه خالصة.

ينبَّه عليه ههنا أنَّ القول إنام يكون أن خيتصَّ  هذا ومن مجلة ما جيب أن 
اآلخر،  جانب  من  فيه  امللك  تلقي  ع  يدَّ مل  إذا  فيام  بجنسه  فيه  املنازع  املتاع 
ق قوله إال  فإنَّ الرجل إذا ادعى أنَّه اشرتى هذه العاممة من زوجته فال يصدَّ
له بامللك السابق فالظاهر بقاؤه بطريق االستصحاب، وهو  ٍة؛ ألنَّه ملا أوَّ بحجَّ

. ، فتبرصَّ دافع االستحقاق اآلخر إال بدليل رشعيٍّ

ت[)))  ح به، قال يف »اخلانية«: »ولو ]أقرَّ وهذا مع وضوحه وظهوره مرصَّ
البينة«)))،  وعليها  للزوج،  املتاع  كان  زوجها،  من  اشرتته  أنَّه  بمتاع  املرأة 

انتهى.

ًقا بيمينه فيام ال يصلح إال ]بجنسه خمصوًصا[)))  ثم إن كون كلٍّ منهام مصدَّ
بام إذا مل يكن اآلخر يبيع أو يصنع جنس ذلك اليشء املتنازع فيه، فإنَّه حينئٍذ 
يكون يف صورة اإلشكال، واحلكم فيه أنَّه يف صورة حياة الزوجني للزوج)))، 
ويف صورة موت أحدمها للحي بيمينه)))، فإذا وقع االختالف بني الزوجني 
املرأة  تكون  ال  يبيعها،  دالٌّ  أو  وأمثاهلا،  األسورة  صانع  والزوج  سوار،  يف 

كذا يف األصل، واملثبت يف فتاوى قاضيخان ))/0))(: »ادعت«.  (((
ينظر: فتاوى قاضيخان ))/0))(.  (((

كذا يف األصل، ولعل الصواب: »جلنسه خمصوٌص«.  (((
ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي ))/)))(.  (((
ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي ))/)))(.  (((
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أحق به ]بيمينه[)))، ووجه ذلك ظاهر غنيٌّ عن البيان، فإن ]كان[))) الزوج 
مما  املدعى  اليشء  فيكون  النساء،  بجنس  السوار  اختصاص  يعارض  صانًعا 
يصلح هلام، واحلكم يف أمثاله أن يكون للزوج بيمينه يف صورة كونه بعد وفاة 

أحدمها؛ لكونه حينئٍذ يف حكم املشكل.

فصٌل

إذا اختلفا يف صحة العقد أو فساده، فالقول قول من يدعي البطالن)))، 
كام ]..[))) متفق عليه إن شاء اهلل تعاىل، ووجه ذلك - مع أنَّ الفساد أهون من 
البطالن، فإذا كان القول ملن يدعي الصحة يف كون الطرف اآلخر ]فإذا[)))، 
الباطل  أنَّ  بطالًنا - هو  اآلخر  الطرف  كان  إذا  قوله  القول  يكون  أن  فأوىل 
مع  للمنكر  والقول  رأًسا،  للعقد  إنكار  البطالن  فدعوى  أصاًل،  منعقٍد  غري 
»إذا  »اخلانية«:  يف  قال  بأصله،  منعقٌد  الفاسد  فإنَّ  الفساد،  بخالف  يمينه، 
كان  إن  الفساد،  يدعي  واآلخر  الصحة،  يدعي  أحدمها  املتبايعان  اختلف 
قول  القول  كان  فاسٍد  أجٍل  أو  فاسٍد  برشٍط  الفساد  يدعي  الفساد  مدعي 
مدعي  كان  وإن  الروايات،  باتفاق  الفساد،  ملدعي  والبينة  الصحة،  مدعي 
بألف  اشرتاه  أنَّه  ادعى  بأن  العقد،  صلب  يف  بمعنًى  فساًدا  يدعي  الفساد 
]))/أ[  فيه  درهم  بألف  اشرتاه  أنَّه  يدعي  واآلخر  مخٍر،  من  ورطل  درهم 

كذا يف األصل، ولعل الصواب: »بيمينها«.  (((
كذا يف األصل، ولعل الصواب: »كون«.  (((

ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم ))/76)(، حاشية ابن عابدين ))/)))(.  (((
حيسن هنا إضافة: »هو«؛ ألجل السياق.  (((

كذا يف األصل، ولعل الصواب: »فساًدا«.  (((
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يدعي  من  قول  القول   (((]...[ الرواية:  ظاهر  يف  حنيفة،  أيب  عن  روايتان 
لزوجها:  قالت  »امرأة  »حميطه«:  يف  الدين  برهان  اإلمام  قال  الفساد«)))، 
تزوجتني بغري شهود، وقال الزوج: ال بل بشهود، فالقول قول الزوج. ولو 
قالت املرأة: تزوجتني وأنا صبية، وقال: تزوجتك وأنت بالغة، فالقول قول 
أنَّ  بالنكاح  الشهادة  فصل  يف  مرَّ  ما  املسائل  هذه  جنس  يف  واألصل  املرأة. 
الصحة؛  يدعي  من  قول  فالقول  والفساد،  الصحة  يف  اختلفا  إذا  الزوجني 
ق بينهام، جُيعل  لشهادة الظاهر له، فبعد ذلك إن كان مدعي الصحة املرأة يفرَّ
كأن الزوج يقرُّ بحرمة حادثٍة، وهلا عليه نصف املهر إن مل يدخل هبا، ومجيع 
املهر إن دخل هبا، وعليها العدة. وإذا اختلفا يف وجود أصل النكاح، فالقول 

قول من ينكر الوجود.

الفصل األول -يعني يف صورة االختالف يف  فنقول: يف  ثبت هذا  فإذا 
رشط  الشهادة  ألنَّ  وفساده؛  العقد  صحة  يف  اختلفا  بشهود-  النكاح  كون 
الثاين -يعني يف صورة االختالف يف كونه يف حال صغر  العقد. ويف  صحة 
الصغر  حالة  يف  ]الشهادة[)))  ألنَّ  النكاح؛  أصل  وجود  يف  اختلفا  املرأة- 
فاسد،  ال  أيًضا  باطل   (((]..[ شهود  بغري  بنكاح«)))،  ليس  الويل  إجازة  قبل 
من  املفهوم  هو  ما  عىل  صحته،  ال  النكاح  وجود  رشط  الشهود  وحضور 
كالم النقاد، منهم صدر الرشيعة حيث قال يف »التوضيح«: »وإن دلَّ عىل أنَّ 

من  قول  »القول   :)((/(( قاضيخان  فتاوى  يف  كام  والساقط  األصل،  من  سقطت   (((
يدعي الصحة أيًضا، والبينة بينة اآلخر كام يف الوجه األول، ويف رواية«.

ينظر: فتاوى قاضيخان ))/))(.  (((
كذا يف األصل، والصواب كام يف املحيط الربهاين البن مازة ))/66)(: »النكاح«.  (((

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة ))/66)(.  (((
حيسن هنا إضافة: »وهو«؛ ألجل السياق.  (((
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النكاح  »وكذا  قوله:  إىل  واملضامني«)))،  كاملالقيح  اتفاًقا،  يبطل  لعينه  النهي 
نَِكاَح بغرِي ُشُهوٍد(()))، أي:  ))ال   : بغري شهود؛ ألنَّه ]ُيفتى[))) بقوله 
، فرِيد إشكال وهو أنَّه ملا كان باطاًل ينبغي  يكون باطاًل؛ ألنَّه منفيٌّ ال منهيٌّ
النسب وسقوط  بقوله: وإنام  ، فأجاب  النسب، وال يسقط احلدُّ يثبت  أن ال 

احلدِّ للشبهة«)))، انتهى.

ر من األصل األصيل مسائل، منها ما ُذكر يف  ثم إنَّه يِرُد عىل ظاهر ما تقرَّ
كتاب املزارعة من »الفتاوى اخلانية« حيث قال: »رجل دفع إىل رجل أرًضا 
ليزرعها املزارع] ببقره وبقره[)))، عىل أنَّ اخلارج بينهام، فلام حصل اخلارج 
قال صاحب البذر: رشطُت لك عرشين قفيًزا من اخلارج، وقال اآلخر: ال 
بينة  والبينة  البذر،  صاحب  قول  القول  كان  اخلارج،  نصف  يل  رشطَت  بل 
ر  اآلخر، مع أنَّ صاحب البذر يف هذه الصورة يدعي فساد العقد، إذ قد تقرَّ
نصيًبا  املتعاقدين  من  لكلٍّ  املرشوط  يكون  أن  املزارعة  صحة  رشط  من  أنَّ 
شائًعا من اخلارج، كالثلث والربع والثمن والعرش، ال حصًة معينًة كقفيٍز أو 

قفيزين أو عرشين قفيًزا.

ينظر: التوضيح لصدر الرشيعة املحبويب ))/)))(.  (((
.» كذا يف األصل، واملثبت يف التوضيح لصدر الرشيعة ))/)))(: »منفيٌّ  (((

الويل،  باب  النكاح،  كتاب  صحيحه،  يف  حبان  ابن  وأخرج  اللفظ.  هبذا  عليه  أقف  مل   (((
))ال نكاح إال بويل وشاهدي   مرفوًعا:  برقم ))7))) )86/9)( عن عائشة 
عدل((. قال ابن حبان يف صحيحه )87/9)(: »وال يصح يف ذكر الشاهدين غري هذا 
اخلرب«. وقال ابن امللقن يف اخلالصة ))/76)(: »رواه ابن حبان وقال: ال يصح ذكر 
ال  ضعف  فيها  أخرى  طرق  وله  قال،  كام  هو  قلُت:  احلديث.  هذا  يف  إال  الشاهدين 

حاجة إليها معه«.
ينظر: التوضيح لصدر الرشيعة املحبويب ))/)))(.  (((

كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف فتاوى قاضيخان ))/))(: »ببذره وبقره«.  (((
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رشطُت  البذر:  صاحب  وقال  الزرع،  بعد  شيًئا  األرض  خترج  مل  وإن 
ويل  قفيًزا،  عرشين  يل  رشطَت  األرض:  صاحب  وقال  اخلارج،  نصف 
عليك أجر املثل، كان القول قول املزارع؛ ألنَّ ربَّ األرض يدعي عليه أجر 

األرض، و]..[))) ينكر.

وإن أقاما البينة، ]كان[))) البينة بينة املزارع.

وإن اختلفا عىل ]وجه[))) الوجه قبل أن يزرع، كان القول قول صاحب 
األرض، وإن كان مدعًيا فساد العقد«))). واهلل أعلم.

وكان الفراغ عىل يد الفقري عبد الرحيم بن الشيخ حممد)))، صبيحة هنار 
وألف،  ومائة  عرش  مخسة  سنة  شعبان،  شهر  من  مضت  لثالٍث  اخلميس، 

واحلمد هلل وحده، وصىل اهلل عىل من ال نبيَّ بعده.

سقطت من األصل، والساقط كام يف فتاوى قاضيخان ))/))(: »هو«.  (((
املثبت يف فتاوى قاضيخان ))/))(: »كانت«.  (((

كذا يف األصل، ولعل الصواب كام يف فتاوى قاضيخان ))/))(: »هذا«.  (((
ينظر: فتاوى قاضيخان ))/))(.  (((

مل أقف عىل ترمجته.  (((
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ثبت املصادر
بن . ) أمحد  بن  حبان  بن  حممد  املؤلف:  حبان،  ابن  صحيح  تقريب  يف  اإلحسان 

)املتوىف:  الفاريس  بلبان  بن  عيل  ترتيب:  )))هـ(،  )املتوىف:  الُبستي  حبان 
9)7هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت الطبعة: 

األوىل، 08))هـ.
)املتوىف: . ) بوكيع  امللقب  البغدادي  حممد  بكر  أبو  املؤلف:  القضاة،  أخبار 

التجارية  املكتبة  النارش:  املراغي،  مصطفى  العزيز  عبد  حتقيق:  06)هـ(، 
الكربى، مرص، الطبعة: األوىل، 66))هـ.

)املتوىف: . ) الدم  أيب  بابن  املعروف  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  املؤلف:  القضاء،  أدب 
))6هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 07))هـ.
األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، املؤلف: زين الدين بن إبراهيم، . )

املعروف بابن نجيم املرصي )املتوىف: 970هـ(، حتقيق: زكريا عمريات، النارش: 
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 9)))هـ.

)املتوىف: . ) الدمشقي  الزركيل  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  املؤلف:  األعلم، 
النرش:  سنة  عرش،  اخلامسة  الطبعة:  للماليني  العلم  دار  النارش:  96))هـ(، 

)00)م.
املعروف . 6 إبراهيم،  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

بابن نجيم املرصي )املتوىف: 970هـ(، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: 
الثانية، الطبعة وتارخيها: بدون.

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، املؤلف: أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين . 7
سنة  الثانية،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  87)هـ(،  )املتوىف:  احلنفي 

النرش: 06))هـ.
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البناية رشح اهلداية، املؤلف: حممود بن أمحد الغيتايب بدر الدين العيني )املتوىف: . 8
النرش:  سنة  األوىل،  الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  ))8هـ(، 

0)))هـ.
ُقطُلوبغا . 9 بن  قاسم  العدل  أبو  الدين  زين  الفداء  أبو  املؤلف:  الرتاجم،  تاج 

دار  النارش:  )املتوىف: 879هـ(، حتقيق: حممد خري رمضان يوسف،  السودوين 
القلم، دمشق، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))))هـ.

)املتوىف: . 0) البغدادي  اخلطيب  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو  املؤلف:  بغداد،  تاريخ 
)6)هـ(، حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف النارش: دار الغرب اإلسالمي، 

بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))))هـ.
عيل . )) بن  إبراهيم  املؤلف:  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة 

األزهرية،  الكليات  مكتبة  النارش:  799هـ(،  )املتوىف:  فرحون  ابن  حممد  بن 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: 06))هـ.

تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، املؤلف: فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوىف: . ))
األوىل،  الطبعة:  القاهرة،  بوالق،  األمريية  الكربى  املطبعة  النارش:  ))7هـ(، 

سنة النرش: ))))هـ.
8))هـ(، . )) )املتوىف:  القدوري  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  للقدوري،  التجريد 

السالم،  دار  النارش:  أ. د عيل مجعة حممد،  و  أ. د حممد أمحد رساج  املحققان: 
القاهرة، الطبعة: الثانية، سنة النرش: 7)))هـ.

0))هـ(، . )) نحو  )املتوىف:  السمرقندي  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  الفقهاء،  حتفة   
النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: الثانية، سنة النرش: ))))هـ.

التذنيب يف الفروع عىل الوجيز للغزايل، املؤلف عبد الكريم بن حممد الرافعي . ))
النارش:  املزيدي،  فريد  وأمحد  السيد  فتحي  طارق  حتقيق:  ))6هـ(،  )املتوىف: 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))))هـ.
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توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك، املؤلف: أبو حممد بدر الدين . 6)
حسن املرادي )املتوىف: 9)7هـ(، حتقيق: عبد الرمحن عيل سليامن، النارش: دار 

الفكر العريب، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)))هـ.
اهلل . 7) نرص  بن  حممد  بن  القادر  عبد  املؤلف:  احلنفية،  طبقات  يف  املضية  اجلواهر 

الطبعة  كراتيش،  خانه،  كتب  حممد  مري  النارش:  )77هـ(،  )املتوىف:  القريش 
وتارخيها: بدون.

اجلوهرة النرية، املؤلف: أبو بكر بن عيل بن حممد احلدادي )املتوىف: 800هـ(، . 8)
النارش: املطبعة اخلريية، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))))هـ.

القرماين، . 9) عيل  بن  سليامن  املؤلف:  الفصولني،  جامع  عىل  القرماين  حاشية 
)املتوىف: ))9هـ(، خمطوط باملكتبة األزهرية برقم )))9)(.

أمني . 0) حممد  املؤلف:  األبصار،  تنوير  رشح  املختار  الدر  عىل  املختار  رد  حاشية 
بن عمر بن عبد العزيز عابدين )املتوىف: ))))هـ(، النارش دار الفكر للطباعة 

والنرش، بريوت، سنة النرش: ))))هـ.
املخطوطات . )) فهارس  نبذة:  فيصل  امللك  مركز  املؤلف:  الرتاث،  خزانة   

عىل  تشتمل  العامل  يف  املخطوطات  ومراكز  واخلزانات  املكتبات  يف  اإلسالمية 
معلومات عن أماكن وجود املخطوطات وأرقام حفظها يف املكتبات واخلزائن 

العاملية، الطبعة وتارخيها: بدون.
رساج . )) املؤلف:  للرافعي،  الكبري  الرشح  كتاب  ختريج  يف  املنري  البدر  خلصة   

)80هـ(،  )املتوىف:  املرصي  الشافعي  أمحد  بن  عيل  بن  عمر  حفص  أبو  الدين 
الرياض،  الرشد،  مكتبة  النارش:  السلفي،  إسامعيل  املجيد  عبد  محدي  حتقيق: 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 0)))هـ.
)املتوىف: . )) البخاري  الرشيد  عبد  بن  أمحد  بن  طاهر  املؤلف:  الفتاوى،  خلصة 

)))(، خمطوط بمكتبة فيض اهلل أفندي برقم )))0)(.
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الشهري . )) عيل  بن  فرامرز  بن  حممد  املؤلف:  األحكام،  غرر  رشح  احلكام  درر 
بمال - أو منال أو املوىل - خرسو )املتوىف: )88هـ(، النارش: دار إحياء الكتب 

العربية، الطبعة وتارخيها: بدون.
))))هـ(، . )) )املتوىف:  حيدر  عيل  املؤلف:  األحكام،  جملة  رشح  احلكام  درر 

الطبعة  العلمية، بريوت،  الكتب  النارش: دار  حتقيق: املحامي فهمي احلسيني، 
وتارخيها: بدون.

البخاري . 6) َماَزَة  بن  حممود  الدين  برهان  املعايل  أبو  املؤلف:  الربهانية،  الذخرية 
احلنفي )املتوىف: 6)6هـ(، حتقيق: أبو أمحد العاديل ورفقاه، النارش: دار الكتب 

العلمية، بريوت، سنة النرش: 9)0)هـ.
روضة القضاة وطريق النجاة، املؤلف: عيل بن حممد بن أمحد الرحبي املعروف . 7)

النارش:  الناهي،  الدين  صالح  د.  حتقيق:  99)هـ(،  )املتوىف:  مناين  السِّ بابن 
مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الثانية، سنة النرش: )0))هـ.

سلم الوصول إىل طبقات الفحول، املؤلف: مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني . 8)
القادر  عبد  حممود  حتقيق:  067)هـ(،  )املتوىف:  خليفة«  بـ»حاجي  املعروف 

األرناؤوط، النارش: مكتبة إرسيكا، إستانبول، سنة النرش: 0)0)م.
سري أعلم النبلء، املؤلف: حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي )املتوىف: . 9)

األرناؤوط،  شعيب  الشيخ  بإرشاف  املحققني  من  جمموعة  حتقيق:  8)7هـ(، 
النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، سنة النرش: )0))هـ.

بن . 0) عمر  الدين  حسام  األئمة  برهان  املؤلف:  للخصاف،  القايض  أدب  رشح 
هالل  حميي  حتقيق:  6))هـ(،  )املتوىف:  الشهيد  بالصدر  املعروف  العزيز  عبد 
)( مطبعة اإلرشاد، بغداد - العراق، جـ ) الدار  الرسحان، النارش: )جـ ) - 
العربية للطباعة، بغداد - العراق الطبعة: األوىل )جـ )، )) 97))هـ - 977) 

م )جـ )، )) 98))هـ - 978) م .
)9)هـ(، . )) )املتوىف:  الفرغاين  منصور  بن  احلسن  املؤلف:  الزيادات،  رشح 

خمطوط بمكتبة راغب باشا برتكيا برقم )8))(.
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احلسن . )) بن  حممد  املؤلف:  الرسخيس،  أمحد  بن  حممد  إملء  الكبري  السري  رشح 
دار  النارش:  إسامعيل،  حممد  حسن  حممد  حتقيق:   ،)(89 )املتوىف:  الشيباين 

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 7)))هـ.
اجلصاص . )) الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  أمحد  املؤلف:  الطحاوي،  خمترص  رشح 

د.  أ.  و  حممد،  اهلل  عنايت  اهلل  عصمت  د.  حتقيق:  70)هـ(،  )املتوىف:  احلنفي 
سائد بكداش، و د. حممد عبيد اهلل خان، و د. زينب حممد حسن فالتة، النارش: 

دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))))هـ.
الشقائق النعامنية يف علامء الدولة العثامنية، املؤلف: أمحد بن مصطفى بن خليل، . ))

بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  النارش:  968هـ(،  )املتوىف:  َزاَدْه  طاْشُكرْبي 
الطبعة وتارخيها: بدون.

احلميد . )) عبد  بن  حممد  املؤلف:  األسلف،  األئمة  بني  الفقه  يف  اخللف  طريقة 
دار  مكتبة  النارش:  الرب،  عبد  زكي  حممد  د.  حتقيق:  ))))هـ(،  األسمندي 

الرتاث، القاهرة، الطبعة: الثانية، سنة النرش: 8)))هـ.
العامرة، . 6) املطبعة  النارش:  بروسيل،  طاهر  حممد  املؤلف:  مؤلفلري،  عثامنيل 

استنبول، سنة النرش: ))))هـ.
العناية رشح اهلداية، املؤلف: حممد بن حممد بن حممود، أكمل البابريت )املتوىف: . 7)

786هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة وتارخيها: بدون.
)املتوىف: . 8) السمرقندي  حممد  بن  نرص  الليث  أبو  املؤلف:  املسائل،  عيون 

النارش: مطبعة أسعد، بغداد، سنة  الناهي،  ين  الدِّ )7)هـ(، حتقيق: د. صالح 
النرش: 86))هـ.

غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، املؤلف: أمحد بن حممد احلموي . 9)
الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  098)هـ(،  )املتوىف:  احلنفي 

األوىل، سنة النرش: )0))هـ.
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)املتوىف: . 0) البزازي  حممد  بن  حممد  املؤلف  الوجيز،  اجلامع  أو  البزازية  الفتاوى 
7)8هـ(، حتقيق: سامل مصطفى البدري، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 009)م.
الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، املؤلف الشيخ نظام . ))

ومجاعة من علامء اهلند، النارش دار الفكر، سنة النرش: ))))هـ.
النعامن، املؤلف: احلسن . )) فتاوى قاضيخان يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة 

بن منصور الفرغاين )املتوىف: )9)هـ(، حتقيق: سامل مصطفى البدري، النارش: 
دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 009)م.

فتح القدير، املؤلف: كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن . ))
اهلامم )املتوىف: )86هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة وتارخيها: بدون.

خمطوط . ))  ،)98( )املتوىف:  العامدي  حممد  بن  حممد  املؤلف:  العامدية،  الفصول 
باملكتبة األزهرية برقم )7))))(.

امللكي . )) املجمع  النارش:  املخطوط،  اإلسلمي  العريب  للرتاث  الشامل  الفهرس 
لبحوث احلضارة اإلسالمية، عاّمن، سنة النرش: 0)))هـ.

النرش: . 6) النارش: مطبعة األزهر، سنة  األزهرية،  باملكتبة  املوجود  الكتب  فهرس 
)6))هـ.

اهلندي . 7) اللكنوي  احلي  عبد  حممد  املؤلف:  احلنفية،  تراجم  يف  البهية  الفوائد 
بمطبعة  طبع  النارش:  النعساين،  الدين  بدر  حممد  حتقيق:  )0))هـ(،  )املتوىف: 

دار السعادة بجوار حمافظة مرص، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))))هـ.
الدين . 8) »تقي  بـ  املعروف  املؤمن  عبد  بن  حممد  بن  بكر  أبو  املؤلف:  القواعد، 

الشعالن،  اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد  د.  حتقيق:  9)8هـ(،  )املتوىف:  احلصني« 
للنرش  الرشد  مكتبة  النارش:  البصييل،  حسن  بن  حممد  بن  و  د.  جربيل 

والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)))هـ.
لسان العرب، املؤلف: حممد بن مكرم بن منظور األنصاري )املتوىف: ))7هـ(، . 9)

النارش: دار صادر، بريوت، الطبعة: الثالثة، سنة النرش: ))))هـ.
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املعروف . 0) حممد  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  األبحر،  ملتقى  رشح  يف  األهنر  جممع 
ي  العرب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  078)هـ(،  )املتوىف:  أفندي  بداماد 

الطبعة وتارخيها: بدون.
سيده . )) بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  املؤلف:  األعظم،  واملحيط  املحكم 

النارش: دار الكتب العلمية،  )املتوىف: 8))هـ(، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، 
بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))))هـ.

)املتوىف: . )) حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أبو  املؤلف:  باآلثار،  املحىل 
6))هـ(، النارش: دار الفكر، بريوت، الطبعة وتارخيها: بدون.

بن . )) حممود  الدين  برهان  املعايل  أبو  املؤلف:  النعامين،  الفقه  يف  الربهاين  املحيط 
أمحد بن مازة البخاري )املتوىف: 6)6هـ(، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، 

النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))))هـ.
باخلطايب . )) املعروف  البستي  حممد  بن  محد  سليامن  أبو  املؤلف:  السنن،  معامل 

سنة  األوىل،  الطبعة:  حلب،  العلمية،  املطبعة  النارش:  88)هـ(،  )املتوىف: 
النرش: ))))هـ.

معجم البلدان، املؤلف: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي . ))
النرش:  سنة  الثانية،  الطبعة:  بريوت،  صادر،  دار  النارش:  6)6هـ(،  )املتوىف: 

)99) م .
معجم املؤلفني، املؤلف: عمر رضا كحالة )املتوىف: 08))هـ(، النارش: مكتبة . 6)

املثنى، بريوت، الطبعة وتارخيها: بدون.
أنور حممود زنايت، . 7) املؤلف:  التاريخ واحلضارة اإلسلمية،  معجم مصطلحات 

النارش: دار زهران، عامن، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))0)م، األجزاء: ).
خليل . 8) بن  عيل  املؤلف:  األحكام،  من  اخلصمني  بني  يرتدد  فيام  احلكام  معني 

الطبعة  بريوت،  الفكر،  دار  النارش:  ))8هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الطرابليس 
وتارخيها: بدون.
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املحاسن . 9) أيب  الدين  مجال  املؤلف:  والقاهرة،  مرص  ملوك  يف  الزاهرة  النجوم 
القومي،  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  النارش:   ،)87( )املتوىف:  تغري  بن  يوسف 

مرص، الطبعة وتارخيها: بدون.
املرغيناين . 60 الفرغاين  بكر  أيب  بن  عيل  املؤلف:  املبتدي،  بداية  رشح  يف  اهلداية 

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  يوسف،  طالل  حتقيق:  )9)هـ(  )املتوىف: 
الطبعة وتارخيها: بدون.

هدية العارفني يف أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، تأليف: إسامعيل باشا املعروف . )6
العريب، بريوت، سنة  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  )املتوىف: 99))هـ(،  بالباباين 

النرش: ))9)م.
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تخبيب الزوجة وآثاره
دراسة فقهية مقارنة

تطبيقية قضائية

د. فهد بن صالح اللحيدان
األستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء
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املقدمة
أنفسنا  باهلل من رشور  إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 
له،  هادي  فال  يضلل  ومن  له،  مضل  فال  اهلل  هيده  من  أعاملنا،  وسيئات 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، 

، أما بعد:

 ، حممد  هدي  اهلدي  وخري  اهلل،  كتاب  احلديث  أصدق  فإن 
ورش األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف 

النار.

هتدد  املعارص  وقتنا  يف  مجة  بمخاطر  متر  املسلمة  األرسة  فإن  َأَسٍف  َفِمْن 
حصنها  يف  اإلسالمية  املجتمعات  عىل  يؤثر  مما  بوجودها؛  وتعصف  كياهنا، 
األخري ومالذها الباقي، بعد الضعف العقدي واخلواء الفكري الذي يرضب 

بجنباته يف تلك املجتمعات.

األمور  تلك  ومن  املسلمة،  األرس  هلا  تتعرض  التي  املشكالت  وتتعدد 
قضية التخبيب - أي: قيام شخص بإفساد العالقة بني الزوج وامرأته حتى 
هذه  لدراسة  تدعو  بصورة  املسلمة  األرس  يف  انترشت  والتي   - يتزوجها 

الظاهرة، والتي تنم عن ضعف الوازع الديني واخللقي لدى فاعليه.

البحث: منهج 

اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل واالستنباطي، من خالل 
مجع املادة العلمية للبحث من مصادره املعتمدة، وحماولة تتبعها واستقصائها 
للرأي  وصواًل  بينها  واملقارنة  الفقهية  اآلراء  وتناول  حتليلها،  مع  أمكن،  ما 
الراجح، وتطبيقه يف الرتجيح، واستنباط األحكام الرشعية املتعلقة بالبحث.
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السابقة: الدراسات 

1- املسئولية اجلنائية يف التخبيب: يوسف بن عبد العزيز التوجيري:

األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  من  )ماجستري(،  أطروحة  وهي 
كلية الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية، ختصص السياسة اجلنائية،عام 

))0)م.

للعالقة  بالنسبة  سواء  التخبيب،  قضية  عموم  البحث  هذه  وتناول 
املسؤولية  بيان  عىل  وركز  ونحوها،  العمل  كعالقات  غريها  أو  الزوجية 

اجلنائية يف التخبيب، وتأصيله يف الرشيعة، والقانون.

وعىل خالف هذا البحث تقترص الدراسة حمل البحث عىل بيان التخبيب 
باملسؤولية  فقط  تتعلق  وال  العالقة،  تلك  عىل  وأثره  الزوجية،  العالقة  يف 
املخبب، وحكم  التخبيب وأدلة حتريمه، وعقوبة  تبيان حكم  وإنام  اجلنائية، 
حكم  يف  القضائية  التطبيقات  بعض  ذكر  مع  خببها،  بمن  املخبب  زواج 

التخبيب.

2- التخبيب وأثره يف النكاح: حممد بن سعد املقرن:

وزارة  عرش،  اخلامس  العدد  إسالمية،  دراسات  بمجلة  حمكم  بحث 
-(97 من  الصفحات  واإلرشاد،  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون 

.((0

املخبب،  نكاح  وحكم  وحكمه،  التخبيب،  معنى  البحث  وتناول 
وعقوبته، لكن مل يذكر البحث حكم نكاح املخبب بمن خببها، وهل يتأقت 
التحريم هبا أم يتأبد؟ وهو ما تذكره الدراسة حمل البحث، مع إضافة بعض 

التطبيقات القضائية يف حكم التخبيب.
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3- التخبيب: دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون: د. عبد الرمحن محود املطريي:

بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  الرشيعة  بمجلة  منشور  حمكم  بحث 
الثاين  ربيع   ،((9 العدد   ،(( املجلد  العلمي،  النرش  جملس   - الكويت 

))))هـ-ديسمرب 9)0)م.

اجلزائية  واملسؤولية  وحكمه،  التخبيب،  تعريف  البحث  هذا  وتناول 
للمخبب يف القانون الكويتي، وبيان حكم نكاح املخبب بمن خبَّبها.

مقارنة  غري  أهنا  يف  البحث  هذا  عن  البحث  حمل  الدراسة  وختتلف 
بالقانون، وأهنا تقترص عىل اإلطار الفقهي، من خالل بيان األحكام الرشعية 
القضائية  التطبيقات  بعض  ذكر  الدراسة  هذه  وأضافت  بالتخبيب،  املتعلقة 

يف حكم التخبيب.

خطة البحث:

وقد اقتضت طبيعة البحث دراسته عىل النحو التايل:

املطلب األول: تعريف التخبيب لغة واصطلًحا.

املطلب الثاين: حكم التخبيب واألدلة عىل حتريمه.

املطلب الثالث: عقوبة التخبيب.

املطلب الرابع: حكم زواج املخبب بمن خببها.

املطلب اخلامس: تطبيقات قضائية يف حكم التخبيب.

اخلامتة: وفيها نتائج البحث.
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املطلب األول
تعريف التخبيب لغة واصطالًحا

أوًل: تعريف التخبيب لغة:

َداِع،  اخْلِ ِمَن  ِجنٌْس  وهو  أصٌل،  َواْلَباُء  واخْلَاُء   :) من)َخبَّ لغة  التخبيب 
 ، خابَّ َعىَل  كَأنه  ُمْدِغٌل،  خُمابٌّ  ورجٌل   ، والِغشُّ واخلُْبُث  َداُع  اخْلِ بُّ  َفاخْلِ
َقاَل  ؛  واخلَبُّ اخِلبُّ  َوُهَو  ُمنَْكٌر،  َخبيٌث  ُجْرُبٌز،  اع  َخدَّ  : وِخبٌّ َخبٌّ  ورجٌل 

اِعُر: الشَّ
الَّـِذي َول  اخَلُتـوِر  باخَلـبِّ  َأنـَت  َوَمـا 

َأذاَعها)1( يوًما  األَْساَر  اْسُتوِدَع  إَِذا 

ووردت كلمة اخلب يف اللغة بعدة معان:

ِذي َيْسَعى بنَي الناِس بالَفساد؛ . ) اُع واخلبث والغش: َوُهَو اجلُْرُبُز الَّ اخلَدَّ
 . َغرْيُ ال  َفبِاْلَكرْسِ  امْلَْصَدُر  ا  فَأمَّ خاُؤه،  ُتْكرَسُ  َوَقْد  َخبٌَّة،  وامرَأٌة  َخبٌّ  ورجٌل 
والتَّخبِيُب: إْفساُد الرُجل َعْبًدا َأو َأَمًة لغريِه؛ ُيَقاُل: َخبََّبها فَأفَسَدها. وَخبََّب 
َخبََّب  ْم:  َقْوهِلِ -يِف  األَْنَباِري)))  ابن  َبْكٍر  َأبو  َوَقاَل  َخَدَعه.  َأي  ُغالمي  فالٌن 
املريس،  سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  األعظم،  واملحيط  املحكم  ُينظر:   (((
))))هـ  األوىل،  الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  هنداوي،  احلميد  عبد  حتقيق: 
بن دريد األزدي، حتقيق: رمزي  بن احلسن  أبو بكر حممد  اللغة،  ))/)))(، ومجهرة 

منري بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة: األوىل، 987)م، ))/)6(.
املقرئ  األنباري،  ابن  بكر  أبو  احلسني  بن  بشار  بن  حممد  بن  القاسم  بن  حممد  هو   (((
بن  حممد  من  أبيه  باعتناء  صباه  يف  سمع  ومائتني  وسبعني  إحدى  سنة  ولد  النحوي، 
ابن حيويه،  اهليثم، وخلق كثري، وعنه  القايض، وأمحد بن  الكديمي، وإسامعيل  يونس 
واالبتداء«،  الوقف  »كتاب  له:  هاشم،  أيب  بن  الواحد  وعبد  الشذائي،  نرص  وابن 
وثالث  وعرشين  ثامنية  سنة  تويف  النبوي«،  الغريب  و»غريب  املشكل«،  و»كتاب 
عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  النبالء،  أعالم  سري  ينظر:  مائة. 
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فالٌن َعىَل فالٍن َصديَقه-: »َمْعنَاُه َأفسده َعَلْيِه«))).

)- الفساُد: َويِف احْلَِديِث: ))ليس ِمنَّا من َخبََّب اْمَرَأًة عىل َزْوِجَها، أو . )
. َعْبًدا عىل َسيِِّدِه(()))، َأي: خَدَعه وَأفسده؛ َوَرُجٌل َخبٌّ َضبٌّ

اَع ُمْضَطِرٌب َغرْيُ َثابِِت اْلَعْقِد َعىَل . ) ِء َواْضطَِراُبُه؛ ألَنَّ اخْلَدَّ ْ َرَخاَوُة اليشَّ
ٍء َصِحيٍح))). يَشْ

األرناؤوط،  شعيب  الشيخ  بإرشاف  املحققني  من  جمموعة  حتقيق:  الذهبي،  َقاْيامز  بن 
مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، )0))هـ - )98)م )))/)7)-)7)(، وطبقات 
العلوم  مكتبة  اخلزي،  صالح  بن  سليامن  حتقيق:  وي،  األدنه  حممد  بن  أمحد  املفرسين، 
)إرشاد  األدباء  ومعجم  )ص66(،  7)))هـ،  األوىل،  الطبعة:  السعودية،  واحلكم، 
الرومي  اهلل  عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد  أبو  الدين  شهاب  األديب(،  معرفة  إىل  األريب 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  عباس،  إحسان  حتقيق:  احلموي، 

))))هـ، )6/))6)(.
حاتم  د.  حتقيق:  األنباري،  القاسم  بن  حممد  بكر  أبو  الناس،  كلامت  معاين  يف  الزاهر   (((

صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، ))))هـ، ))/))(.
))) أخرجه أبو داود، كتاب الطالق، باب: فيمن خبب امرأة عىل زوجها ))/)))( رقم 
))7))( واللفظ له، والنسائي يف الكربى، كتاب عرشة النساء، باب: من أفسد امرأة 
عىل زوجها ))/)8)( رقم ))))9(، وأمحد يف املسند، طبعة الرسالة )))/80( رقم 
)7))9(، والبيهقي يف شعب اإليامن ))/67)( رقم )))))( من حديث أيب هريرة 
الدين األلباين، مؤسسة غراس  . قال األلباين يف صحيح أيب داود، حممد نارص 
صحيح  »إسناده   :)(8(/6( ))))هـ،  األوىل،  الطبعة:  الكويت،  والتوزيع،  للنرش 

عىل رشط مسلم، وصححه ابن حبان واحلاكم والذهبي«.
ُينظر: مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء، حتقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر،   (((
السعادات  أبو  الدين  جمد  واألثر،  احلديث  غريب  يف  والنهاية   ،)((8/(( 99))هـ 
املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري، حتقيق: طاهر أمحد 
الزاوي - حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، 99))هـ، ))/)(، ولسان 
الطبعة:  دار صادر، بريوت،  ابن منظور،  الدين  بن عىل مجال  بن مكرم  العرب، حممد 

الثالثة، ))))هـ، ))/)))(.
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ثانًيا: تعريف التخبيب اصطلًحا:

إفساد  فهو:  اللغوي،  معناه  عن  االصطالحي  بمعناه  التخبيب  خيرج  ال 
أو تزيني  امرأته،  الزوج عند  يتزوجها بذكر مساوئ  املرأة عىل زوجها حتى 
عداوته نحوها، أو بيان حماسن أجنبي عندها، ونحو ذلك؛ بام جيلب الفساد 

واإلفساد جتاهه، ويف معناه: إفساد الزوج عىل امرأته))).

أسباب ظاهرة التخبيب:

الديني  الوازع  ضعف  إىل  مردها  التخبيب  ظاهرة  أن  يف  شك  من  ما 
املريضة  النفوس  بعض  هناك  إذ  املجتمع؛  من  فئام  لدى  واألخالقي 
أو خلًقا،  دينًا  تراع  السقيمة، ومل  املريضة ونفوسها  العنان لشهواهتا  أطلقت 
بيتها؛  وال  نفسها  حتفظ  مل  نساء  بموافقة  الدناءات،  تلك  وراء  واسرتسلت 
بال  -األرسة-  املعارصة  اإلسالم  حصون  آخر  هتديم  ذلك  آثار  من  فكان 

حرجية من ضمري.

واحللُّ هلذه الظاهرة هو بثُّ الوعي الديني واخللقي لدى أفراد املجتمع، 
وبيان األحكام الرشعية املتعلقة بالتخبيب، ووضع العقوبات الرادعة لكل 

ل له نفسه القيام بذلك الفعل الدينء.  من تسوِّ

املعروف  البستي  إبراهيم بن اخلطاب  أبو سليامن محد بن حممد بن  السنن،  ُينظر: معامل   (((
وعون   ،)(((/(( ))))هـ،  األوىل،  الطبعة:  حلب،  العلمية،  املطبعة  باخلطايب، 
حيدر،  بن  عيل  بن  أمري  بن  أرشف  حممد  الرمحن  عبد  أبو  القيم،  ابن  وحاشية  املعبود 
 ،)((9/6( ))))هـ،  الثانية،  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  آبادي،  العظيم 
حممد،  سلطان  بن  عيل  الدين  نور  احلسن  أبو  املصابيح،  مشكاة  رشح  املفاتيح  ومرقاة 

اهلروي القاري، دار الفكر، بريوت، الطبعة: األوىل، ))))هـ، ))/8)))(.
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استعامل لفظ التخبيب عند الفقهاء:

استعمل بعض فقهاء املذاهب األربعة -كاملالكية)))- مصطلح التخبيب 
من  مجع  بني  كبري  بدخول  له  ومثلوا  وإبطاهلا،  الشهادة  إفساد  معنى  عىل 

الصبيان شهدوا عىل أمر أو واقعة فيلقنهم ما يفسد به شهادهتم.

شهادة  »جتوز  املدونة-:  يف  قال  -حيث  ذلك  إيضاح  يف  مالك  ولفظ 
الصبيان بعضهم عىل بعض يف القتل واجلراح ما مل يفرتقوا أو خيببوا«))).

بينهم  يدخل  أن  »التخبيب:  التخبيب:  معني  شارًحا  الباجي)))  ويقول 

اهلل  عبد  أبو  القاسم،  أيب  بن  يوسف  بن  حممد  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج  ُينظر:   (((
الطبعة: األوىل، 6)))هـ )8/)0)(، واملخترص  العلمية،  الكتب  املالكي، دار  املواق 
عبد  حافظ  د.  حتقيق:  املالكي،  التونيس  الورغمي  عرفة  بن  حممد  بن  حممد  الفقهي، 
))))هـ،  األوىل،  الطبعة:  اخلريية،  لألعامل  احلبتور  أمحد  خلف  مؤسسة  الرمحن، 

.)((8/9(
املدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، دار الكتب العلمية، الطبعة:   (((

األوىل، ))))هـ، ))/6)(.
القرطبي، ولد  الباجي  الوليد  أبو  بن وارث  أيوب  بن  بن سعد  بن خلف  هو: سليامن   (((
يف سنة ثالث وأربع مائة. فقيه، أصويل، حمدث، متكلم، أديب، كاتب، شاعر، مفرس. 
اخلطيب،  وعنه  الطربي،  الطيب  وأيب  احلافظ،  ذر  وأيب  طالب،  أيب  بن  مكي  عن  أخذ 
معرفة  إىل  و»التسديد  الفقه«،  يف  »املنتقى  له:  ومجاعة،  والطرطويش،  الرب،  عبد  وابن 
التوحيد«، و»إحكام الفصول يف أحكام األصول«، و»املعاين يف رشح املوطأ يف عرشين 
مائة.  وأربع  وسبعني  أربع  سنة  تويف  القرآن«،  واملنسوخ، و»تفسري  و»الناسخ  جملًدا«، 
شمس  اهلل  عبد  أبو  احلفاظ،  وتذكرة   ،)(((-((6/(8( النبالء،  أعالم  سري  ُينظر: 
 ،)((78/(( األوىل،  الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الذهبي،  حممد  الدين 
العلمية،  الكتب  دار  الفضل،  أبو  السيوطي  الرمحن بن أيب بكر  وطبقات احلفاظ، عبد 
بن  رضا  بن  عمر  املؤلفني،  ومعجم  )ص9))(،  )0))هـ،  األوىل،  الطبعة:  بريوت، 
العريب، بريوت،  الرتاث  إحياء  دار  املثنى -  الغني كحالة، مكتبة  بن عبد  حممد راغب 

.)(6(/((



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
95

تخبيب الزوجة وآثاره

كبري عىل وجه يمكنه أن يلقنهم«))).

املشهور،  عىل  ساقطة  فشهادهتم  شهادته  جتوز  كبري  بينهم  حرض  فإذا 
خالًفا لسحنون يف أحد قوليه))).

السعادة،  مطبعة  الباجي،  سعد  بن  خلف  بن  سليامن  الوليد  أبو  املوطإ،  رشح  املنتقى   (((
القاهرة، الطبعة: األوىل، ))))هـ، ))/9)) - )))(.

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد   (((
عيني احلطاب، املحقق: زكريا عمريات، دار عامل الكتب،  الرمحن الطرابليس املغريب الرُّ

طبعة خاصة ))))هـ -)00)م، )77/6)(.
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املطلب الثاين
حكم التخبيب واألدلة عىل حتريمه

أوًل: حكم التخبيب:

واملودة  واملحبة  األلفة  حتقيق  اإلسالمية  الرشيعة  مقاصد  أعظم  من 
والوسائل  الذرائع  كل  وسد  واحتادهم،  اجتامعهم  وحتقيق  املسلمني،  بني 
والتدابر  والبغضاء  والوحشة  كالنفرة  إىل ضد ذلك،  تؤدي  التي  واألسباب 
  والتقاطع بني املسلمني، وأدلة ذلك يف كتاب اهلل ويف سنة رسول اهلل
والبغضاء  والفرقة  والنفرة  الوحشة  أسباب  أعظم  ومن  تأملها،  ملن  كثرية 
أي:  وزوجته؛  الزوج  بني  كان  إذا  فكيف  املسلمني،  بني  والتدابر  والتقاطع 
حتى  اإلفساد  أنواع  من  نوع  بأي  عليه  وإفسادها  زوجها،  عىل  املرأة  ختبيب 
آثم  ومرتكبه  حرام،  عليه  وإفسادها  زوجها  عىل  املرأة  فتخبيب  يتزوجها، 
ه  وعدَّ حمرم،  فعٌل  وهو  ذلك،  عن  النهي  لورود  املنكر؛  هذا  بفعله  وفاسق 
بعض أهل العلم من كبائر الذنوب؛ كام فعل ابن حجر اهليتمي))) يف كتابه: 
هو: شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري،   (((
يف  وتسعامئة  تسع  سنة  ولد  ومتصوف،  األشاعرة،  طريقة  عىل  ومتكلم  شافعي،  فقيه 
حملة أيب اهليتم من إقليم الغربية يف مرص، وأما شهرته بابن حجر فقيل إن أحد أجداده 
كان مالزمًا للصمت ال يتكلم إال عن رضورة أو حاجة فشبهوه بحجر ملقى ال ينطق 
القايض  اإلسالم  شيخ  عنهم  أخذ  الذين  مشاخيه  ومن  بذلك،  اشتهر  ثم  حجر  فقالوا 
زكريا الشافعي والشيخ اإلمام املعمر الزيني عبد احلق السنباطي وغريهم، له: »رشح 
املشكاة«، و»حتفة املحتاج برشح املنهاج«، و»الصواعق املحرقة«، وغريها، تويف يف مكة 
املكرمة سنة ثالث وسبعني وتسعامئة. ينظر: النور السافر عن أخبار القرن العارش، عبد 
القادر بن شيخ بن عبد اهلل العيدرويس، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 
بن  احلي  عبد  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  وشذرات   ،)(6(-((8/(( )0))هـ، 
أمحد بن حممد العكري احلنبيل، حتقيق: عبد القادر األرناؤوط، حممود األرناؤوط، دار 

ابن كثري، دمشق، الطبعة: األوىل، 06))هـ، )70/8)(.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
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»الزواجر عن اقرتاف الكبائر«))).

ثانًيا: األدلة عىل حتريم التخبيب:

الَتْخبِيب حمرم رشًعا بداللة الكتاب والسنة واملعقول، وذلك عىل الوجه 
اآليت:

1- أدلة حتريم التخبيب من الكتاب:

الدليل األول:

َوَما  ُسلَۡيَمَٰنۖ  ُمۡلِك   ٰ َعَ َيِٰطنُي  ٱلشَّ َتۡتلُواْ  َما  َبُعواْ  ﴿َوٱتَّ تعاىل:  اهلل  قول 
َوَمآ  ۡحَر  ٱلّسِ ٱنلَّاَس  ُيَعّلُِموَن  َكَفُرواْ  َيِٰطنَي  ٱلشَّ َوَلِٰكنَّ  ُسلَۡيَمُٰن  َكَفَر 
ٰ َيُقوَلٓ  َحٍد َحتَّ

َ
نزَِل َعَ ٱلَۡملََكنۡيِ بَِبابَِل َهُٰروَت َوَمُٰروَتۚ َوَما ُيَعّلَِماِن ِمۡن أ

ُ
أ

ٱلَۡمۡرءِ  َبنۡيَ  بِهِۦ  ُيَفّرِقُوَن  َما  ِمۡنُهَما  َفَيَتَعلَُّموَن  تَۡكُفۡرۖ  فََل  فِۡتَنةٞ  َنُۡن  إِنََّما 
ِۚ َوَيَتَعلَُّموَن َما يَُضُُّهۡم  َحٍد إِلَّ بِإِۡذِن ٱللَّ

َ
َوَزۡوِجهِۦۚ َوَما ُهم بَِضآّرِيَن بِهِۦ ِمۡن أ

ِمۡن َخَلٰٖقۚ َوَلِۡئَس  ىُٰه َما َلُۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ  لََمِن ٱۡشَتَ َولََقۡد َعلُِمواْ  َوَل يَنَفُعُهۡمۚ 
نُفَسُهۡمۚ لَۡو َكنُواْ َيۡعلَُموَن 102﴾))).

َ
ۡواْ بِهِۦٓ أ َما َشَ
وجه الدللة:

- أن السحرة األرشار والشياطني املردة من رضرهم وبغيهم عىل العباد 
والبالد أهنم حياولون التفريق بني املرء وزوجه، قال قتادة))): »وتفريقهام أن 

ينظر: الزواجر عن اقرتاف الكبائر ، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، دار الفكر،   (((
الطبعة: األوىل، 07))هـ، ))/6))(.

سورة البقرة، اآلية: ))0)(.  (((
هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، احلافظ العالمة أبو اخلطاب السدويس البرصي،   (((
وأنس  رسجس،  بن  اهلل  عبد  عن  حدث  ستني.  سنة  يف  ولد  املفرس،  األكمه،  الرضير 
أيب  وابن  مسعر،  وعنه  وخلق،  الطفيل،  وأيب  ومعاذة،  املسيب،  بن  وسعيد  مالك،  بن 
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يؤخذ كل واحد منهام عن صاحبه، ويبغض كل واحد منهام إىل صاحبه«))). 
النبي  قول  ذلك  ويوضح  األرض.  يف  واإلجرام  الفساد  أعظم  من  وهذا 
اَياُه، َفَأْدَناُهْم   قال: ))إِنَّ إِْبِليَس َيَضُع َعْرَشُه َعىَل امْلَاِء، ُثمَّ َيْبَعُث رَسَ
َما  َفَيُقوُل:  َوَكَذا،  َكَذا  َفَعْلُت  َفَيُقوُل:  َأَحُدُهْم  جَيِيُء  فِْتنًَة،  َأْعَظُمُهْم  َمنِْزَلًة  ِمنُْه 
َبْينَُه َوَبنْيَ  ْقُت  َتَرْكُتُه َحتَّى َفرَّ َفَيُقوُل: َما  َصنَْعَت َشْيًئا، َقاَل: ُثمَّ جَيِيُء َأَحُدُهْم 

اْمَرَأتِِه، َقاَل: َفُيْدنِيِه ِمنُْه َوَيُقوُل: نِْعَم َأْنَت(())).

اإلفساد  عنه  ينتج  ما  أعظم  من  السحرة  يتعلمه  الذي  السحر  أن   -
والتفريق وقطع أوارص املحبة والعالقة بني األزواج وغريهم. قال ابن جرير 
منهام  واحد  كل  إىل  بسحره  ختييله  وزوجه:  املرء  بني  »فتفريقه  الطربي))): 
بني  إذا  باإلمجاع  حجة  »وهو  الذهبي:  قال  سواهم،  وأمم  وشعبة،  وشيبان،  عروبة، 
السامع، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر -نسأل اهلل العفو- ومع هذا، فام 
توقف أحد يف صدقه، وعدالته، وحفظه، ولعل اهلل يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد 
هبا تعظيم الباري وتنزهيه، وبذل وسعه، واهلل حكم عدل لطيف بعباده، وال يسأل عام 
إذا كثر صوابه، وعلم حتريه للحق، واتسع علمه،  العلم  أئمة  الكبري من  يفعل. ثم إن 
ونطرحه  نضلله  وال  زلـله،  له  يغفر  واتباعه،  وورعه  صالحه  وعرف  ذكاؤه،  وظهر 
وننسى حماسنه. نعم، وال نقتدي به يف بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك«. تويف 
سنة ثامين عرشة ومائة. ُينظر: سري أعالم النبالء، ))/69)-)8)(، وتذكرة احلفاظ، 

))/)))(، وطبقات احلفاظ، )ص))(.
أخرجه الطربي يف تفسريه »جامع البيان يف تأويل القرآن«، حممد بن جرير بن يزيد بن   (((
األوىل،  الطبعة:  الرسالة،  أمحد حممد شاكر، مؤسسة  الطربي، حتقيق:  أبو جعفر  كثري، 

0)))هـ، ))/7))(.
اَياُه  ْيَطاِن َوَبْعثِِه رَسَ ِريِش الشَّ أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب: حَتْ  (((

. لِِفْتنَِة الناس ))/67))( رقم )))8)( من حديث جابر بن عبداهلل
هو: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري أبو جعفر الطربي اآلميل البغدادي، اإلمام، العلم،   (((
ومائتني،  وعرشين  أربع  سنة  ولد  البديعة،  التصانيف  صاحب  العرص،  عامل  املجتهد، 
والسدي،  إرسائيل،  أيب  بن  وإسحاق  السكوين،  مهام  وأبا  الشوارب،  أيب  ابن  سمع 
كامل،  بن  أمحد  وعنه  وخالئق،  الرسي،  بن  وهناد  كريب،  وأبا  منيع،  بن  وأمحد 
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شخص اآلخر عىل خالف ما هو به يف حقيقته من حسن ومجال، حتى يقبحه 
فراًقا،  المرأته  الزوج  حيدث  حتى  عنه،  ويعرض  بوجهه  فينرصف  عنده، 
فيكون الساحر مفرًقا بينهام بإحداثه السبب الذي كان منه فرقة ما بينهام«))).

وكذلك أثر التخبيب يشبه أثر السحر من هذا الوجه يف قطع العالقات 
البغض  بإلقاء  القلوب  يف  تأثري  من  له  ملا  حمرٌم  فهو  ولذا  وإفسادها؛  احلمية 
التي  العبارات  وتنميق  الكالمي  التحريض  طريق  عن  املتحابني  بني  والرش 
ِدُث يف النفس فعل السحر. ويؤيد ذلك ما جاء يف حديث عبد اهلل بن  قد حُتْ
لَِبَياهِنِاَم،  النَّاُس  َفَعِجَب  َفَخَطَبا،  ِق  امَلرْشِ ِمَن  َرُجالِن  َقِدَم  ُه  َأنَّ  : عمر 
الَبَياِن  َبْعَض  إِنَّ  -َأْو:  َلِسْحًرا  الَبَياِن  ِمَن  ))إِنَّ   : اهلل  َرُسوُل  َفَقاَل 

َلِسْحٌر-(())).

الثاين: الدليل 

ۡهلِهِۦ وََحَكٗما 
َ
قوله تعاىل: ﴿ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعُثواْ َحَكٗما ّمِۡن أ

َخبرِٗيا  َعلِيًما  َكَن   َ ٱللَّ إِنَّ  بَۡيَنُهَماۗٓ   ُ ٱللَّ يَُوّفِِق  إِۡصَلٰٗحا  يُرِيَدآ  إِن  ۡهلَِهآ 
َ
أ ّمِۡن 

.(((﴾35

تأويل  يف  البيان  »جامع  له:  وخلق،  الكاتب،  طالب  أيب  بن  وأمحد  جعفر،  بن  وحممد 
و»آداب  الفقهاء«،  و»اختالف  اآلثار«،  و»هتذيب  وامللوك«،  األمم  و»تاريخ  القرآن«، 
النبالء،  أعالم  سري  ُينظر:  وثالثامئة.  عرش  سنة  تويف  والسجالت«.  واملحارض  القضاة 
ومعجم  )ص0))(،  احلفاظ،  وطبقات   ،)7(0/(( احلفاظ،  وتذكرة   ،)(67/(((

املؤلفني، )7/9))(.
تفسري الطربي، ))/7))(.  (((

رقم   )((8/7( سحًرا((  البيان  من  ))إن  باب:  الطب،  كتاب  البخاري،  أخرجه   (((
.)(767(

سورة النساء، اآلية: )))(.  (((
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وجه الدللة:

جعل اهلل -سبحانه- اإلصالح بني الزوج وزوجه من الغايات التي حيبها 
اهلل تعاىل، فمن باب قياس العكس))) يكون التخبيب -الذي هو اإلفساد بني 

الزوجني- حمرٌم مذموٌم عند اهلل تعاىل، ومن أقبح الذنوب.

قال النسفي))) -يف قوله تعاىل: ﴿ُيَُوّفِِق ٱللَُّ بَۡيَنُهَمآ﴾-: »أى: إن قصدا 
وأوقع  وساطتهام،  يف  بورك  صحيحة،  نيتهام  وكانت  البني،  ذات  إصالح 
املودة  نفوسهام  يف  وألقى  والوفاق،  األلفة  الزوجني  بني  سعيهام  بحسن  اهلل 

واالتفاق«))).

قياس العكس: وهو إثبات نقيض حكم األصل يف الفرع لثبوت ضد علته فيه. ُينظر:   (((
إعالم املوقعني عن رب العاملني، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن 
حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  وآثاره:  أحاديثه  وخرج  عليه  وعلق  له  قدم  اجلوزية،  قيم 
للنرش  اجلوزي  ابن  دار  أمحد،  اهلل  عبد  أمحد  عمر  أبو  التخريج:  يف  شارك  سلامن،  آل 

والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، ))))هـ، ))/)))(.
ُمود النََّسِفّي َحافظ الّدين َأُبو الربكات، فقيه حنفي، مفرس،  هو: عبد اهلل بن َأمْحد بن حمَْ  (((
بني  السند،  ببالد  »نسف«  إىل  نسبته  فيها.  ووفاته  أصبهان(  كور  )من  إيذج  أهل  من 
الفقه واألصول أكثر من  جيحون وسمرقند، كان إماًما يف مجيع العلوم، ومصنفاته يف 
يف  جملدات،  ثالثة  ط«   - التنزيل  »مدارك  له:  التفسري،  يف  املدارك  وصنف  حتىص،  أن 
تفسري القرآن، و»كنز الدقائق - ط« يف الفقه، و»املنار - ط« يف أصول الفقه، و»كشف 
األرسار - ط« رشح املنار، تويف سنة عرش وسبعامئة يف بغداد. ُينظر: طبقات املفرسين 
الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس  لألدنه وي، )ص)6)(، واألعالم، خري 

الزركيل، دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عرش، )00)م ))/67(.
بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الربكات  أبو  التأويل«،  وحقائق  التنزيل  »مدارك  النسفي  تفسري   (((
الطيب، بريوت،  الكلم  النسفي، حتقيق: يوسف عيل بديوي، دار  الدين  حممود حافظ 

الطبعة: األوىل، 9)))هـ، ))/)))(.
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جيذب  الذي  والكالم  امليمون،  الرأي  بسبب  »أي  السعدي))):  وقال 
القلوب ويؤلف بني القرينني«))).

2- أدلة حتريم التخبيب من السنة:

وردت عدة أحاديث تبني وتوضح حرمة التخبيب، ومن هذه األحاديث:

))ليس   : اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:    ُهَرْيَرَة  َأيِب  )- حديث 
عند  رواية  ويف  َسيِِّدِه(())).  َعْبًدا عىل  أو  َزْوِجَها،  اْمَرَأًة عىل  َخبََّب)))  من  ِمنَّا 

يف  ولد  احلنبيل،  التميمي  النارصي  سعدي  آل  اهلل  عبد  بن  نارص  بن  الرمحن  عبد  هو:   (((
العلم،  بطلب  اشتغل  اهلجرة،  من  وسبع  وثالثامئة  ألف  سنة  بالقصيم  عنيزة  مدينة 
الفقه  فقرأ عىل إبراهيم بن محد بن جارس يف احلديث، وقرأ عىل عبد الكريم الشبل يف 
والفقه  والتفسري  التوحيد  يف  عنيزة  قايض  عثامن  بن  صالح  الشيخ  عىل  وقرأ  والنحو، 
وأخذ  تويف،  تامة حتى  عليه حيث الزمه مالزمة  قرأ  من  أكثر  والنحو، وهو  وأصوله 
عنه سليامن بن إبراهيم البسام، وحممد بن عبد العزيز املطوع، وعبد اهلل بن عبد الرمحن 
البسام، وحممد بن صالح آل عثيمني، وعبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل، وخلق كثري، 
له: تفسري القرآن الكريم املسمى »تيسري الكريم املنان يف تفسري القرآن«، و»إرشاد أويل 
البصائر واأللباب ملعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيرس األسباب مرتبة عىل طريقة السؤال 
القصيمي يف أغالله«، و»القواعد  افرتاه  الدين ومحلته ورجاله مما  واجلواب«، و»تنزيه 
ُينظر: مشاهري علامء نجد وغريهم، عبد  احلسان لتفسري القرآن«، تويف سنة 76))هـ. 
الرياض،  والنرش،  والرتمجة  للبحث  الياممة  دار  اهلل،  عبد  بن  اللطيف  عبد  بن  الرمحن 

الطبعة: األوىل، )9))هـ، )ص6))(.
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي،   (((
0)))هـ،  األوىل،  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  اللوحيق،  معال  بن  الرمحن  عبد  حتقيق: 

.)(77/((
لغريه  ُيَزّوجَها  َأو  ليتزوجها  الطَّالق  إليها  ن  حسَّ َأو  وأفسدها،  خدعها  امرأة:  خبب   (((
تاج  بن  الرؤوف  عبد  الدين  زين  الصغري،  اجلامع  برشح  التيسري  ُينظر:  َذلِك.  غري  أو 
العارفني بن عيل بن زين العابدين احلدادي، املناوي، مكتبة اإلمام الشافعي، الرياض، 

الطبعة: الثالثة، 08))هـ، ))/)))(.
تقدم خترجيه )ص )9(.  (((
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اإلمام أمحد وغريه: ))َمْن َخبََّب َخاِدًما َعىَل َأْهِلِه َفَلْيَس ِمنَّا، َوَمْن َأْفَسَد اْمَرَأًة 
َعىَل َزْوِجَها َفَلْيس ِمنَّا(())).

وجه الدللة:

األزواج  بني  العالقات  إفساد  أسباب  من  عظيم  سبب  التخبيب  أن 
يف  الفساد  أعظم  من  وهذا  وختريبها،  البيوت  هدم  يف  وسعي   ، واألحباب 
الزوجني،  بني  بالفساد  السعي  اإلسالمي  الدين  م  حرَّ ولذلك  األرض؛ 
واعتربه من أكرب الكبائر عند اهلل، وأن فاعل ذلك ليس من العاملني بأحكام 

رشعنا))).

املرأة  بني  التفريق  يف  الرجل  »فسعى  تيمية))):  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

»حديث  حمققه:  وقال   ،)9((7(  (80/((( الرسالة  طبعة  املسند،  يف  أمحد  أخرجه   (((
الكربى،  السنن  يف  والبيهقي  الصحيح«،  رجال  رجاله  قوي،  إسناد  وهذا  صحيح، 

كتاب النفقات، باب: التشديد عىل من خبب خادًما عىل أهله، )8/))) )))8))(.
األربعة،  املذاهب  عىل  والفقه   ،)((/((( القيم،  ابن  وحاشية  املعبود  عون  ُينظر:   (((
الثانية،  الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  اجلزيري،  عوض  حممد  بن  الرمحن  عبد 

))))هـ - )00) م، ))/)9( .
ثم  احلراين  تيمية  بن  السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  هو   (((
بيت علم ودين، وجلس  نشأ يف  احلنبيل، ولد سنة إحدى وستني وستامئة،  الدمشقي، 
لإلفتاء وعمره تسع عرشة سنة، وخلف والده يف التدريس بدار احلديث وعمره اثنتان 
املؤلفات،  من  العديد  له  املطلق،  املجتهد  األئمة  إمام  اإلسالم  شيخ  سنة،  وعرشون 
و»بيان  والرعية«،  الراعي  إصالح  يف  الرشعية  و»السياسة  الفتاوى«،  »جمموع  منها: 
النبوية يف نقض كالم الشيعة  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح«، و»منهاج السنة 
والقدرية«. وُسجن غري مرة إىل أن تويف معتقاًل بقلعة دمشق يف العرشين من ذي القعدة 
الفضل  أبو  الدين  الثامنة، شهاب  املائة  أعيان  الكامنة يف  الدرر  ُينظر:  سنة )8)7هـ(. 
أمحد بن عيل بن حممد العسقالين، حتقيق: حممد عبد املعيد ضان، جملس دائرة املعارف 
العثامنية، حيدر أباد - اهلند، ط)، )9))هـ، ))/68)(، والبدر الطالع بمحاسن من 

بعد القرن السابع، حممد بن عيل الشوكاين، دار املعرفة، بريوت، ))/)6(.
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وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل 
الشياطني، ال سيام إذا كان خيببها عىل زوجها ليتزوجها هو«))).

إنسان  خيبب  أن  املنزل:  تدبري  فساد  أسباب  »أحد  الدهلوي))):  وقال 
املرأة أو العبد، وذلك سعٌي يف تنغيص هذا النظم وفكه، ومناقضة املصلحة 
يف  فاشية  خصااًل  املنزل  تدبري  فساد  باب  من  أن  واعلم  إقامتها.  الواجب 

الناس، كثرٌي املبتلون هبا، فال بد أن يتعرض الرشع هلا ويبحث عنها«))).

الرمحن بن قاسم،  تيمية احلراين، حتقيق: عبد  الفتاوى، أمحد بن عبد احلليم بن  جمموع   (((
مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، )))/)6)(.

هو: أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي اهلندي، أبو عبد العزيز، امللقب شاه َويلُّ   (((
الفهارس:  فهرس  صاحب  قال  باهلند.  دهيل  أهل  من  املحّدثني،  من  حنفي  فقيه  اهلل، 
»أحيا اهلل به وبأوالده وأوالد بنته وتالميذهم احلديث والسنة باهلند بعد مواهتام، وعىل 
كتبه وأسانيده املدار يف تلك الديار«، من كتبه: »الفوز الكبري يف أصول التفسري«، ألفه 
بد  ال  بام  اخلبري  و»فتح  هبام،  ونرش  واألردّية  العربية  إىل  وفاته  بعد  وترجم  بالفارسية، 
من حفظه يف علم التفسري«، و»حجة اهلل البالغة«، و»إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء«، 
واألثبات  الفهارس  فهرس  ُينظر:  )79))هـ(،.  سنة  وفاته:  يف  قيل  كثري،  ذلك  وغري 
َعْبد احلَّي بن عبد الكبري اإلدرييس،  ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، حممد 
بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  عباس،  إحسان  حتقيق:  الكتاين،  احلي  بعبد  املعروف 

الطبعة: الثانية، )98)م، ))/78)(، واألعالم للزركيل، ))/9))(.
اجليل،  دار  سابق،  السيد  حتقيق:  الدهلوي،  الرحيم  عبد  بن  أمحد  البالغة،  اهلل  حجة   (((

بريوت، الطبعة: األوىل، 6)))هـ، ))/)))(.
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)- حديث َأيِب ُهَرْيَرَة  أن النَّبِيِّ  َقاَل: ))اَل حَيِلُّ الْمَرَأٍة 
ا(())). َر هلََ ا َما ُقدِّ اَم هلََ َتْسَأُل َطاَلَق ُأْختَِها لَِتْسَتْفِرَغ َصْحَفَتَها)))، َفإِنَّ

ويف لفظ: ))اَل َتْسَأِل امْلَْرَأُة َطالَق ُأْختَِها لَِتْسَتْكِفَئ إَِناَءَها(())).

ويف لفظ آخر عند مسلم: »هَنَى َرُسوُل اهللِ  َأْن ُتنَْكَح امْلَْرَأُة َعىَل 
تَِها أو َخاَلتَِها، َأْو َأْن َتْسَأَل امْلَْرَأُة َطالَق ُأْختَِها لَِتْكَتِفَئ ما يف َصْحَفتَِها، فإن  َعمَّ

اهللَ  َراِزُقَها«))).

يف  ما  غريب  تفسري  ُينظر:  لذلك.  الصحفة  فاستعار  صاحبتها،  حظ  لتستويل عىل  أي:   (((
الصحيحني البخاري ومسلم، حممد بن فتوح بن عبد اهلل أبو عبد اهلل احلَِميدي، حتقيق: 
))))هـ،  األوىل،  الطبعة:  القاهرة،  السنة،  مكتبة  العزيز،  عبد  سعيد  حممد  زبيدة 

)ص87)(.
أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب: الرشوط التي ال حتل يف النكاح )7/))( رقم   (((

.)(((((
متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب الرشوط، باب: ما ال جيوز من الرشوط يف النكاح   (((
))/)9)( رقم )))7)(، ومسلم، كتاب النكاح، باب: حتريم اخلطبة عىل خطبة أخيه 

حتى يأذن أو يرتك ))/))0)( رقم )))))(.
أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب: حتريم اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها يف النكاح   (((

))/0)0)( رقم )08))(.
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يِف  َما  لَِتْسَتْفِرَغ  ُأْختَِها  َطالَق  امْلَْرَأُة  َتْسَأِل  ))ال  حبان))):  البن  لفظ  ويف 
َصْحَفتَِها، َفإِنَّ امْلُْسِلَمَة ُأْخُت امْلُْسِلَمِة(())).

وجه الدللة:

يف هذا احلديث هنٌي عن إحدى صور التخبيب، وهي: أن يطلب رجٌل 
متزوج من امرأة أخري الزواج، فترشط عليه أن ُيطلق زوجته األوىل؛ لتنفرد 
به وبخريه وماله، ويكون هلا وحدها، فتفسد عالقة قائمة وبيًتا مسلاًم، وهتدمه 

بأنانيتها وحبها لنفسها دون غريها من املسلمني.

وسعٌي  عليها،  اقتضاب  طالقها  طلب  أن  فيه:  »الرس  الدهلوي:  قال 
عىل  واحد  يقتضب  أن  املدينة  فساد  أسباب  أعظم  ومن  معيشتها،  إبطال  يف 
بام  معيشته  واحد  كل  يطلب  أن  اهلل  عند  املريض  وإنام  معيشته،  وجه  اآلخر 

يرس اهلل له، من غري أن يسعى يف إزالة معيشة اآلخر«))).

هو: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، أبو حاتم، التميمي، البستي،   (((
سمع  ومائتني،  وسبعني  بضع  سجستان  بالد  من  بست  يف  ولد  التصانيف،  صاحب 
النسائي، واحلسن بن سفيان، وأبا يعىل املوصيل، وغريهم، وصنف »املسند الصحيح«، 
و»التاريخ«، و»الثقات«، و»الضعفاء«، روى عنه احلاكم، وأبو عيل اهلروي، وأبو بكر 
النوقاين، وأبو معاذ عبد الرمحن السجستاين، وأبو احلسن حممد بن الزوزين، وغريهم، 
 ،)(0(-9(/(6( النبالء،  أعالم  سري  ُينظر:  وثالثامئة.  َومخسني  َأربع  سنة  تويف 
د.  حتقيق:  السبكي،  الكايف  عبد  بن  عيل  ابن  الدين  تاج  الكربى،  الشافعية  وطبقات 
حممود الطناحي، د.عبد الفتاح احللو، هجر للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
))))هـ، ))/)))(، وطبقات احلفاظ، )ص)7)(، ومعجم املؤلفني، )9/)7)(.

أخرجه ابن حبان يف صحيحه، كتاب النكاح )78/9)( رقم )070)(.  (((
حجة اهلل البالغة، ))/)))(.  (((
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النووي))): معنى هذا احلديث: هني  »قال  العسقالين))):  ابن حجر  قال 
فيصري  هي،  يتزوجها  وأن  زوجته،  طالق  رجاًل  تسأل  أن  األجنبية  املرأة 
بقوله:  ذلك  عن  فعربَّ  للمطلقة،  كان  ما  ومعارشته  ومعروفه  نفقته  من  هلا 
الرضة،  عىل  هنا  األخت  الرب)))  عبد  ابن  ومحل  صحفتها((.  يف  ما  ))تكتفئ 

زمانه،  يف  احلفاظ  وإمام  اإلسالم،  شيخ  املحققني،  وقدوة  املحدثني،  عمدة  هو:   (((
أمحد  الدين  شهاب  القضاة،  قايض  مطلقا،  الدنيا  حافظ  بل  املرصية  الديار  وحافظ 
وسبعامئة،  وسبعني  ثالث  سنة  ولد  الشافعي،  الكناين  العسقالين  حجر  بن  عيل  بن 
التهذيب«،  »هتذيب  منها:  املليحة،  التصانيف  من  والعديد  الباري،  فتح  صاحب 
ابن  الصحابة«، و»نكت  معرفة  امليزان«، و»اإلصابة يف  و»لسان  التهذيب«،  و»تقريب 
الصالح«، و»أسباب النزول«، و»تعجيل املنفعة برجال األربعة«، و»املدرج واملقرتب 
يف املضطرب«، تويف يف ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني وثامنامئة. ُينظر: طبقات احلفاظ 
بن  الوهاب  عبد  الربهيي«،  »تاريخ  اليمن  صلحاء  وطبقات  )ص)))(،  للسيوطي، 
عبد الرمحن الربهيي السكسكي اليمني، حتقيق: عبد اهلل حممد احلبيش، مكتبة اإلرشاد، 

صنعاء، ))))هـ، )ص 9))(، وطبقات املفرسين، لألدنه وي، )ص 9))(.
أبو  الدين  احلازمي، حميي  بن حزام  بن مجعة  بن حسني  بن حسن  بن رشف  هو: حييى   (((
الفقهاء يف زمانه،  املذهب وكبري  العالمة شيخ  الشافعي  الدمشقي،  ثم  النووي  زكريا، 
شيخ اإلسالم أستاذ املتأخرين وحجة اهلل عىل الالحقني والداعي إىل سبيل السالفني، 
ولد يف املحرم سنة إحدى وثالثني وستامئة بنوى، له التصانيف العديدة، ومنها: »رشح 
صحيح مسلم«، و»األربعون النووية يف احلديث«؛ و»روضة الطالبني وعمدة املفتني« 
يف فروع الفقه الشافعي، و»هتذيب األسامء واللغات«، و»التبيان يف آداب محلة القرآن«، 
و»رياض الصاحلني«. تويف ليلة أربع وعرشين من رجب سنة ست وسبعني وست مائة 
أبو  الشافعية،  وطبقات   ،)(9(/8( الكربى،  الشافعية  طبقات  ُينظر:  )ت676هـ(. 
العليم خان،  عبد  احلافظ  د.  بن قايض شهبة، حتقيق:  بن عمر  بن حممد  أمحد  ابن  بكر 

عامل الكتب، بريوت، الطبعة: األوىل، 07))هـ، ))/)))(.
اإلمام،  القرطبي،  النمري  عاصم  بن  الرب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  هو:   (((
روى  مائة،  وثالث  وستني  ثامن  سنة  يف  ولد  اإلسالم،  شيخ  املغرب،  حافظ  العالمة، 
وعنه  وآخرين،  نرص،  بن  وسعيد  سفيان،  بن  الوارث  وعبد  القاسم،  بن  خلف  عن 
طاهر بن مفوز الشاطبي، وحممد بن أيب نرص احلميدي، وعبد العزيز بن عبد امللك بن 
شفيع، وغريهم، ومن أشهر مصنفاته: »التمهيد«، و»االستذكار«، و»جامع بيان العلم 
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رضهتا  يطلق  أن  زوجها  املرأة  تسأل  أن  ينبغي  ال  أنه  الفقه  من  فيه  فقال: 
لتنفرد به. وهذا يمكن يف الرواية التي وقعت بلفظ: ))ال تسأل املرأة طالق 
األجنبية،  يف  أهنا  فظاهرها  الرشط  لفظ  فيها  التي  الرواية  وأما  أختها((، 
أن  غري  من  املذكور  الزوج  ولتتزوج  أي:  ))ولتنكح((،  فيها:  قوله  ويؤيده 
تشرتط أن يطلق التي قبلها، وعىل هذا فاملراد هنا باألخت األخت يف الدين، 
ويؤيده زيادة ابن حبان يف آخره من طريق أيب كثري عن أيب هريرة بلفظ: ))ال 
املسلمة((،  أخت  املسلمة  فإن  صحفتها،  لتستفرغ  أختها  طالق  املرأة  تسأل 
األطعمة،  تلك  عن  الصحفة  باستفراغ  الطالق  عن  املسبب  االفرتاق  وشبه 
وقوله: ))ولتنكح(( أي: ذلك الرجل من غري أن تتعرض إلخراج الرضة من 
))فإنام  بقوله:  اهلل؛ وهلذا ختم  يقدره  ما  إىل  بل تكل األمر يف ذلك  عصمته، 
هلا ما قدر هلا(( إشارة إىل أهنا وإن سألت ذلك وأحلَّت فيه واشرتطته، فإنه ال 
يقع من ذلك إال ما قدره اهلل، فينبغي أن ال تتعرض هي هلذا املحذور الذي 

ال يقع منه يشء بمجرد إرادهتا«))).

ويقول عبد الرمحن بن قاسم النجدي))) يف رشح هذا احلديث: »والنهي 
عليه  رشطت  وألهنا  العلامء،  مجاهري  مذهب  وهو  الرشط،  بطالن  يقتيض 

سري  ُينظر:  مائة.  وأربع  وستني  ثالث  سنة  تويف  ومحله«،  روايته  يف  ينبغي  وما  وفضله 
أعالم النبالء، )8)/)))-)6)(، وتذكرة احلفاظ، ))/8)))(، وطبقات احلفاظ، 

.)(((/((
العسقالين  الفضل  أبو  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح   (((
بإخراجه وصححه  قام  الباقي،  فؤاد عبد  كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد  الشافعي، رقم 
وأرشف عىل طبعه: حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت، 79))هـ، )0/9))(.

هو أبو عبد اهلل عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين، احلنبيل، ولد بقرية   (((
مطبعة  يف  عمل  وألف،  وثالثامئة  عرش  تسعة  سنة  نجد  وسط  املحمل  قرى  من  البري 
احلكومة بمكة، ثم توىل إدارة املكتبة السعودية بالرياض، له: »إحكام األحكام« أربعة 



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
108

تخبيب الزوجة وآثاره

فسخ عقده وإبطال حقه وحق امرأته، فلم يصح الرشط، وهذا التحريم فيام 
ز ذلك؛ لريبة، أو عىل سبيل النصيحة املحضة، أو  إذا مل يكن هناك سبب جيوِّ

لرضر، أو غري ذلك من املقاصد املسوغة لطلبها ذلك«))).

))امْلُْؤِمُن  قال:    اهللِ  َرُسول  أن    أيب هريرة  )- حديث 
ِغرٌّ َكِريٌم، َواْلَفاِجُر َخبٌّ َلِئيٌم(())).

وجه الدللة:

اح  رُشَّ ذكر  وقد  بالفجور،  ووصفه  اخلب،  ذمِّ  عىل  نٌص  احلديِث  يف 
احلديث أن اخلَّب يف هذا احلديث: هو اجلريء الساعي يف األرض بالفساد.

أهل  بني  العالقات  إفساد  يف  السعي  الفجور  أعظم  من  أن  شك  وال 
بيته حتى يتزوج ذلك اخلب تلك املرأة،  اإلسالم، السيام بني الرجل وأهل 
يعرف  وال  ولينه،  النقياده  ينخدع  الذي  هو  »الِغّر:  قالوا:  كالمهم  ولفظ 
الرش، وليس بذي مكر وال فطنة للرش، فهو ينخدع لسالمة صدره وحسن 
جملدات كبار رشح هبا خمترصًا له اسمه »أصول األحكام - ط« يف األحاديث املتعلقة 
باألحكام، ومجع »فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية - ط« يف 0) جملدًا، سافر من أجل 
و»الدرر  الرسول«،  عابد  عىل  املسلول  السيف  و»الدرر  كثرية.  بالد  إىل  عنها  البحث 
اثنتني  سنة  تويف  وغريها،   ، نجد  لعلامء  ورسائل  فتاوى  النجدية«  األجوبة  يف  السنية 

وتسعني وثالثامئة وألف. ُينظر: األعالم للزركيل، ))/6))(.
القحطاين  العاصمي  قاسم  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  األحكام،  أصول  رشح  اإلحكام   (((

احلنبيل النجدي، الطبعة: الثانية، 06))هـ، ))/6(.
 ،)(790( رقم   )(((/(( العرشة  حسن  باب:  األدب،  كتاب  داود،  أبو  أخرجه   (((
 ،)(96(( رقم   )(((/(( البخيل  يف  جاء  ما  باب:  والصلة،  الرب  كتاب  والرتمذي، 
بمجموع  األلباين  وحسنه   .)9((8( رقم   )(9/((( الرسالة  طبعة  مسنده  يف  وأمحد 
طرقه كام يف سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، أبو عبد الرمحن 
الطبعة: األوىل،  الرياض،  املعارف للنرش والتوزيع،  الدين األلباين، مكتبة  حممد نارص 

)))) - ))))هـ ))/607( رقم )))9(.
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ظنه«، »والفاجر« وهو الفاسق »خب لئيم« أي: جريء، فيسعى يف األرض 
بالفساد، والفاجر: من كانت عادته الدهاء، والبحث عن الرش، خلبثه ولؤمه. 
للرش،  الفطنة  قلة  كان طبعه وشيمته  املحمود من  املؤمن  أن  احلديث  فمفاد 

وترك البحث عنه، وال يكون ذلك منه جهاًل، ولكنه كرم وحسن خلق))).

يِق  أن َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  قال:  دِّ )- حديث َأيِب َبْكٍر الصِّ
))ال َيْدُخُل اجْلَنََّة ِخبٌّ َوال َبِخيٌل َوال منان(())).

وجه الدللة:

َداِع كحال من يفسد  اع الذي ُيْفِسُد َبنْيَ النَّاِس بِاخْلِ أن اخِلّب - وهو اخلَدَّ
الزوجة عىل زوجها ليتزوجها - ال يدخل اجلنة جزاء فعله وظلمه))).

السنة  حميي  السنة،  ورشح   ،)(08/(( للخطايب  السنن،  معامل  يف:  ذلك  تفصيل  ُينظر   (((
أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد البغوي، حتقيق: شعيب األرناؤوط، حممد زهري 
الشاويش، املكتب اإلسالمي، دمشق - بريوت، الطبعة: الثانية، )0))هـ، )))/87(، 
وفيض القدير رشح اجلامع الصغري، زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل 
األوىل،  الطبعة:  الكربى، مرص،  التجارية  املكتبة  املناوي،  احلدادي،  العابدين  زين  بن 

6)))هـ، )6/)))(.
رقم   )(((/(( البخيل  يف  جاء  ما  باب:  والصلة،  الرب  كتاب  الرتمذي،  أخرجه   (((
 ((9/((( الرسالة  طبعة  مسنده  يف  وأمحد  غريب،  حسن  حديث  وقال:   ،)(96((
رقم )8))9(. واحلديث ضعيف كام قال األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، 
أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين األلباين، أرشف عىل طبعه: زهري الشاويش، املكتب 
اإلسالمي )ص))9( رقم )9))6(، لكن يشهد له يف اجلملة األحاديث السابقة. قال 
الصنعاين يف سبل السالم ))/679(: »ولكن له شواهد كثرية، وقد مىض كثري منها«.

ُينظر: مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ))/))))(.  (((
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بني  الذي يسعى  اجلربز  اع، وهو  اخلدَّ الطيبي))): »اخلب -بالفتح-  قال 
الناس بالفساد، وقد تكرس خاؤه. وأما املصدر فبالكرس«))).

باخلداع،  الناس  يفسد  الذي  احلديث:  يف  »ومعناه  التُّوِربِْشتِي))):  وقال 
مفسًدا  فاسًدا  كان  إذا  ضب  خب  فالن  يقال:  األمر،  يف  وحيتال  ويمكر 
يف  الداخلني  مع  يدخلها  ال  أي:  اجلنة((  يدخل  ))ال  قوله:  ومعنى  مراوًغا، 

املشهور صاحب رشح  الطيبي، اإلمام  الدين  هو: احلسني بن حممد بن عبد اهلل رشف   (((
املشكاة وغريه، قال ابن حجر: »كان آية يف استخراج الدقائق من القرآن والسنن مقباًل 
عىل نرش العلم متواضًعا حسن املعتقد شديد الرد عىل الفالسفة مظهًرا فضائحهم مع 
بالعلوم  الطلبة  إلشغال  مالزمًا  احلياء  كثري  ورسوله  هلل  احلب  شديد  حينئذ  استيالئهم 
وغريهم  بلده  ألهل  النفيسة  الكتب  ويعري  ويعينهم  جيدهيم  بل  طمع  بغري  اإلسالمية 
من يعرف ومن ال يعرف حمبًا ملن عرف منه تعظيم الرشيعة، وكان ذا ثروة من اإلرث 
والتجارة، فلم يزل ينفق ذلك يف وجوه اخلريات إىل أن كان يف آخر عمره فقرًيا«، له: 
املعاين والبيان«، و»مقدمة يف علم  النبوية«، و»التبيان يف  السنن  »الكاشف عن حقائق 
احلساب«، و»أسامء الرجال«، و»فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب يف التفسري«. 
الثامنة،  املائة  أعيان  يف  الكامنة  الدرر  ُينظر:  وسبعامئة.  وأربعني  ثالث  سنة  تويف 

))/)8)(، وشذرات الذهب، )6/6))-7))(، معجم املؤلفني، ))/))(.
رشح املشكاة للطيبي »الكاشف عن حقائق السنن«، رشف الدين احلسني بن عبد اهلل   (((
 - املكرمة  مكة  الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  هنداوي،  احلميد  عبد  د.  حتقيق:  الطيبي، 

الرياض، الطبعة: األوىل، 7)))هـ، ))/9)))(.
هو: فضل اهلل بن حسن بن حسني أبو عبد اهلل التوربشتي، حمدث فقيه من أهل شرياز،   (((
بن  الوهاب  عبد  عن  البخاري  صحيح  وروى  حسنًا،  رشحًا  البغوي  مصابيح  رشح 
الشيخ مات  السبكي: »وأظن هذا  قال  العتيق،  إمام اجلامع  املعزم  بن  صالح بن حممد 
»رشح  له:  بحاله«،  املعرفة  عدم  أوجبت  التتار  وواقعة  والستامئة،  الستني  حدود  يف 
يف  الناسك  و»مطلب  املعتقد«،  يف  و»املعتمد  امليرس،  وسامه  للبغوي  السنة«  مصابيح 
الشافعية  طبقات  ُينظر:  السالكني«.  حتفة  اختصار  يف  املرشدين  و»حتفة  املناسك،  علم 

الكربى )9/8))(، وطبقات الشافعية ))/))(، معجم املؤلفني )8/)7(.
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عنه  يذهب  حتى  بالعذاب  منه  يصاب  بل  بأس،  ما  غري  من  األول  الرعيل 
آثار هذه اخلصال«))).

أي: ال يدخل اجلنة دخواًل أوليًّا، أو ال يدخلها حالة كونه كذلك حتى 
جيعل طاهًرا منها؛ إما بالتوبة عنها يف الدنيا، أو بالعقوبة بقدرها متحيًصا يف 

العقبى، أو بالعفو عنه تفضاًل وإحساًنا))).

3- أدلة حتريم التخبيب من املعقول:

شدة  وبيَّنُوا  الذنب،  هذا  عظم  عىل  الكالم  اإلسالم  علامء  ل  فصَّ قد 
حرمته، وفصلوا يف ذلك أيام تفصيل، ومن ذلك:

- أن ختبيب املرأة عىل زوجها كحال فعل السحرة من التفريق بني املرء 
وزوجه، بل آكد وأشد إذا قصد اخلب أن يتزوجها.

املرأة  بني  التفريق  يف  الرجل  »فسعي  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل 
الشياطني، ال سيام إذا كان خيببها عىل زوجها ليتزوجها هو، مع إرصاره عىل 

اخللوة هبا، وال سيام إذا دلَّت القرائن عىل غري ذلك«))).

له  إيذاء  وفيه  ماله،  أخذ  من  أشد  زوجها  عىل  الزوجة  إفساد  أن   -
أيام إيذاء.

التُّوِربِْشتِي،  امليرس يف رشح مصابيح السنة، أبو عبد اهلل فضل اهلل بن حسن بن حسني   (((
حتقيق: د. عبد احلميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الثانية، 9)))هـ، 

.)((0/((
بترصف يسري من: مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، ))/))))(.  (((

جمموع الفتاوى، البن تيمية، )))/)6)(.  (((



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
112

تخبيب الزوجة وآثاره

الكبائر حيث قال: »وكم خببت امرأة  القيم))) من  ابن  ه اإلمام  وقد عدَّ
عىل بعلها، وجارية وعبد عىل سيدمها، وقد لعن رسول اهلل  من 

فعل ذلك وتربأ منه، وهو من أكرب الكبائر.

أخيه،  خطبة  عىل  الرجل  خيطب  أن  هنى  قد    النبي  كان  وإذا 
وبني  رجل  بني  التفريق  يف  يسعى  بمن  فكيف  أخيه،  سوم  عىل  يستام  وأن 
امرأته وأمته حتى يتصل هبام؟! وعشاق الصور ومساعدوهم من الديايثة ال 
يرون ذلك ذنًبا، فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد، 
ففي ذلك من إثم ظلم الغري ما لعله ال يقرص عن إثم الفاحشة، وإن مل يرب 
أسقطت  وإن  التوبة  فإن  الفاحشة،  من  بالتوبة  الغري  يسقط حق  عليها، وال 
حق اهلل فحق العبد باٍق، له املطالبة به يوم القيامة، فإن من ظلم الوالد إفساد 
ولده وفلذة كبده، ومن هو أعز عليه من نفسه، فظلم الزوج بإفساد حبيبته 
واجلناية عىل فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، وهلذا يؤذيه ذلك أعظم 

احلنبيل،  الفقيه  الدمشقي،  ثم  الزرعي،  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  الدين  شمس  هو   (((
وتسعني  إحدى  سنة  ولد  اجلوزية،  قيم  بابن  الشهري  األصويل،  النحوي،  املفرس، 
ابن  الدين  تقي  اإلسالم  شيخ  الزم  شتى،  علوم  يف  وبرع  احلديث،  وسمع  وستامئة، 
تيمية إىل أن مات، فأخذ عنه علاًم مجًّا،قال الشوكاين: برع يف مجيع العلوم وفاق األقران 
تيمية حتى  ابن  السلف وغلب عليه حب  واشتهر يف اآلفاق وبتحر يف معرفة مذاهب 
بام  الذي نرش علمه  له يف مجيع ذلك وهو  ينترص  بل  أقواله  كان ال خيرج عن يشء من 
به عىل مجل  وأهني وطيف  تيمية  ابن  مع  واعتقل  املقبولة  احلسنة  التصانيف  من  صنفه 
ابن  فتاوى  بسبب  أخرى  حمنة  وامتحن  عنه  أفرج  تيمية  ابن  مات  فلام  بالدرة  مرضوًبا 
تيمية وكان ينال من علامء عرصه وينالون منه، له: »روضة املحبني ونزهة املشتاقني«، 
و»زاد املعاد يف هدى خري العباد«، و»إعالم املوقعني عن رب العاملني«، و»هتذيب سنن 
انظر:  ))7هـ(.  )ت:  واجلهمية«،  املعطلة  حرب  عىل  اإلسالمية  اجليوش  داود،  أيب 
بمحاسن  الطالع  البدر   ،)(68/6( الذهب،  وشذرات   ،)((8/(( الكامنة،  الدرر 

من بعد القرن السابع، ))/)))(، معجم املؤلفني، )07/9)(.
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مما يؤذيه أخذ ماله، وال يعدل ذلك عنده إال سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم 
إثاًم من فعل الفاحشة«))).

اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف »الداء والدواء«، حممد بن أيب بكر بن أيوب   (((
بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، دار املعرفة، املغرب، الطبعة: األوىل، 8)))هـ، 

)ص6))(.
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الثالث املطلب 
عقوبة املخبب

الكتاب  يف  سواء  للمخبب  مقدرة  عقوبة  عىل  احلكيم  الرشع  ينص  مل 
العزيز أو يف السنة املطهرة، إال أنه ال خالف بني الفقهاء يف أن املعصية التي 

ال حد فيها وال كفارة عقوبتها التعزير بام يراه اإلمام مناسًبا.

ومن العقوبات التي ذكرها الفقهاء عقاًبا ملن أتى بالتخبيب، ما ييل:

من . ) املشهور  خالف  عىل  خببها،  من  عىل  املخبب  نكاح  حرمة  تأبيد 
املالكية))). مذهب 

النكاح . ) أن  عىل  ونصوا  املعصية،  تلك  الرتكابه  بليغة  بعقوبة  ُعاقب 
باطل، وأنه جيب التفريق فيه عقوبة له كمنع القاتل املرياث، وهو أحد قويل 

العلامء يف مذهب اإلمام أمحد))).

عادت  فإذا  نكاحه،  يفسخ  وإنام  التحريم  يتأبد  فال  املالكية  مذهب  من  املشهور  أما   (((
عىل  الزرقاين  رشح  ُينظر:  نكاحها.  املفسد  لذلك  جاز  عنها  مات  أو  وطلقها  لزوجها 
خمترص خليل وحاشية البناين، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين املرصي، ضبطه 
الطبعة:  العلمية، بريوت،  الكتب  آياته: عبد السالم حممد أمني، دار  وصححه وخرج 
وحاشية  الدردير  للشيخ  الكبري  والرشح   ،)(96/(( )00)م   - ))))هـ  األوىل، 

الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر، ))/9))(.
حتقيق:  املرداوي،  سليامن  بن  عيل  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف  ُينظر:   (((
والتوزيع  والنرش  للطباعة  هجر  احللو،  الفتاح  عبد  الدكتور  الرتكي،  اهلل  عبد  الدكتور 
وكشاف   ،)(0(/(0( )99)م،   - ))))هـ  األوىل،  الطبعة:  القاهرة،  واإلعالن، 
القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت احلنبيل، دار الكتب 

العلمية، ))/)7، )7(.
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يف . ) بالفساد  سعيه  إزاء  يموت؛  أو  يتوب  حتى  حُيبس  املخبب  أن 
األرض)))، وقيل: حُيبس حتَّى يردها أو متوت))).

الرضب البليغ للقوادة التي تفسد النساء والرجال، واستفاضة ذلك . )
النساء والرجال لتجتنب، وأن تركب دابة وينادى عليها: هذا جزاء من  يف 

يفسد النساء والرجال؛ ليشتهر ذلك ويظهر))).

أنه يتوب، فإن تاب تاب اهلل عليه، وإال . ) إمامة املسلمني إال  أال يوىل 
العدل  وجد  حيثام  حاجة  لغري  فجوره  ظهر  من  خلف  للصالة  حاجة  فال 

السرية))). مستقيم 

بن  أمحد  بن  حممود  الدين  برهان  املعايل  أبو  النعامين،  الفقه  يف  الربهاين  املحيط  ُينظر:   (((
اجلندي،  سامي  الكريم  عبد  حتقيق:  احلنفي،  البخاري  َماَزَة  بن  عمر  بن  العزيز  عبد 
املختار  والدر   ،)(06/(( ))))هـ،  األوىل،  الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 
بابن  الشهري  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  حممد  املحتار«،  »رد  عابدين  ابن  وحاشية 

عابدين الدمشقي احلنفي، دار الفكر، بريوت، الطبعة: الثانية، ))))هـ، ))/)8(.
ُينظر: الدر املختار وحاشية ابن عابدين »رد املحتار«، )6/))6(.  (((

ُينظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، )7/6))(.  (((
ُينظر: جمموع الفتاوى، )))/)6)(.  (((
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املطلب الرابع
حكم زواج املخبب بمن خببها

وشددوا  فاعله،  جرم  عظم  وعىل  التخبيب،  حرمة  عىل  الفقهاء  اتفق 
النكري عىل ذلك.

ويعترب مذهب املالكية واحلنابلة هم من حتدثوا عن حكم زواج امُلَخبِّب 
بمن خبََّبها عىل زوجها:

أوًل: حكم زواج امُلَخبِّب بمن خبََّبها عىل زوجها عند املالكية:

آخر  زوجة  شخص  خبب  متى  وأنه  التخبيب،  حرمة  إىل  املالكية  ذهب 
حتى تم طالقها منه، وتزوجها ذلك املخبب، فقد اتفقوا عىل فسخ النكاح، 
سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده، واختلفوا هل يتأبد حتريمها عىل ذلك 

املخبب أو ال يتأبد، عىل قولني:

القول األول:

لزوجها  عادت  فمتى  خببها،  من  عىل  املخبب  نكاح  حرمة  تأبيد  عدم 
األول وطلقها، أو مات عنها؛ فإنه جيوز للمخبب الزواج منها. وهو مشهور 

املالكية))). مذهب 

الكبري  والرشح   ،)(96/(( البناين،  وحاشية  خليل  خمترص  عىل  الزرقاين  رشح  ُينظر:   (((
خليل،  خمترص  رشح  اجلليل  ومنح   ،)((9/(( الدسوقي،  وحاشية  الدردير  للشيخ 

حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل املالكي، دار الفكر، بريوت، ))/)6)(.
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القول الثاين:

تأبيد حرمة نكاح املخبب عىل من خببها))).

ذلك  عن  القول  هبذا  املالكية  متأخري  من  عليش)))  الشيخ  سئل  وقد 
ولئال  مقصوده،  بنقيض  له  معاملة  عليه  حتريمها  بتأبيد  فأجاب  مسألة،  يف 
أمر  رجل  يف  قولكم  »ما  قال:  حيث  الزوجات،  إفساد  إىل  الناس  يتسارع 
حتريمها  يتأبد  هل  هو،  يتزوجها  ثم  يطلقها  حتى  زوجها  تضارر  بأن  امرأة 

عليه، أفيدوا اجلواب؟

فأجبت بام نصه: احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، نعم يتأبد 
إفساد  إىل  الناس  يتسارع  ولئال  مقصوده،  بنقيض  له  معاملة  عليه؛  حتريمها 
ا  الزوجات. والظاهر أنه تأبيد مقيد بدوام أثر اإلفساد، ال إن طال الزمن جدًّ
وطلقها األول باختياره، أو مات عنها، قاله يف ضوء الشموع، واهلل أعلم«))).

الكبري  الرشح   ،)(96/(( البناين،  وحاشية  خليل  خمترص  عىل  الزرقاين  رشح  ُينظر:   (((
خليل،  خمترص  رشح  اجلليل  ومنح   ،)((9/(( الدسوقي،  وحاشية  الدردير  للشيخ 

.)(6(/((
هو: حممد بن أمحد بن حممد عليش أبو عبد اهلل املالكي ، األشعري، الشاذيل، األزهري،   (((
من  فقيه،  وألف،  ومائتني  عرشة  سبع  سنة  بالقاهرة  ولد  الغرب،  طرابلس  من  أصله 
رشح  اجلليل  »منح  له:  فيه.  املالكية  مشيخة  وويل  األزهر،  يف  وتعلم  املالكية.  أعيان 
تسع  سنة  تويف  مالك«،  مذهب  عىل  الفتوى  يف  املالك  العيل  و»فتح  خليل«،  خمترص 
املالكية، حممد بن حممد  الزكية يف طبقات  النور  ُينظر: شجرة  وتسعني ومائتني وألف. 
العلمية،  الكتب  دار  خيايل،  املجيد  عبد  عليه:  علق  خملوف،  سامل  بن  عيل  بن  عمر  بن 
ومعجم   ،)(9/6( للزركيل،  األعالم  )ص)8)(،  ))))هـ،  األوىل،  الطبعة:  لبنان، 

املؤلفني، ))/)0)(.
فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، حممد بن أمحد بن حممد عليش أبو   (((

عبد اهلل املالكي، دار املعرفة، ))/96)-97)(.
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ثانًيا: حكم زواج امُلَخبِّب بمن خبََّبها عىل زوجها عند احلنابلة:

ذهب احلنابلة إىل حرمة التخبيب، وقالوا فيمن خّبب امرأة عىل زوجها 
النكاح  أن  عىل  ونصوا  بليغة،  بعقوبة  يعاقب  أنه  تزوجها:  ثم  ُطلقت  حتى 

باطل يف أحد قويل العلامء يف مذهب اإلمام أمحد، وأنه جيب التفريق فيه))).

وسئل الشيخ عبد اهلل))) بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب))) : عن 
رجل خبب امرأة عىل زوجها وتزوجها؟

ُينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )0)/)0)(، وكشاف القناع عن متن   (((
بن  سعد  بن  مصطفى  املنتهى،  غاية  يف رشح  النهى  أويل  ومطالب  اإلقناع، ))/)7(، 
اإلسالمي،  املكتب  احلنبيل،  الدمشقي،  ثم  مولًدا،  الرحيبانى  شهرة،  السيوطي  عبده 
الطبعة: الثانية، ))))هـ، ))/96، 97(، وخمترص اإلنصاف والرشح الكبري، »مطبوع 
عبد  بن  حممد  الثاين«،  اجلزء  الوهاب،  عبد  بن  حممد  الشيخ  مؤلفات  جمموعة  ضمن 
حممد  د.  الرومي،  زيد  بن  العزيز  عبد  حتقيق:  النجدي،  التميمي  سليامن  بن  الوهاب 

بلتاجي، د. سيد حجاب، مطابع الرياض، الرياض، الطبعة: األوىل، )ص660(.
عالية يف  ذو مهة  ثبت،  ثقة  بن سليامن،  الوهاب  عبد  بن  الشيخ حممد  بن  اهلل  عبد  هو:   (((
العزيز بن حممد بن سعود، كام خلفه  العلم، خلف والده يف مؤازرة اإلمام عبد  طلب 
بالقلم واللسان، واحلجة  التوحيد ونرشها، والدفاع عنها  العلم والقيام بدعوة  يف بث 
العديدة، ولد  السديدة واألجوبة  الفتاوى  له  أبيه ومفتيها، من  بعد  نجد  والبيان، عامل 
يف الدرعية سنة )6))هـ، ونشأ هبا يف كنف والده نشأة دينية صاحلة، فتفقه يف املذاهب 
اإلسالمية، ومهر يف علمي الفروع واألصول، وكان مع هذا عامًلا بارًزا يف علم التفسري 
النحو  وعلم  وأصوله،  وبالفقه  ومعانيه،  باحلديث  عارًفا  الدين،  وأصول  والعقائد 
واللغة، وكان إىل جانب ذلك مرجع قضاة اململكة السعودية يف عهد اإلمام عبد العزيز 
بن حممد بن سعود، وابنه اإلمام سعود، وابنه اإلمام عبد اهلل، وله مؤلفات كثرية، منها: 
»جواب أهل السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والزيدية«، و»خمترص السرية النبوية«، 
و»الكلامت النافعة يف املكفرات والواقعة«، وغري ذلك كثري، تويف بمرص سنة ))))هـ. 

ُينظر: مشاهري علامء نجد وغريهم، )ص))(.
متيم،  بني  من  عيل،  بن  سليامن  بن  الوهاب  عبد  بن  حممد  الشيخ  املجدد  اإلمام  هو:   (((
تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  كتب  عىل  نشأ  بالعيينة،  وألف  ومائة  عرشة  مخس  سنة  ولد 
وتلميذه ابن القيم، وكتب السلف عامة، وارحتل يف طلب العلم، فأخذ عن علامء مكة 
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فأجاب: »نكاح الثاين الذي خببها عىل زوجها باطل، وجيب أن يفارقها، 
ألنه عاص هلل يف فعله ذلك«))).

واملدينة واألحساء والبرصة، وبدأ دعوته من حريمالء، ثم العيينة، ثم الدرعية، فرشح 
اهلل صدر أمري الدرعية حممد بن سعود لنرصته، فانترشت دعوته لتشمل نجد وغريها، 
الدين ودعا إيل مذهب السلف الصالح  امللة وقواعد  وقد جدد ما اندرس من أصول 
واألئمة السابقني وما كانوا عليه يف باب معرفة اهلل وصفاته من اإلثبات ونفي التشبيه 
»كتاب  له:  األصنام،  وعبادة  البدع  من  والتحرر  والتعطيل  والتمثيل  التكييف  وعدم 
ست  سنة  تويف  كثري،  وغريها  اجلاهلية«،  و»مسائل  الشبهات«،  و»كشف  التوحيد«، 
ومائتني وألف. ُينظر: عنوان املجد يف تاريخ نجد، عثامن بن عبد اهلل بن برش النجدي 
العزيز، طبعة  اللطيف آل الشيخ، دارة امللك عبد  احلنبيل، حتقيق: عبد الرمحن بن عبد 
البسام، دار  )0))هـ، ))/)) وما بعدها(، وعلامء نجد خالل ثامنية قرون، عبد اهلل 
العاصمة، طبعة 9)))هـ، ))/)))-68)(، مشاهري علامء نجد وغريهم، )ص6)(.

الدرر السنية يف األجوبة النجدية، املؤلف: علامء نجد األعالم، حتقيق: عبد الرمحن بن   (((
حممد بن قاسم، الطبعة: السادسة، 7)))هـ، )7/)9)(.
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املطلب اخلامس
تطبيقات قضائية يف حكم التخبيب

الدعوى األوىل:

دعوى رقم )69.

جهة احلكم: املحكمة العامة بربيدة.

تاريخ احلكم: )/)/6)))هـ.

وتم التصديق عليه من حمكمة التمييز يف الرياض بتاريخ: ))/6/9)))هـ.

الدعوى:

..... املواطن  تقدم  فيها:  قائاًل  بدعوى  للمحكمة  العام  املدعي  تقدم 
سعودي بموجب السجل املدين رقم ...... باستدعاء إمارة منطقة القصيم 
متهاًم الرجل ..... احلامل للسجل املدين رقم ..... بربط عالقة غري رشعية 
مكتبه  عىل  ترددها  أثناء  طالقها  يف  والتسبب  عليه،  وإفسادها  زوجته  مع 
واخللوة هبا بدعوى العالج واإلصالح بينهام، وباستجواب املدعى عليه أقر 
مرات  عدة  هبا  اتصل  وأنه  منه،  برضا  ذلك  وأن  املدعي،  بزوجة  باالختالء 
زوجها  منزل  من  خروجها  بعد  وذلك  العالج،  تطلب  عليه  اتصلت  بعدما 
ومكوثها يف منزل أبيها. كام أقر بأنه يقوم بمالمسة النساء يف عوراهتن املغلظة 

يف عيادته الغري مرخصة بحجة العالج.

والبينات: التحري 

وبالبحث عن املكاملات الصادرة من هاتف املدعى عليه وزوجة املدعي 
بادر  الذي  هو  عليه  املدعى  أن  اتضح  حيث  بينهام،  اتصاالت  عدة  تبني 
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قام بمحادثتها قبل خروجها من مسكن زوجها، كام  باالتصال عليها، وأنه 
اتصااًل للمدعى عليه عىل زوجة املدعي خالل  اتضح وجود أربع وسبعني 
أربع وأربعني يوًما، عدد منها يف أوقات متأخرة من الليل وتستمر أكثر من 

ساعة، ويصل بعضها إىل ساعتني.

أوقات  املدعي يف  بزوجة  اتصاالته  بكثرة  استجوابه ومواجهته  وبإعادة 
وأقر  نفسيًّا،  هتدئتها  حياول  كان  أنه  أفاد  طويلة،  لفرتات  الليل  من  متأخرة 
أن دخوله يف اإلصالح بني املدعي وزوجته زادها سوًءا، وتناقض يف أقواله 
حيث اتضح وجود اتصاالت له عىل زوجة املدعي قبل خروجها من مسكن 
زوجها، وقد أفاد سابًقا بأنه مل يقم باالتصال عليها إال بعد خروجها، وهي 
سوابقه  عن  وبالبحث  ذلك،  خالف  اتضح  وقد  باالتصال،  بادرت  التي 

املحلية اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه.

وانتهى التحقيق معه إىل اهتامه بربط عالقة غري رشعية مع امرأة أجنبية 
يف  النساء  بمالمسة  وقيامه  طالقها،  إىل  أدى  مما  زوجها،  عىل  وختبيبها  عنه، 

عوراهتن املغلظة يف عيادته الغري مرخصة؛ لألدلة والقرائن التالية:

ما تضمنته أقواله.. )

بيانات املكاملات الصادرة من جوال املدعى عليه وزوجة املدعي.. )

تناقض أقوال املدعى عليه.. )

عن . ) رشًعا  عليه  املدعى  توكل  قبل  باألوراق  املرفقة  املكاملات  مجيع 
املكاملات  تكون  أن  ينايف  مما  العامة،  املحكمة  أمام  للمرافعة  املدعي  زوجة 

بقصد التحدث عن إجراءات القضية.
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إليه، واحلكم عليه بعقوبة  بإثبات ما أسند  العام  ومن ثم طالب املدعي 
تعزيرية تردعه وتزجر غريه.

املدعى  إن  وقال:   ..... رقم  بالبطاقة  سعودي   ...... املدعي  حرض  كام 
من  وأكثر  عصمتي،  يف  تزال  ال  وهي  عيلَّ  وخببها  زوجتي  عىل  اتصل  عليه 
مكاملتها، مع أن هلا أخوة منهم دكتور يف اجلامعة وأعامم وأب، وتدخله غري 
املدعى  تأديب  وأطلب  العام،  املدعي  ذكره  كام  هو  دعواي  وتفصيل  مربر، 

عليه حلقي اخلاص، هذه دعواي.

اإلجابات والردود:

دعوى  من  نسخة  أطلب  قال:  الدعوى  هذه  عن  عليه  املدعى  وبسؤال 
إجابة  تأجيل سامع  قال، وتم  للجواب عليها. هكذا  العام، وإمهايل  املدعي 

املدعى عليه إىل جلسة الحقة.

عليه،  واملدعى  اخلاص  واملدعي  العام  املدعي  حرض  املحدد  اليوم  ويف 
ثالثة  صفحاهتا  عدد  أوراًقا  فأبرز  جوابه،  عن  عليه  املدعى  سؤال  وجرى 

عرش ورقة:

األوىل: بنيَّ فيها سبب استقباله للمرىض الذين يأتون إليه، وأنه كان يعاين 
من تشوهات خلقية يف العمود الفقري، وذهب إىل كثري من بلدان العامل طلًبا 
وأبرز  نفسه،  ر  وأنه طوَّ بعد،  فيام  بتدريبه  قام  يد طبيب  للشفاء، وُشفي عىل 
شهادات يف الربجمة العصبية واللغوية، وشهادات من مرىض وأوليائهم تفيد 
بعالجه حلاالت عجز الطب يف عالجها إال بجراحة قد تسبب هذه اجلراحة 

شلاًل، وأنه من باب عدم كتم العلم يعالج إخوانه املسلمني جماًنا.
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ثم يف الورقة الثانية: بنيَّ كيف حتول من مصلح إىل خصم، وذكر مخسة 
تبني  الزوجني  بني  املشكلة  عن  البحث  يف  توسعه  بعد  أنه  أبرزها  أسباب، 
أطباء  ذلك  عىل  وأيده  مرضها،  سبب  هو  وأنه  لزوجته،  ظامل  الزوج  أن  له 
نفسيون، وأن هذا من باب قول الرسول : ))انرص أخاك ظامًلا أو 

مظلوًما((.

عن  يبحث  يكن  مل  العام  املدعي  أن  يبدو  أنه  ذكر  الثالثة:  الورقة  ويف 
احلقيقة بقدر ما بحث عن أدلة إدانة يل، وذلك خالف اهلدف األسمى الذي 

وضع من أجله بدليل:

أنه كان جيتزئ من إجابايت بالتحقيق ما يناسب قوله واستشهاده فقط . )
كان  إذا  اإلجابة  يف  األصل  وكان  النساء،  عورات  أالمس  أنني  يل  باهتامه 
رضورة. وذكر أدلة من كالم الرسول  وكالم بعض األطباء عىل 
ذلك، ثم قال: كأن املدعي العام ال يرى حال املستشفيات اليوم واالختالط 
واملمرضات،  واملمرضني  بل  األطباء  عىل  األمر  يقترص  ومل  فيها،  الشديد 
الدبر من غري أي حاجة، ومل يسبق يل أن مسست  فاملمرضة تعطي حقنة يف 
قبل أو دبر أي امرأة عند العالج، وإنام يكون الفحص ألسفل الظهر فقط؛ 

ألنه مركز اآلالم عند اإلنسان، واملركز العصبي األهم عند العالج.

اتصال يف . ) يأيت جلوايل  أنه عندما  املحقق  املكاملات وابتداؤها أخربت 
وقت غري مناسب أعطي إشارة مشغول، ثم أتصل يف املريض الذي اتصل 

. عيلَّ
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اعترب املحقق أن خروج املرأة من بيت زوجها هو ذلك التاريخ الذي . )
حدده الزوج بناء عىل مصلحته يف حتديد اخلروج يف وقت يكون فيه اتصال، 

ومرفق شهادة من املرأة تنفي ذلك التاريخ.

مل يوضح املدعي العام نوع العالقة غري الرشعية.. )

وكيف استدل أنني خببت الزوجة عىل زوجها.. )

شهود، . 6 ولدي  ساحر،  إىل  بزوجته  ذهب  الزوج  أن  للمحقق  ذكرت 
للجهات  الزوج وإرساله  الساحر من  بأخذ عنوان  نفسه  املحقق  يكلف  ومل 

املختصة للقبض عليه.

يبدو أن املحقق ليس لديه علم باألمراض النفسية.. 7

وقد ذكر يف جوابه بعض احلقائق عن االنتحار وأسبابه، وكذلك بعض 
النقوالت عن اإلسعاف النفيس ملحاولة االنتحار، وأنه أراد إقناع املرأة بعدم 

االنتحار، وإن زوج املرأة كذاب وأن هناك عدة دالئل عىل كذبه.

وحدد  ُرفعت،  اجللسة  هذه  لنظر  املخصص  الوقت  النتهاء  ونظًرا 
واملدعي  العام  املدعي  حرض  املحدد  املوعد  ويف  الحق،  موعد  لألطراف 
اخلاص واملدعى عليه، وأضاف املدعى عليه بجوابه أن دالئل كذب الزوج 

عىل زوجته تسعة أشياء:

كان الطالق يف ))/)/))))هـ، وادعى أنه يف 7)/)/))))هـ، . )
وذلك لكي تطول العدة؛ ألنه راجع كام يقول يف 7)/6/))))هـ، وأحرض 
شهوًدا عىل ذلك، فلام تبني له أن املرأة بانت منه أحرض شهوًدا أنه راجع يف 

8)/)/))))هـ.
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يقول املدعي اخلاص إنني السبب يف طالق زوجته. مع أنه يعرتف أنه . )
اجلديد؛ ألن  للبيت  الستائر  واختاروا   ........ إىل حمالت  وإياها  ذهب هو 
البيت القديم فيه نفس عليهم وطلقها فيه، وأنا مل أقم باالتصال هبا يف ذلك 

اليوم، ويعرتف أنه جامع زوجته يف ذلك اليوم قبل الطالق.

يدعي أن أخوة الزوجة يرفضون طالقه ألختهم، والصحيح عكس . )
ذلك.

إىل آخر األسباب املوضحة يف إجابته املرفقة باملعاملة.

أما بخصوص التخبيب فهذا غري صحيح لألسباب التالية:

كانت . ) ما  فيه  ترشح  املنطقة  أمري  إىل  موجه  املرأة  من  خطاب  هناك 
تعانيه من زوجها أثناء فرتة بقائها عنده.

خطاب من عم املرأة ..... عن حماولته اإلصالح بني الزوج وزوجته.. )

ابنة أخيه يف . ) خطاب من عم املرأة ..... يذكر فيه أنه كان يذهب إىل 
بيت زوجها، وأهنا دائاًم تشتكي من زوجها من عدة سنوات.

خطاب من أخي املرأة ..... يذكر فيه أن الزوج جاءه وأخربه أنه كان . )
املرأة، وأنه تعب قي ذلك عرش سنوات ماضية، وأنه سينتقم  حياول إسعاد 

منها عرش سنوات مقبلة.

خطاب من خال الزوج ..... يشهد يل أنني أتيت إليه وكنت أحاول . )
اإلصالح بني الزوجني بالتنسيق معه.

خطاب الشيخ .... يذكر فيه أن الزوج جاءه يشتكي إليه حال زوجته . 6
معه، وأهنا تسبه وتشتمه.
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بعض  أسأل  فإنني  زوجته،  مع  رشعية  غري  عالقة  ربط  بخصوص  أما 
األسئلة:

هل هذه أول مرة يتهم أحًدا فيها بتهم ختص زوجته؟. )

ملاذا مل يشتكيني إىل بعدما تقدمت بطلب إثبات طالق؟. )

ملاذا لديه حقائق فينتظر أربعة أشهر عليها؟. )

ملاذا عرض عيلَّ عن طريق أخيه ..... مبلغ مائتي ألف ريال للخروج . )
من القضية؟

كيف يربط رجل عالقة غري رشعية بامرأة ثم يذهب إىل عمها وخيربه . )
أهنا تتصل به؟

هل يدعي اآلن أن املرأة خائنة للعرشة الزوجية؟. 6

بوادر  من  أهنا  يذكر  فقرة،  عرشة  أحد  ورقته  يف  عليه  املدعى  ذكر  وقد 
يف  ورقته  يف  موجودة  اخلاص،  املدعي  عىل  التصديق  وعدم  النية  حسن 
الصفحة الثانية عرش والثالثة عرش. هذا ملخص جوابه، وأضاف أن املدعي 

اخلاص هو من أعطاه رقم زوجته اهلاتف اجلوال، هكذا أضاف.

صورة  نطلب  قاال:  اخلاص  واملدعي  العام  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض 
النظر  إلكامل  الحق  موعد  حتديد  وتم  عليها،  للرد  عليه  املدعى  جواب  من 

يف الدعوى.

واملدعى عليه،  واملدعي اخلاص  العام  املدعي  املحدد حرض  املوعد  ويف 
وأبرز املدعي اخلاص تسعة عرش جواًبا عىل إجابة املدعى عليه، وألن هذه 
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األوراق حتتاج إىل دراسة وتلخيص قرر القايض تأجيل النظر يف الدعوى إىل 
موعد الحق.

تأجيل  وطلب  القايض  عند  اخلاص  املدعي  حرض  املحدد  املوعد  وقبل 
يف  للنظر  جديد  موعد  حتديد  فتم  عمله،  يف  طارًئا  ظرًفا  لديه  ألن  املوعد 

الدعوى.

عرشة  تسع  اخلاص  املدعي  وأبرز  الطرفان،  حرض  املحدد  املوعد  ويف 
ا عىل جواب املدعى عليه، وهي مطولة وتدور حول أن املدعى عليه  ورقة ردًّ
دخل بينه وبني زوجته وأفسدها عليه، وهو ال يمت هلا بصلة، وخال هبا أكثر 
من مرة، واتصل هبا أكثر من مرة مستغالًّ ضعف املرأة ومرضها النفيس التي 
عليه  املدعى  أن  الورقة  هذه  وملخص  سنة،  عرشة  تسع  من  أكثر  منه  تعاين 
خال بزوجته وأفسدها عليه، وحتول من مصلح إىل خصم، أو هل هو مصلح 
أو  أو حمامي  برجمة عصبية  اخصائي  أو  نفيس  دكتور  أو  اخصائي طبيعي  أو 
حمب لزوجتي ويريد أن يتزوجها؟ وهذا اجلواب موجودة تفاصيله يف دعوى 

املدعي العام واخلاص.

فتم حتديد موعد الحق للبت يف القضية.

التسبيب:

اخلاص  واملدعي  العام  املدعي  حرض  املحدد  املوعد  يف  القايض:  قال 
أوراق  عىل  واطالعي  واإلجابة  الدعوى  يف  تأميل  وجرى  عليه  واملدعى 
هيئة  لدى  استجوابه  أثناء  عليه  املدعى  إقرارات  ضمنها  ومن  املعاملة، 
التحقيق واالدعاء العام، وفيها إقراره باالتصال عىل زوجة املدعي اخلاص 
بينها وبني زوجها،  ثم اإلصالح  الزوجة  بمعاجلة  تدخل  وأنه  الوكالة،  قبل 



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
128

تخبيب الزوجة وآثاره

حُتتِّم عليك  بالزوجة، ويف جواب عىل سؤال نصه: هل  وأنه ال قرابة تربطه 
نعم،  فأجاب:  رشعية؟  خمالفات  ارتكاب  فيها  حمتسب  أنت  التي  أعاملك 
فأنا أقوم بعالج العامود الفقري بجميع أمراضه وهذا يتطلب مني أن أقوم 
أو  احلكومية  املستشفيات  يف  عالج  وجود  لتعذر  مبارشة  النساء  بمالمسة 
اخلاصة بشكل عام فضاًل عن وجود نساء متخصصات يف ذلك العالج ... 

إلخ.

وذكر أنه استفتى بعض املشايخ وذكروا له أنه يف حال عدم وجود نساء 
يقمن هبذا العمل جيوز أن يقوم به الرجال.

ًحا له بالطب أو العالج لألمراض النفسية  وكون املدعى عليه ليس مرصَّ
زوجة  أقارب  بأحد  له  عالقة  ال  أنه  ذكر  عليه  املدعى  وكون  العصبية،  أو 
ثم  مصلح  إىل  معالج  من  حتول  عليه  املدعى  إن  ثم  املشكلة،  قبل  املدعي 
إثبات  بطلب  املرأة  بالوكالة عن  وأقام دعوى  للمرأة ضد زوجها،  إىل حمام 
رقم  الصك  بموجب  وذلك  العامة،  املحكمة  لدى  لزوجته  الزوج  طالق 
جوال  فواتري  عىل  االطالع  وبعد  بربيدة،  العامة  املحكمة  من  الصادر   .....
املدعى عليه رقم ..... وجد أنه اتصل عىل اجلوال الذي تستخدمه املرأة رقم 
الواحدة  الساعة  ))/)/))))هـ  بتاريخ  مكاملة  أول  ووجدت   ........
لياًل، وتكررت املكاملات يف آخر الليل بتاريخ )/)/))))هـ ملدة ساعتني 
دقيقة،  عرشة  وسبع  لياًل  الواحدة  الساعة  من  بدأت  ثانية،  عرشة  وست 
وأربعني  وثالث  دقيقة  وثالثني  وأربع  ساعة  ملدة  )/)/))))هـ  وتاريخ 
ثانية، وقد اتصل يف يوم )/)/))))هـ تسع مرات، وتكررت االتصاالت 

أربًعا وسبعني مرة.
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لذا كله فقد ظهر يل أن التهمة القوية تتجه للمدعى عليه بتخبيب زوجة 
عن  وكيل  إىل  ومصلح  معالج  من  حتول  ألنه  وذلك  عليه،  اخلاص  املدعي 
يطلب  الزوج  ضد  لديَّ  املرأة  عن  بوكالته  دعوى  وأقام  بالطالق،  املرأة 
دعواه،  حسب  ساحر  إىل  بزوجته  الزوج  بذهاب  دعواه  لقاء  الزوج  تأديب 
زوجها  هذا  أن  وأقنعتها  اجللسة  من  أخرجته  بنفسها  الزوجة  حرضت  فلام 
العرشة  حسن  من  وأنه  الرضر،  وليس  هلا  اخلري  يقصد  وأنه  أوالدها،  وأبو 
من  مبارشة  فتنازلت  عمها،  بحضور  ذلك  وكان  زوجها،  عن  تتنازل  أن 
وعمها  باملرأة  عليه  املدعى  رجع  دقائق  عرش  وأمضوا  غادروا  وملا  دعواها، 
تريد الرتاجع عن التنازل. ولكثرة اتصاالته عليها، وهذا يدل عىل ختبيبه هلا، 
))ليس منا من خبب امرأة عىل زوجها((، وهو حديث   : ولقوله 
وملا  الذنوب،  كبائر  من  والتخبيب  حسن،  وسنده  وغريه  داود  أبو  أخرجه 
الشيخ يف رجل خبب -أي  بقوله: »وقال  ذكره صاحب »اإلقناع« ورشحه 
تلك  الرتكابه  بليغة؛  عقوبة  ُيعاقب  طلقها:  حتى  زوجها  عىل  امرأة  خدع- 
املعصية، ونكاحه باطل يف أحد قويل العلامء يف مذهب مالك وأمحد وغريمها، 
للحاكم  وألن  املرياث«،  من  القاتل  كمنع  له،  عقوبة  بينهام  التفريق  وجيب 
بلفظ  الثالث  الطالق  بإيقاع    التعزير بحسب املصلحة كام عزر عمر 
واحد ثالًثا ملا رأى الناس قد استعجلوا يف أمر هلم فيه أناة، وإال كان الطالق 
خالفة  من  وسنتني  بكر،  أيب  عهد  ويف   ، النبي  عهد  يف  الثالث 
التعزير منه  ، كان واحدة، ثم جعله عمر ثالًثا، وهذا من باب  عمر 

.

أوانه  قبل  شيًئا  استعجل  من  أن  الفقهية  القواعد  أصحاب  قرره  وملا 
عوقب بحرمانه.
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احلكم:

لذا حكمت عىل املدعى عليه تعزيًرا بام ييل:

أواًل: سجنه شهًرا من إدخاله السجن.

ثانًيا: جلده تسعني جلدة مفرقة عىل مرتني، بني كل مرة واألخرى عرشة 
أيام، نصف احلكم حلق املدعي اخلاص، ونصفه للحق العام.

عىل  التأبيد  عىل  حترم  اخلاص  املدعي  زوجة   ........ أن  حكمت  ثالًثا: 
املدعى عليه، ال جيوز له نكاحها.

أخرى،  مرة  منه  حصل  ما  ملثل  العودة  بعدم  الالزم  التعهد  أخذ  رابًعا: 
ويكون اجللد بحضور صاحب احلق اخلاص إذا رغب يف ذلك.

التمييز،  وطلب  القناعة،  عدم  قرر  عليه  املدعى  عىل  احلكم  وبعرض 
فأجيب طلبه وأفهم بحضور يوم ..... الستالم نسخة احلكم وكتابة الئحة 
اعرتاضه عليه، وأفهم بأن له مدة أقصاها ثالثون يوًما من ذلك التاريخ، فإن 
مل حيرض الستالمه أو حرض واستلمه ومل يقدم اعرتاضه خالل تلك املدة فإن 

حقه يف االعرتاض يصبح ساقًطاـ

وقرر املدعي اخلاص القناعة، وقرر املدعي العام االعرتاض، ومل يرغب 
وسلم  اهلل  وصىل  )/)/6)))هـ،  يف  حرر  ولذا  اعرتاضية،  الئحة  بكتابة 

عىل نبينا حممد.

التصديقات:

08)/ج)/يف  رقم  بالقرار  بالرياض  التمييز  حمكمة  حكمت 
))/6/9)))هـ بام ييل:
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السجن، . ) إدخاله  من  شهرين  إىل  عليه  املدعى  سجن  حكم  تعديل 
نصف احلكم للحق العام ونصفه للحق اخلاص.

أن ........ زوجة املدعي اخلاص حترم عىل التأبيد عىل املدعى عليه، . )
ال جيوز له نكاحها إذا انفصلت عن زوجها.

إبقاء اجللد عىل حاله.. )

التحليل: 

من خالل هذا احلكم يتبني أن القايض أخذ بالقرائن الدالة عىل حدوث 
وجوب  وعىل  التخبيب،  حرمة  عىل  الدالة  النصوص  وأعمل  التخبيب، 
معاقبة الذي خيبب الزوجة عىل زوجها تعزيًرا، فإن كان املخبب رجاًل فإنه 
القول  هو  وهذا  زوجها،  عن  انفصلت  إذا  التأبيد  عىل  نكاحها  عليه  حيرم 

الصحيح.

الثانية: الدعوى 

جهة احلكم: املحكمة اجلزائية بجدة.

رقم احلكم: )6))8))6)

تاريخ احلكم: 8/)/6)))هـ.

الدعوى:

ادعى املدعي ..... قائاًل إن ..... صديقة زوجتي ..... حرضت زوجتي 
عىل عصياين، وذلك بإعطائها نصائح هلا تسببت يف زعزعة عالقتي الزوجية 
القائمة بيننا، وقد أكثرت عليها بذكر ما يميز األزواج، وأين ال أقوم بحقوقها 

هبذه الصورة، وأن عليها أن تطالب بحقوقها املزعومة.
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..... عليها  املدعى  صديقتها  إن  وقالت:   ..... الزوجة  حرضت  كام 
كانت تشري إليها بنصائح، منها: أن ال تتجاوب مع زوجها يف كل ما يطلب 
ا واجًبا أو مباًحا؛ كخدمته داخل املنزل، وإشعاره بعد الرغبة يف  وإن كان حقًّ
التحدث معه، كام تشري إليها أن ال تطلب اإلذن منه أثناء خروجها، وال جتيبه 
عندما يتصل هبا، وأن تشعره بأهنا مستاءة للعيش معه؛ حتى زاد نفور زوجي 
مني، وبعد مرور أشهر عىل ذلك وأثناء حديثي مع صديقتي إذ هبا تظهر يل 
مدى إفسادها حليايت الزوجية بترصحيها بأن ال أبقى معه، وأن أي رجل ال 
يناسبني فكل الرجال كذلك، فاكتشفُت أهنا هي سبب املشاكل التي أنا فيها 

مع زوجي.

ثم قال الزوج: وهذا أمر سبب يل رضًرا نفسيًّا، ومتزقت أرسيت ملا حلقني 
جراء ذلك من بعد عن زوجتي وعدم رغبتي فيها.

تردعها  عقوبة  عليها  املدعى  ومعاقبة  بتعوييض،  احلكم  أطلب  ولذلك 
وتزجر غريها.

اإلجابة:

منذ  صديقتي   ..... املدعي  زوجة  إن  بقوهلا:  عليها  املدعى  أجابت 
أن ال ترغب يف زوجها  أتوقع  استشارتني فنصحتها، وكنت  الدراسة، وقد 
كحايل أنا؛ حيث إين كرهت األزواج والعيش معهم، وأنا أعيش دون زوج، 
ما يطلب  التجاوب مع زوجها يف كل  بام ذكرت من عدم  ولذلك نصحتها 
بعد  وإشعاره  املنزل،  داخل  كخدمته  مباًحا؛  أو  واجًبا  ا  حقًّ كان  وإن  منها 
جتيبه  وال  خروجها،  أثناء  منه  اإلذن  تطلب  ال  وأن  معه،  للتحدث  الرغبة 
عندما يتصل هبا، وأن تشعره بأهنا مستاءة للعيش معه كي يطلقها وال يرتتب 
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هكذا  مصلحتها.  إال  ذلك  يف  أردت  فام  هبا،  تلحق  مادية  خسارة  ذلك  عىل 
أجابت.

الدفوع والبينات:

إقرار املدعى عليها فيام أسند إليها من هتمة.

التسبيب:

فعلته  ملا  إقرار  من  اإلجابة  تضمنته  وملا  واإلجابة،  الدعوى  عىل  فبناء 
املدعى عليها جتاه الزوجة، مما يدل عىل أن هذا نوع من التخبيب املنهي عنه 
امرأة عىل زوجها((،  منا من خبب  ))ليس   : قال  رشًعا؛ حيث 

ومنه السعي إىل حتريض الزوجة عىل زوجها سعًيا إىل إفساد العالقة بينهام.

احلكم:

مخسون  قدرها  مالية  بغرامة  حكمت  تقدم  ما  عىل  وبناء  القايض:  قال 
ألف ريااًل عىل املدعى عليها .... جراء فعلها الشنيع، ُتدفع للزوج .... وأن 
يؤخذ عليها تعهد بأن ال تنصح أي امرأة كانت يف عالقتها مع زوجها مهام 

كان الدافع للنصح، وأن تلتزم بذلك كي ال ُتعرض نفسها ألشد عقوبة.
وقد قنع املدعي واملدعى عليها، وبذلك انتهت هذه الدعوى، واكتسب 

احلكم القطعية بموجب املادة رقم 70/).
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  )/9/))))هـ،  يف  حرر 

أمجعني.
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التحليل:
من خالل احلكم يتبني أن القايض أخذ بأقوى أدلة اإلثبات وهو اإلقرار 
الذي صدر من املدعى عليها بطوعها واختيارها، فأثبت حدوث التخبيب، 
ثم أعمل النصوص الدالة عىل حرمة التخبيب، وعىل وجوب معاقبة الذي 

خيبب الزوجة عىل زوجها تعزيًرا.
قدرها  مالية  بغرامة  عليها  املدعى  عىل  حكم  أنه  ذلك  عىل  ُيشكل  لكن 
مخسون ألف ريااًل ُتدفع للزوج املدعي، ومل يتضح هل هي عقوبة أو تعويض؟ 
فالعقوبة بالغرامة املالية ُتدفع لبيت املال، لكن لفظ عبارة القايض: »حكمت 
بغرامة ... تدفع للزوج« يدل عىل أهنا تعويض، ومل أطلع عىل من ذهب من 
يف  املعنوي  الرضر  عن  املايل  بالتعويض  القول  إىل  األربعة  املذاهب  فقهاء 
القضايا الزوجية، وإنام أجاز بعض العلامء املعارصين التعويض عن الرضر 
أو  الزوجية  القضايا  يف  املعنوي  الرضر  عىل  النص  دون  عام  بوجه  املعنوي 

غريها.

الثالثة: الدعوى 

جهة احلكم: حمكمة األحوال الشخصية بالدمام.

رقم احلكم: 6)00)7)

تاريخ احلكم: ))/7/6)))هـ.

الدعوى:

حرض املدعي .... وحرض حلضوره ....... و........

وادعى املدعي قائاًل: إن هذا احلارض املدعى عليه ..... قبل حوايل سنة 
ونصف خبب عىل احلارضة معه ..... ثم تزوجها، وقد كانت زوجتي قبل 
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كان  أنه  ذلك   ..... وتاريخ   ..... رقم  الطالق  صك  بموجب  أطلقها  أن 
بينهام حمادثات وعالقة منذ زمن ال أعلم من بدأ منهام، إال أن .....طليقتي 
يصدر  ترصف  أي  من  واشمئزازها  جتاوهبا،  وعدم  مني  النفور  يف  بدأت 
مني وإن كان طبيعيًّا، بل مل تعد ترغب حتى يف النوم معي، ولو نامت فهي 
مرغمة، فلم أعد أرتاح للعيش معها، حتى حصل نزاع وتشاد بالكالم انتهى 
قد  املدعى عليه  أن هذا احلارض  إال وقد شاع  الطالق  تم  إن  بالطالق، وما 
مبارشة،  العدة  انتهاء  بعد  هبا  عليها ودخل  انتهاء عدهتا، وعقد  قبل  خطبها 
الطالق،  من  بسيطة  فرتة  خالل  هذا  يتم  كيف  وشك  ريب  فيني  جعل  مما 
فكنت أسأل وأحترى حتى رأيت زوجها احلارض املدعى عليه يوًما يف مناسبة 
منتبًها  يكن  تم زواجه، ومل  يسأله عن كيف  أحد احلضور  فكان  به،  مجعتني 
يل أو مل يتعرف عيلَّ جيًدا، فإذا به يذكر أن بينه وبني طليقتي عالقة وتواصل 
باجلوال والرسائل منذ زمن، ومع األيام مل تعد ترغب يف العيش مع زوجها، 
فكنت أبني هلا كيف اخلالص منه عىل أن يتم الزواج بيننا عندما تطلق، فتم 
ما أردت، هذا ما جرى من حديث بينه وبني أحد احلضور، فجلست أقلب 
صفحات املايض وما جنته طليقتي مع هذا احلارض، وأن مثل هذا ال بد أن 
ُيعرض عىل الرشع كي يؤدب هو وطليقتي، كام أنه ُرزق بولد منها، مع كون 
رأيت  بتاًتا، ولكني  راغًبا هبا  بأين لست  التخبيب، علاًم  بطريقة  الزواج كان 
لزاًما عيلَّ أن أبدي ما علمته ولو بعد ميض سنة ونصف، حيث أثرت هذه 

ا خاصة ملا علمت سبب ذلك. الواقعة عيلَّ نفسيًّا وجسديًّ

أطلب معاقبة املدعى عليهام وإبطال نكاحهام، هذه دعواي.
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اإلجابة:

أجاب املدعى عليه بأن ما ذكر املدعي من أنه كان زوًجا لزوجتي وأنه 
خطبتها  إنام  صحيح،  فغري  عدهتا  يف  خطبتها  كوين  وأما  صحيح،  طلقها 
وعقدت ودخلت هبا بعد انتهاء عدهتا، وأما قوله أين قلت يف أحد املناسبات 
التي هي زوجتي اآلن عالقة وتواصل  بيني وبني طليقته  أنه كان  بحضوره 
أثناء كوهنا يف عصمته مما أدى إىل طالقهام، فهذا غري صحيح، ومل  ورسائل 

أقله مجلة وتفصياًل.

املدعي من أين كنت   ........ ما ذكره  إن  بقوهلا  املدعى عليها  وأجابت 
أين  من  ذكر  ما  وأما  صحيح،  احلارض  هبذا  تزوجت  ثم  وطلقني  له  زوجة 
صحيح.  فغري  املدعي  من  طالقي  قبل  عليه  املدعى  مع  تواصل  عىل  كنت 

هكذا أجابت.

الدفوع والبينات:

وبعرض إجابة املدعى عليهام عىل املدعي وسؤاله: هل لديه بينة عىل ما 
يدعيه؟

يف  بحضورهم  ذلك  قال  عليه  املدعى  أن  عىل  شهوًدا  لديه  أن  فأجاب 
تلك املناسبة، وأطلب إعطائي موعًدا ليتسنى يل إحضار الشهود عىل ذلك. 

فأجيب لطلبه، ورفعت اجللسة وأجلت إىل يوم ........

الشاهدان،  وحرض  عليهام  واملدعى  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
..... يوم  يف  عليه  واملدعى  املدعي  مع  كانا  بأهنام  منهام  واحد  كل  وشهدا 

قال:  عليه  املدعى  مع  حديثهام  وأثناء   ..... زواج  مناسبة  يف   ...... بتاريخ 
باتصال ورسائل حتى طلقها  أن كان متواصاًل معها  بعد  بـ......  تزوج  إنه 
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يبني  وكان  بل  زوجها،  من  طالقها  يف  سبًبا  كان  وأنه  تزوجها،  ثم  زوجها 
املناسبة.  هلا وسائل وطرق لكي يطلقها زوجها، هذا ما سمعنا منه يف تلك 

هكذا شهدا.

حيبان  وأهنام  بتواصلهام،  أقرا  عليهام  املدعى  عىل  شهاداهتام  وبعرض 
بعضهام منذ زمن، وأن تواصلهام قبل زواج املدعى عليها باملدعي، وأن هذا 
كان سبًبا يف طالق املدعى عليها من زوجها، كام أقرت املدعية أهنا أجربت 
عىل زواجها باملدعي، ولذلك مل تكن ترغبه، حتى سنحت هلا الفرصة لكي 
تطلق وترتبط باملدعى عليه، وطلب منها البينة عىل أهنا أجربت عىل الزواج 

باملدعي، فقالت: ال يوجد لدهيا بينة.

وبعرض ذلك عىل املدعي، وهل لديه بينة عىل أن املدعى عليه خطبها يف 
أثناء عدهتا؟ قال: ال، وأكتفي بام طلبت من إبطال نكاحهام.

التسبيب:

املدعى عليه واملدعى  الدعوى واإلجابة، وإقرار  تقدم من  ما  فبناء عىل 
عليها بالدعوى، وثبوت حصول التخبيب من املدعى عليه، وإقرار املدعى 
عليها وموافقتها عىل حتريض املدعى عليه هلا، مما يستوجب تعزير كل واحد 
))ليس   : ولقوله  غريمها،  ويزجر  يردعهام  بام  عليهام  املدعى  من 
األلباين، وملا  أبو داود وصححه  امرأة عىل زوجها((، أخرجه  منا من خبب 
أن  من  عليها  املدعى  ذكرت  ما  وأن  التخبيب،  حتريم  من  العلم  أهل  قرره 
سبب التواصل مع املدعى عليه هو عدم رغبتها باملدعي وأهنا كانت مرغمة 
بالزواج به ال دليل عليه، وليس هو مسوغ أن تشارك من خببها عىل زوجها.
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احلكم:

قال القايض: حكمت بالتايل:

طالق  بعد  حصل  جديد  نكاح  ألنه  عليها؛  املدعى  نكاح  صحة  أواًل: 
وانتهاء العدة من زوجها األول، وألنه نكاح مكتمل األركان والرشوط.

تاريخ  من  ابتداء  شهرين  عليهام  املدعى  من  واحد  كل  سجن  ثانًيا: 
سجنهام.

ثالًثا: جلد املدعى عليه مخسون جلدة دفعة واحدة، وجلد املدعى عليها 
ثالثون جلدة دفعة واحدة.

رابًعا: يؤخذ عليهام تعهد بأن ال يعودا ملثل هذا.

وقد قنع املدعي واملدعى عليهام، وبذلك انتهت القضية واكتسب احلكم 
 ((0 واملادة  الرشعية،  املرافعات  نظام  من   (/70 املادة  عىل  بناء  القطعية، 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام  من 

أمجعني، حرر يف 0)/7/6)))هـ.

التحليل:

واحلكم  القضية،  يف  حصلت  التي  واملداوالت  السري  خالل  من  اتضح 
الصادر فيها أن القايض حكم بصحة النكاح اجلديد؛ ألنه حصل بعد طالق 
زوجها  من  النكاح  وأن  الطالق،  هذا  من  عدهتا  وانتهاء  األول  زوجها  من 
تنجب  منه طفلة، ومل  أنجبت  األركان والرشوط، وقد  نكاح مكتمل  احلايل 
عليها  املدعى  بتعزير  حيكم  القايض  جعلت  األسباب  هذه  كل  السابق،  من 
الزوجة واملدعى عليه الزوج اجلديد، وإبقاء النكاح األخري صحيًحا؛ لتوافر 
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بالزوجة  الرغبة أصاًل  الزوج األول عدم  أركانه ورشوطه، وألنه يظهر من 
املدعى عليها، وكذلك وجود الولد، مما جعل القايض حيكم بصحة النكاح.

مكتماًل  كان  إذا  الثاين  النكاح  أن  احلنابلة  عند  قول  مع  يتامشى  وهذا 
نكاح  فهو  األول،  الزوج  من  العدة  انتهاء  بعد  وتم  والرشوط  لألركان 

صحيح.
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اخلامتة
لنا  يتضح  التخبيب وأرضاره،  املوجز عن حكم  البحث  من خالل هذا 

التالية: النتائج 

خطورة التخبيب عىل األفراد واألرس واملجتمعات.. )

رضورة التوعية الدينية بشأن التخبيب، وبيان أثره السيئ عىل األرسة . )
املسلمة؛ بام هيدد وجودها ويعصف بكياهنا، ويعود بالرضر عىل الوطن كافة.

أمهية وضع عقوبات صارمة للذين يقرتفون كرب هذه اجلريمة؛ حتى . )
يكونوا عربة لغريهم.

دعوة الناس إىل االلتزام بتعاليم اإلسالم، والتحيل بمكارم األخالق.. )

العمل عىل تبصري الناس بأمور دينهم، وحتذيرهم من سوء عاقبة من . )
أفسد زوجة عىل زوجها.
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قائمة املراجع
العاصمي . ) قاسم  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  األحكام،  أصول  رشح  اإلحكام 

القحطاين احلنبيل النجدي، الطبعة: الثانية، 06))هـ.
األلباين، . ) الدين  نارص  حممد  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

الثانية،  الطبعة:  بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  الشاويش،  زهري  إرشاف: 
)0))هـ.

أيوب . ) بن  بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو   ، العاملني  رب  عن  املوقعني  إعلم 
أبو  وآثاره:  أحاديثه  وخرج  عليه  وعلق  له  قدم  اجلوزية،  قيم  بابن  املعروف 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، شارك يف التخريج: أبو عمر أمحد عبد اهلل 
الطبعة:  السعودية،  العربية  اململكة  والتوزيع،  للنرش  اجلوزي  ابن  دار  أمحد، 

األوىل، ))))هـ.
األعلم، خري الدين بن حممود بن حممد الزركيل الدمشقي، دار العلم للماليني، . )

الطبعة: اخلامسة عرش، )00)م.
حتقيق: . ) املرداوي،  سليامن  بن  عيل  اخللف،  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 

والنرش  للطباعة  هجر  احللو،  الفتاح  عبد  الدكتور  الرتكي،  اهلل  عبد  الدكتور 
والتوزيع واإلعالن، القاهرة، الطبعة: األوىل.

دار . 6 الشوكاين،  عيل  بن  حممد  السابع،  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  البدر 
املعرفة، بريوت.

اهلل . 7 عبد  أبو  القاسم،  أيب  بن  يوسف  بن  حممد  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 
املواق املالكي، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 6)))هـ.

العلمية، . 8 الكتب  دار  الذهبي،  الدين حممد  اهلل شمس  عبد  أبو  احلفاظ،  تذكرة 
بريوت، الطبعة: األوىل.

تفسري الطربي )جامع البيان يف تأويل القرآن(، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري، . 9
أبو جعفر الطربي، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

0)))هـ.
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بن . 0) اهلل  عبد  الربكات  أبو  التأويل(،  وحقائق  التنزيل  )مدارك  النسفي  تفسري 
الكلم  دار  بديوي،  يوسف عيل  النسفي، حتقيق:  الدين  بن حممود حافظ  أمحد 

الطيب، بريوت، الطبعة: األوىل، 9)))هـ.
اهلل . )) عبد  بن  فتوح  بن  البخاري ومسلم، حممد  الصحيحني  ما يف  تفسري غريب 

السنة،  مكتبة  العزيز،  عبد  سعيد  حممد  زبيدة  حتقيق:  احلَِميدي،  اهلل  عبد  أبو 
القاهرة، الطبعة: األوىل، ))))هـ.

اهلل . )) عبد  بن  نارص  بن  الرمحن  عبد  املنان،  تفسري كلم  الرمحن يف  الكريم  تيسري 
الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  اللوحيق،  معال  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  السعدي، 

األوىل 0)))هـ.
بن . )) العارفني  تاج  بن  الرؤوف  عبد  الدين  زين  الصغري،  اجلامع  برشح  التيسري 

الرياض،  الشافعي،  اإلمام  مكتبة  املناوي،  احلدادي،  العابدين  زين  بن  عيل 
الطبعة: الثالثة، 08))هـ.

منري . )) رمزي  حتقيق:  األزدي،  دريد  بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أبو  اللغة،  مجهرة 
بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة: األوىل، 987)م.

الشايف )الداء والدواء(، حممد بن أيب بكر . )) الدواء  الكايف ملن سأل عن  اجلواب 
بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، دار املعرفة، املغرب، الطبعة: 

األوىل، 8)))هـ.
دار . 6) سابق،  السيد  حتقيق:  الدهلوي،  الرحيم  عبد  بن  أمحد  البالغة،  اهلل  حجة 

اجليل، بريوت، الطبعة: األوىل، 6)))هـ.
عبد . 7) بن  عمر  بن  أمني  حممد  املحتار(،  )رد  عابدين  ابن  وحاشية  املختار  الدر 

الطبعة:  الفكر-بريوت،  دار  احلنفي،  الدمشقي  عابدين  بابن  الشهري  العزيز 
الثانية، ))))هـ.

عبد . 8) حتقيق:  األعالم،  نجد  علامء  املؤلف:  النجدية،  األجوبة  يف  السنية  الدرر 
الرمحن بن حممد بن قاسم، الطبعة: السادسة، 7)))هـ.
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الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد . 9)
املعارف  دائرة  جملس  ضان،  املعيد  عبد  حممد  حتقيق:  العسقالين،  حجر  بن 

العثامنية، حيدر آباد - اهلند، الطبعة: الثانية، )9))هـ.
القاسم األنباري، حتقيق: د. . 0) أبو بكر حممد بن  الناس،  الزاهر يف معاين كلامت 

حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، ))))هـ.
دار . )) اهليتمي،  حجر  بن  عيل  بن  حممد  بن  أمحد   ، الكبائر  اقرتاف  عن  الزواجر 

الفكر، الطبعة: األوىل، 07))هـ.
ثم . )) الكحالين  احلسني،  حممد  بن  صالح  بن  إسامعيل  بن  حممد  السلم،  سبل 

احلديث،  دار  باألمري،  كأسالفه  املعروف  الدين،  عز  إبراهيم،  أبو  الصنعاين، 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرمحن . )) عبد  أبو  وفوائدها،  فقهها  من  ويشء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 
حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة: 

األوىل، )))) - ))))هـ.
عبد . )) فؤاد  حممد  حتقيق:  القزويني،  اهلل  عبد  أبو  يزيد  بن  حممد  ماجه،  ابن  سنن 

الباقي، دار الفكر، بريوت.
سنن أيب داود، سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، حتقيق: حممد . ))

حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر.
سنن الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، حتقيق: أمحد حممد . 6)

شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
ْوِجردي اخلراساين، . 7) السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرُْسَ

العلمية، بريوت،  الكتب  القادر عطا، دار  البيهقي، حتقيق: حممد عبد  أبو بكر 
الطبعة: الثالثة، ))))هـ - )00)م.

سنن النسائي الكربى، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، حتقيق: د. عبد . 8)
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  حسن،  كرسوي  سيد  البنداري،  سليامن  الغفار 

الطبعة: األوىل، ))))هـ.
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سري أعلم النبلء، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز . 9)
األرناؤوط،  شعيب  الشيخ  بإرشاف  املحققني  من  جمموعة  حتقيق:  الذهبي، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، )0))هـ - )98)م.
شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد بن عمر بن عيل بن سامل . 0)

الطبعة:  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  خيايل،  املجيد  عبد  عليه:  علق  خملوف، 
األوىل، ))))هـ.

العكري . )) حممد  بن  أمحد  بن  احلي  عبد  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات 
كثري،  ابن  دار  األرناؤوط،  حممود  األرناؤوط،  القادر  عبد  حتقيق:  احلنبيل، 

دمشق، الطبعة: األوىل، 06))هـ.
بن . )) يوسف  بن  الباقي  عبد  البناين،  وحاشية  خليل  خمترص  عىل  الزرقاين  رشح 

أمحد الزرقاين املرصي، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السالم حممد أمني، 
دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، ))))هـ - )00)م.

رشح السنة، حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد البغوي، حتقيق: . ))
 - دمشق  اإلسالمي،  املكتب  الشاويش،  زهري  حممد  األرناؤوط،  شعيب 

بريوت، الطبعة: الثانية، )0))هـ.
عرفة . )) بن  أمحد  بن  حممد  الدسوقي،  وحاشية  الدردير  للشيخ  الكبري  الرشح 

الدسوقي املالكي، دار الفكر.
الدين احلسني بن . )) السنن(، رشف  رشح املشكاة للطيبي )الكاشف عن حقائق 

الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  هنداوي،  احلميد  عبد  د.  حتقيق:  الطيبي،  اهلل  عبد 
مكة املكرمة - الرياض، الطبعة: األوىل، 7)))هـ.

شعب اإليامن، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: حممد السعيد بسيوين . 6)
زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 0)))هـ.

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي . 7)
البستي، حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الثانية، 

))))هـ.
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صحيح أيب داود، حممد نارص الدين األلباين، مؤسسة غراس للنرش والتوزيع، . 8)
الكويت، الطبعة: األوىل، ))))هـ.

اهلل . 9) رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  )اجلامع  البخاري  صحيح 
اجلعفي،  البخاري  اهلل  عبد  أبو  إسامعيل  بن  وأيامه(، حممد  وسننه   
حتقيق: حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 

بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، ط)، ))))هـ.
رسول . 0) إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  )املسند  مسلم  صحيح 

اهلل (، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق: 
حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

األلباين، . )) الدين  نارص  حممد  الرمحن  عبد  أبو  وزيادته،  الصغري  اجلامع  ضعيف 
أرشف عىل طبعه: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي.

الكتب . )) دار  الفضل،  أبو  السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  احلفاظ،  طبقات 
العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل.

طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين ابن عيل بن عبد الكايف السبكي، حتقيق: . ))
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  هجر  احللو،  الفتاح  عبد  د.  الطناحي،  حممود  د. 

الطبعة: الثانية، ))))هـ.
طبقات الشافعية، أبو بكر ابن أمحد بن حممد بن عمر بن قايض شهبة، حتقيق: . ))

د. احلافظ عبد العليم خان، عامل الكتب، بريوت، الطبعة: األوىل، 07))هـ.
طبقات املفرسين، أمحد بن حممد األدنه وي، حتقيق: سليامن بن صالح اخلزي، . ))

مكتبة العلوم واحلكم، السعودية، الطبعة: األوىل، 7)))هـ.
طبقات صلحاء اليمن )تاريخ الربهيي(، عبد الوهاب بن عبد الرمحن الربهيي . 6)

صنعاء،  اإلرشاد،  مكتبة  احلبيش،  حممد  اهلل  عبد  حتقيق:  اليمني،  السكسكي 
))))هـ.

علامء نجد خلل ثامنية قرون، عبد اهلل البسام، دار العاصمة، طبعة 9)))هـ.. 7)
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عنوان املجد يف تاريخ نجد، عثامن بن عبد اهلل بن برش النجدي احلنبيل، حتقيق: . 8)
عبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ، دارة امللك عبد العزيز، طبعة )0))هـ.

عون املعبود وحاشية ابن القيم، أبو عبد الرمحن حممد أرشف بن أمري بن عيل بن . 9)
حيدر، العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، ))))هـ.

العلمية . 0) للبحوث  الدائمة  اللجنة  األوىل(،  )املجموعة  الدائمة  اللجنة  فتاوى 
واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش.

الفضل . )) أبو  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح 
قام  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم  الشافعي،  العسقالين 
املعرفة،  دار  اخلطيب،  الدين  حمب  طبعه:  عىل  وأرشف  وصححه  بإخراجه 

بريوت، 79))هـ.
الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، حممد بن أمحد بن حممد . )) املالك يف  العيل  فتح 

عليش أبو عبد اهلل املالكي، دار املعرفة.
الفقه عىل املذاهب األربعة ، عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري ،النارش: دار . ))

الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الثانية، ))))هـ.
حممد . )) واملسلسلت،  واملشيخات  املعاجم  ومعجم  واألثبات  الفهارس  فهرس 

حتقيق:  الكتاين،  احلي  بعبد  املعروف  اإلدرييس،  الكبري  عبد  بن  احلَّي  َعْبد 
إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: الثانية، )98)م.

العارفني . )) الدين عبد الرؤوف بن تاج  القدير رشح اجلامع الصغري، زين  فيض 
مرص،  الكربى،  التجارية  املكتبة  املناوي،  احلدادي،  العابدين  زين  بن  عيل  بن 

الطبعة: األوىل، 6)))هـ.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن . 6)

بن إدريس البهويت احلنبيل، دار الكتب العلمية.
صادر، . 7) دار  منظور،  ابن  الدين  مجال  عىل  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 

بريوت، الطبعة: الثالثة، ))))هـ.
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جمموع الفتاوى، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق: عبد الرمحن بن . 8)
قاسم، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية.

املحكم واملحيط األعظم، أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس، حتقيق: . 9)
عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، ))))هـ.

املحيط الربهاين يف الفقه النعامين، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد . 60
العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري احلنفي، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، ))))هـ.
خمترص اإلنصاف والرشح الكبري، )مطبوع ضمن جمموعة مؤلفات الشيخ حممد . )6

التميمي  سليامن  بن  الوهاب  عبد  بن  حممد  الثاين(،  اجلزء  الوهاب،  عبد  بن 
سيد  د.  بلتاجي،  حممد  د.  الرومي،  زيد  بن  العزيز  عبد  حتقيق:  النجدي، 

حجاب، مطابع الرياض، الرياض، الطبعة: األوىل.
املالكي، حتقيق: . )6 التونيس  الورغمي  بن عرفة  بن حممد  الفقهي، حممد  املخترص 

د. حافظ عبد الرمحن حممد خري، مؤسسة خلف أمحد احلبتور لألعامل اخلريية، 
الطبعة: األوىل، ))))هـ.

املدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، دار الكتب العلمية، . )6
الطبعة: األوىل، ))))هـ.

سلطان . )6 بن  عيل  الدين  نور  احلسن  أبو  املصابيح،  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرقاة 
حممد، اهلروي القاري، دار الفكر، بريوت، الطبعة: األوىل، ))))هـ.

النيسابوري، . )6 املستدرك عىل الصحيحني، حممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل احلاكم 
حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 

))))هـ.
أسد . 66 بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  أمحد،  اإلمام  مسند 

الشيباين، حتقيق: شعيب األرناؤوطـ، عادل مرشد، وآخرين، إرشاف: د. عبد 
اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، ))))هـ.
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دار . 67 اهلل،  عبد  بن  اللطيف  عبد  بن  الرمحن  عبد  وغريهم،  نجد  علامء  مشاهري 
الياممة للبحث والرتمجة والنرش، الرياض، الطبعة: األوىل، )9))هـ.

مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي . 68
الطبعة:  اإلسالمي،  املكتب  احلنبيل،  الدمشقي،  ثم  مولًدا،  الرحيباين  شهرة، 

الثانية، ))))هـ.
معامل السنن، أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي املعروف . 69

باخلطايب، املطبعة العلمية، حلب، الطبعة: األوىل، ))))هـ.
عبد . 70 أبو  الدين  شهاب  األديب(،  معرفة  إىل  األريب  )إرشاد  األدباء  معجم 

الغرب  دار  عباس،  إحسان  حتقيق:  احلموي،  الرومي  اهلل  عبد  بن  ياقوت  اهلل 
اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، ))))هـ.

مكتبة . )7 كحالة،  الغني  عبد  بن  راغب  حممد  بن  رضا  بن  عمر  املؤلفني،  معجم 
املثنى - دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

دار . )7 هارون،  السالم  عبد  حتقيق:  زكرياء،  بن  فارس  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس 
الفكر، 99))هـ.

مطبعة . )7 الباجي،  سعد  بن  خلف  بن  سليامن  الوليد  أبو  املوطإ،  رشح  املنتقى 
السعادة، القاهرة، الطبعة: األوىل، ))))هـ.

املنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان.. )7
اهلل . )7 عبد  أبو  عليش،  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  خليل،  خمترص  رشح  اجلليل  منح 

املالكي، دار الفكر، بريوت.
مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد . 76

عمريات،  زكريا  حتقيق:  احلطاب،  عيني  الرُّ املغريب  الطرابليس  الرمحن  عبد  بن 
دار عامل الكتب، طبعة خاصة ))))هـ -)00)م.

حسني . 77 بن  حسن  بن  اهلل  فضل  اهلل  عبد  أبو  السنة،  مصابيح  رشح  يف  امليرس 
الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  هنداوي،  احلميد  عبد  د.  حتقيق:  التُّوِربِْشتِي، 

الطبعة: الثانية، 9)))هـ.
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النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن . 78
حممد بن حممد بن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري، حتقيق: طاهر أمحد 

الزاوي، حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، 99))هـ.
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وثيقة مسقط
للنظام الموحد

لألحوال الشخصية
مراجعة فقهية

د. عبدهللا بن عبد العزيز التميمي
األستاذ المشارك بقسم الفقه - كلية الشريعة بالرياض

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه 

أمجعني.

أما بعد:

اجتهادهم  دائرة  بتضييق  القضاة  إعانَة  القضائي  التدوين  مزايا  من  فإن 
حقوقهم  بمعرفة  الناس  عىل  والتيسرَي  املناط،  حتقيق  يف  نظرهم  لرتكيز 

وواجباهتم التي تقيض هبا األنظمة القضائية.

عام  من  صفر  شهر  من  السابع  يف  ملكي  أمر  صدر  فقد  ذا  وألجل 
6)))هـ بتكوين جلنة رشعية إلعداد مرشوع )مدونة األحكام القضائية( يف 
املوضوعات الرشعية التي متس إليها حاجة القضاء، ُتصنَّف عىل هيئة مواد، 
اللجنة وترفع بمرشوعها  تنتهي مهمة  أن  الفقه اإلسالمي، عىل  أبواب  عىل 

خالل مدة ال تتجاوز مئة وثامنني )80)( يومًا من تاريخ األمر امللكي.

وقد بدأ العمل يف إعداد املدونة بشكل مبارش ورسيع، وال تزال وسائل 
اإلعالم تطالعنا بني الفينة واألخرى بخرب قرب صدور هذه املدونة.

مسقط  وثيقة  مع  كبري-  وبشكل   - يتوافق  املرشوع  هذا  أن  شك  وال 
للنظام )القانون( املوحد لألحوال الشخصية التي اعتمدها بصفة اسرتشادية 
املجلس األعىل لقادة دول جملس التعاون اخلليجي، وتتجدد مدهتا تلقائيًا يف 

حال عدم ورود مالحظات عليها من الدول األعضاء.

بتاريخ  املعقودة  جلسته  يف  الشورى  جملس  دعا  آخر،  جانب  ومن 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  العمل  إىل  األرسة  شؤون  جملس   (((0/(/((
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الناشئة  وعالقاهتا  األرسة  تكوين  تنظم  الشخصية  لألحوال  مدونة  إلعداد 
منها))).

6/9/))))هـ،  االثنني  يوم  يف  ُبث  متلفز  لقاء  يف  العدل  وزير  وظهر 
أشار فيه إىل قرب صدور مدونة القضاء، وعن تعديالت يف جانب الرتافع 

فيام يتعلق بقضايا األحوال الشخصية))).

للنظام  مسقط  وثيقة  عىل  الضوء  تسليط  مناسبًا  رأيت  فقد  تقدم،  وملِا 
التي  األنظمة  أقرب  ألهنا  موادها؛  ومراجعة  الشخصية  لألحوال  املوحد 
يف  الشخصية  لألحوال  قضائية  مدونة  إصدار  عند  منها  االستفادة  يمكن 

اململكة.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

ما تقدم من أمهية التدوين القضائي.. )

وجود التوجه إلصدار مدونة قضائية لألحوال الشخصية باململكة.. )

كون وثيقة مسقط نظامًا اسرتشاديًا يف دول املجلس.. )

أهداف البحث:

القضائي . ) والتدوين  عمومًا،  القضائي  اجلانب  خدمة  يف  اإلسهام 
خصوصًا.

مراجعة وثيقة مسقط بام خيدم التدوين القضائي لألحوال الشخصية . )
يف اململكة.

 https://www.spa.gov.sa/1843607:انظر  (((
https://www.spa.gov.sa/2030251 :انظر  (((

https://www.spa.gov.sa/1843607
https://www.spa.gov.sa/2030251


العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
154

وثيقة مسقط للنظام الموحد لألحوال الشخصية

البحث: منهج 

املعامل  خالل  من  ذلك  بيان  ويمكن  النقدي،  املنهج  عىل  البحث  يعتمد 
التالية:

التمهيد بعرض وصفي موجز للنظام.. )

ذكر املادة املقرتح تعديلها.. )

بيان امللحوظة الواردة عىل املادة، مع سبب الورود.. )

بيان التعديل املقرتح.. )

وحيسن حلظ ما ييل:

بعض . ) ألن  مادة؛  كل  يف  مقرتحة  عبارة  بذكر  الباحث  يلتزم  مل 
التعديل  إجراء  أو  جديدة،  إضافية  مواد  إدراج  يقتيض  جذري  التعديالت 

عىل عدة مواد بأكثر من طريقة.

وكوَن . ) املسائل،  من  كثري  يف  الواقع  الفقهي  اخلالف  الباحث  راعى 
واضعي النظام رجحوا قوالً دون غريه، إال أن يكون قوُل اجلمهور خالف 

ما جاءت عليه املادة.

البحث: تقسيامت 

يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة، وبياهنا كام ييل:

اختياره،  وأسباب  املوضوع  أمهية  عن:  احلديث  وتضمنت  املقدمة: 
وأهداف البحث، ومنهجه، وتقسيامته.

متهيد حول وثيقة مسقط للنظام املوحد لألحوال الشخصية.
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املبحث األول: مراجعة فقهية ملواد الزواج.

املبحث الثاين: مراجعة فقهية ملواد الفرقة بني الزوجني.

الوصية،  ومواد  والولية،  األهلية  ملواد  فقهية  مراجعة  الثالث:  املبحث 
ومواد اإلرث.

خامتة.

وأسأل اهلل أن ينفع هبذا البحث، وأن جيعله خالصًا لوجهه الكريم.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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متهيد حول وثيقة مسقط لألحوال الشخصية
لتقنني  األساسية  املرشوعات  -ضمن  اخلليجيون  العدل  وزراء  أقر 
السابع  اجتامعهم  يف  اخلليجي-  التعاون  جملس  دول  يف  الرشيعة  أحكام 
املعقود يف مسقط عام 7)))هـ/996)م النظام املوحد لألحوال الشخصية 
لدول املجلس، وجعلوه بصفة اسرتشادية ملدة أربع سنوات، وسمي: وثيقة 

مسقط للنظام )القانون( املوحد لألحوال الشخصية.

املعقودة يف  والعرشين  احلادية  الدورة  املجلس األعىل يف  قرار  ثم صدر 
املنامة سنة ))))هـ/000)م بتمديد العمل بالوثيقة أربع سنوات أخرى، 
د العمل هبا أربع سنوات للمرة الثالثة بقرار املجلس األعىل يف الدورة  ثم ُمدِّ
))))هـ/)00)م؛  سنة  أيضًا-   - املنامة  يف  املعقودة  والعرشين  اخلامسة 

إلعطاء مزيد من الوقت لالستفادة منها.

ويف الدورة احلادية والثالثني املعقودة يف أبوظبي سنة ))))هـ/0)0)م 
ملدة  أيضًا-   - اسرتشادية  بصفة  بالوثيقة  العمل  متديد  األعىل  املجلس  قرر 
من  عليها  مالحظات  ورود  عدم  حال  يف  تلقائيًا  وتتجدد  سنوات،  أربع 

الدول األعضاء.

وقد استفادت من هذا النظام بعض الدول األعضاء يف املجلس استفادة 
مبارشة يف إعداد قوانينها))).

انظر: موقع األمانة العامة لدول جملس التعاون.  (((
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CooperationAndAchievements/

Achievements/LegalandJudicialCooperation/Pages/

Legalandjudicialcooperation.aspx

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CooperationAndAchievements/Achievements/LegalandJudicialCooperation/Pages/Legalandjudicialcooperation.aspx
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CooperationAndAchievements/Achievements/LegalandJudicialCooperation/Pages/Legalandjudicialcooperation.aspx
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CooperationAndAchievements/Achievements/LegalandJudicialCooperation/Pages/Legalandjudicialcooperation.aspx
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أحكام  تنتظم  مادة  ومئتي  وثامنني  ثنتني   )(8(( من  النظام  ويتكون 
اخللع  كأبواب  الفقهاء،  عند  األرسة  فقه  يف  يتبعهام  وما  والطالق  النكاح 
والرجعة واإليالء والظهار واللعان والعدد والنفقات واحلضانة، إضافة إىل 

مسائل الوصية والفرائض وبعض مسائل األهلية والوالية عىل النفس.

وباستعراض رسيع لتقسيامت النظام، نجده مقساًم إىل مخسة كتب:

الكتاب األول: الزواج. وفيه مخسة أبواب:

الباب األول: اخلطبة. وحتته ثلث مواد.

الباب الثاين: أحكام عامة. وحتته ثلث عرشة مادة.

الباب الثالث: األركان والرشوط. وحتته مخسة فصول:

الفصل األول: الزوجان.

الفصل الثاين: اإلجياب والقبول.

الفصل الثالث: املحرمات.

الفصل الرابع: رشوط العقد.

الفصل اخلامس: حقوق الزوجني.

وجمموع مواد الباب ثالث وعرشون مادة.

الباب الرابع: أنواع الزواج. وحتته مخس مواد.

الباب اخلامس: آثار الزواج. وحتته فصلن:

الفصل األول: النفقة.

الفصل الثاين: النسب.
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كتاب  مواد  جمموع  فصار  مادة،  وثالثون  مخس  الباب  مواد  وجمموع 
الزواج تسعًا وسبعني مادة.

ثم   )80 )املادة  واحدة  مادة  أوله  ويف  الزوجني.  بني  الفرقة  الثاين:  الكتاب 
مخسة أبواب:

الباب األول: الطلق. وحتته ثنتا عرشة مادة.

الباب الثاين: املخالعة. وحتته أربع مواد.

الباب الثالث: التطليق. وحتته سبعة فصول:

الفصل األول: التطليق للعلل.

الفصل الثاين: التطليق لعدم أداء الصداق احلال.

الفصل الثالث: التطليق للرضر والشقاق.

الفصل الرابع: التطليق لعدم اإلنفاق.

الفصل اخلامس: التطليق للغياب والفقدان.

الفصل السادس: التطليق لإليالء والظهار.

الفصل السابع: أحكام مشرتكة. وجمموع مواد الباب تسع عرشة مادة.

الباب الرابع: الفسخ. وحتته مادتان.

الباب اخلامس: آثار الفرقة بني الزوجني. وحتته فصلن:

الفصل األول: العدة.

الفصل الثاين: احلضانة.
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الفرقة  الباب  ثامن عرشة مادة، فصار جمموع مواد كتاب  وجمموع مواد 
بني الزوجني ستًا ومخسني مادة.

الكتاب الثالث: األهلية والولية. وفيه بابان:

الباب األول: األهلية. وحتته أربعة فصول:

الفصل األول: أحكام عامة.

الفصل الثاين: الصغري وأحواله.

الفصل الثالث: الرشد والرتشيد.

الفصل الرابع: عوارض األهلية.

وجمموع مواد الباب عرشون مادة.

الباب الثاين: الولية. وحتته سبعة فصول:

الفصل األول: أحكام عامة.

الفصل الثاين: والية األب.

الفصل الثالث: الويص.

الفصل الرابع: املرشف.

الفصل اخلامس: ترصفات الويص.

لفصل السادس: انتهاء الوصاية.

مادة،  أربعون  الباب  مواد  وجمموع  واملفقود.  الغائب  السابع:  الفصل 
فصار جمموع مواد كتاب األهلية والوالية ستني مادة.
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الكتاب الرابع: الوصية. وفيه ستة أبواب:

الباب األول: أحكام عامة. وحتته أربع مواد.

أربعة  ثم   )200 )املادة  مادة واحدة  األركان والرشوط. وحتته  الثاين:  الباب 
فصول:

الفصل األول: الصيغة.

الفصل الثاين: املويص.

الفصل الثالث: املوىص له.

الفصل الرابع: املوىص به.

وجمموع مواد الباب مخس وعرشون مادة.

الباب الثالث: الوصية بالتنزيل. وحتته مادتان.

الباب الرابع: مبطلت الوصية. وحتته مادة واحدة.

الباب اخلامس: الوصية الواجبة. وحتته مادة واحدة.

الباب السادس: تزاحم الوصايا. وحتته مادة واحدة.

فصار جمموع مواد كتاب الوصية أربعًا وثالثني مادة.

الكتاب اخلامس: اإلرث. وفيه مخسة أبواب:

الباب األول: أحكام عامة. وحتته تسع مواد.

الباب الثاين: أصناف الورثة وحقوقهم. وحتته مادة واحدة )املادة 239( ثم 
ثلثة فصول:

الفصل األول: أصحاب الفروض.
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الفصل الثاين: العصبة.

الفصل الثالث: الوارثون بالفرض والتعصيب.

وجمموع مواد الباب سبع عرشة مادة.

الباب الثالث: احلجب والرد والعول. وحتته أربع مواد.

الباب الرابع: املسائل اخلاصة. وحتته ثلثة فصول:

الفصل األول: األكدرية.

الفصل الثاين: املشرتكة.

الفصل الثالث: املالكية وشبهها. وجمموع مواد الباب ثالث مواد.

الباب اخلامس: ذوو األرحام. وحتته فصلن:

الفصل األول: أصناف ذوي األرحام.

الفصل الثاين: مرياث ذوي األرحام.

وجمموع مواد الباب عرش مواد.

الباب السادس: مسائل متنوعة. وحتته ثامن مواد.

فصار جمموع مواد كتاب اإلرث إحدى ومخسني مادة.

مواد  فاكتملت  مادتني،  تضمنت  ختامية(  بـ)أحكام  النظام  ختم  ثم 
النظام: ثنتني وثامنني ومئتي مادة.

وقد جاء النظام حسنًا ومتميزًا، ومن أبرز مظاهر حسنه ومتيزه:

ضمن 	  جاء  فقد  غرو،  وال  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  عىل  بناؤه 
املرشوعات األساسية لتقنني أحكام الرشيعة يف دول جملس التعاون 



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
162

وثيقة مسقط للنظام الموحد لألحوال الشخصية

تأكيدًا   )(8( )املادة  النظام  املادة األخرية يف  اخلليجي، وقد جاءت 
حيكم  القانون،  هذا  يف  نص  يوجد  مل  »إذا  نصها:  كان  حيث  هلذا، 

بمقتىض القواعد العامة يف الرشيعة اإلسلمية«.

شموله واستيعابه عامَة مسائل األبواب التي انتظمها.	 

كتابته بعبارة فقهية واضحة حمكمة.	 

ترتيبه عىل نسق حسن وواضح.	 
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املبحث األول
مراجعة فقهية ملواد الزواج

تتلخص املراجعة املتعلقة بمواد الزواج يف النقاط التالية:

األوىل:

فصل  أو  بباب  تصديرها  والقوانني  األنظمة  أغلب  يف  العادة  جرت 
منه  خلت  ما  وهذا  النظام،  يف  الواردة  للمصطلحات  تعريفات  يتضمن 
)وثيقة مسقط(، حيث اكتفي بتعريف لبعض املصطلحات يف مواضعها من 

أبواهبا، مع ورودها يف أبواب متقدمة، مثل: العدة، والبينونة.

ومع ذلك فقد بقيت بعض املصطلحات من دون تعريف، مثل: اخللع، 
واإليالء، والظهار.

الثانية:

مل يتطرق النظام للتوكيل يف الزواج، مع أنه تطرق له يف الطالق، كام يف 
املادة ))8(.

الثالثة:

مل يتعرض النظام مطلقًا إىل أثر إسالم أحد الزوجني عىل احلياة الزوجية.

الرابعة:

حرامًا  أحّل  رشطًا  إل  رشوطهم،  عند  األزواج  »أ(   :((( املادة  يف  جاء 
أو حرم حللً. ب( إذا اقرتن العقد برشط ينايف غايته أو مقاصده، فالرشط 

باطل والعقد صحيح.. .إلخ«.
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ونكاح  الشغار  ونكاح  املتعة(  )نكاح  املؤقت  الزواج  أن  هذا  ومعنى 
املحلل تصح مع بطالن الرشط الفاسد فيها، وهذا مشكل من جهتني:

حتريمها،  عىل  اإلمجاع  ُنقل  قد  املذكورة  األنكحة  هذه  أن  األوىل:  اجلهة 
وهذا أقرب إىل القول ببطالهنا، وليس جمرد فسادها:

املنذر)))،  ابن  عليه:  العلامء  إمجاع  نقل  فقد  املتعة  نكاح  حتريم  أما 
واخلطايب)))، وابن عبد الرب)))، واملازري)))، والقايض عياض)))، وابن بطال 

املالكي)6).

وابن  الرب)7)،  عبد  ابن  عليه:  اإلمجاع  نقل  فقد  الشغار  نكاح  وأما حتريم 
رشد احلفيد)8)، والنووي)9).

وابن  الرتمذي)0))،  حرمته:  عىل  اإلمجاع  نقل  فقد  املحلل  نكاح  وأما 
املنذر))))، وابن عبد الرب))))، والنووي)))).

انظر: اإلرشاف، ابن املنذر )8/)))(.  (((
انظر: معامل السنن، اخلطايب ))/90)(.  (((

انظر: االستذكار، ابن عبد الرب )6)/00)(.  (((
انظر: املعلم، املازري ))/0))(.  (((

انظر: إكامل املعلم، القايض عياض ))/7))(.  (((
انظر: رشح صحيح البخاري، ابن بطال )7/)))(.  (6(

انظر: االستذكار، ابن عبدالرب )6)/)0)(.  (7(
انظر: بداية املجتهد، ابن رشد احلفيد ))/09)(.  (8(

انظر: رشح صحيح مسلم، النووي )87/9)(.  (9(
انظر: سنن الرتمذي، الرتمذي ))/7))(.  ((0(

انظر: اإلمجاع، ابن املنذر ))))(.  ((((
انظر: االستذكار، ابن عبد الرب )6)/6))، )6)(.  ((((

انظر: رشح صحيح مسلم، النووي )0)/)(.  ((((
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الثابتة عن  ابن تيمية: »وقد احتج األكثرون عىل هؤالء بالنصوص  قال 
عن  كنهيه  التحليل،  نكاح  وعن  الشغار،  نكاح  عن  بنهيه    النبي 
نكاح املتعة. والنهي عن النكاح يقتيض فساده، كنهيه عن النكاح يف العدة، 
العقود،  هذه  أبطلوا    الصحابة  وبأن  شهود.  وال  ويل  بال  والنكاح 
سفاحًا،  التحليل  نكاح  وجعلوا  الشغار،  نكاح  يف  الزوجني  بني  ففرقوا 
اآلثار  ذكرنا  كام  الرغبة،  نكاح  غري  من  ومنعوا  بالرجم،  املحلل  وتوعدوا 
وإمجاع  بالنصوص  فتبني  التحليل(،  )إبطال  كتاب  يف  بذلك  عنهم  الكثرية 

الصحابة  فساد هذه األنكحة.

الرشط  مع  بذلك  يقال  أن  فإما  ولزومه:  بصحته  قيل  إذا  النكاح  وألن 
إبطال  مع  به  يقال  أن  وإما  واإلمجاع.  النص  خالف  وهذا  الفاسد،  املحرم 
 ... به  اهلل  ألزمه  وال  به  يرض  مل  بعقد  للعاقد  إلزامًا  ذلك  فيكون  الرشط، 
الشارع صاحبه  ُيلزم  مل  فاسد  فيه رشط  فالنكاح املرشوط  وإذا كان كذلك، 
الرشط،  عن  جمردًا  يعقده  أن  التزم  هو  وال  الرشط،  ذلك  بدون  يعقده  أن 
اهلل  يلزمهم  مل  بام  للناس  إلزام  الشارع  به  ألزمه  وال  هو  يلتزمه  مل  بام  فإلزامه 
به وال رسوله، وذلك ال جيوز، وألن الرشوط يف النكاح أوكد منها يف البيع 
... ثم البيع ال جيوز إال بالرتايض ... فالنكاح ال جيوز إال بالرتايض بطريق 
الصفة،  تلك  عىل  إال  العاقد  به  يرض  مل  الفاسد  والعقد  واألحرى.  األوىل 
النصوص  خالف  وهو  به،  يرض  مل  بعقد  إلزام  الصفة  تلك  بدون  فإلزامه 

واألصول«))).

غري  الزمًا  يصح  املتعة  نكاح  بأن  القول  -عن  آخر  موضع  يف  وقال 
موقت: »هو خالف املنصوص وخالف إمجاع السلف... وليس يف السلف 

جمموع الفتاوى، ابن تيمية )))/ 9))-)6)(.  (((
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مطلقًا  بلزومها  فالقول  مؤجلة،  تصح  أو  باطلة  أهنا  إال  املتعة  يف  يقول  من 
خالف اإلمجاع«))).

والقول بالبطالن يقتيض إعادة النظر يف تعريف الزواج الباطل يف املادة 
)))( من النظام.

إبطال  مع  األنكحة  من  األنواع  هذه  بتصحيح  القول  أن  الثانية:  اجلهة 
الرشط يفيض غالبًا إىل الفرقة؛ ألن الرشط مقصود ملن اشرتطه، فإذا أبطلنا 

رشطه سعى يف الفرقة، وهذا مقتىض كالم ابن تيمية املتقدم.

اخلامسة:

توفر  بعد  إل  املعتوه  أو  املجنون  زواج  يعقد  ل  أنه   (7( املادة  تضمنت 
ل  املرض  وكون  بحاله،  علمه  بعد  اآلخر  الطرف  قبول  رشوط:  جمموعة 

ينتقل إىل النسل، وكون الزواج فيه مصلحة.

واملقرتح أن يضاف إىل املادة: املريض مرضًا وراثيًا أو معديًا؛ ألن احلالة 
تنطبق عليه، ويتحقق مع اشرتاط ذلك مصلحة خاصة وعامة.

السادسة:

أشارت املادة )8( إىل أنه: ل يأذن القايض بزواج املحجور عليه لسفه إل 
... إلخ.

كالصغر  منه  أوىل  هو  ما  عىل  للداللة  السفه؛  عىل  ينصون  والفقهاء 
واجلنون.

جمموع الفتاوى، ابن تيمية )))/ )))(.  (((
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عليه حلظ  املحجور  بزواج  القايض  يأذن  العبارة: ال  تكون  أن  واملقرتح 
نفسه إال... إلخ؛ ليشمل املجنون واملعتوه.

السابعة:

ترتيب  عىل  بنفسه  العاصب  هو:  الزواج  يف  »الويل   :(((( املادة  نص 
اإلرث...«.

م جهة البنوة عىل األبوة، كام أشارت  ويف العصبة بالنفس يف اإلرث ُتقدَّ
إىل ذلك املادة )9))(، وهذا يعني تقديم االبن يف التزويج عىل األب، ويف 

املسألة قوالن:

القول األول: تقديم االبن عىل األب، وهذا قول احلنفية يف املشهور)))، 
ومشهور مذهب املالكية)))، وهو رواية عن أمحد))).

الشافعية)))،  تقديم األب عىل االبن، وهو قول اجلمهور:  الثاين:  القول 
واحلنابلة)))، ومالك يف رواية)6)، وحممد بن احلسن من احلنفية، وهو مروي 

عن أيب يوسف عند اجتامع األب واالبن)7).
عابدين  ابن  عابدين،  ابن  حاشية  ))/79)(؛  الكاساين  الصنائع،  بدائع  انظر:   (((

.)(9(/((
انظر: الرشح الصغري، الدردير ))/9))(؛ حاشية الدسوقي، الدسوقي ))/)))(.  (((

انظر: اإلنصاف، املرداوي )0)/)6)(.  (((
انظر: روضة الطالبني، النووي )9/7)(؛ مغني املحتاج، الرشبيني ))/)0)(.  (((

البهويت )))/67)(؛ رشح  القناع،  املرداوي )0)/)6)(؛ كشاف  اإلنصاف،  انظر:   (((
املنتهى، البهويت ))/)))(.

انظر: الذخرية، القرايف ))/7))(؛ التوضيح، خليل ))/)))(.  (6(
عابدين  ابن  عابدين،  ابن  حاشية  ))/79)(؛  الكاساين  الصنائع،  بدائع  انظر:   (7(
احرتامًا  األب  إىل  اإلنكاح  االبن  يفوض  أن  »واألفضل  الكاساين:  قال   .)(9(/((

لألب، واحرتازًا عن موضع اخلالف«.



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
168

وثيقة مسقط للنظام الموحد لألحوال الشخصية

دليل القول األول:

أن والية التزويج مبنية عىل العصوبة، واالبن أقوى العصبة))).

له  يعترب  ال  إذ  النكاح؛  والية  عن  خيتلف  املرياث  بأن  نوقش  املناقشة: 
النظر والرأي، وليس فيه احتكام وال والية عىل املوروث، ولذا يرث الصبي 

واملجنون))).

أدلة القول الثاين:

الدليل األول: أن األب أكمل نظرًا وأشد شفقة))).

أنظر  للموىل عليه، وترصف األب  نظرًا  تثبت  الوالية  أن  الثاين:  الدليل 
للفتاة، بدليل أنه أوىل بالترصف يف ماهلا))).

الدليل الثالث: أن األب من قومها، وال يلزم أن يكون االبن منهم))).

الدليل الرابع: أن سائر األولياء العاصبني بالنفس يدلون باألب)6).

الدليل اخلامس: أن الولد موهوب ألبيه، وإثبات والية املوهوب له عىل 
اهلبة أوىل من العكس)7).

انظر: بدائع الصنائع، الكاساين ))/79)(؛ التوضيح، خليل ))/)))(.  (((
انظر: الرشح الكبري، ابن أيب عمر )0)/)6)(.  (((

انظر: بدائع الصنائع، الكاساين ))/79)(؛ الذخرية، القرايف ))/7))(؛ التوضيح،   (((
البهويت  املنتهى،  رشح  )))/67)(؛  البهويت  القناع،  كشاف  ))/)))(؛  خليل 

.)(((/((
انظر: بدائع الصنائع، الكاساين ))/79)(؛ كشاف القناع، البهويت )))/67)(.  (((

انظر: بدائع الصنائع، الكاساين ))/79)(.  (((
انظر: العزيز، الرافعي )7/)))(؛ مغني املحتاج ،الرشبيني ))/)0)(.  (6(

انظر: الرشح الكبري، ابن أيب عمر )0)/)6)(؛ كشاف القناع، البهويت )))/67)(؛   (7(
رشح املنتهى، البهويت ))/)))(.
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الدليل السادس: أن األب يقوم عىل الولد يف صغره وسفهه وجنونه وله 
الوالية عليه يف ذلك وعىل ماله))).

الدليل السابع: »أن الوالية احتكام، وإحكام األصل عىل فرعه أوىل من 
العكس«))).

الرتجيح:

األول  القول  دليل  وضعف  أدلته  لقوة  الثاين؛  القول  هو  يرتجح  الذي 
وورود املناقشة عليه.

ثم يبقى النظر بني اجلد واالبن؛ ألن يف اجلد خالفًا أوسع من هذا.

واملقرتح أن تعدل املادة لتكون: »الويل يف الزواج هو: األب ثم العصبة 
بالنفس عىل ترتيب اإلرث... إلخ«.

الثامنة:

نصت املادة )6)( عىل أنه: »ليس للقايض أن يزوج من له الولية عليه، 
من نفسه ول من أصله، ول من فرعه«.

واملقرتح إضافة قيد )بحكم القضاء( يف الوالية؛ ليتضح أن املقصود هو 
منع القايض من تزويج املذكورين ممن يكون القايض ولّيًا عليه بحكم والية 
القضاء، وأما من كان القايض وليًا عليه بصفته أبًا أو أخًا أو نحو ذلك من 

العصبات، فهذا غري مشمول باحلكم قطعًا.

انظر: الرشح الكبري، ابن أيب عمر )0)/)6)(.  (((
الرشح الكبري، ابن أيب عمر )0)/)6)(.  (((
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التاسعة:

اإلجياب  ب(  الزوجان.  أ(  الزواج:  عقد  »أركان   :((7( املادة  يف  جاء 
والقبول«.

واملقرتح زيادة )امُلعيَّنان(؛ ألن النظام مل يتطرق مطلقًا إىل تعيني الزوجني، 
ومعلوم أنه ال بد من تعيني الزوجني؛ إذ ال ُيتصور أن يقع الزواج مع إهبامهام 

أو أحدمها؛ وألجل ذا ينص الفقهاء عىل التعيني))).

العارشة:

جاء يف املادة )))): »حيرم عىل الشخص فرعه من الزنا وإن نزل، وكذا 
املنفية بلعان«. ابنته 

وال حيسن التعبري بـ: فرعه؛ ألنه ليس فرعه رشعًا.

وكذا ال حيسن التعبري بـ: ابنته؛ ألهنا ليست ابنًة له ما دام نفاها باللعان.

واملقرتح أن يكون التعبري: »حيرم عىل الشخص الزواج بام ولد من مائه 
بالزنا أو تفرع عنه، وكذا البنت التي نفاها باللعان«.

احلادية عرشة:

جاء يف املادة )8)( تعداد املحرمات مؤقتًا، ومنهن: »5- املطلقة ثلث 
مرات، فل يصح ملطلقها أن يتزوجها إل بعد انقضاء عدهتا من زوج آخر«.

املراد  بأن  يوهم  العبارة  ظاهر  ألن  واحد«؛  زوج  »من  زيادة:  واملقرتح 
املطلقة ثالث مرات من زوج أو من أزواج، وال شك أن املعنى املقصود هو: 

املطلقة ثالث مرات من زوج واحد.

انظر: كشاف القناع، البهويت )))/)))(؛ رشح املنتهى، البهويت ))/)))(.  (((
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الثانية عرشة:

أحكام  مراعاة  مع  الزواج،  عقد  صحة  رشوط  ذكر   ((9( املادة  يف  جاء 
املواد )8، 9، 18(.

أ/ يقرتح إضافة املادة )0)( ضمن املواد التي تراعى.

املادة ملسألة كون أحد الزوجني أو الويل متلبسًا بإحرام،  ب/ مل تتطرق 
ومل يرد لذلك يف النظام ذكر. ويف املسألة قوالن:

القول األول: أنه جيوز، وهو مذهب احلنفية))).

القول الثاين: أنه ال جيوز، وال ينعقد، وهو مذهب اجلمهور: املالكية)))، 
واحلنابلة))). والشافعية)))، 

أدلة القول األول:

 تزوج  النبي   : أن  الدليل األول: حديث ابن عباس 
ميمونة  وهو حمرم))).

انظر: اهلداية، املرغيناين ))/0)(؛ حاشية ابن عابدين، ابن عابدين ))/7))(.  (((
))/97)(؛  شاس  ابن  الثمينة،  اجلواهر  عقد  ))))(؛  الرب  عبد  ابن  الكايف،  انظر:   (((

حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، الصاوي ))/70)(.
الرشبيني  املحتاج،  مغني  67/7(؛   ،(((/(( النووي  الطالبني،  روضة  انظر:   (((

.)((0/((
رشح  )60/6)(؛  البهويت  القناع،  كشاف  )8/)))(؛  املرداوي  اإلنصاف،  انظر:   (((

املنتهى، البهويت ))/)8)(.
البخاري )8)-كتاب جزاء الصيد/ ))-باب تزويج املحرم/ حديث 7)8))  رواه   (((
حديث  خطبته/  وكراهة  املحرم  نكاح  حتريم  )-باب  النكاح/  )6)-كتاب  ومسلم 

.)(((0
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وجه الداللة: أن فعل النبي  بزواجه من ميمونة  حال 
إحرامه دليل رصيح عىل جواز نكاح املحرم))).

املناقشة: نوقش من ثالثة وجوه:

  النبي  أن  روت    نفسها  ميمونة  أن  األول:  الوجه 
بينهام)))،  السفري   وكان  أبو رافع  تزوجها وهو حالل)))، وكذا روى 
ابن  أن  بتفاصيلها من غريه، فضاًل عن  القصة أضبط هلا وأعرف  وصاحب 
أو  ذلك  من  يشء  عليه  خفي  فربام  صغريًا)))،  غالمًا  -آنذاك-  كان  عباس 

وهم فيه.

. الوجه الثاين: أنه حيتمل كونه من خصائص النبي

مع    عباس  ابن  حديث  تعارض  افرتضنا  إذا  الثالث:  الوجه 
 يف أدلة القول  ، فإن حديث عثامن  حديثي ميمونة وأيب رافع 

الثاين ال معارض له))).

انظر: اهلداية، املرغيناين ))/0)(؛ حاشية ابن عابدين، ابن عابدين ))/7))(.  (((
رواه مسلم )6)-كتاب النكاح/ )-باب حتريم نكاح املحرم وكراهة خطبته/ حديث   (((

.)((((
رواه أمحد )))/ )7) حديث 97)7)(، والرتمذي )أبواب احلج/ ))-باب ما جاء   (((

يف كراهية تزويج املحرم/ حديث ))8( وقال: »حديث حسن«.
ابن  عن   )(((9 حديث  القضاء/  ))-عمرة  املغازي/  ))6-كتاب  البخاري  روى   (((

عباس  قال:» تزوج النبي  ميمونة  يف عمرة القضاء«.
كشاف  )8/)))-7))(؛  عمر  أيب  ابن  الكبري،  الرشح  املناقشة-:  وجوه  -يف  انظر   (((

القناع، البهويت )6/)6)-)6)(؛ رشح املنتهى، البهويت ))/)8)(.
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مه اإلحرام، كرشاء  الدليل الثاين: أنه عقد يملك االستمتاع به، فلم حيرِّ
اإلماء))).

النكاح  أن  منها:  فروقًا،  اإلماء  ورشاء  النكاح  بني  بأن  نوقش  املناقشة: 
من  له  أختًا  املنكوحة  أو كون  الدين  اختالف  أو  الردة  العدة وعند  حيرم يف 
اإلماء،  رشاء  يف  ذلك  وليس  للوطء،  غالبًا  يراد  إنام  النكاح  وأن  الرضاع، 

وإنام مقصود رشاء اإلماء غالبًا اخلدمة أو التجارة))).

أدلة القول الثاين:

 : اهلل  رسول  قال  قال:    عثامن  حديث  األول:  الدليل 
))ال َينِكح املحرم، وال ُينِكح، وال خيطب(())).

وإنكاحه،  املحرم  نكاح  عن  هنى    النبي  أن  الداللة:  وجه 
والنهي يقتيض الفساد))).

م النكاح،  م الطيب والوطء ودواعيه، فيحرِّ الدليل الثاين: أن اإلحرام حيرِّ
كالعدة))).

-(60/6( البهويت  القناع،  كشاف  )8/)))(؛  عمر  أيب  ابن  الكبري،  الرشح  انظر:   (((
.)(6(

انظر: الرشح الكبري، ابن أيب عمر )7/8))(.  (((
رواه مسلم )6)-كتاب النكاح/ )-باب حتريم نكاح املحرم وكراهة خطبته/ حديث   (((

.)((09
انظر: مغني املحتاج، الرشبيني ))/0))(.  (((

انظر: الرشح الكبري، ابن أيب عمر )8/)))(؛ رشح املنتهى، البهويت ))/)8)(.  (((
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الرتجيح:

الذي يظهر هو رجحان القول الثاين؛ لقوة ما استدل به، وورود املناقشة 
عىل أدلة القول األول.

واملقرتح أن يضاف إىل املادة املذكورة رشط آخر: أن ال يكون الزوجان 
أو ويل الزوجة متلبسًا باإلحرام.

الثالثة عرشة:

عرفت املادة )))( الصداق بأنه: »ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج«.

ومعلوم أن الصداق هو خاص باملرأة -وهو ما نصت عليه املادة )))) 
من النظام-، وإنام هو مبذول هلا؛ واملقرتح أن تكون العبارة: »ما يبذله الزوج 
أو  أهلها  أو  لوليها  يبذله  ما  ليخرج  منها«؛  الزواج  بقصد  مال  من  املرأة  إىل 

للسمسار.

الرابعة عرشة:

كيف  فيه  تترصف  للمرأة،  ملك  »الصداق  عىل:   )((( املادة  نص  جاء 
شاءت، ول يعتد بأي رشط خمالف«.

واملقرتح زيادة قيد: »ما مل تكن حمجورًا عليها«؛ الحتامل أن تكون املرأة 
حمجورًا عليها حلظ نفسها أو حلظ غريها.

اخلامسة عرشة:

جاء يف املادة )))): »إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها 
من الزوج، فهو دين يف ذمته«.
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بعد  الزوجة  بتطليق  حيكم  »ل   :(99( املادة  من  )ب(  الفقرة  يف  وجاء 
الدخول لعدم أداء صداقها احلال، ويبقى دينا يف ذمة الزوج«.

ومل تتعرض املادتان إىل حق املرأة يف االمتناع: هل هلا االمتناع أو ال؟

ويف املسألة أحوال: إن كان األجل معلومًا، وإن كان جمهوالً، وإن كان 
العلم،  أهل  بني  خالف  حال  كل  ويف  مؤجاًل..  وبعضه  حاالًّ  املهر  بعض 
دامت  ما  االمتناع  هلا  ليس  أنه  عىل  كلها-  األحوال  -يف  اجلمهور  ولكن 
رضيت بالتأجيل إىل ما بعد موعد الدخول)))، بل ُنقل اإلمجاع عىل ذلك))).

واملقرتح أن يضاف يف آخرها: »وليس هلا بعد ذلك أن متتنع بحجة عدم 
قبض صداقها«.

السادسة عرشة:

جاء يف آخر املادة )6)) عند احلديث عن اسرتداد ما دفع اخلاطب صداقًا: 
»وإل فمثله أو قيمته يوم القبض«.

وهذا يوهم التخيري، وقد يورث إشكاالً من جهتني:

األوىل: إذا اختلف املثل والقيمة فام الذي يثبت منهام؟ وخاصة إذا كان 
االختالف كبريًا.

الثانية: من له حق االختيار؟

))/96(؛  املرغيناين  اهلداية،  ))/)))-6))(؛  الكاساين  الصنائع،  بدائع  انظر:   (((
))/97)-98)(؛  الدردير  الكبري،  الرشح  ))/)))(؛  الدردير  الصغري،  الرشح 
روضة الطالبني، النووي )9/7))(؛ مغني املحتاج، الرشبيني ))/)9)(؛ اإلنصاف، 

املرداوي )))/)0)(؛ كشاف القناع، البهويت )))/7))(.
انظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية )))/)0)(.  (((
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وإذا جاءت العبارة بالرتتيب زال اإلشكاالن.

السابعة عرشة:

جاء يف املادة )))) تعريف الزواج الفاسد وبيان أنه ل يرتتب عليه قبل 
الدخول أي أثر، وجاء يف املادة )43( ذكر آثار الزواج الفاسد بعد الدخول.

إقراره  عدم  إىل  أو  النكاح،  من  النوع  هذا  بقاء  إىل  النظام  يتطرق  مل  أ/ 
واعتباره معدومًا، وقىض يف املادة )))( بوجوب النفقة للمعتدة من دخول 
النظام  بأن  علاًم  العدة،  ابتداء  لوقت  حتديد  دون  بشبهة،  أو  فاسد  زواج  يف 
نص يف املادة ))8( عىل أن الطالق ال يقع عىل الزوجة إال إذا كانت يف زواج 

صحيح وغري معتدة.

الفاسد، وخاصة أن  الزواج  النفوس عىل  أ هذا بعض ضعاف  وربام جرَّ
املادة )6( نصت عىل توثيق الزواج رسميًا دون تفريق بني الصحيح والفاسد، 

إضافة إىل أهنا مل ُترِش إىل ما يرتتب عىل عدم توثيق الزواج.

أرض  يف  وقع  إذا  الفاسد  العقد  تصحيح  عدم  يفيد  ما  إضافة  واملقرتح 
الدولة، ويضاف إىل املادة )))( اشرتاط جتديد العقد بعد تصحيحه وإكامل 

رشوطه.

وأما إذا وقع الزواج الفاسد خارج الدولة، فتثبت اآلثار املذكورة.

ب/ يقرتح أن يضاف يف الفقرة )ب( من املادة )))(: مع مراعاة الفقرة 
)ب( من املادة ))7(.
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الثامنة عرشة:

أركانه.  بعض  اختلت  ما  الباطل  الزواج  »أ-  عىل:   )((( املادة  نصت 
ب- ل يرتتب عىل الزواج الباطل أي أثر«.

الباطل، ويقرتح إعادة  الزواج  الرابعة إىل  تقدمت اإلشارة يف امللحوظة 
النظر يف الفقرة )ب())).

التاسعة عرشة:

أو من  أو فسخ  للمعتدة من طلق  النفقة  »جتب  املادة )))):  جاء نص 
دخول يف زواج فاسد أو بشبهة«.

رجعي  طالق  من  املعتدة  بني  النفقة  وجوب  يف  التسوية  املادة  ظاهر  أ/ 
أو بائن، وال خالف يف الطالق الرجعي؛ ألهنا ما تزال زوجة، نقل اإلمجاع 

عليه: ابن عبد الرب)))، وابن قدامة))).

وأما البائن ففيها قوالن:

القول األول: أن هلا النفقة، وهو مذهب احلنفية)))، ورواية عن أمحد))).

قرر ابن تيمية أن املرأة إذا تزوجت باملحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق العلامء. انظر:   (((
جمموع الفتاوى، ابن تيمية )))/)))(.

انظر: االستذكار، ابن عبدالرب )7)/00)، 8)/69(.  (((
انظر: املغني، ابن قدامة )))/)0)(.  (((

انظر: بدائع الصنائع، الكاساين ))/)))(؛ اهلداية، املرغيناين ))/)9)(.  (((
انظر: اإلنصاف، املرداوي )))/)))(.  (((
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املالكية)))،  اجلمهور:  مذهب  وهو  هلا،  نفقة  ال  أنه  الثاين:  القول 
والشافعية)))، ومشهور مذهب احلنابلة))).

دليل القول األول:

أهنا مطلقة، فوجبت هلا النفقة، كالرجعية))).

تعد  ومل  عليه،  حرمت  بأهنا  الرجعية،  عن  ختتلف  بأهنا  نوقش  املناقشة: 
زوجة له، فال رجعة له عليها))).

أدلة القول الثاين:

طلَّقها  زوجها  أن   :   قيس  بنت  فاطمة  حديث  األول:  الدليل 
البتة، فخاصمته إىل رسول اهلل  يف السكنى والنفقة، قالت: »فلم 

جيعل يل سكنى وال نفقة«)6).

  قيس  بنت  لفاطمة  جيعل  مل    النبي  أن  الداللة  وجه 
نفقة بعد أن بت زوجها طالقها)7).

  بأنه قد جاء يف بعض روايات احلديث أن عمر  املناقشة: نوقش 
نبينا  وسنة  اهلل  كتاب  نرتك  »ال  وقال:   ، قيس  بنت  فاطمة  رواية  رّد 

اخلريش  خليل،  عىل  اخلريش  رشح  ))/)))-)))(؛  الدردير  الكبري،  الرشح  انظر:   (((
.)(9(/((

انظر: روضة الطالبني، النووي )66/9(؛ مغني املحتاج، الرشبيني ))/76)(.  (((
انظر: اإلنصاف، املرداوي )))/)))(؛ كشاف القناع، البهويت )))/)))(.  (((

انظر: املغني، ابن قدامة )))/)0)(.  (((

انظر: املغني، ابن قدامة )))/)0)(.  (((
رواه مسلم )8)-كتاب الطالق/ 6-باب املطلقة ثالثًا ال نفقة هلا/ حديث 80))(.  (6(

انظر: املغني، ابن قدامة )))/)0)(.  (7(
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السكنى  هلا  نسيت.  أو  حفظت  لعلها  ندري  ال  امرأة،  لقول   
تنَِي 

ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ والنفقة، قال اهلل : ﴿َل ُتۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُبُيوتِِهنَّ َوَل َيۡرُۡجَن إِلَّ

ۚ﴾ ]سورة الطالق، آية )))[))). َبّيَِنةٖ بَِفِٰحَشةٖ مُّ
اجلواب: أجيب من وجهني:

.(((
 الوجه األول: أنه ال قول ألحد مع قول النبي

الوجه الثاين: أن الصحابة  قد اختلفوا يف هذا، فقد جاء عن عيل 
قول  وليس  هلا،  نفقة  أنه ال    وابن عباس وجابر  وابن عمر وعائشة 

بعضهم حجة عىل قول بعض.

هلا  يكن  فلم  الرجعة،  تزيله  ال  حترياًم  عليه  »حمرمة  أهنا  الثاين:  الدليل 
سكنى وال نفقة، كاملالعنة أو كاألجنبية«))).

الرتجيح:

الذي يرتجح هو القول الثاين؛ لداللة احلديث عليه رصاحة وعدم وجود 
ما يرفع حكمه.

فتكون  بائن،  املعتدة من طالق  لفظ )رجعي(؛ إلخراج  زيادة  واملقرتح 
مع  إلخ«،  فسخ...  أو  رجعي  طالق  من  للمعتدة  النفقة  »جتب  العبارة: 

انظر: اهلداية، املرغيناين ))/)9)(. وخرب عمر  رواه مسلم يف املوضع السابق   (((
نفسه.

قال ابن عبد الرب يف التمهيد )9)/)))(: »وإذا ثبت أن النبي  قال لفاطمة   (((
السكنى  وإنام  نفقة،  وال  لك  سكنى  ال  باتًا-:  طالقا  طلقت  -وقد    قيس  بنت 
النبي  بمثله عن  إال  يعارض  به هذا؟ هل  يعارض  فأي يشء  عليها رجع،  ملن  والنفقة 

 الذي هو املبني عن اهلل مراده يف كتابه، وال يشء عنه  يدفع ذلك«.
انظر: املغني، ابن قدامة )))/)0)(.  (((
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-إن  عدهتا  أثناء  املرأة  نفقة  حتديد  ليكون   )89( املادة  يف  التعديل  مراعاة 
كانت مستحقة هلا-.

مع  فاسد،  زواج  يف  هبا  املدخول  عدة  ابتداء  وقت  املادة  توضح  مل  ب/ 
أن املادة ))8( قضت بأن الطالق ال يقع عىل الزوجة إال إذا كانت يف زواج 

صحيح.

وقد بنيَّ النظام وقت ابتداء عدة املوطوءة بشبهة يف الفقرة )ج( من املادة 
.)((8(

العرشون:

جاء يف املادة ))7) بيان رشوط اإلقرار بالبنوة والستلحاق.

مل ُترش املادة إىل اشرتاط عدم كون املستلَحق وامُلَقّر له خملوقًا من ماء املِقر 
به أو مستلِحِقه بالزنا.

نسبه  ُيلحق  ال  الزنا  »ولد  العليا:  القضائية  اهليئة  قرارات  يف  جاء  وقد 
رشعًا بالزاين ولو استلحقه«))).

واملقرتح زيادة هذا الرشط.

انظر: املبادئ والقرارات، مركز البحوث بوزارة العدل ))9)(.  (((
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املبحث الثاين
مراجعة فقهية ملواد الفرقة بني الزوجني

تتلخص املراجعة املتعلقة بمواد الفرقة بني الزوجني يف النقاط التالية:

األوىل:

البينونة  هو  هبا  املقصود  أن  والغالب  النظام،  يف  البينونة  ذكر  تكرر 
املادة  يف  أو  النظام  أول  يف  أو  الكتاب  أول  يف  اإلشارة  واملقرتح  الصغرى، 
البينونة إذا وردت يف النظام فاملراد هبا الصغرى، وإن أريدت  )87( إىل أن 

الكربى فتأيت منصوصًا عليها.

الثانية:

ذكرمها؛  واملقرتح  والبدعي،  السني  الطالق:  حلالتي  النظام  يتطرق  مل 
من أجل بيان ما حيل وحيرم، وما يتحراه الزوج وما جيتنبه، وإن كان النظام 

يقيض بوقوعه يف مجيع احلاالت.

الثالثة:

»2- بإرادة الزوجني وتسمى خمالعة. 3-ب حكم  جاء يف املادة )80): 
القضاء وتسمى تطليقًا أو فسخًا«.

الزوج لطلب زوجته،  إذ قد يقع بإجابة  الفقرة ))( حتتمل الطالق؛  أ/ 
فيكون قد وقع بإرادة الطرفني.

واملقرتح إضافة )بعوض( ليكون املعنى خاصًا باخللع.

ب/ املقرتح أن يضاف إىل الفقرة ))( ما يفيد أن هذا ال يدخل يف حساب 
عدد الطلقات.
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الرابعة:

نصت املادة ))8( عىل أنه: »ل يقع الطلق عىل الزوجة إل إذا كانت يف 
زواج صحيح وغري معتدة«.

الفاسد!  النكاح  الطالق يف  املادة )87( إليقاع  املادة وال  مل تتطرق هذه 
املبحث  يف  عرشة(  )السابعة  امللحوظة  عند  هذا  إىل  اإلشارة  سبقت  وقد 

السابق.

اخلامسة:

جاء يف الفقرة ))( من املادة )86( بيان نوعي الطالق البائن: »أ( الطلق 
البائن بينونة صغرى ل حتل املطلقة بعده ملطلقها إل بعقد وصداق جديدين. 
ب( الطلق البائن بينونة كربى ل حتل املطلقة بعده ملطلقها إل بعد انقضاء 

عدهتا من زوج آخر، دخل هبا دخولً حقيقيًا يف زواج صحيح«.

الفقرة )أ( حتتاج إىل إيضاٍح بأن احلكم واقع عىل ما بعد انقضاء العدة من 
الطالق الرجعي.

والفقرة )ب( حتتاج إىل إيضاح أن احلكم مقصور عىل من طلقها ثالثًا.

واملقرتح التعديل إىل:

»أ( الطالق البائن بينونة صغرى ال حتل املطلقة ملطلقها بعد فراغ عدهتا 
البائن  الطالق  ب(  جديدين.  وصداق  بعقد  إال  إرجاع  بدون  الرجعي  من 
عدهتا...  انقضاء  بعد  إال  ثالثًا  طلقها  ملن  بعده  املطلقة  حتل  ال  كربى  بينونة 

إلخ«.
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السادسة:

جاء يف املادة )89): »يصدر القايض املختص بعد وقوع الطلق بناًء عىل 
طلب ذوي الشأن أمرًا بتحديد نفقة املرأة أثناء عدهتا... إلخ«.

تقدمت اإلشارة إىل امللحوظة املتعلقة هبذه املادة عند امللحوظة )التاسعة 
عرشة( من املبحث السابق، وأنه يقرتح إضافة قيد: »إن كانت مستحقة هلا«.

السابعة:

أو  بالقول  أو  بالفعل  الرجعة  تقع  »أ(  املادة ))9):  الفقرة )ب(  جاء يف 
الكتابة، وعند العجز عنهام فباإلشارة املفهومة. ب( توثق الرجعة وتعلم هبا 

الزوجة يف احلال«.

الزوجة هبا،  أو عدم إعالم  الرجعة  توثيق  املادة إىل حال عدم  تتطرق  مل 
واملقرتح أن تكون العبارة: »ب( ال تقع الرجعة حتى توثق عند املحكمة أو 

تعلم هبا الزوجة قبل انقضاء العدة«.

الثامنة:

الزوجة. ج(يعترب  تبذله  اخللع بعوض  »ب( يكون  املادة ))9):  جاء يف 
اخللع طلقًا بائنًا«.

أ/ يمكن أن يبذل اخللع -أيضًا- ويل الزوجة أو غريه برضاها، واملقرتح 
تعديل الفقرة )ب( لتكون: »ب( تبذله الزوجة أو غريها برضاها« مع مراعاة 

ذلك يف املادة التالية، كام سيأيت.

اخللع  يعترب  »ج(  لتكون:  )ج(  الفقرة  يف  العبارة  تعديل  املقرتح  ب/ 
بينونة صغرى«، ليشمل القول بكونه فسخًا أو طالقًا.
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التاسعة:

جاء يف املادة ))9): »يشرتط لصحة اخللع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية 
الزوج إليقاع الطلق«.

»يشرتط  لتكون:  العبارة  تعديل  السابقة-  امللحوظة  -باعتبار  واملقرتح 
لصحة اخللع أهلية باذل العوض... إلخ«.

العارشة:

حضانة  عن  التخيل  اخللع  بدل  يكون  أن  جيوز  »ل   :(9(( املادة  يف  جاء 
األولد ول عن أي حق من حقوقهم، فإن وقع صح اخللع وبطل الرشط«.

من  اخللع  تصحيح  هذا  ومعنى  اخللع،  وأثبتت  العوض  املادة  أبطلت 
دون عوض! ألن املادة مل تبني العوض الذي يثبت بدالً من العوض الفاسد، 

وال قائل بصحة اخللع من دون عوض.

احلادية عرشة:

جاء يف الفقرة )أ( من املادة ))))): »يعترب التطليق بموجب املواد )97، 
99، 106، 107، 109، 110، 111، 113( بائنًا«.

واملقرتح زيادة: »بينونة صغرى«.

الثانية عرشة:

جاء يف الباب الرابع: الفسخ، املادة )6))): »ل ينعقد الزواج إذا اختل 
أحد أركانه، أو وقع عىل إحدى املحرمات«.
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واملقرتح تقديم هذا بعد ذكر األركان والرشوط واملحرمات يف النكاح؛ 
عدم  تفيد  هي  وإنام  فسخ،  فيها  ليس  إذ  الفسخ؛  باب  حتت  هلا  حمل  ال  ألنه 

االنعقاد أصاًل.

الثالثة عرشة:

ذكرت املادة )0))) ِعدد غري املتوىف عنها.

مل تتطرق املادة لعدة املطلقة يف نكاح فاسد.

الرابعة عرشة:

جاء يف املادة ))))( احلاالت التي يسقط فيها حق احلاضن، ومن ذلك: 
»4- إذا سكنت احلاضنة اجلديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غري العجز 

البدين«.

فقط؛  )العجز(  لفظ  عىل  واالقتصار  )البدين(،  لفظ  حذف  واملقرتح 
ليشمل العجز البدين والعقيل وغريمها مما ال يعود باألثر السيئ عىل املحضون 
بالسوء؛ فمثاًل: قد جتّن والدة املحضون -حال كوهنا حاضنة له - فينتقل هو 
ما خيشى  هنا-  يوجد -  فال  أو جدته،  لإلقامة عند خالته  املجنونة  ووالدته 

من األثر السيئ عىل املحضون.

اخلامسة عرشة:

سبب  زال  متى  عنه  سقطت  ملن  احلضانة  »تعود   :((((( املادة  يف  جاء 
سقوطها«.

كان  لو  كام  املحضون،  عىل  رضر  إليه  احلضانة  عود  يف  يكون  قد  ولكن 
احلاضن امرأة تعدد زواجها وطالقها، فإذا كان املحضون يف كل مرة: ينتقل 
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إليها حال طالقها، ثم ينتقل عنها إىل من بعدها حال زواجها، فإن هذا ربام 
عاد عىل املحضون بالرضر؛ لعدم استقراره.

املحضون«  ملصلحة  مراعاة  خالفه  القايض  ر  ُيقدِّ مل  »ما  زيادة:  واملقرتح 
يف آخر املادة.
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الثالث املبحث 
مراجعة فقهية ملواد األهلية والوالية،

ومواد الوصية، ومواد اإلرث
والوالية،  )األهلية  الثالثة  الكتب  بمواد  املتعلقة  املراجعة  تتلخص 

والوصية، واإلرث( يف النقاط التالية:

األوىل:

والغفلة،  والعته،  »اجلنون،  األهلية  عوارض  ذكر   ((((( املادة  يف  جاء 
والسفه« وبيان حقيقة كل عارض.

واملقرتح إحلاق املريض املغمى عليه إغامء طوياًل.

الثانية:

جاء يف املادة )68)) تعيني الويص من قبل األب أو القايض.

ومل يتطرق النظام لوصاية الويص: هل هي عىل النفس؟ أو عىل املال؟ أو 
عليهام معًا؟ أو بحسب ما يقرره القايض؟

الثالثة:

املويص...  تركة  ثلث  حدود  يف  الوصية  »تنفذ   :((98( املادة  يف  جاء 
إلخ«.

واملقرتح تعديل العبارة: »تنفذ الوصية بعد وفاة املويص يف حدود ثلث 
موت  بعد  إال  تنفذ  ال  الوصية  بأن  اإليضاح  ملزيد  إلخ«؛  املويص...  تركة 

املويص.
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الرابعة:

املعني  للامل  املويص  تفويت  »يعترب   :((0(( املادة  )ج(  الفقرة  يف  جاء 
الذي أوىص به رجوعًا منه عن الوصية«.

لفظ  الوصية، واملقرتح زيادة  بأن هذا رجوع عن عموم  والعبارة توهم 
املعني،  باملال  الوصية  يف  منحرص  الرجوع  أن  لبيان  الفقرة؛  آخر  يف  )فيه( 
فتكون العبارة: »ج( يعترب تفويت املويص للامل املعني الذي أوىص به رجوعًا 

منه عن الوصية فيه«.

اخلامسة:

جاء يف الفقرة ))( من املادة ))))) ذكر اجلد ألب يف أصحاب الثلث.

أ/ املعلوم أن إرث اجلد ألب مرشوط بعدم وجود األب، فيقرتح إضافة 
هذا الرشط.

دون  مستقلة  مادة  إىل  واإلخوة  اجلد  بمسألة  يتعلق  ما  نقل  يقرتح  ب/ 
تفصيل لكيفية التوريث، ويوكل التفصيل فيها إىل اللوائح التفسريية.

السادسة:

جاء يف املادة )6))) ذكر أصحاب السدس.

أ/ يقرتح إضافة اشرتاط عدم وجود األب عند ذكر مرياث اجلد.

بيان  الفقرة ))( يف  ب/ يقرتح إضافة »ولو كانوا حمجوبني باألب« إىل 
استحقاق األم للسدس؛ ألن اإلخوة حيجبوهنا عن الثلث إىل السدس، ولو 

كان األب حيجبهم.
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السابعة:

جاء يف املادة )9))) ذكر جهات التعصيب.

مل تتطرق املادة جلهة الوالء، مع أن النظام ذكر يف املادة ))))( أن الوالء 
من أسباب اإلرث.

الثامنة:

جاء يف املادة ))7)): »يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها عىل 
تقدير حياته، فإن ظهر حيًا أخذه، وإن حكم بموته ُردَّ نصيبه إىل من يستحقه 

من الورثة وقت موت املورث«.

مل توضح املادة بشكل جيل أن املفقود إذا ثبت أنه حي بعد موت مورثه 
فإن نصيبه يثبت له، ثم لورثته إن ُحكم بموته.

تركة  للمفقود من  يقال: »يوقف  بأن  بيان هذا بشكل أوضح،  واملقرتح 
مورثه نصيبه فيها عىل تقدير حياته، فإن تبينت حياته بعد موت مورثه ُحكم 
إىل  ُردَّ نصيبه  بموته  بعد موت مورثه وُحكم  تتبني حياته  مل  بنصيبه، وإن  له 

من يستحقه من الورثة وقت موت املورث«.
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اخلامتة
يف ختام البحث، يقرتح الباحث ما ييل:

إضافة باب أو فصل يف مقدمة النظام خمصص للتعريفات.. )

إضافة مادة أو مواد تتعلق بالوكالة يف النكاح.. )

احلياة . ) عىل  الزوجني  أحد  إسالم  بأثر  تتعلق  مواد  أو  مادة  إضافة 
الزوجية.

مراجعة املواد ))، 7، 8، ))، 6)، 7)، ))، 8)، 9)، ))، ))، . )
))، 6)، ))، ))، ))، ))، )7( يف كتاب الزواج.

التنويه إىل أن البينونة إذا وردت يف النظام فاملراد هبا الصغرى، ما مل . )
ينص عىل أن املراد البينونة الكربى.

إضافة مادة أو مواد فيام خيص الطالق السني والبدعي.. 6

7 . ،(((  ،9(  ،9(  ،9(  ،9(  ،89  ،86  ،8(  ،80( املواد  مراجعة 
6))، 0))، )))، )))( يف كتاب الفرقة بني الزوجني.

مراجعة املادتني ))))، 68)( يف كتاب األهلية والوالية.. 8

مراجعة املادتني )98)، )0)( يف كتاب الوصية.. 9

مراجعة املواد ))))، 6))، 9))، )7)( يف كتاب اإلرث.. 0)

وذلك لوفقًا ملا تضمنته املراجعات الواردة يف ثنايا البحث.
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ويويص الباحث بام ييل:

مراعاة امللحوظات الواردة يف البحث، سواء عند تعديل النظام، أو . )
داخل  الشخصية  لألحوال  خاصة  مدونة  إصدار  أو  تفسريية،  لوائح  إعداد 

اململكة.

التفسريية، . ) اللوائح  إىل  نقله  يمكن  ما  ونقل  النظام،  يف  النظر  إعادة 
وخاصة يف املسائل االجتهادية، كمسألة اجلد واإلخوة يف املرياث ونحوها.
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فهرس املصادر واملراجع
اإلمجاع، حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )ت: 8))هـ(، حتقيق: صغري . )

حنيف، مكتبة الفرقان: عجامن، ط)، 0)))هـ - 999)م.
الرب . ) عبد  ابن  اهلل  عبد  بن  يوسف  األمصار،  فقهاء  ملذاهب  اجلامع  الستذكار 

))))هـ  القاهرة،  الوعي:  دار  قلعجي،  املعطي  عبد  حتقيق:  )6)هـ(،  )ت: 
- )99)م.

)ت: . ) النيسابوري  املنذر  بن  إبراهيم  بن  حممد  العلامء،  مذاهب  عىل  اإلرشاف 
 ، ط)  اخليمة،  رأس  الثقافية:  مكة  مكتبة  حنيف،  صغري  حتقيق:  8))هـ(، 

))))هـ - )00)م.
إكامل املعلم بفوائد مسلم، القايض عياض بن موسى اليحصبي )ت: )))هـ(، . )

حتقيق: حييى إسامعيل، دار الوفاء: املنصورة، ط)، 9)))هـ - 998)م.
املرداوي )ت: . ) بن سليامن  الكبري(، عيل  والرشح  املقنع  مع  )مطبوع  اإلنصاف 

 - ))))هـ  ط)،  القاهرة،  هجر:  مركز  الرتكي،  اهلل  عبد  حتقيق:  )88هـ(، 
)99)م.

بداية املجتهد، أبو الوليد حممد بن أمحد ابن رشد )ت: )9)هـ(، حتقيق: حممد . 6
صبحي حالق، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، ط)، ))))هـ.

الكاساين، . 7 الدين أيب بكر بن مسعود  الرشائع، لعالء  ترتيب  الصنائع يف  بدائع 
العلمية: بريوت، ط)،  الكتب  حتقيق: عيل معوض وعادل عبد املوجود، دار 

))))هـ - )00)م.
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ليوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب )ت: . 8

)6)هـ(، حتقيق: سعيد أعراب، مطبعة فضالة: املغرب، 08))هـ - 988)م.
املالكي )ت: . 9 ابن احلاجب، خلليل بن إسحاق اجلندي  التوضيح رشح خمترص 

776هـ(، حتقيق: أيب الفضل الدمياطي، دار ابن حزم: بريوت، ط)، ))))هـ 
- ))0)م.
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عادل . 0) حتقيق:  ))))هـ(،  )ت:  عابدين  ابن  أمني  ملحمد  عابدين،  ابن  حاشية 
عبد املوجود وعيل معوض، دار عامل الكتب: الرياض، طبعة خاصة، ))))هـ 

- )00)م.
حاشية الدسوقي، حممد بن عرفة الدسوقي )ت: 0)))هـ(، دار إحياء الكتب . ))

العربية: مرص.
حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، ألمحد بن حممد الصاوي )ت: ))))هـ(، . ))

حتقيق: مصطفى كامل وصفي، دار املعارف: القاهرة.
دار . )) بوخبزة،  حممد  حتقيق:  )68هـ(،  )ت:  القرايف  إدريس  بن  أمحد  الذخرية، 

الغرب اإلسالمي، بريوت، ط)، )99)م.
زهري . )) إرشاف:  676هـ(،  )ت:  النووي  زكريا  بن  حييى  الطالبني،  روضة 

الشاويش، املكتب اإلسالمي: بريوت، ط)، ))))هـ - )99)م.
الرتمذي . )) عيسى  بن  حممد  عيسى  أبو  الكبري(،  )اجلامع  املسمى  الرتمذي  سنن 

الغرب اإلسالمي: بريوت،  دار  بشار عواد معروف،  79)هـ(، حتقيق:  )ت: 
ط)، 996)م.

رشح خمترص خليل، حممد بن عبد اهلل بن عيل اخلريش )ت: )0))هـ(، مطبعة . 6)
بوالق: مرص، ط)، 7)))هـ.

الرشح الصغري عىل أقرب املسالك، ألمحد بن حممد الدردير )ت: )0))هـ(، . 7)
حتقيق: مصطفى كامل وصفي، دار املعارف: القاهرة.

أيب . 8) ابن  الرمحن  عبد  واإلنصاف(،  املقنع  مع  )مطبوع  املقنع  عىل  الكبري  الرشح 
عمر املقديس )ت: )68(، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، مركز هجر: القاهرة، ط)، 

))))هـ - )99)م.
إحياء . 9) دار  مرص:  )0))هـ(،  )ت:  الدردير  أمحد  الربكات  أبو  الكبري،  الرشح 

الكتب العربية: مرص.
اهلل . 0) عبد  حتقيق:  ))0)هـ(،  )ت:  البهويت  يونس  بن  منصور  املنتهى،  رشح 

الرتكي، مؤسسة الرسالة: بريوت، ط)، ))))هـ - 000)م.
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بطال . )) ابن  امللك  عبد  بن  خلف  بن  عيل  احلسن  أليب  البخاري،  صحيح  رشح 
)ت: 9))هـ(، حتقيق: يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد: الرياض.

676هـ(، . )) )ت:  النووي  رشف  بن  حييى  زكريا  أليب  مسلم،  صحيح  رشح 
مؤسسة قرطبة، ط)، ))))هـ - )99)م.

أبو . )) حتقيق:  6))هـ(،  )ت:  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 
صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية: الرياض، 9)))هـ - 998)م.

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي )ت: )6)هـ(، حتقيق: أبو صهيب . ))
الكرمي، بيت األفكار الدولية: الرياض، 9)))هـ - 998)م.

العزيز رشح الوجيز، أبو القاسم عبد الكريم الرافعي القزويني )ت: ))6هـ(، . ))
العلمية: بريوت، ط)،  الكتب  حتقيق: عيل معوض وعادل عبد املوجود، دار 

7)))هـ - 997)م.
عقد اجلواهر الثمينة، جالل الدين عبد اهلل بن نجم ابن شاس )ت: 6)6هـ(، . 6)

حتقيق: محيد حلمر، دار الغرب اإلسالمي: بريوت، ط)، ))))هـ - )00)م.
النمري . 7) الرب  ابن عبد  اهلل  املدينة، أليب عمر يوسف بن عبد  فقه أهل  الكايف يف 

 - ))))هـ  ط)،  بريوت،  العلمية:  الكتب  دار  )6)هـ(،  )ت:  القرطبي 
)99)م.

كشاف القناع عن اإلقناع، ملنصور بن يونس البهويت )ت: ))0)هـ(، حتقيق: . 8)
7)))هـ  ط)،  السعودية،  العدل:  وزارة  العدل،  بوزارة  متخصصة  جلنة 

-006)م.
والعامة . 9) الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ 

1437هـ،  عام  إىل   1391 عام  من  العليا  واملحكمة  األعىل  القضاء  بمجلس 
إصدار مركز البحوث بوزارة العدل، مركز البحوث: الرياض، ط)، 8)))هـ  

- 7)0)م.
عبد . 0) مجع:  8)7هـ(،  )ت:  تيمية  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد  الفتاوى،  جمموع 

الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد: املدينة، ))))هـ - )00)م.
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حتقيق: . )) )))هـ(،  )ت:  الشيباين  حنبل  بن  حممد  بن  ألمحد  أمحد،  اإلمام  مسند 
ط)،  بريوت،  الرسالة:  مؤسسة  الرتكي،  اهلل  عبد  بإرشاف  الرسالة  مؤسسة 

6)))هـ - 996)م.
معامل السنن، محد بن حممد اخلطايب البستي )ت: 88)هـ(، حتقيق: حممد راغب . ))

الطباخ، املطبعة العلمية: حلب، ط)، ))))هـ - ))9)م.
املعلم بفوائد مسلم، أليب عبد اهلل حممد بن عيل بن عمر املازري )ت: 6))هـ(، . ))

حتقيق: حممد الشاذيل النيفر، الدار التونسية: تونس، ط)، 988)م.
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، لشمس الدين حممد بن اخلطيب . ))

بريوت،  املعرفة:  دار  عيتاين،  خليل  حممد  حتقيق:  977هـ(،  )ت:  الرشبيني 
ط)، 8)))هـ - 997)م.

0)6هـ(، حتقيق: . )) املقديس )ت:  قدامة  بن  بن أمحد  اهلل  املغني، أليب حممد عبد 
عبد اهلل الرتكي وعبد الفتاح احللو، دار عامل الكتاب: الرياض، ط)، 7)))هـ 

- 997)م.
اهلداية رشح بداية املبتدي، لربهان الدين أيب احلسن عيل بن أيب بكر املرغيناين . 6)

)ت: )9)هـ(، حتقيق: نعيم أرشف نور أمحد، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية: 
كراتيش، ط)، 7)))هـ.

(7 .www.spa.gov.sa :موقع وكالة األنباء السعودية
(8 .www.gcc-sg.org :موقع األمانة العامة لدول جملس التعاون اخلليجي





العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
197

التوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية في ضريبة القيمة المضافة

التوريدات الخاضعة
للنسبة الصفرية

في ضريبة القيمة المضافة

دراسة مقارنة

د. منصور بن عبد الرحمن الحيدري
األستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء
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املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أما بعد:

العربية  اململكة  يف  رضيبي  نظام  أحدث  القيمة  رضيبة  نظام  فيعد 
وتاريخ  م/)))  رقم  امللكي  املرسوم  بموجب  صدر  إذ  السعودية؛ 
امليالدي 8)0)م مع  العام  التنفيذ يف مطلع  ليدخل حّيز  )/))/8)))هـ 
وجود أحكام خاص بالفرتة االنتقالية. وحلداثة صدور هذا النظام فإنه مل ينل 
حظه من الدراسات والبحوث؛ لبيان نطاق اخلضوع له من حيث العمليات 
للزكاة  العامة  اهليئة  بني  اختالف  هناك  زال  وما  واألشخاص واإلعفاءات، 
واملتخصصني واملكلفني يف فهم بعض مواد هذا النظام. وقد اخرتت جزئية 
الصفرية  للنسبة  اخلاضعة  التوريدات  وهي  حوهلا  للبحث  النظام  من  مهمة 
اململكة  باملقارنة مع قوانني سبقت  القيمة املضافة السعودي  يف نظام رضيبة 
العربية السعودية يف إصدار قوانينها، وهي القانون املغريب والقانون السوداين 
املقارنة بقوانني بعض  البحث يف بعض جوانبه  تناول  اللبناين، كام  والقانون 
رضيبة  بنظام  االستشهاد  ورود  وعند  إليها،  احلاجة  عند  األخرى  الدول 
هذه  رتبت  وقد  السعودي،  الرضيبي  النظام  به  املقصود  فإن  املضافة  القيمة 

األنظمة يف البحث حسب تاريخ صدورها.

ثانيًا: مشكلة البحث:

يعدُّ إخضاع التوريدات للنسبة الصفرية مبدأ جديدًا عىل البيئة التنظيمية 
من  فإنه  ثم  ومن  املضافة،  القيمة  رضيبة  نظام  حلداثة  الرضيبية؛  السعودية 
الصفرية  للنسبة  التوريدات  هذه  فيها  ختضع  التي  احلاالت  استقراء  املهم 
النظام  تبني  مناسبة  وبيان  املقارنة،  الرضيبية  الدولية  باملامرسات  ومقارنتها 
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اخليار  هو  ذلك  كان  ما  متى  املقارنة  االجتاهات  لبعض  السعودي  الرضيبي 
األنسب.

ثالثًا: أهداف البحث:

الواردة . ) واالستثناءات  املضافة  القيمة  رضيبة  تطبيق  نطاق  حتديد 
عليه.

بيان املقصود بالنسبة الصفرية والفرق بينها وبني اإلعفاء الرضيبي.. )

بيان السلع اخلاضعة للنسبة الصفرية.. )

بيان اخلدمات اخلاضعة للنسبة الصفرية.. )

رابعًا: أمهية البحث:

لتعدد  السعودي؛  الرضيبي  النظام  يف  بالغة  أمهية  البحث  يشكل 
بعض  ووجود  املضافة،  القيمة  لرضيبة  الصفرية  للنسبة  اخلضوع  حاالت 
الصفرية؛  للنسبة  خاضعة  لتكون  احلاالت  بعض  يف  واالشرتاطات  القيود 
اجتامعية، واقتصادية،  الصفرية مقصودًا ألهداف  للنسبة  ولكون اإلخضاع 
املقارنة  بالقوانني  ومقارنتها  وحرصها  احلاالت  تلك  بحث  يستدعي  مما 

للخروج بأفضل املامرسات الدولية.

خامسًا: منهج البحث:

السلع  التحلييل حلاالت إخضاع  املنهج  البحث  سوف يكون منهج هذا 
املضافة  القيمة  رضيبة  نظام  ظل  يف  حتليلها  مع  الصفرية  للنسبة  واخلدمات 
السعودي والقوانني املقارنة: املغريب، والسوداين، واللبناين، وبعض القوانني 
يف  عريب  قانون  أقدم  لكونه  املغريب  القانون  اخرتت  وقد  األخرى،  األجنبية 
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القيمة املضافة؛ إذ صدر عام 06))هـ، وأما السوداين فلكونه يسري  رضيبة 
يف فلك القانون األنجلوسكسوين فهو خمتلف عن القوانني العربية األخرى 
كام أنه صدر مبكرًا نوعًا ما يف عام )00)م، وأما اللبناين فهو القانون األقدم 
الثالث بعد القانون املغريب والسوداين؛ إذ صدر عام )00)م كذلك، بخالف 

الدول العربية األخرى التي مل تفرض رضيبة القيمة املضافة إال متأخرة.

وهو   - بأقدمها  بادئًا  املقارنة  القوانني  أحكام  أذكر  أن  عىل  رست  وقد 
املغريب - ثم السوداين ثم اللبناين، ثم أعقبتها بذكر النظام الرضيبي السعودي 
إىل  النقول  بعزو  االلتزام  مع  نظري،  وجهة  من  منها  األنسب  االجتاه  وبيان 
مراجعها بكامل تفاصيلها عند ورودها ألول مرة، ثم االكتفاء باجلزء ورقم 
ثم  أخرى،  مرة  ورودها  عند  سابقًا  مرجعًا  كوهنا  إىل  اإلشارة  مع  الصفحة 

ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات.

سادسًا: تقسيامت البحث:

البحث إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني يتضمن كل منهام عددًا  مت هذا  قسَّ
من املطالب، وفق التفصيل اآليت:

املقدمة.
التمهيد: تعريف رضيبة القيمة املضافة:

املطلب األول: التعريف اللغوي لرضيبة القيمة املضافة.

املطلب الثاين: التعريف النظامي لرضيبة القيمة املضافة.
الواردة  والستثناءات  املضافة  القيمة  رضيبة  تطبيق  نطاق  األول:  املبحث 

عليه:
املطلب األول: العمليات احلكومية.
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املطلب الثاين: أعامل التصدير.
املطلب الثالث: بيع السلع عىل حالتها.

املطلب الرابع: التوريد دون احلد اإللزامي.
املطلب اخلامس: استرياد مرشوعات املناطق واملدن واألسواق احلرة.

املطلب السادس: السلع العابرة.
املطلب السابع: األرايض غري املبنية.

املطلب الثامن: نقل جزء من النشاط االقتصادي.
املطلب التاسع: التوريدات الذاتية.

املطلب العارش: توريد القسائم.
املبحث الثاين: السلع واخلدمات اخلاضعة لنسبة الصفر:

املطلب األول: توريد السلع الغذائية.
املطلب الثاين: توريد خدمات النقل السلع والركاب املحلية والدولية.

املطلب الثالث: صادرات السلع.
املطلب الرابع: توريد اخلدمات لغري مقيمي دول املجلس.

املطلب اخلامس: توريد األدوية واملعدات الطبية.
املطلب السادس: توريد املعادن االستثامرية.

اخلامتة.
قائمة املصادر.
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التمهيد
تعريف رضيبة القيمة املضافة

صدر نظام رضيبة القيمة املضافة السعودي املبني عىل االتفاقية املوحدة 
لرضيبة القيمة املضافة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، وصدرت 
للزكاة  العامة  اهليئة  جملس  من  ))/))/8)))هـ  بتاريخ  التنفيذية  الئحته 
النظام  تطبيق  وبدأ  املضافة)))،  القيمة  رضيبة  نظام  هلا  خوَّ حسبام  والدخل 
واخلمسون(  الثالثة  )املادة  عليه  نصت  ملا  وفقًا  )/)/8)0)م  من  اعتبارًا 
املالية  السنة  بداية  اعتبارًا من  بالنظام  التي نصت عىل أن: »يعمل  النظام  من 
التالية لتاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية«))). وفيام ييل سنتناول يف هذا التمهيد 

التعريف اللغوي والنظامي لرضيبة القيمة املضافة:

املطلب األول: التعريف اللغوي لرضيبة القيمة املضافة:

األَْرصاد  يف  ُتْؤَخذ  التي  ائِِب  الضَّ واحدُة  يبُة:  ِ »والضَّ منظور  ابن  قال 
بشكل  يفرض  ما  أي  ُته«))).  َغلَّ وهي  الَعْبِد:  رَضيبة  ومنه  ونحوها؛  واجِلْزية 

وجويب عىل شخص أو يشء معني.

)))  نظام رضيبة القيمة املضافة، املادة )).
رقم  العدد  يف  القرى  أم  جريدة  يف  نرش  وقد   ،(( املادة  املضافة،  القيمة  رضيبة  نظام    (((
فيكون  ثم  ومن  8)/7/07)0)م،  املوافق  )/))/8)))هـ  اجلمعة  يوم   (68(

ساريًا اعتبارًا من )/)/8)0)م.
))))هـ،  الثالثة،  الطبعة  بريوت،  دار صادر،  العرب،  لسان  منظور،  بن  الدين  مجال    (((

.((0/(
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وأصل  تقوياًم.  اليشء  »قومت  فارس:  ابن  عنها  قال  فقد  القيمة  وأما 
عن  ناتج  القيمة  فمعنى  ذاك«)))  مكان  هذا  تقيم  أنك  وأصله  الواو،  القيمة 

عملية التقييم التي ُيقام بموجبها يشء مكان يشء.

بني  الواقُع  الرجُل  »وامُلضاُف:  اخلليل:  قال  فقد  )املضافة(  كلمة  وأما 
َة به، وامُلْلَزق بالقوم هو املضاف ... وتقول أنا أضيُفه  اخليِل واألبطاِل، ول ُقوَّ
فيكون  إليه«)))  ممال  أي:  كذا.  إىل  ُمضاف  هو  يقال:  ومنه  إليَك،  َأَمْلَته  إذا 
الرضيبة  فتكون  منه  ليس  اليشء مما هو  ما أضيف عىل  بناء عىل ذلك  املعنى 

مضافة عىل القيمة ملزقة هبا.

املطلب الثاين: التعريف النظامي لرضيبة القيمة املضافة:

أهنا: »نوع من رضيبة  املقارن:  القانون  املضافة يف  القيمة  فت رضيبة  ُعرِّ
كل  يف  مضافة  قيمة  عىل  تراكمي  بشكل  الضيبية  اإلضافة  أو  الستهلك 
ل يف النهاية عىل  مرحلة من مراحل التصنيع أو اإلنتاج والتوزيع عىل سلعة حتمَّ
التوريد بعكس  املستهلك وتقع يف كل مرحلة من مراحل الرشاء يف سلسلة 
القيمة  »رضيبة  السعودي  الرضيبي  النظام  ف  يعرِّ ومل  املبيعات«))).  رضيبة 
املتعلقة  االقتصادي  النشاط  ألحكام  اإلرشادي  الدليل  أن  غري  املضافة«، 
فها:  عرَّ قد  والدخل  للزكاة  العامة  اهليئة  الصادر عن  املضافة  القيمة  برضيبة 

دار  اللغة،  مقاييس  هارون،  السالم  عبد  حتقيق:  الرازي،  القزويني  فارس  بن  أمحد    (((
الفكر، الطبعة الثالثة، 99))هـ، )/)).

إبراهيم  الفراهيدي، حتقيق: د. مهدي املخزومي ود.  أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد    (((
السامرائي، كتاب العني، د.ط.، د.ت.، 67/7.

((( George Thomas Kurian, The AMA Dictionary of Business and 
Management, AMACOM, 201(.
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يف  واخلدمات  السلع  وتوريد  استرياد  عىل  ُتفرض  مبارشة  غري  »رضيبة  أهنا: 
كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتوزيع مع بعض الستثناءات«))).

املتعلقة  القتصادي  النشاط  ألحكام  اإلرشادي  الدليل  والدخل،  للزكاة  العامة  اهليئة    (((
بضيبة القيمة املضافة، يناير 8)0)م، ص ).



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
205

التوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية في ضريبة القيمة المضافة

املبحث األول
نطاق تطبيق رضيبة القيمة املضافة

واالستثناءات الواردة عليه
السلع  عىل  الرضيبَة  املضافة  القيمة  لرضيبة  املطبقة  الدول  تفرض 
لإلخضاع  قاباًل  يكون  أن  يمكن  فيام  بينها  فيام  اختالف  عىل  واخلدمات 
واالجتامعية  السياسية  للظروف  وفقًا  وذلك  هلا؛  قابل  غري  أو  للرضيبة 
واالقتصادية لتلك الدولة؛ إذ إن ما يكون قاباًل لإلخضاع للرضيبة يف دولة 

ما ال يعني بالرضورة مناسبة فرض الرضيبة عليه يف دولة أخرى.

ينبني  بام  للرضيبة  اخلاضع  الشخص  الرضيبية  األنظمة  بعض  ف  وتعرِّ
عليه خضوعه للتسجيل ألغراض رضيبة القيمة املضافة أو ال. وربام يكون 
الشخص اخلاضع للرضيبة  الرضيبية يف حتديد  املشرتك بني األنظمة  القاسم 
هو مدى ممارسته لألنشطة االقتصادية من عدمها؛ وذلك الستثناء األنشطة 
االجتاه  بني  ما  األهم  الفارق  يكون  وقد  النطاق)1).  من  اخلاصة  املنزلية 
دول  يف  املحاكم  أن  هو  احلديث  واالجتاه  املضافة  القيمة  لرضيبة  التقليدي 
واسع،  بشكل  االقتصادي  النشاط  ممارسة  تفرسِّ  كنيوزلندا  احلديث  االجتاه 
د  التقليدي كأوروبا يف نطاق ضيق لتشمل ما يورَّ فيام تفرسها حماكم االجتاه 

مقابل عوض يف نشاط جتاري قائم)2).

(1( De la Feria, Rita and Krever, Richard, Ending VAT Exemptions: 
Towards a Post-Modern VAT, (February 1, 201((. R. de la Feria (ed.(, 
at 16.

(2( Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT supra at 14, 
at 17.
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باملغرب  املنجزة  بالعمليات  التطبيق  نطاق  املغريب  القانون  حدد  وقد 
سواء أكانت بطبيعتها صناعية أو جتارية أو حرفية أم كانت داخلة يف نطاق 

مزاولة مهنة حرة وعىل عمليات االسترياد))).

السلع  مبيعات  عىل  تفرض  الرضيبة  أن  بنيَّ  فقد  السوداين  القانون  وأما 
املحلية واخلدمات واألعامل - وهذا خاص بمن حقق رقم أعامل حمدد))) إال 
ما استثني)))-، والسلع واخلدمات املستوردة حتى لو كان املستورد ال هيدف 

إىل حتقيق الربح))).

وقد شمل القانون اللبناين نطاق تطبيق رضيبة القيمة املضافة لثالثة أمور: 
وقد  االسترياد))).  وعمليات  اخلدمات،  وتقديم  األموال،  تسليم  عمليات 
بالترصف  »احلق  نقل  بأهنا:  األموال  تسليم  عمليات  اللبناين  القانون  ف  عرَّ

كاملٍك بامل مادي منقول أو غري منقول إىل الغري كالبيع أو املقايضة«)6).

نظام  من  الثانية(  )املادة  حددت  فقد  السعودي  الرضيبي  النظام  وأما 
القيمة املضافة نطاق تطبيقها؛ حيث نصت عىل أن »تفرض الضيبة  رضيبة 
يف  عليها  املنصوص  لألحكام  وفقًا  واخلدمات،  السلع  وتوريد  استرياد  عىل 

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب رقم )0.8) وتاريخ 7/)/06))هـ، املادة   (((
.(

6)/6/)00)م،  بتاريخ  الصادر  السوداين  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  قانون  عرف   (((
املادة ) »رقم األعامل« بأنه: »مجلة اإليرادات الناتج عن بيع أي سلعة ختص العمل أو 
حقوق  عائدات  أو  العمولت  أو  خدمات  تقديم  أو  املهنية  األعامل  من  ناجتة  إيرادات 

المتياز«.
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة )).  (((

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة ).  (((
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين الصادر بتاريخ ))/))/)00)م، املادة ).  (((

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 6.  (6(
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تكون  أن  وخدمة  سلعة  كل  يف  فاألصل  واللئحة«))).  والنظام  التفاقية 
خاضعة لرضيبة القيمة املضافة سواء أكانت مستوردة أو موّردة.

الستثناءات الواردة عىل نطاق اخلضوع لضيبة القيمة املضافة:

السلع  من  نوعًا  التنفيذية  والئحته  السعودي  الرضيبي  النظام  أخرج 
تارة  وخدمات  سلعًا  وأعفى  تارة،  للرضيبة  اخلضوع  نطاق  من  واخلدمات 
أخرى من اخلضوع للرضيبة وإن كانت مشمولة بنطاقها تارة أخرى، وعامل 

أنواعًا أخرى بنسبة رضيبة صفرية. وفيام ييل بيان ذلك تفصياًل:

املطلب األول: العمليات احلكومية:

دة للخدمات أو السلع أو مستفيدة  يمكن للجهة احلكومية أن تكون مورِّ
منها، غري أنه سواء أقيل بفرض الرضيبة عىل املشرتيات احلكومية أو بكوهنا 
هي  العملية  ألن  له؛  حاجة  ال  تعقيد  ذلك  فإن  الصفرية  للرضيبة  خاضعة 
جمرد قيود حماسبية فام سوف تدفعه احلكومة من رضيبة سوف يعود إليها بعد 
حتصيله من البائع)2). ويرى البعض أن فرض رضيبة صفرية عىل املشرتيات 
املبيعات  البائع يف  زيادة  الرضيبي؛ الحتاملية  للتهرب  فرصة  يتيح  احلكومية 
أو اختالق مبيعات غري موجودة)))، غري أن هذا يمكن التحقق منه بسهولة. 
تفرض  آخر؛  مستهلك  أي  مثل  مثلها  ُتعاَمل  احلكومية  اجلهة  فإن  ولذلك 

نظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ).  (((
(2( Alan A. Tait, Value Added Tax: International Practice and Problems, 

International Monetary Fund, Washington D.C, 1988, at 75-76.
((( Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 

76.
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من  كغريها  املختصة  اهليئة  إىل  دها  ويورِّ املكلف  وحيصلها  الرضيبة  عليها 
الرضائب)1).

من  رضيبيًا  احلكومية  اجلهات  معاملة  يف  الدولية  املامرسة  اختلفت  وقد 
نصت  حني  ففي  هلا.  واخلضوع  الرضيبة  فرض  حيث  ومن  التسجيل  حيث 
عىل  املضافة-  القيمة  برضيبة  يتصل  -فيام  األورويب  االحتاد  جملس  تعليامت 
فرق  ال  أنه  البعض  يرى  الرضيبة)2)،  من  احلكومية  األجهزة  أنشطة  إعفاء 
بني فرض الرضيبة عىل خدمات اجلهات احلكومية من عدمها يف العمليات 
النهاية  يف  املستهلك  ألن  ونحوها؛  والرخص  اجلوازات  كإصدار  املحتكرة 
ل له الرضيبة فرقًا؛ ألهنا إما أن تدمج يف سعر اخلدمة ويكون سعرها  لن ُتشكِّ
أعىل، أو أن تفصل الرضيبة بشكل مستقل غري أن اإلشكالية تكمن يف حالة 
املستهلك  عي  يدَّ قد  إذ  عدمه؛  من  السعر  يف  الرضيبة  تضمني  وضوح  عدم 
تضمينها يف السعر ويطلب خصمها رضيبيًا -إن كان مسجاًل-))). وأما من 
الرضيبي  اخلصم  من  واستفادهتا  احلكومية  اجلهات  تسجيل  إمكانية  حيث 
احلكومية؛  اجلهات  بني  امليزانية  بتوزيع  يتعلق  فيام  مؤثرًا  أمرًا  يعد  هذا  فإن 
أو أال تعفى  إما أن تعفى اجلهة احلكومية من الرضيبة وتقل ميزانيتها،  ألنه 

(1( Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 
76.

(2( COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 November 2006 on the 
common system of value added tax, Article 1( (1(; Millar, Rebecca, 
Smoke and Mirrors: Applying the Full Taxation Model to 
Government Under the Australian and New Zealand GST Laws 
(July 1, 201((, at 1(5.

((( Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT, supra at 14, 
at 19.
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من الرضيبة وُتزاد ميزانيتها)1). كام أن اإلشكالية تربز بشكل أكثر وضوحًا يف 
حال عدم السامح للجهات احلكومية املحلية بالتسجيل لألغراض الرضيبية؛ 
إذ سوف تضطر لرفع الرضائب املحلية لتغطية رضائب القيمة املضافة التي 
احلديث  االجتاه  أن  غري  الرضيبي)2).  اخلصم  إمكانية  دون  عليها  تفرض 
لرضيبة القيمة املضافة يوجب التسجيل عىل كل من يامرس نشاطًا اقتصاديًا 
بغض النظر عن حتقيق الربح من عدمه وبغض النظر عن كوهنا جهة حكومية 
أو منظمة غري ربحية أو جهة خاصة))). كام أن هناك اجتاهًا ثالثًا للتفريق بني 
فهذه  اخلاص  القطاع  هبا  وتنافس  احلكومية  اجلهات  هبا  تقوم  التي  األنشطة 

ضمن نطاق الرضيبة، وبني األنشطة التي ال تنافس هبا القطاع اخلاص)4).

أو  املغريب  القانون  يتطرق  فلم  احلكومية  املشرتيات  حيث  من  وأما 
مما  الرضيبة،  احلكومية من  باملشرتيات  اللبناين الستثناء خاص  أو  السوداين 
السعودي  الرضيبي  النظام  عامل  وقد  الرضيبة.  أحكام  حتت  شموهلا  يعني 
عليها  املضافة  القيمة  رضيبة  بفرض  يتعلق  فيام  كغريها  احلكومية  اجلهات 
مقابل ما تشرتيه من سلع أو خدمات؛ إذ مل يستثِن النظام اجلهات احلكومية 

فيبقى األصل معاملتها كغريها.
(1( Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT, supra at 14, 

at 19; Smoke and Mirrors: Applying the Full Taxation Model to 
Government Under the Australian and New Zealand GST Laws , 
supra at 26, at 1(7.

(2( Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT , supra at 14, 
at 20.

((( Ian Crawford, Michael Keen, and Stephen Smith, Dimensions of Tax 
Design, Chapter 4; Value Added Tax and Excises, Oxford University 
Press, 2010, pg. (06-(07; Ending VAT Exemptions: Towards a Post-
Modern VAT, supra at 14, at 20.

(4( Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT, supra at 14, 
at 21.
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وأرى مناسبة استثناء املشرتيات احلكومية من رضيبة القيمة املضافة مع 
املشرتيات  عىل  الرضيبة  فرض  إن  إذ  الرضيبي؛  اخلصم  من  املوردين  متكني 
جمرد  العملية  كون  مع  احلكومية  اجلهة  عىل  األسعار  ارتفاع  يعني  احلكومية 
التمكني  مع  احلكومية  املشرتيات  عىل  الرضيبة  فرض  وعدم  حماسبية،  قيود 
األسعار  زيادة  ثمَّ  ومن  املورد  عىل  التكلفة  زيادة  يعني  الرضيبة  خصم  من 

عىل احلكومة.

عىل  رضيبة  فرض  يف  االجتاهات  اختلفت  فقد  احلكومية  املبيعات  وأما 
املثال  سبيل  عىل  أملانيا  ففي  تقدمها،  التي  اخلدمات  عىل  احلكومية  الرسوم 
ت خدمة مسح الكميات املقدمة من مكتب تسجيل األرايض خدمة غري  ُعدَّ
اجلهات  فاعرتضت  عامة،  سلطة  املكتب  لكون  للرضيبة  رسومها  خاضعة 
ثم  ومن  اخلاص  القطاع  يقدمه  ملا  منافسة  اخلدمة  لكون  ذلك؛  عىل  اخلاصة 
األملانية  السلطات  اقتنعت  حتى  كذلك  للرضيبة  خاضعة  تكون  أن  فيجب 

وفرضت عليها الرضيبة)1).

وأما القانون املغريب فقد أخرج من نطاق اخلضوع لرضيبة القيمة املضافة 
العمليات التي تتم من قبل الدولة الالمقاولة)))، يف حني أن القانون السوداين 
يف  تتعامل  التي  الوالئية  واحلكومات  القومية  احلكومية  الوحدات  أخضع 
فأكثر سنويًا)))،  ألف جنيه سوداين   (00 أعامهلا  أرقام  بلغت  إذا  السلع  بيع 
املضافة  القيمة  لرضيبة  اخلضوع  نطاق  عن  أخرج  فقد  اللبناين  القانون  وأما 
العام  احلق  أشخاص  وسائر  والبلديات  الدولة  هبا  تقوم  التي  العمليات 
(1(  Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 

76.
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة ).  (((

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 6)/).  (((
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التي  اخلدمات  مقابل  أجرًا  يتقاضون  كانوا  لو  حتى  عامة  سلطة  بوصفهم 
يقدموهنا))). واستثنى من اخلدمات التي تقوم هبا اجلهات العامة تقديم املاء 
والكهرباء واالتصاالت واإلعالم املرئي واملسموع واألسواق االستهالكية 
له  مما  ونحوها  واملطارات  واملرافئ  السيارات  ومواقف  واملخازن  واملسالخ 
مقدمة  كانت  وإن  املضافة  القيمة  لرضيبة  خاضعة  تكون  فإهنا  جتارية  صبغة 

من جهة عامة))).

املقدمة  اخلدمات  أخرج  حيث  السعودي  الرضيبي  النظام  وافقهام  وقد 
من اجلهات احلكومية بوصفها سلطة عامة من نطاق اخلضوع لرضيبة القيمة 
اخلدمات  عىل  الرضيبة  السعودي  الرضيبي  النظام  فرض  كام  املضافة)))، 
جزئيًا  أو  كليًا  احلكومية  اجلهات  من  اململوكة  اخلاصة  اجلهات  من  املقدمة 

كخدمات املياه))) والكهرباء))) واالتصاالت)6) ونحوها.

وأرى أن إخراج اخلدمات احلكومية املقدمة بصفة غري ربحية من نطاق 
هو  املواطنني  قبل  من  تدفع  رسوم  مقابل  كانت  وإن  املضافة  القيمة  رضيبة 
رضيبة  عن  احلديث  سياق  يف  مهم  الربحي  اهلدف  إن  إذ  األنسب؛  االجتاه 

القيمة املضافة وليس املقصود حتصيل األموال أيًا كان مصدرها.

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة ).  (((

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة ).  (((
نظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 9/).  (((

نظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 0)/).  (((

نظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/).  (((
نظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 9/).  (6(
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املطلب الثاين: أعامل التصدير:

حالة  يف  اختياريًا  املضافة  القيمة  لرضيبة  اخلضوع  املغريب  القانون  جعل 
املوجهة  البضائع  أو  السلع  أو  املنتجات  مبارشة  يصدرون  الذين  التجار 
رضيبة  من  التصدير  أعامل  ُيعِف  فلم  السوداين  القانون  وأما  للتصدير)))، 
القيمة املضافة إال أنه أخضعها للرضيبة بنسبة صفر))). وأما القانون اللبناين 
فقد نص عىل إعفاء أعامل التصدير واألعامل املشاهبة من الرضيبة، وكذلك 
الرضيبي  النظام  وأما  احلرة))).  املناطق  األموال وتقديم اخلدمات يف  تسليم 
كالسلع  الصفر  لنسبة  التصدير  أعامل  من  عددًا  أخضع  فقد  السعودي 
والسلع  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  دول  إقليم  خارج  املصدرة 
أو  التحويل  أو  التصليح  ألجل  اململكة  إىل  مؤقتًا  استوردت  التي  املنقولة 
لنظام  خضوعها  أثناء  اململكة  يف  املوجودة  السلع  توريد  وكذلك  التعديل، 

تعليق الرسوم اجلمركية كام سيأيت بياهنا بإذن اهلل.

املضافة  القيمة  رضيبة  من  كاملة  التصدير  أعامل  إعفاء  يقتيض  واملنطق 
ر؛ إذ إن إضافة رضيبة  ألمرين: األول دعم الصادرات املحلية يف البلد امُلصدِّ
القيمة املضافة عىل تكلفة البضاعة سيقلل من تنافسية السلعة املحلية املصدرة 
مع غريها من سلع الدول األخرى، واألمر اآلخر أن هذه السلعة ستفرض 
عليها رضيبة القيمة املضافة أو غريها من الرضائب يف البلد املستورد مما يعني 

إخضاع ذات السلعة لرضيبتني مما يزيد من تكلفتها عىل املستهلك النهائي.

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 6.  (((

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 6.  (((
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة ))/).  (((
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املطلب الثالث: بيع السلع عىل حالتها:

جعل القانون املغريب اخلضوع لرضيبة القيمة املضافة اختياريًا لألشخاص 
الذين يبيعون ما اشرتوه من منتجات عىل حالتها باستثناء منتجات حمددة)))، 
إذ  الزراعية؛  باملنتجات  القانون السوداين))) واللبناين))) فيام يتعلق  كام وافقه 
تعد معفاة من الرضيبة ما مل تتحول إىل منتج جديد أو يتغري شكلها أو صنعها 
أو مكوناهتا الطبيعية أو أضيف هلا مواد أخرى تغري من طبيعتها. فيام مل يتطرق 
شمول  األصل  ألن  خاص؛  بشكل  احلالة  هلذه  السعودي  الرضيبي  النظام 
السعودي بني  النظام الرضيبي  ق  ُيفرِّ استثناء، ومل  السلع دون  الرضيبة لكل 
السلع التي تباع عىل حالتها أو السلع التي جيري عليها التطوير أو التعديل 

أو اإلضافة.

تبنى  املضافة  القيمة  إن فكرة رضيبة  إذ  أن هذا اإلعفاء منطقي؛  ويظهر 
عىل ما أضاف كل فرد يف سلسة اإلمداد من قيمة عىل اخلدمة أو السلعة لكي 
تضاف هذه الرضيبة عىل تلك القيمة اإلضافية، وهذا غري متحقق يف السلع 

واملنتجات التي مل يتغري فيها يشء.

املطلب الرابع: التوريد دون احلد اإللزامي:

تشرتك  أمر  الرضيبية  لألغراض  بالتسجيل  لإللزام  أدنى  حد  حتديد  إن 
ه البعض  فيه مجيع األنظمة الرضيبية يف العامل تقليدهيا وحديثها)4). وفيام َيعدُّ

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 6، املادة 7.  (((
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 7)/أ.  (((

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 7).  (((
(4( Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT , supra at 14, 

at 14.
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عدم خضوع لنطاق الرضيبة، فإن آخرين يعاملونه عىل أنه نوع من اإلعفاء؛ 
ألن املفرتض خضوع كل شخص مهام كانت توريداته للرضيبة؛ ولذلك فإن 

إخراج أي فرد ألي سبب كان هو نوع من اإلعفاء)1).

يف  اختياريًا  املضافة  القيمة  لرضيبة  اخلضوع  املغريب  القانون  جعل  وقد 
اخلدمات  مقدمي  صغار  أو  الصناع  صغار  ينجزها  التي  واخلدمات  البيوع 
عن  يقل  أو  درهم   ((0.000 السنوي  معامالهتم  رقم  يساوي  الذين 
إجباريًا  التسجيل  جيعل  مل  الذي  السوداين  القانون  وافقه  وكذلك  ذلك))). 
عىل من قلَّ رقم أعامله عن حد التسجيل وهو مبلغ 00) ألف جنيه سوداين 
فأكثر))). وأما القانون اللبناين فقد أعفى من يامرس نشاطًا اقتصاديًا خاضعًا 
عن  متتالية  فصول  أربعة  خالل  أعامله  رقم  قلَّ  إذا  التسجيل  من  للرضيبة 

0)) مليون لرية لبنانية))).

وقد وافقهم النظام الرضيبي السعودي يف املبدأ وإن اختلف احلد األدنى 
خاضع  غري  شخص  من  املوردة  والسلع  اخلدمات  أخرج  حيث  للتسجيل؛ 
لرضيبة القيمة املضافة وهو من تقل توريداته السنوية عن 000.)7) ريال 

سعودي من نطاق اخلضوع لرضيبة القيمة املضافة))).

(1( Dimensions of Tax Design, supra at (0, pg. (09.
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 6.  (((

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 6)/).  (((
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة ) املعدلة بموجب املرسوم رقم )8)   (((

وتاريخ ))/)/)00)م.
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  املضافة  القيمة  لرضيبة  املوحدة  االتفاقية   (((

املوقعة عام 8)))هـ، املادة 0)/).
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؛ إذ ال يمكن إلزام  وأرى أن اشرتاط حد أدنى للتسجيل منطقيٌّ وعميلٌّ
كل تاجر مهام كان حجم إيراداته قلياًل بالتسجيل؛ إذ إن ذلك يشكل عبئًا عىل 
سيبادر  نفسه  التاجر  أن  فيام  الصغري)1)،  التاجر  عىل  وعبئًا  الرضيبية  السلطة 
التسجيل االختياري ولو كان حجم  له  للتسجيل يف حال رأى أن األنسب 
أعىل،  تكلفته  أصبحت  وإال  الرضيبي  اخلصم  من  لالستفادة  صغريًا  أعامله 
املسجل  التاجر  مع  التعامل  ل  ُتفضِّ الكبرية سوف  املنشآت  أن  إىل  باإلضافة 

لالستفادة من اخلصم الرضيبي عند الرشاء منه)2).

املطلب اخلامس: استرياد مرشوعات املناطق واملدن واألسواق احلرة:

ما  املضافة  القيمة  لرضيبة  اخلضوع  نطاق  من  السوداين  القانون  أخرج 
وخدمات  سلع  من  احلرة  واألسواق  واملدن  املناطق  مرشوعات  تستورده 
الزمة ملزاولة النشاط املرخص هلا به ما عدا سيارات االستخدام اخلاص))).

الرضيبي  النظام  أحكام  تعكس  -وهي  اخلليجية  االتفاقية  عاجلت  وقد 
معلقة  الرضيبة  جعلت  بأن  اجلزئية  هذه  عليها-  اململكة  لتوقيع  السعودي 
منطقة  من  السلعة  عن  اإلفراج  عند  الرضيبة  تستحق  بحيث  معفاة؛  ال 
)))، كام فرضت عليها رضيبة بنسبة صفر يف املئة، وعىل املكلف  التداول احلرِّ

(1( Dimensions of Tax Design, supra at (0, pg. (09.
(2( Ending VAT Exemptions: Towards a Post-Modern VAT , supra at 14, 

at 15.
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة ))-أ/).  (((

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  املضافة  القيمة  لرضيبة  املوحدة  االتفاقية   (((
املادة 9).
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االحتفاظ بإثبات مكان السلعة وقت التوريد ليتمكن من إخضاعها للرضيبة 
الصفرية))).

هو  احلرة  للمناطق  يستورد  ما  عىل  مطلقًا  رضيبة  فرض  عدم  واملناسب 
الذي يتامشى مع األهداف االقتصادية للمدن واملناطق احلرة.

املطلب السادس: السلع العابرة:

أخرج القانون السوداين من نطاق اخلضوع لرضيبة القيمة املضافة كذلك 
السلع العابرة برشط أن يتم النقل حتت رقابة اجلامرك))).

الرضيبي  النظام  أحكام  تعكس  -وهي  اخلليجية  االتفاقية  عاجلت  وقد 
معلقة  الرضيبة  جعلت  بأن  اجلزئية  هذه  عليها-  اململكة  لتوقيع  السعودي 
ال معفاة؛ بحيث تستحق الرضيبة عند دخول السلعة إىل البلد اخلليجي وال 
بنسبة  رضيبة  عليها  فرضت  كام  عابرًا)))،  مرورًا  مرورها  حال  يف  تستحق 
التوريد  وقت  السلعة  مكان  بإثبات  االحتفاظ  املكلف  وعىل  املئة،  يف  صفر 

ليتمكن من إخضاعها للرضيبة الصفرية))).

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  املضافة  القيمة  لرضيبة  املوحدة  االتفاقية   (((
املادة )).

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة ))-أ/6.  (((
العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  املضافة  القيمة  لرضيبة  املوحدة  االتفاقية   (((

املادة 9).
العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  املضافة  القيمة  لرضيبة  املوحدة  االتفاقية   (((

املادة )).
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وعدم فرض رضيبة مطلقًا عىل السلع العابرة هو األنسب؛ تفاديًا لفرض 
الرضيبة أكثر من مرة يف أكثر من بلد عىل السلعة ذاهتا مما يزيد من تكلفتها 

النهائي. عىل املستهلك 

املطلب السابع: األرايض غري املبنية:

مل يتطرق القانون املغريب وال السوداين هلذه اجلزئية، وأما القانون اللبناين 
فقد أخرج عن نطاق اخلضوع لرضيبة القيمة املضافة العمليات التي تتناول 
األرايض غري املبنية))). وكذلك وافقه القانون السوداين الذي أعفى األرايض 
وأما  املضافة)))،  القيمة  رضيبة  من  السكن  ألغراض  املخصصة  املبنية  غري 
العقارات  املضافة  القيمة  برضيبة  شمل  فقد  السعودي  الرضيبي  النظام 
البيع دون اإلجيار، مع استثناء احلاالت التي كان يستخدم  السكنية يف حال 
فيها العقار قبل البيع كسكن دائم لذلك الشخص أو لعضو من عائلته وثيق 
املضافة  القيمة  الدولة لرضيبة  بتحمل  به)))، كام صدر مرسوم ملكي  الصلة 

للمسكن األول للمواطن بام ال يزيد عن 0.000)8 ريال))).

املطلب الثامن: نقل جزء من النشاط االقتصادي:

مل يتطرق القانون املغريب وال السوداين هلذه اجلزئية، وأما القانون اللبناين 
أو أصول من مؤسسته -سبق  باقتطاع سلع  للرضيبة  اخلاضع  قيام  عدَّ  فقد 
تقديمها  أو  مؤسسته  حاجات  لغري  لتخصيصها  منها-  الرضيبي  اخلصم  له 

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة ).  (((
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 7)/ب/خامسًا.  (((

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 7/9.  (((
األمر امللكي رقم أ/ 86 الصادر بتاريخ 8)/)/9)))ه.  (((
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إىل الغري دون عوض أو من أجل ممارسة نشاط غري خاضع للرضيبة كام لو 
كانت تسلياًم ألموال لقاء عوض، ومن ثمَّ فتكون خاضعة للرضيبة))).

إذ  دقة؛  أكثر  بشكل  األمر  بتنظيم  السعودي  الرضيبي  النظام  انفرد  فيام 
االقتصادي  النشاط  من  جزءًا  تشكل  التي  واخلدمات  السلع  نقل  أخرج 
وذلك  املضافة)))،  القيمة  لرضيبة  اخلضوع  من  للرضيبة  اخلاضع  للشخص 

بعد حتقق عدة رشوط:

أن تكون السلع أو اخلدمات املنقولة قابلة للتشغيل كنشاط اقتصادي أ. 
بذاهتا))).

نفس ب.  ملزاولة  مبارشة  واخلدمات  السلع  تلك  املتلقي  يستعمل  أن 
النشاط االقتصادي))).

أن يكون املتلقي شخصًا خاضعًا للرضيبة أو سيصبح خاضعًا هلا بعد ج. 
النقل))). عملية 

رشوط  هي  السعودي  الرضيبي  النظام  ذكرها  التي  الرشوط  أن  وأرى 
مآهلا - لو حتققت - أن يكون التوريد خاضعًا لرضيبة صفرية يمكن للخاضع 
الرشوط  هذه  حتققت  ما  متى  ألنه  الرضيبي؛  اخلصم  من  يستفيد  أن  معها 

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 8.  (((
الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، الصادرة بقرار جملس اهليئة العامة للزكاة   (((

والدخل بتاريخ ))/))/8)))هـ، املادة 7)/).
الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 7)/)/أ.  (((

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 7)/)/ب.  (((
الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 7)/)/ج.  (((
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أصبح هذا التوريد جزءًا من سلسلة اإلمداد، إال أن املنظم السعودي استبعد 
هذه العمليات متامًا من نطاق اخلضوع لرضيبة القيمة املضافة.

املطلب التاسع: التوريدات الذاتية:

اخلاضع  الشخص  يقدمها  التي  التوريدات  املغريب  القانون  ُيعِف  مل 
قام بسداده من رضائب هبذا  ملِا  باخلصم الرضيبي  له  أنه سمح  إال  لنفسه))) 
التوريد.  هذا  أحكام  من  ليشء  السوداين  القانون  يتطرق  ومل  اخلصوص))). 
اخلضوع  من  الذاتية  التوريدات  استثناء  منه  فُيفهم  اللبناين  القانون  وأما 
اخلاضع  قيام  أن  عىل  نص  إذ  بذلك؛  ترصيح  دون  املضافة  القيمة  لرضيبة 
الرضيبي  اخلصم  له  -سبق  مؤسسته  من  أصول  أو  سلع  باقتطاع  للرضيبة 
لقاء  ألموال  تسلياًم  كانت  لو  كام  مؤسسته  حاجات  لغري  لتخصيصها  منها- 
عوض، ومن ثمَّ فتكون خاضعة للرضيبة، مما يعني أنه لو كانت لتخصيصها 

حلاجات مؤسسته ملا كانت خاضعة للرضيبة))).

إخراج  عىل  رصيح  بشكل  السعودي  الرضيبي  النظام  نصَّ  وكذلك 
ضمن  لشخص  أو  لنفسه  االعتباري  الشخص  دها  يورِّ التي  التوريدات 

أعضاء املجموعة الرضيبية من اخلضوع للرضيبة))).

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة ).  (((
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 0).  (((

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 8.  (((
فت  الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 8)/)؛ املادة 8)/) وقد عرَّ  (((
االتفاقية املوحدة لرضيبة القيمة املضافة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف 
الدولة  يف  ومقيامن  أكثر،  أو  اعتباريان  شخصان  أهنا  الرضيبية  املجموعة  الرابعة  املادة 

العضو ذاهتا.
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القيمة  نطاق اخلضوع لرضيبة  الذاتية من  التوريدات  استبعاد  أن  وأرى 
أكانت  سواء   - التوريدات  هذه  تكون  أن  يفرتض  إذ  املنطقي؛  هو  املضافة 
نشأت ابتداًء من قبل اخلاضع إىل نفسه أو انتقلت ضمن سلسلة اإلمداد من 
اخلاضع إىل نفسه - خارج نطاق الرضيبة؛ ألنه ال يوجد إال طرف واحد يف 

التوريد. عملية 

املطلب العارش: توريد القسائم:

مل يتطرق القانون املغريب أو السوداين أو اللبناين ألحكام توريد القسائم 
القسائم  توريد  أو  إصدار  السعودي  الرضيبي  النظام  أخرج  فيام  الرشائية، 
من نطاق اخلضوع لرضيبة القيمة املضافة)))، وذلك حتى ال يؤدي ذلك إىل 
من  معفاة  والنقود  حقيقتها  يف  نقديًا  مبلغًا  مُتثِّل  قسيمة  عىل  الرضيبة  حتميل 
اخلضوع؛  عدم  من  صورتني  استثنى  النظام  أن  غري  املضافة،  القيمة  رضيبة 
املعفى  النقدي  اجلانب  من  أكثر  اخلدمة  أو  السلعة  لصورة  صورهتام  لقرب 

من الرضيبة، وهاتان احلالتان مها:

قيمتها أ.  تفوق  اسمية)))  قيمة  حتمل  الرشائية  القسائم  تلك  كانت  إذا 
النقدية، فيكون الفرق ما بني القيمتني هو املبلغ اخلاضع للرضيبة))).

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 9)/).  (((
ُيقصد بالقسيمة ذات القيمة االسمية القسيمة املصدرة مع قيمة نقدية قابلة لالسرتداد   (((

مبينة يف القسيمة: الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 9)/).
الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 9)/).  (((
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أو ب.  كمقابل  بقبوهلا  التزامًا  تتضمن  الرشائية  القسائم  تلك  كانت  إذا 
جزء من مقابل توريد السلع أو اخلدمات وكانت طبيعة السلع أو اخلدمات 

املراد توريدها أو هوية املوّرد حمددة يف القسيمة))).

وأرى أن استثناء النظام الرضيبي السعودي وجيه؛ إذ إن اخلدمات املالية 
النظام الرضيبي السعودي كغريه من األنظمة الرضيبية، فكان من  معفاة يف 
املناسب إعفاء ما أخذ حكم اخلدمات املالية؛ إذ إن القسيمة مُتثِّل مبلغًا نقديًا 

يف حقيقتها.

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 9)/).  (((
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املبحث الثاين
السلع واخلدمات اخلاضعة لنسبة الصفر

رضيبة  من  اخلدمات  أو  السلع  بعض  إعفاء  من  رضيبي  قانون  خيلو  ال 
الرضيبي:  باإلعفاء  ويقصد  الصفر،  بنسبة  إخضاعها  من  أو  املضافة  القيمة 
الترشيع  ألحكام  اخلضوع  عدم  عىل  تنطوي  املرشع  يقررها  مالية  »ميزة 
املعنوي  أو  الطبيعي  للشخص  القانون  هذا  لتضاعيف  وفقًا  الضيبي 

لعتبارات اقتصادية واجتامعية وسياسية ودولية«))).

من  يزيد  املضافة  القيمة  رضيبة  من  اإلعفاء  أن  املختصني  بعض  ويرى 
ل تكلفة الرضيبة ضمن قيمة  د حُيمِّ تكلفتها عىل املستهلك النهائي؛ ألن املورِّ
السلعة أو اخلدمة؛ ألنه ال يتمكن من اسرتداد الرضيبة املدفوعة، فيام أن احلل 
األمثل إليصال السلعة أو اخلدمة إىل املستهلك النهائي مع ضامن عدم حتمله 

ألي رضيبة قيمة مضافة هي معاملة السلعة أو اخلدمة بالنسبة الصفرية)2).

عىل  الرضيبة  نسبة  تكون  أن  الصفر  لنسبة  التوريد  بخضوع  واملقصود 
يتعلق  فيام  هو  املعفاة  السلع  وبني  بينها  والفرق  صفرًا،  اخلدمة  أو  السلعة 
ال  املورد  فإن  معفاة  السلعة  كانت  حال  ففي  املدخالت،  رضيبة  باسرتداد 
يقوم بتحصيل أي رضيبة عىل هذه السلعة وال جيوز له طلب اسرتداد رضيبة 
يقوم  ال  د  املورِّ فإن  الصفر  لنسبة  اخلاضعة  التوريدات  بخالف  املدخالت، 
التي  املدخالت  رضيبة  اسرتداد  طلب  له  جيوز  أنه  إال  رضيبة  أي  بتحصيل 

الترشيعات  يف  وتطبيقاهتا  املضافة  القيمة  عىل  الضيبة  الساعدي،  عيل  الفقار  ذو  د.   (((
املقارنة، منشورات احللبي احلقوقية، الطبعة األوىل، ))0)م، ص )8).

(2( Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 
5(.
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فإنه عىل  أوضح  األمر بشكل  ولبيان  االقتصادي)1)،  نشاطه  ملامرسة  تكبدها 
يبيعها  التي  السلعة  وكانت  الرضيبي  النظام  من  جزءًا  د  املورِّ كون  افرتاض 
ما  واسرتداد  الرضيبي  اإلقرار  تقديم  بإمكانه  فإنه  الصفر  لنسبة  خاضعة 
املخرجات؛  رضيبة  عن  مسؤوالً  يكون  أن  دون  املدخالت  رضيبة  يف  دفعه 
النهائي،  العميل  يتم حتصيلها من  التي  الرضيبة  املخرجات هي  ألن رضيبة 
وهو غري مطالب بذلك؛ ألن النسبة صفر، وفيام ييل جدول يبني الفرق بني 

اإلعفاء وبني الرضيبة الصفرية)2):
الصفريةالبيان اإلعفاءالضيبة 

00)00)مدخالت )قيمة الرشاء(
0)0)رضيبة املدخالت بنسبة 0)%

0)0)مدخالت إضافية
))رضيبة مدخالت بنسبة )%

0))0))جمموع املدخالت
))))جمموع الرضائب

00)00)املخرجات )قيمة البيع(
00الرضيبة عىل املخرجات

00-))الرضيبة املسرتدة
9)80الربح

9)9)الربح يف حال رفض اخلصم الرضيبي
))0الرضيبة املحصلة من احلكومة

(1( Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 
49.

(2( Ashta, Arvind, Strategic Aspects of Value Added Tax (VAT) (2007), 
at 5. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=10(1187 or http://
dx.doi.org/10.21(9/ssrn.10(1187.

https://ssrn.com/abstract=1031187
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1031187
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1031187
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واخلدمات  السلع  إخضاع  للتاجر  بالنسبة  األفضل  أن  يتضح  وبذلك 
ما  اسرتجاع  التاجر  بإمكان  سيكون  ألنه  اإلعفاء؛  وليس  الصفرية  للنسبة 
األولية جزءًا من  الرضيبة  فيه  الذي ستعد  اإلعفاء  دفع من رضيبة بخالف 

التكلفة.

وقد نّصت االتفاقية اخلليجية عىل أن: »1-لكل دولة عضو أن تعفي أو 
للرشوط  وفقًا  وذلك  اآلتية،  القطاعات  باملائة  الصفر  بنسبة  للضيبة  ختضع 
الصحي. ج-القطاع  التعليم. ب-القطاع  التي حتددها: أ-قطاع  والضوابط 
ختضع  أن  األعضاء  الدول  من  لكل   -2 املحيل.  النقل  د-قطاع  العقاري. 
وفقًا  باملائة،  الصفر  بنسبة  للضيبة  والغاز  النفطية  واملشتقات  النفط  قطاع 
املضافة  القيمة  رضيبة  نظام  جاء  ثم  حتددها«))).  التي  والضوابط  للرشوط 
الالئحة  عىل  وأحال  الصفر،  لنسبة  التوريدات  خضوع  مبدأ  عىل  فنصَّ 
بيان  التوريدات اخلاضعة لنسبة الصفر))). وفيام ييل  هلا حتديد  التنفيذية وخوَّ

التوريدات اخلاضعة لنسبة الصفر:

املطلب األول: توريد السلع الغذائية:

لرضيبة  خاضعة   - الغذائية  السلع  فيها  بام   - السلع  مجيع  أن  األصل 
أن  عضو  دولة  ألي  زت  جوَّ قد  اخلليجية  االتفاقية  أن  إال  املضافة،  القيمة 
أن  يستدعي  ذلك  أن  غري  الغذائية،  السلع  بعض  عىل  الصفر  نسبة  تفرض 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  املضافة  القيمة  لرضيبة  املوحدة  االتفاقية   (((
املادة 9).

نظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 0).  (((
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تكون السلع واردة يف قائمة سلع حمددة يتم االتفاق عليها وإقرارها من جلنة 
التعاون املايل واالقتصادي))).

ويعفي عدٌد من الدول األغذية من رضيبة القيمة املضافة أو خيضعها إىل 
قت دول  فرَّ فيام  املتحدة)2) وإيرلندا)))، وكندا)4)،  الصفرية كاململكة  الرضيبة 
فيَّة، ولكن هذا يستدعي  أخرى ما بني األغذية األساسية وما بني األغذية الرَتَ
ق دول أخرى ما بني  تفريقًا واضحًا بني األغذية األساسية وغريها)5)، وُتفرِّ
األغذية املعاجلة أو األغذية التي عىل طبيعتها)6). وعىل سبيل املثال فإن القانون 
وامللح  والسكر  بأنواعه  واحلليب  والدقيق  والعجائن  اخلبز  فيعفي  املغريب 
الزيتون  املجفف وزيت  والتني  والزبيب  املغرب  املنتجة يف  والتمور  واألرز 
تكون  أال  برشط  املجمد،  أو  الطري  واللحم  البحري،  الصيد  ومنتجات 
خمفضة  لرضيبة  األخرى  السلع  بعض  وخُيِضع  البيع)7)،  مكان  يف  مستهلكة 
والدهون  باألطفال،  اخلاصة  املركبة  واألغذية  الغذائية،  السائلة  كالزيوت 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  املضافة  القيمة  لرضيبة  املوحدة  االتفاقية   (((
املادة )).

(2( Dimensions of Tax Design, supra at (0, pg. 298-299,
((( Bernd Genser and Peter Winker, Measuring the Fiscal Revenue Loss 

of VAT Exemption in Commercial Banking, Public Finance Analysis, 
New Series, Bd. 54, H. 4 (1997(, pp. 56(-585, at 56(.

(4( Van Klink, Alida and Huang, Chye-Ching, How to Zero-Rate the 
GST on Food: Best and Worst Practice from the United Kingdom, 
Canada, and Australia (April 29, 2012(. Available at SSRN: https://ssrn.
com/abstract=2048014 or http://dx.doi.org/10.21(9/ssrn.2048014.

(5( Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 
59.

(6( Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 
60.

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة I/7/أ، املادة I/7/ب.  (7(

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2048014


العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
226

التوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية في ضريبة القيمة المضافة

أو  الغذائية  السلع  وأما  وعصريها))).  والفواكه  والبن،  والشاي،  النباتية، 
املرشوبات املستهلكة يف مكان البيع فتخضع لرضيبة أعىل قلياًل من الرضيبة 
تباع  التي  الزراعية  املنتجات  كافة  فيعفي  السوداين  القانون  وأما  السابقة))). 
واألسامك  ومنتجاهتا  والدواجن  واللحوم  واملاشية  الطبيعية)))  بحالتها 
القانون  وأما  واخلبز)6).  حمليًا)))،  املنتج  والدقيق  ومنتجاهتا)))  واأللبان 
اللبناين فيعفي أنواعًا حمددة من األغذية من رضيبة القيمة املضافة كاملوايش 
والدواجن واخلبز والطحني واألسامك واحلليب واأللبان ومشتقاهتام واألرز 

والسكر وامللح والزيت واملعكرونة)7).

من  نوعها  كان  أيًا  األغذية  ُيعِف  فلم  السعودي  الرضيبي  النظام  وأما 
إعفاء  مناسبة  وأرى  الصفرية.  للرضيبة  خيضعها  أو  املضافة  القيمة  رضيبة 
الصفرية؛  للنسبة  إخضاعها  أو  املضافة  القيمة  رضيبة  من  األساسية  السلع 
قيمة  زيادة  يعني  الرضيبي  اخلصم  إمكانية  دون  هلا  املستهلك  حتمل  إن  إذ 
أمر مشرتك بني حمدودي  السلع األساسية  إىل  أن احلاجة  السلعة، خصوصًا 

الدخل وبني غريهم.

.I/(/(( قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة  (((
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة ))/).  (((

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 7)/)/أ/أواًل.  (((

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 7)/)/أ/ثانيًا.  (((
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 7)/)/أ/سابعًا.  (((

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، املادة 7)/)/أ/ثامنًا.  (6(
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 6)؛ املادة 0).  (7(
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املطلب الثاين: توريد خدمات النقل السلع والركاب املحلية والدولية)1(:

تعد خدمات النقل العامة من اخلدمات املهمة يف مجيع الدول وخصوصًا 
الدول  العام)2). وتعفي  النقل  يعتمد نسبة كبرية من شعبها عىل  التي  الدول 
مركبات خمصصة  املصابني يف  أو  املرىض  نقل  الرضيبة خدمة  األوروبية من 
األوروبية -باستثناء  الدول  فإن معظم  الداخيل  النقل  وأما  الغرض))).  هلذا 
وفيام  املضافة،  القيمة  لرضيبة  ختضعه  املتحدة-  واململكة  وإيرلندا  الدنامرك 
تعفي إيرلندا كل وسائل النقل العام من الرضيبة، فإن الدنامرك ُتقيِّد اإلعفاء 
بأن تكون خدمات النقل جمدولة ومن ثم فال يرسي اإلعفاء عىل النقل عرب 
سيارات األجرة اخلاصة أو نحوها، وأما يف إيطاليا فإنه معفى إذا كان النقل 

داخليًا وكانت املسافة بني املكانني ال تزيد عن 0) كيلو مرتًا)4).

املحيل  النقل  وأما  الرضيبة)))،  من  الدويل  النقل  املغريب  القانون  وأعفى 
وأما   .(6(%7 بنسبة  املخفضة  بالرضيبة  مشمول  فإنه  البضائع  أو  لألفراد 
القانون السوداين فلم يتطرق إلعفاء النقل املحيل أو الدويل فاألصل شموهلا 
والدويل  املحيل  النقل  فيعفي  اللبناين  القانون  وأما  املضافة،  القيمة  برضيبة 
لألشخاص والبضائع -بام يف ذلك النقل عرب سيارات األجرة- من رضيبة 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  املضافة  القيمة  لرضيبة  املوحدة  االتفاقية   (((
املادة ))، املادة )).

(2( Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 
66.

((( Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 
66.

(4( Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 
66-67.

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 7.  (((
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة )).  (6(
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القيمة املضافة، ويعفي كذلك ما يتعلق بالنقل الدويل من تصليح أو صيانة 
أو تأجري أو استئجار))).

الداخلية  العامة  النقل  خدمات  فإن  السعودي  الرضيبي  النظام  يف  وأما 
القيمة املضافة، وأرى مناسبة إخضاع وسائل  دون استثناء خاضعة لرضيبة 
النقل العامة للرضيبة الصفرية؛ لتحفيز العامة عىل استخدامها ونرش ثقافتها 
واحلوادث  كالزحام  اخلاصة  املركبات  الستخدام  السلبية  اآلثار  وختفيف 

وغريها.

القيمة  إما معفى من رضيبة  فإنه بشكل عام  الدويل للركاب  النقل  وأما 
املضافة أو خاضع للرضيبة الصفرية، وبعض الدول ُتعفي منها إذا كان هناك 
معاملة باملثل)2). وأما النقل الدويل للسلع خارج أوروبا فإنه خاضع للرضيبة 
النقل الدويل سواء للسلع  بشكل عام))). وأما املنظم السعودي فقد أخضع 

أو للركاب للرضيبة بنسبة صفر وفق التفصيل التايل:

النقل الدويل للسلع))).. )

نقل مؤهلة معدة . ) أن يكون عرب وسيلة  للركاب برشط  الدويل  النقل 
لنقل عرشة أشخاص كحد أدنى)))، وأن يتم النقل بواسطة رحالت جمدولة 

وفقًا جلدول زمني معلن)6).
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 6)؛ املادة 0).  (((

(2( Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 
67.

((( Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 
67.

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/).  (((

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/8.  (((

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/).  (6(
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اخلدمات املرتبطة مبارشة أو عرضيًا بتوريد النقل الدويل للركاب)))، . )
وذلك كنقل أمتعة املسافرين وعربات األطفال واحليوانات األليفة ورسوم 
وزن األمتعة الزائدة)))، ونقل املركبات اخلاصة هبم)))، ورسوم النقل اجلوي 
املقاعد)))،  حجز  ورسوم  اإلضايف)))،  اجلوي  الشحن  ورسوم  للركاب، 

ورسوم مقصورات النوم)6).

ليكون . ) أعدت  التي  الطائرات  أو  السفن  أو  املؤهلة  النقل  وسائل 
غرضها الرئيس النقل الدويل للسلع والركاب)7).

خدمات . ) كانت  إذا  الركاب  أو  السلع  بنقل  الصلة  ذات  اخلدمات 
النقل املؤهلة يف املطار أو  مساندة لتوريد نقل دويل وكانت مرتبطة بوسائل 

امليناء)8).

صيانة أو إصالح أو تعديل أي من وسائل النقل املؤهلة، بام يف ذلك . 6
توريد قطع الغيار واملواد االستهالكية وغريها من املكونات الرضورية)9).

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/).  (((
الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/)/أ.  (((

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/)/ب.  (((
الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/)/ج.  (((
الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/)/د.  (((

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/)/هـ.  (6(
الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/).  (7(
الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/).  (8(
الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/6.  (9(
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املطلب الثالث: صادرات السلع:

أعفى القانون املغريب أعامل التصدير من الرضيبة مع احلق يف االستفادة 
القانون  يتطرق  الصفرية))). ومل  الرضيبة  يعني معاملتها وفق  من اخلصم مما 
املضافة.  القيمة  برضيبة  شموهلا  فاألصل  التصدير  أعامل  إلعفاء  السوداين 
املشاهبة  واألعامل  التصدير  أعامل  إعفاء  عىل  نص  فقد  اللبناين  القانون  وأما 

من الرضيبة، وكذلك تسليم األموال وتقديم اخلدمات يف املناطق احلرة))).

النظام الرضيبي السعودي فقد أخضع السلع املصدرة من اململكة  وأما 
إىل مكان خارج إقليم دول املجلس لنسبة الصفر، برشط تقديم ما يدل عىل 
أن تلك السلع قد تم نقلها من إقليم دول املجلس خالل 90 يومًا من تاريخ 
حدوث التوريد))). كام أخضع إعادة التصدير للسلع املنقولة التي استوردت 
مؤقتًا إىل اململكة ألجل التصليح أو التحويل أو التعديل)))، وكذلك توريد 
السلع املتواجدة يف اململكة أثناء خضوعها لنظام تعليق الرسوم اجلمركية)))، 
ل  حتمَّ ال  حتى  االجتاه  هذا  مناسبة  وأرى  املوحد)6).  اجلامرك  لنظام  وفقًا 

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة 8.  (((
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 9).  (((

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/)؛ االتفاقية املوحدة لرضيبة   (((
القيمة املضافة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املادة ))/)/أ.

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/)؛ االتفاقية املوحدة لرضيبة   (((
القيمة املضافة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املادة ))/)/ج.

 ،7( املادة  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  املوحد  اجلامرك  )قانون(  نظام   (((
التي  األوضاع  أهنا  اجلمركية  الرسوم  بتعليق  املقصود  اإليضاحية  املذكرة  بينت  وقد 
يمكن بموجبها اإلفراج عن البضائع ونقلها من مكان إىل آخر داخل الدولة دون تأدية 

الرضائب »الرسوم« عليها.
الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/)؛ االتفاقية املوحدة لرضيبة   (6(

القيمة املضافة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املادة ))/)/ب.
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املحلية  السلع  تنافسية  ولدعم  واحدة،  سلعة  عىل  أكثر  أو  مرتني  الرضيبة 
املصدرة.

املطلب الرابع: توريد اخلدمات لغري مقيمي دول املجلس:

يعد توريد اخلدمات إىل عميل ليس له مكان إقامة يف أي دولة من دول 
جملس التعاون لدول اخلليج العريب خاضعًا للنسبة الصفرية))). فلو قام حماٍم 
سعودي بتقديم خدمة قانونية إىل عميل يف اململكة املتحدة عىل سبيل املثال 
احتساب هذه  إمكانية  ذلك  ومعنى  الصفر،  لنسبة  التوريد خاضع  هذا  فإن 

الرضيبة لالستفادة منها يف اخلصم الرضيبي لرضيبة املدخالت.

كانت  ملا  أنه  إال  اململكة،  خارج  إىل  السلع  بتصدير  شبيهة  احلالة  وهذه 
املرور بسلطات اجلامرك  تنفيذها دون  اخلدمات ذات طبيعة خاصة ويمكن 

عىل عكس السلع املحسوسة فإن املنظم قد أفردها بالذكر.

املطلب اخلامس: توريد األدوية واملعدات الطبية:

لنسبة  ختضعها  أو  الرضيبة  من  الصحية  اخلدمات  الدول  بعض  ُتعفي 
التمييز  صعوبة  البعض  ويرى  خمفضة)2).  بنسبة  لرضيبة  ختضعها  أو  الصفر 
اخلدمات  بعض  وبني  اإلعفاء  تستحق  التي  الصحية  اخلدمات  بعض  بني 
الصحية الكاملية التي ال جيب أن ختضع لإلعفاء، فيام يرى آخرون أن حالة 

لرضيبة  املوحدة  االتفاقية  ))؛  املادة  املضافة،  القيمة  رضيبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة   (((
القيمة املضافة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املادة ))/).

(2(  Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 
71-72.
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عىل  جيب  إذ  الرضيبة؛  من  األدوية  إلعفاء  سببًا  ليست  الصحية  املستهلك 
الدولة مساعدته إذا كان غري قادر دون املساس بالرضيبة)1).

وأطباء  األطباء  يقدمها  التي  الطبية  اخلدمات  املغريب  القانون  ُيعِف  ومل 
األسنان والتوليد وخمتربات التحليل وسائر اخلدمات الطبية من الرضيبة))). 
ولكنه أخضع بعض السلع الطبية للرضيبة إال أنه جعلها من السلع اخلاضعة 
للرضيبة املخفضة))). ويعفي كلٌّ من القانون السوداين))) والقانون اللبناين))) 
األدوية واخلدمات التي يقدمها األطباء أو أصحاب املهن التي هلا صفة طبية 

االستشفاء. ونفقات 

وأما النظام الرضيبي السعودي فقد عدَّ األدوية واملعدات الطبية املؤهلة 
وزارة  تصنيف  ما صدر  مؤهلة  بكوهنا  ويقصد  الصفرية)6)،  للنسبة  خاضعة 
الصحة أو أي جهة خمتصة يف اململكة بمعاملتها أدوية ومعدات مؤهلة، ومل 
الصفرية)7)،  للقيمة  خيضعها  أو  الرضيبة  من  ذاهتا  الصحية  اخلدمات  ُيعِف 
اخلدمات  عىل  املضافة  القيمة  لرضيبة  الدولة  بتحمل  ملكي  أمر  صدر  وإنام 

(1(  Value Added Tax: International Practice and Problems, supra 2(, at 
71.

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة )/)).  (((
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة )).  (((

املادة  7)/)/ب/رابعًا؛  املادة  السوداين،  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  قانون   (((
7)/)/ب/سادسًا.

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 6)؛ املادة 7).  (((
الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/).  (6(

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة ))/)؛ االتفاقية املوحدة لرضيبة   (7(
القيمة املضافة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املادة )).
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من  كاماًل  الصحي  القطاع  إعفاء  مناسبة  وأرى  للسعوديني))).  الصحية 
هتدف  ال  إنسانية  عملية  هي  الصحية  العملية  إن  إذ  املضافة؛  القيمة  رضيبة 

إىل حتقيق الربح بشكل رئيس.

املطلب السادس: توريد املعادن االستثامرية:

أعفى القانون املغريب املصوغات املصنوعة باملغرب من املعادن النفيسة، 
وأخضع  املناجم)))،  قانون  يف  األول  الصنف  يف  الداخلة  املعدنية  واملواد 
األحجار  أو  الكريمة  واألحجار  والصناعي  الطبيعي  اللؤلؤ  عالية  لرضيبة 
يتطرق  البالتني))). ومل  أو  بالذهب والفضة  املموهة  الصناعية واملصنوعات 
القانون السوداين للمعادن االستثامرية فاألصل شموهلا بالرضيبة، فيام ُيعفي 
وأي  والفضة  والذهب  الكريمة  وشبه  الكريمة  األحجار  اللبناين  القانون 

معادن ثمينة أخرى من رضيبة القيمة املضافة))).

النظام الرضيبي السعودي فقد قرص اخلضوع الرضيبي لرضيبة  وأما يف 
صفرية عىل ثالثة معادن يف أول توريد هلا وهي الذهب والفضة والبالتني إذا 
كان مستوى نقائها ال يقل عن 99%)))، كام عدَّ منح حق التوريد أو مصلحته 
أو التنازل عنه أو تركه أو املطالبة به -إذا كان ذلك ُيعدُّ نقاًل حليازة السلع أو 

متنح حقًا هبا- خاضعًا للرضيبة)6).

األمر امللكي رقم أ/ 86، الصادر بتاريخ 8)/)/9)))ه.  (((
.((/II/7 9؛ املادة/II/7 قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة  (((

قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة املغريب، املادة )).  (((
قانون الرضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، املادة 7).  (((

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 6)/)؛ املادة 6)/)/أ؛ االتفاقية   (((
املوحدة لرضيبة القيمة املضافة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املادة )).

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة القيمة املضافة، املادة 6)/)؛ املادة 6)/).  (6(
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اخلامتة
بشكل  والتوصيات  النتائج  إىل  اإلشارة  البحث  هذا  ختام  يف  ويمكن 

مقتضب، وهي كالتايل:

أولً: النتائج:

إليرادات . ) أدنى  حد  وضع  يف  البحث  حمل  الرضيبية  األنظمة  تتفق 
يف  األنظمة  اختلفت  وإن  اإللزامي،  للتسجيل  خاضعًا  ليكون  الشخص 

حتديد هذا احلد األدنى.

تتفق األنظمة الرضيبية حمل البحث يف حتديد نطاق اخلضوع لرضيبة . )
القيمة املضافة، وهو ما يتصل بعمليات االسترياد وتوريد السلع واخلدمات، 
إال أن األنظمة ختتلف فيام بينها يف استثناء بعض أفراد هذا العموم العتبارات 

سياسية أو اجتامعية أو اقتصادية.

تتفق األنظمة الرضيبية حمل البحث يف عدم خضوع العمليات املنفذة . )
ولكن  الرضيبي،  اخلضوع  لنطاق  عامة  سلطة  بصفتها  احلكومة  قبل  من 
احلكومة،  مارسته  ولو  جتاريًا  نشاطًا  بطبيعته  يعد  ما  األنظمة  بعض  تستثني 
نطاق  ضمن  تدخل  فإهنا  ونحوها؛  واالتصاالت  والكهرباء  املاء  كتقديم 

رضيبة القيمة املضافة.

التصدير . ) أعامل  البحث يف عدم خضوع  الرضيبية حمل  األنظمة  تتفق 
تدخلها  ال  األنظمة  بعض  أن  إال  املضافة،  القيمة  لرضيبة  أخرى  لدولة 
ضمن النطاق مطلقًا، وبعضها يدخلها ثم جيعلها معفاة أو خيضعها للرضيبة 

الصفرية.
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اختلفت األنظمة الرضيبية يف إخضاع بعض السلع واخلدمات للنسبة . )
للنسبة  إذ أعفتها بعض األنظمة متامًا فيام أخضعتها أنظمة أخرى  الصفرية؛ 
والدويل  املحيل  النقل  خدمات  وتوريد  الغذائية،  السلع  كتوريد  الصفرية 
الطبية،  واملعدات  األدوية  وتوريد  املصدرة،  والسلع  والركاب،  للسلع 

وتوريد بعض املعادن االستثامرية.

التوصيات: ثانيًا: 

املشرتيات . ) الستثناء  السعودي  الرضيبي  النظام  تعديل  مناسبة 
احلكومية من رضيبة القيمة املضافة، مع متكني املوردين من اخلصم الرضيبي.

مناسبة إعفاء أعامل التصدير كاملة من رضيبة القيمة املضافة؛ لدعم . )
الصادرات املحلية؛ ولتفادي االزدواج الرضيبي.

املضافة؛ . ) القيمة  املباعة عىل حالتها من رضيبة  السلع  استثناء  مناسبة 
لعدم وجود إضافة اقتصادية تقتيض فرض رضيبة القيمة املضافة.

واملدن . ) للمناطق  املستوردة  السلع  عىل  الرضيبة  فرض  عدم  مناسبة 
واألسواق احلرة وكذلك السلع العابرة بدالً من جعلها رضيبة معلقة.

مناسبة إعفاء السلع األساسية من رضيبة القيمة املضافة أو إخضاعها . )
للنسبة الصفرية؛ إذ إن حتمل املستهلك هلا دون إمكانية اخلصم الرضيبي يعني 
زيادة قيمة السلعة، خصوصًا أن احلاجة إىل السلع األساسية أمر مشرتك بني 

حمدودي الدخل وبني غريهم.

مناسبة إخضاع وسائل النقل العامة للرضيبة الصفرية؛ لتحفيز العامة . 6
املركبات  الستخدام  السلبية  اآلثار  وختفيف  ثقافتها  ونرش  استخدامها  عىل 

اخلاصة كالزحام واحلوادث وغريها.
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مناسبة إعفاء القطاع الصحي كاماًل من رضيبة القيمة املضافة؛ إذ إن . 7
العملية الصحية هي عملية إنسانية ال هتدف إىل حتقيق الربح بشكل رئيس.

وصحبه  آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  أعلم،  تعاىل  واهلل 
أمجعني.
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املراجع
العربية: املراجع 

مهدي . ) د.  حتقيق:  العني،  كتاب  الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبو 
املخزومي ود. إبراهيم السامرائي، د. ط.، د. ت.

أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق، عبد السالم هارون، دار الفكر، . )
99))هـ.

الثالثة، . ) الطبعة  بريوت،  صادر،  دار  العرب،  لسان  منظور،  بن  الدين  مجال 
))))هـ.

د. إبراهيم عبد احلليم، الضيبة عىل القيمة املضافة بديًل عن رضيبة املبيعات، . )
مجعية الرضائب املرصية، مؤمتر مجعية الرضائب املرصية حول املنظومة الرضيبية 

املستقبلية وأثرها عىل االقتصاد واالستثامر، ))0)م.
يف . ) وتطبيقاهتا  املضافة  القيمة  عىل  الضيبة  الساعدي،  عيل  الفقار  ذو  د. 

الترشيعات املقارنة، منشورات احللبي احلقوقية، الطبعة األوىل، ))0)م.
القتصادي . 6 النشاط  ألحكام  اإلرشادي  الدليل  والدخل،  للزكاة  العامة  اهليئة 

املتعلقة بضيبة القيمة املضافة، يناير 8)0)م.
األوقاف . 7 وزارة  العطية،  خليل  د.  حتقيق:  اللغة،  يف  التقفية  الَبندنيجي،  اليامن 

باجلمهورية العراقية، 976)م.

األوامر امللكية والتفاقيات واألنظمة واللوائح:
األمر امللكي رقم أ/ 86، الصادر بتاريخ 8)/)/9)))هـ.. )
اخلليج . ) لدول  التعاون  جملس  لدول  املضافة  القيمة  لضيبة  املوحدة  التفاقية 

العربية، 8)))هـ.
قانون الضيبة عىل القيمة املضافة السوداين، الصادر بتاريخ 6)/6/)00)م.. )
قانون الضيبة عىل القيمة املضافة اللبناين، الصادر بتاريخ ))/))/)00)م.. )
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وتاريخ . )  ،(0.8( رقم  املغريب،  املضافة  القيمة  عىل  الضيبة  قانون 
7/)/06))هـ.

دورته . 6 يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  لدول  األعىل  املجلس  قرار 
السادسة والثلثني، )الرياض، 9-0) ديسمرب ))0)م(.

اهليئة . 7 جملس  بقرار  الصادرة  املضافة،  القيمة  رضيبة  لنظام  التنفيذية  اللئحة 
العامة للزكاة والدخل بتاريخ ))/))/8)))هـ.

نظام )قانون( اجلامرك املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.. 8
نظام اجلامرك، الصادر باملرسوم امللكي رقم م/)) وتاريخ )/))/))))هـ.. 9

م/)))وتاريخ . 0) رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  املضافة،  القيمة  رضيبة  نظام 
)/))/8)))هـ.

املراجع األجنبية:
1. Alan A. Tait, Value Added Tax: International Practice and 

Problems, International Monetary Fund, Washington D.C, 
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(. Bernd Genser and Peter Winker, Measuring the Fiscal 
Revenue Loss of VAT Exemption in Commercial Banking, 
Public Finance Analysis, New Series, Bd. 54, H. 4 (1997(, pp. 
56(-585.

4. De la Feria, Rita and Krever, Richard, Ending VAT Exemptions: 
Towards a Post-Modern VAT, (February 1, 201((. R. de la 
Feria (ed.(.

5. George Thomas Kurian, The AMA Dictionary of Business 
and Management, AMACOM, 201(.
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of Tax Design, Chapter 4: Value Added Tax and Excises, 
Oxford University Press, 2010.

7. Van Klink, Alida and Huang, Chye-Ching, How to Zero-Rate 
the GST on Food: Best and Worst Practice from the United 
Kingdom, Canada, and Australia.

8. Millar, Rebecca, Smoke and Mirrors: Applying the Full 
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كتابة العدل
في الفقه اإلسالمي
والنظام السعودي

أ. د. ناصر بن محمد بن مشري الغامدي
أستاذ المواريث والسياسة الشرعية

رئيس قسم الدراسات القضائية
بجامعة أم القرى بمكة
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املقدمة
احلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل َخاتم األنبياء واملرسلني، 
لني؛ حممد بن عبد اهلل، صىلَّ اهلل وسلَّم وبارك  وإمام امُلتَّقني، وقائد الُغرِّ امُلَحجَّ
الطَّاهرين، والتَّابعني هلم بإحساٍن إىل يوم  الطَّيِّبني، وصحبه  آله  عليه، وعىل 

الدين.

من  به  ويرتبط  أعامٍل،  من  به  يتَّصل  وما  القضاء  أنَّ  َرْيَب  فل  بعد:  ا  أمَّ
وبيان  هبا،  واالهتامُم  العنايُة  جيب  التي  األمور  أهم  من  وخطط  وظائف 
متيِّزها عن غريها من األعامل؛ ألنَّه وسيلة حتقيق  التي  أحكامها وضوابطها 
العدل بني الناس، وردِّ احلقوق إىل أهلها، وُنرْصة املظلوم من الظامل، وَقْمِع 

الفساد واملفسدين يف األرض.

وإنَّ من الوظائف املهمة، واألعامل اجلليلة املرتبطة بالقضاء، كتابة العدل 
التي كانت يف سابق تاريخ الدولة -كام سيأيت- حتت نظر  التوثيق(،  )والية 
القايض وبرصه ومتابعته ومالحظته، وربام توالها القايض يف بعض األحيان 
وقام هبا من ضمن ما يقوم به من أعامل، وهو ما جرى عليه العمل يف هذه 

البالد املباركة زمنًا، حتى انترشت كتابات العدل يف كل مكان.

الناس -ومنهم بعض طالبنا يف اجلامعات-  الناظر ألحوال بعض  وإنَّ 
العدل،  كاتب  وعمل  القايض  عمل  بني  الفرق  حيسنون  يكادون  ال  جيدهم 
جهل  عن  ناهيك  به،  خيتصُّ  ال  وما  منهام،  كلٌّ  به  خيتصُّ  ما  يدرون  وال 
العدل، وحجيَّة األوراق الصادرة  الكثريين برشوط وآداب وأحكام كاتب 
عنه. ومع إنشاء ولية التوثيق يف اململكة، والسامح للموثقني بمبارشة بعض 
التمييز  إىل  غريه  عن  فضاًل  العلم  طالب  حيتاج  العدل،  كتاب  اختصاصات 
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كان  -إن  والفرق  بينهام،  العالقة  وبيان  التوثيق،  ووالية  العدل  كتابة  بني 
ت فرٌق-. ثمَّ

بمراحل  اإلسالم  تاريخ  عرب  التوثيق-  -ولية  العدل  كتابة  ت  مرَّ وقد 
، وربام اختلفت من عرٍص آلخر، وربام أسندت للقضاة يف  ر والتغريُّ من التطوُّ
ها يف مكاٍن وزماٍن آخر. وبرغم كثرة  ت بواٍل يتوالَّ مكاٍن وزماٍن ما، أو ُخصَّ
د املؤلفات فيه، إالَّ أنَّ البحوث يف  الكتابات يف فقه القضاء وأحكامه، وتعدُّ
موضوع كتابة العدل -عىل وجه اخلصوص- قليلة جدًا، فأكثر من كتب إنام 
من  العدل  كاتب  عن  خيتلف  املوثِّق  أنَّ  ومعلوم  التوثيق،  زاوية  من  يتناوهلا 
األمور، سيَّام  اتفق معه يف بعض  الصالحيات واالختصاصات، وإن  حيث 
السعودي،  النظام  يف  العمل  عليه  جيري  ملا  التطبيقي  اجلانب  إىل  نظرنا  إذا 
فإنَّك ال تكاد جتد ما جُيَيلِّ حقيقة املوضوع، ويكشف جوانبه املهمة، ويوازن 
بينه وبني كتابة العدل يف الفقه اإلسالمي؛ سيِّام وقد أوجد النظام السعودي 

ه بأعامٍل يبارشها. التوثيق جنبًا إىل جنٍب مع كتابة العدل، وخصَّ

هذا  يف  أكتب  أن  رأيت  بمكاٍن،  األمهية  من  أراها  التي  األسباب  هلذه 
املوضوع خمترصًا، ببيان أحكامه املهمة، ورشوطه وآدابه، وأسامئه وإطالقاته 

املختلفة عند أهل العلم، مع بيان التطبيق اجلاري يف النظام السعودي.

خطة البحث:

انتظم عقد هذا البحث -بعد هذه املقدمة- يف ستِّ مسائل؛ هي:
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املسألة األوىل: التعريف بكتابة العدل يف الفقه اإلسلمي.

املسألة الثانية: أدلة مرشوعية ولية التوثيق والعدالة وعلم كتابة الرشوط.

املسألة الثالثة: أمهية وفوائد ولية التوثيق )العدالة - وعلم الرشوط(.

وصلتها  الرشوط(  وعلم   - )العدالة  التوثيق  ولية  نشأة  الرابعة:  املسألة 
بالقضاء.

املسألة اخلامسة: رشوط وآداب ولية التوثيق )العدالة - وعلم الرشوط(.

املسألة السادسة: كتابة العدل )ولية التوثيق( يف النظام السعودي.

ثم اخلامتة بأهم النتائج، وقائمة بمراجع البحث ومصادره.

البحث: منهج 

والدراسات  البحوث  يف  امُلتَّبع  العلميِّ  املنهج  وفق  الكتابة  يف  سُت 
األكاديمية، أهمُّ معامله ما ييل:

أولً: الرجوع إىل املصادر األصيلة املعتمدة، مع االستفادة من الدراسات 
احلديثة يف املوضوع، عند احلاجة إىل ذلك. مع ترتيب املصادر واملراجع يف 

اهلوامش بحسب املذاهب الفقهية ما أمكن.

ق من املعلومة من مصادرها  ثانيًا: احلرص عىل التوثيق والعزو، والتحقُّ
، أو اكتفيت باملعنى. األصليَّة، والنَّقُل بالنصِّ حيُث كان ُمِهاّمً

الثابتة، والغالب أن يكون  ة  باألدلَّ ة االستدالل  ثالثًا: احلرص عىل صحَّ
خترجيه  من  كافيًا  طرفًا  ذكرت  غريمها  يف  كان  فإن  الصحيحني،  يف  احلديث 

واحلكم عليه خمترصًا.
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اجلوانب  واستيفاء  املقال،  يناسب  الذي  االختصار  بني  املوازنة  رابعًا: 
الفقهيَّة والنظاميَّة املهمة، وعدم التوسع فيام ال داعي له.

خامسًا: االكتفاء يف جانب النظام بام ورد يف نصوص النظام أو لوائحه 
نظرًا  التي ال داعي هلا؛  الثانوية  ع يف الرشوح واملصادر  التنفيذية، دون توسُّ

لوضوح األمر من خالل مواد النظام.

سادسًا: حرصت عىل تأصيل مسائل البحث باألدلة الرشعيَّة الصحيحة، 
وبيان التطبيق العميلِّ هلا من تاريخ اإلسالم.

الكتاب  متن  يف  مبارشًة  بالعزو  الكريم  القرآن  نصوص  وثَّقُت  ثامنًا: 
لرقم اآلية والسورة.

من  تعريف،  إىل  حتتاج  التي  املفردات  من  بالغريب  ْفت  عرَّ تاسعًا: 
البحث؛  يف  الواردة  لألعالم  أترجم  ومل  املتخصصة،  واملعاجم  اللغة  كتب 
من  فيه  الواردة  األعالم  أغلب  ولكون  لإلطالة،  ومنعًا   ، فقهيٌّ البحث  ألنَّ 

الفقهاء. املشهورين عند 

العلوم؛  ترتيب  حسب  اختلطت  إذا  اهلامش  يف  املراجع  أَرتُِّب  عارشًا: 
عىل  بًا  مرتَّ الفقه  ُثمَّ  ورشوحه،  احلديث  ُثمَّ  التفسري،  ُثمَّ  اللُّغة،  كتب  ُم  فأقدَّ

ة إن وجدت. املذاهب الفقهيَّة، ُثمَّ املراجع العامَّ

مع  الكتاب  اسم  بذكر  خمترصًا،  يكون  اهلامش  يف  العزو  عرش:  حادي 
اجلزء والصفحة، إالَّ إذا اشتبه الكتاب بغريه فإين أذكر اسم املؤلف مع كتابه 

من باب التمييز.

اب، والكامل  ، حرصُت فيه عىل التَّحقيق والصوَّ وبعد! فهذا ُجْهُد امُلِقلِّ
، فام كان فيه من صواٍب  والبيان؛ ولكنَّ الكامل عزيٌز، والنَّْقَص من طبع الَبرَشِ
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وما  وَتْسِديِده،  توفيقه  عىل  واملِنَُّة  ذلك  يف  الفضُل  له  وحده،  تعاىل  اهلل  فمن 
ْيَطاِن، وأستغفُر اهللَ  كان فيه من خطأٍ وتقصرٍي، وسهٍو وغفلٍة فمنِّي ومن الشَّ

تعاىل منه وأتوُب إليه.
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املسألة األوىل
التعريف بكتابة العدل يف الفقه اإلسالمي

إذ  دة؛  ُمَتعدِّ بأسامء  السابقة  اإلسالميَّة  العصور  يف  العدل  كتابُة  ُعِرَفت 
وِط  ُ الرشُّ و)ُخطَّة  التَّْوثِْيِق(،  ِوالََيُة  أو  )بُخطَّة  بـ  العلامء  عند  ُتْعَرُف  كانت 
ِت(،  ِجالَّ والسِّ وِط  ُ الرشُّ و)علِم  الَعَداَلة(،  و)ُخطَّة  والُعُقوِد(،  والوَثاِئِق 
أو  وامُلَوثَِّق،  العاِقَد،  هبا:  القائُم  ى  وُيَسمَّ ُكْوِك(،  الصُّ امَلَحارِضِ  و)علِم 

اَط))). َّ ْوطِيِّنَي، أو الرشُّ ُ ، أو صحاَب الَوَثاِئِق، والُعُدْوَل، والرشُّ الَوَثاِئِقيَّ

ْلَطُة  ُة َواإِلَماَرُة، َوالسُّ ُة، َواخلُطَّ : النُّرْصَ َغِة: بالَفْتِح َوالَكرْسِ  فالَولََيُة يف اللُّ
َد  َتَقلَّ الَعَمَل:  َوَتَوىلَّ  الَوايِل.  َعَلْيَها  َيَتَسلَُّط  التِي  َوالباَِلُد  َوالُقْدَرُة،  ُن  َوالتََّمكُّ
َتِمْع َذلَِك فِْيِه مَلْ  َعَلْيِه. َوَكَأنَّ الِوالََيَة ُتْشِعُر بِالتَّْدبرِْيِ َوالُقْدَرِة َوالِفْعِل، َوَما مَلْ جَيْ

.((( َينَْطبِْق َعَلْيِه اْسُم الَويِلِّ

ًة: ًة وخاصَّ ا يف الصطلح: فإنَّ الَوالََيَة تكون عامَّ وأمَّ

والية  وهي  واملال؛  والنفس  والدنيا  الدين  يف  تكون  العامة:  فالولية 
تدبري  يف  ونحوهم  والقضاة  والوزراء  األمراء  من  ونوابه  األعظم  اإلمام 

))) انظر: املبسوط )0)/67)(؛ جامع الفصولني ))/)))(؛ الفتاوى اهلندية )60/6)(؛ 
الدالالت  ابن خلدون ))/7))(؛ ختريج  املاوردي ))/)7(؛ مقدمة  القايض،  أدب 
املنهج  حتقيق  مقدمة  70)(؛  )ص  املالكي  الفقه  معلمة  )9)-)9)(؛  )ص  السمعية 
والتاريخ )ص  الرشيعة  احلكم يف  نظام  الرشوط )6)(؛  6)-7)(؛ علم  الفائق )ص 

)))(؛ التوثيق وأحكامه )ص 0))
النهاية يف غريب احلديث واألثر ))/98)(؛  اللغة )6/)))(؛  انظر: معجم مقاييس   (((
الوسيط  املعجم  6))(؛  )ص  املنري  املصباح  )))/)0)-)0)(؛  العرب  لسان 

))/7)0)-8)0)(، مجيعها: )ويل(.
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فيهم،  والنهي  واألمر  الناس،  شئون  وترصيف  ة،  لألمَّ العامة  املصالح 
ومحايتهم، وقطع منازعاهتم والقيام بام يصلحهم، وتنتظم به أموُرهم.

العقود  مبارشة  من  صاحبها  ن  متكِّ سلطة  فهي  اخلاصة:  الولية  وأما 
األمور  بتدبري  هلا  تعلُّق  وال  الغري،  رضا  عىل  توقُّف  دون  آثارها  وترتيب 

العامة؛ وهي نوعان: والية عىل النفس، ووالية عىل املال:

التأديب والرتبية والتزويج  َتنَْصبُّ عىل  فالولية عىل النفس: هي سلطٌة 
والَعَتُه.  واجلنون،  واألنوثة،  الصغر،  وأسباهبا:  لذلك؛  حاجٍة  يف  هو  ملن 

ف فيه))). والوالية عىل املال: عبارة عن سلطة التَّرَصُّ

إذا  بنفسه،  فًا  الشخُص عقدًا أو ترصُّ يتوىلَّ  بأن  ا أن تكون أصيلًة:  إمَّ ة:  والولية اخلاصَّ  (((
كان كامل أهليَّة األداء، وليس عليه أيُّ َحْجٍر )بأن كان بالغًا عاقاًل راشدًا(.

ا أن تكون نيابيًَّة: بأن يتوىلَّ الشخُص أمور غريه. وهذه الوالية النِّيابيَُّة عند الفقهاء  وإمَّ
ٌة: وهي تفويض الرشع  ٌة؛ وهي الوكالة َوالِوَصاَية. ووليٌة إجباريَّ نوعان: وليٌة اختياريَّ
الرشع  بحكم  أصليًَّة  وليًة  تكون  أن  ا  إمَّ وهي  القارص؛  ملصلحة  ف  الترصُّ القضاء  أو 
تكون  أن  ا  وإمَّ واملعتوه.  واملجنون  الصغري  عىل  واجلدِّ  لألب  تكون  التي  وهي  وإذنه؛ 
ًة من األب أو اجلدِّ قبل وفاته، أو من القايض ملن ينصُبُه وصّيًا أو َقيِّاًم عىل  وليًة مستمدَّ

املحجور عليه.
الكبري  الرشح  بعدها(؛  احلقائق ))/)9)وما  تبيني  الصنائع ))/)))(؛  بدائع  انظر: 
للدردير ))/)9)(؛ الواليات )ص ) وما بعدها(؛ هناية املحتاج ))/)))-6))(؛ 
املال  عىل  الوالية  8)(؛  )ص  يعىل  أبو  السلطانية،  األحكام  ))/0))(؛  املنتهى  غاية 
والتعامل بالدين )ص )(؛ الوالية عىل النفس )ص ))(؛ رشح القواعد الفقهية )ص 
الفقه  8))(؛  )ص  الفقهاء  لغة  يف  االقتصادية  املصطلحات  معجم  )))-)))(؛ 

اإلسالمي وأدلته ))/0))-)))(.
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أو  استحقاق  أو  صالحيٌَّة  ا  بأهنَّ عمومًا:  الرشعيَِّة  الوليِة  تعريف  يمكن 
الشئون،  من  شأن  إدارة  يف  ف  الترصُّ جلائز  الشارُع  أسبغها  رشعيٌَّة  سلطٌة 

وتنفيذ إرادته عىل الغري فردًا كان أو مجاعة))).

 واخُلطَُّة: هي الَوظِْيَفُة، والِوالََيُة، واألَْمُر، وامَلنِْصُب))).

َيُدلُّ  أصٌل  والطَّاُء:  اُء  والرَّ نْيُ  والشِّ ٍط؛  رَشْ مَجُْع  َغة:  اللُّ يف  ْوُط  ُ والرشُّ  
َيَقُع بوُقُوِعِه، وذلك األمر  ٍق بَأْمٍر  ُمَتَعلِّ عىل َعَلٍم َوَعاَلَمٍة، وكلُّ ُحْكٍم َمْعُلوٍم 
ا  ُط؛ ألهنَّ َ اِئُط، ومنه قيل للَعاَلَمِة: الرشَّ ْيَطٌة ورَشَ ٌط َورَشِ كالعالمة له، فهو رَشْ
تَِيُهم 

ۡ
تَأ ن 

َ
أ اَعَة  ٱلسَّ إِلَّ  يَنُظُروَن  ﴿َفَهۡل  تعاىل:  قال  وِط،  امَلرْشُ عىل  عالَمٌة 

وٌط،  رُشُ أي: عالماهتا، واجلمع:  8)[؛  اُطَهاۚ﴾ ]حممد:  ۡشَ
َ
أ َجآَء  َفَقۡد  َبۡغَتٗةۖ 

اُط:  واألرَْشَ ونحوِه،  الَبْيِع  يف  واْلتَِزاُمُه  ِء  ْ اليشَّ إْلَزاُم  ُط:  ْ والرشَّ اٌط.  وَأرْشَ
َبْينَُهم))). َعُلَها الناُس  الَعاَلَماُت التي جَيْ

ُط يف اصطلح أهل العلم: له معنيان: ْ والرشَّ

)ص  التعاريف  مهامت  عىل  التوقيف  ))/)))(؛  رشحها  مع  عرفة  ابن  حدود  انظر:   (((
الفوائد  وحترير  القواعد  تقرير  97)(؛  )ص  الرسالة  ))/))(؛  احلكام  درر  ))7(؛ 
السياسية  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  7))(؛  )ص  الفقه  أصول  يف  الوجيز  ))/)))(؛ 

الكربى يف اإلسالم )ص 97-96(.
َا: تنفيذ القول عىل الغري شاء أم أبى. وقد عرفها احلنفيَّة بَأهنَّ

انظر: التعريفات )ص 9))(؛ حاشية ابن عابدين ))/96)(؛ ))/))(.
(؛ مقدمة ابن خلدون  انظر: الكليات )ص )))(؛ املعجم الوسيط ))/)))(، )َخطَّ  (((

.)(((-(((/((
لسان  ))/60)(؛  اللغة  مقاييس  معجم  0))(؛  )ص  القرآن  ألفاظ  مفردات  انظر:   (((

العرب )7/)8(؛ املعجم الوسيط ))/79)(، مجيعها )رشط(.
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املعنى:  العقد رشعًا؛ وهو هبذا  أو  العمل  ة  يلزُم لِصحَّ األول: بمعنى ما 
يلزُم من عدِمه  ما  أو: هو  اليشِء، وكان خارجًا عنه.  توقََّف عليه وجوُد  ما 

العدُم، وال يلزُم من وجوِده وجوٌد وال عدٌم لذاته))).
فات؛ وهو هبذا  والترصُّ الُعُقود  واْلتَِزاِمِه يف  ِء  ْ اليشَّ إِْلَزاِم  بمعنى  والثاين: 
فيه  َلُه  َما  العقد  بسبب  اآلخَر  امُلَتَعاِقَدْيِن  أو  امُلَتَباِيَعنْيِ  َأَحِد  إِْلَزاُم  املعني: 

َمنَْفَعٌة))).
األحكام  َثْبِت  كيفيَّة  عن  فيه  ُيْبَحُث  ِعلٌم  بأنَّه:  وِط  ُ الرشُّ علُم  ُف  وُيَعرَّ
َفاتِر،  والدَّ ت  ِجالَّ السِّ يف  فات  والترصُّ والعقود  باملعامالت  امُلَتَعلِّقة  الرشعيَّة 

عىل وجٍه يَصحُّ االْحتَِجاُج به عند احلاجة إليها))).
آخِرَها  ويف  َواِقَعٍة  يف  ُتْكَتُب  وَصِحْيَفٌة   ، ِجلُّ السِّ َغة:  اللُّ يف  وامَلْحَضُ   

.((( نَُه َصْدُرَها، مَجُْعُه حَمَارِضُ ُهْوِد باَِم َتَضمَّ ُخُطْوُط الشُّ
والبيِّنات  الدعاوى  فيه  ُتْضَبُط  الذي  الدفرت  هو  الصطلح:  ويف 
القايض،  أمام  اخلصمني  بني  جرى  وما  واإلنكاُر،  الرشعيَّة  واإلقرارات 
فيه األطراف  ُع  ُثمَّ وُيَوقِّ النُُّكوُل عىل وجٍه يرفع االشتباه،  أو  بالَبيِّنة  واحلكُم 

والشهوُد، والكاتب والقايض))).

الربدييس  الفقه،  أصول  ))/7)(؛  الفائض  العذب  66)(؛  )ص  التعريفات  انظر:   (((
)ص )0)-)0)(؛ تيسري علم أصول الفقه )ص ))-6)(.

انظر: اإلقناع ))/89)(.  (((
العلوم  أبجد  ))/))0)(؛  الظنون  كشف  ))/7))(؛  السعادة  مفتاح  انظر:   (((

.)((9/((
انظر: املصباح املنري )ص 76(؛ املعجم الوسيط ))/)8)(، )حرض(.  (((

أدب  ))/69)(؛  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد  ))/)))(؛  الفصولني  جامع  انظر:   (((
كتاب  الختصاص  التنفيذية  الالئحة  من  األوىل  )املادة  ))/)7(؛  املاوردي  القايض، 

العدل(.
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ٌت))). ِجلُّ يف اللُّغة: ِكَتاُب الَقايِض، أو ِكَتاُب احلُْكِم، مَجُْعُه ِسِجالَّ  والسِّ

ا يف الصطلح: فمن أهل العلم َمْن يرى أنَّه مرادٌف ملعنى املحرض،   وأمَّ
ما  تنفيُذ  فهو  به؛  احلكم  إنفاذ  زيادة  مع  امَلْحرَضِ  حكايُة  أنَّه  يرى  من  ومنهم 
عن  تنشأ  ُت  فالسِجالَّ هذا  وعىل  به.  حكم  ما  وإمضاُء  القايض،  عند  ثبت 

املحارض التي ُتَعدُّ أصوالً هلا))).

فيه  ُتْكَتُب  الذي  َوالِكَتاُب  َوَنْحِوِه،  باَِمٍل  َوثِْيَقٌة  َغة:  اللُّ يف  كُّ  والصَّ  
امُلَعاَماَلُت َواألََقاِرْيُر، مَجُْعُه ُصُكْوٌك))).

واإلقراراُت  العقوُد  فيه  ُيكَتُب  الذي  الكتاُب  هو  الصطلح:  ويف 
وط ونحوها))). ُ والرشُّ

الرشعيَّة  إلجراءاهتا  امُلْسَتْكِمَلُة  الوثيقُة  هو  اآلن:  اجلاري  العرف  ويف 
نَُة ملحتوى ما تمَّ َضْبُطُه لدى القايض أو كاتب العدل. فهو  والنظاميَّة، امُلَتَضمِّ

ى: إهناًء))). ، وُيَسمَّ ِجلِّ ُص امَلْحرَضِ والسِّ عىل هذا ُمَلخَّ

والتَّْأِكْيِد  اَمِن،  والضَّ والَعْهِد،   ، دِّ الشَّ عىل  ُيْطَلُق  َغة:  اللُّ يف  والَعْقُد   
يِف  اْسُتْعِمَل  ُثمَّ   ، احلَلِّ َنِقْيُض  األَْصِل  يف  وهو  والَوثِْيَقِة،  ْبِط،  والرَّ والتَّوثِْيِق، 

انظر: املصباح املنري )ص 0))(؛ املعجم الوسيط ))/7))(، )سجل(.  (((
مغني  )0)(؛   ،7(/(( املاوردي  القايض،  أدب  ))/)))(؛  الفصولني  جامع  انظر:   (((

املحتاج )6/)9)-)9)(؛ الفروع )6/)0)(؛ املبدع )0)/6))(.
انظر: املصباح املنري )ص 80)(؛ املعجم الوسيط ))/9))(، )صك(.  (((

مغني  ))/69)(؛  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد  ))/)))(؛  الفصولني  جامع  انظر:   (((
املحتاج )6/)9)-)9)(.

انظر: املادة األوىل من الالئحة التنفيذية الختصاص كتاب العدل يف اململكة.  (((
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 ، والَيِمنْيَ الَبْيَع،  َعَقَد  ُيَقاُل:  َها؛  وَغرْيِ وامَلَواثِْيِق  الُبُيوَعاِت  ِمَن  الُعُقوِد  َأْنَواِع 
.((( واحلَْبَل، والبِنَاَء؛ إذا اْنَعَقَد َوَتمَّ

والعقُد يف الصطلح ُيطَلُق بمعنيني:

ُيْثبُِت  بقبوٍل عىل وجٍه مرشوٍع  إجياٍب  ارتباُط  : وهو  األول معنى خاصٌّ
ِه))). َأَثَرُه يف حَمَلِّ

االعتبار:  فهو عىل هذا  نفَسُه)))  املرُء  به  ألَزَم  ما  : وهو  عامٌّ معنى  والثاين 
البيع،  َفَقا عليه؛ كعقد  اتَّ ما  تنفيذ  ُكلٌّ منهام  يلَتِزُم بمقتضاه  َفاٌق بني طرفني  اتِّ

َواِج، واإلجارة، والقرض، ونحوها))). والزَّ

ُء َيْوَثُق َوَثاَقًة: إَِذا َقِوَي َوَثَبَت  ْ َغة: مأخوٌذ من َوُثَق اليشَّ  والتَّْوثِْيُق يف اللُّ
ِرْيِق  َلُه بالطَّ َق الَعْقَد وَنْحَوُه: َسجَّ َق األَْمَر: َأْحَكَمُه، َوَوثَّ وَصاَر حُمَْكاًم؛ وِمنُْه: َوثَّ
وَتوثََّق يف  َعاَهَدُه.  ُفاَلنًا:  َواَثَق  ُيَقاُل:  َواملِْيَثاِق؛  الَعْهِد  وُيْطَلُق عىل   . ْسِميِّ الرَّ

األَْمِر: َأَخَذ فِْيِه بالَوثِْيَقِة َأْو بِالثَِّقِة))).

انظر: لسان العرب )09/9)-0))(؛ القاموس املحيط )ص )8)(؛ املعجم الوسيط   (((
))/))6(، )عقد(.

املدخل  )6/)(؛  املغني  ))/)(؛  الدسوقي  حاشية  ))/87(؛  الرائق  البحر  انظر:   (((
الفقهي العام ))/)9)(.

))/6-7(؛  العريب  ابن  القرآن،  أحكام  ))/6))(؛  اجلصاص  القرآن،  أحكام  انظر:   (((
الفروق ))/))(.

انظر: املعجم الوسيط ))/))6(، )عقد(.  (((
الوسيط  املعجم  )))/)))(؛  العرب  لسان  97))(؛  )ص  املحيط  القاموس  انظر:   (((

))/))0)(، )وثق(.
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اَءِة ِمنُْه؛ وامُلْسَتنَُد َوَما  ْيِن َأِو الرَبَ كُّ بالدَّ َوالَوثِْيَقُة: ما حُيَْكُم به األَْمُر؛ َوالصَّ
َجَرى َهَذا امَلْجَرى، مَجُْعَها: َوَثاِئُق))).

العقود  إثبات  كيفيَّة  عن  فيه  ُيْبَحُث  علٌم  الصطلح:  يف  والتَّوثِْيُق 
ُك به  فات وغريها، عىل وجٍه يِصحُّ االحتَِجاُج والتََّمسُّ وااللتَِزاَمات والترصُّ

عند احلاجة))).

الُعُقْوِد،  لكتابة  امُلنَْتِصُبوَن  الُعُدْوُل  ها  َيَتَوالَّ ٌة  ))ُخطَّ بأنَّه:  بعُضُهم  َفُه  وعرَّ
امُلَتَعاِقِدْيَن؛ يف األَْنِكَحِة وسائر امُلَعاَماِلِت ونحوها عىل  ْوِط بني  ُ وَضْبِط الرشُّ

وجٍه حُيَْتجُّ بِه(())).

؛  سِميِّ الرَّ بالطَّريِق  وَنحَوها  والَوَثاِئَق  الُعُقوَد  ُق  ُيَوثِّ َمْن  هو  وامُلَوثُِّق: 
ًة أماَم القضاء عند احلاجة إليها))). لتكوَن ُحجَّ

َخْلُدوَن  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  اإلماُم  َفها  عرَّ الَعَداَلِة:  وُخطَُّة   
اِد ترصيفه،  )808هـ(  بقوله: »هي وظيفٌة دينيٌَّة تابعٌة للقضاء، ومن موَّ
هلم  فيام  الناس  بني  بالشهادة  القايض  إذن  عن  القياُم  الوظيفة:  هذه  وحقيقُة 
َفُظ  ِت، حُتْ ِجالَّ اًل عند اإلشهاد، وأداًء عند التَّنَاُزِع، وَكْتبًا يف السِّ مُّ وعليهم، حَتَ

هبا حقوُق الناس وأمالُكُهم وديوهُنُم وسائُر معامالهتم«))).

انظر: املعجم الوسيط ))/))0)(، )وثق(.  (((
التوثيقات  مذكرات  ))/9))(؛  السعادة  مفتاح  ))/))0)(؛  الظنون  كشف  انظر:   (((
دار احلديث احلسنية  املالكي، جمله  الفقه  التوثيق يف  الرشعية )ص )-)(؛ ظهور علم 

باملغرب، العدد اخلامس، )06))هـ(، )ص )))(.
هذا تعريف الشيخ عبد الرمحن األطرم يف مقدمته لتحقيق: املنهج الفائق واملنهل الرائق   (((

)ص ))(.
وط )ص )0)(. انظر: املعجم الوسيط ))/))0)(، )وثق(؛ علُم الرشُّ  (((

املقدمة ))/7))(.  (((
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َوَتْسِمَيُتها  ظاِهٌر.  والتَّوثِْيِق  والَوظِْيَفِة  واخلُطَِّة  بالِوالََيِة  وَتْسِمَيُتها 
ونحوها.  وِط  ُ والرشُّ واإلقراراِت  العقوِد  كتابة  عىل  تشَتِمُل  ا  ألهنَّ ُكْوِك  بالصُّ
عىل  ٌة  َدالَّ عالماٌت  ا  فألهنَّ ِت؛  ِجالَّ والسِّ واملَحارِضِ  وِط  ُ بالرشُّ َتْسِمَيُتها  ا  أمَّ

وِط بني امُلَتَعاِقَدْيِن))). ُ ُن التَّوثِْيُق ِذْكَر الرشُّ التَّوثِْيِق، وغالبًا ما يَتَضمَّ

وَثاِئَق  َيت  وُسمِّ رشوطًا.  َيت  ُسمِّ جرى  ما  هبا  ُيعَرُف  العقوُد  كانت  وملَّا 
َيت الوَثاِئُق عقودًا؛  من الَوثِْيَقِة، وهو ربُط اليشء لئال َينَْفِلَت ويذهَب، وُسمِّ

ا ُربَِطْت َكْتَبًة كام ُربَِطْت َقْوالً))). ألهنَّ

ْيَواِن  بالدِّ الَوَثاِئِق  َكْتِب  إىل  نِْسَبًة   : وطِيُّ ُ والرشُّ وِط  ُ الرشُّ وكاتُب 
الوثائق  كتابة  الناس يف  بني  َيْعِدُلون  بالُعُدوِل؛ ألهنَّم  وا  وُسمَّ والبَِياَعاِت))). 

وط والعقود التي حيتاجوهنا يف تعامالهتم))). والرشُّ

كتابِة  َوالَعَداَلُة، وعلُم  التَّْوثِْيِق،  العدل: واليُة  بكتابة  املقصود  فإنَّ  وهبذا 
ِت. ِجالَّ وط والَوَثاِئق والُعُقود، وامَلَحارِض والسِّ الرشُّ

حتقيق  مقدمة  )6)(؛  )ص  الدم  أيب  ابن  القضاء،  أدب  9))(؛  )ص  الكليات  انظر:   (((
املنهج الفائق )ص 6)-7)(.

انظر: عارضة األحوذي ))/0))(؛ ختريج الدالالت السمعية )ص )9)-)9)(.  (((
انظر: اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية ))/)))(.  (((

انظر: مقدمة ابن خلدون ))/7))(؛ ختريج الدالالت السمعية )ص )9)-)9)(.  (((
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الثانية املسألة 
أدلة مرشوعيَّة والية التوثيق
والعدالة وعلم كتابة الرشوط

ليس  جّدًا،  كثريٌة  ُته  وأدلَّ العلم)))  أهل  باتِّفاق  مرشوٌع  والَكْتُب  التَّوثِْيُق 
ها فيام ييل: املقاُم مقاَم إحصائها ومجعها، وإنَّام هو مقاُم ذكر أمهِّ

َسّمٗ . ) َجٖل مُّ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِلٰٓ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قوله تعاىل:﴿َيٰٓ

ن يَۡكُتَب َكَما 
َ
َب َكتٌِب أ

ۡ
فَٱۡكُتُبوهُۚ َوۡلَۡكُتب بَّۡيَنُكۡم َكتُِبۢ بِٱۡلَعۡدِلۚ َوَل يَأ

َ َربَُّهۥ َوَل َيۡبَخۡس  ِي َعلَۡيهِ ٱۡلَقُّ َوۡلَتَِّق ٱللَّ ۚ فَۡلَيۡكُتۡب َوۡلُۡملِِل ٱلَّ ُ َعلََّمُه ٱللَّ
اۚ﴾ ]البقرة: )8)[. ِمۡنُه َشۡي ٔٗ

وامُلَوثِِّقني،  الَكَتَبِة  وَنْصِب  والتَّْوثِْيِق،  الكتابة  مرشوعيَّة  عىل  دليٌل  فاآليُة 
َسّدًا حلاجة الناس، وِحْفظًا حلقوقهم، وَمنْعًا للتََّجاُحِد بينهم))).

نَِّة . ) أنَّ النبيَّ  كتب ُكُتبًا كثريًة مشهورًة، َطَفَحْت هبا كتُب السُّ
وَمَواثِْيِقِه  وُمَواَدَعاتِه،  وُعُهْوِدِه  اِئِه،  ورِشَ َبْيِعِه  يف  والتاريخ،  رْية  والسِّ واألثر 

وُصْلِحِه؛ منها:

وثيقُة املدينة املشهورة بني املهاجرين واألنصار وبني اليهود))).

وإن اختلفوا، هل هو واجٌب أم مندوٌب، واجلمهوُر وهو احلقُّ إن شاء اهللُ أنَّه مندوٌب   (((
وليس بواجٍب. انظر: جامع البيان ))/)7(؛ أحكام القرآن، ابن العريب ))/7))(؛ 
))/7)7-9)7(؛  العظيم  القرآن  تفسري  ))/)))-)))(؛  القرآن  ألحكام  اجلامع 

أضواء البيان ))/06)-)))(؛ املنهج الفائق )ص 9-))(.
املنهج  )0)/68)(؛  املبسوط  ))/08)-09)(؛  اجلصاص  القرآن،  أحكام  انظر:   (((

الفائق )ص ))-))(.
))/8))-)))(؛  األثر  عيون  ))/)0)-)0)(؛  هشاٍم  البن  النبوية  السرية  انظر:   (((

جمموعة الوثائق السياسية يف العهد النبويِّ واخلالفة الراشدة )ص )-7(.
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ووثيقُة صلح احلَُدْيبَِيِة بينه وبني املرشكني))).

ُ هلم ما جيُب عليهم  وكتبه إىل األَُمِم وامللوك يدعوهم إىل اإلسالم، وُيَبنيِّ
جتاه دعوته، وما عليهم إن رفضوها))).

وكتابه باألَماِن إىل أهل َنْجَراَن مع خالد بن الوليد))).

بن  الُزَبرْيُ  منهم:  ألصحابه؛  كثريًة  كتبًا  اإِلْقَطاع  يف    وَكَتَب 
، ريض  اِريُّ الدَّ ، ومَتِْيٌم  َثْعَلَبَة اخلَُشنِيُّ ، وأبو  امُلَزيِنُّ ام، وبالُل بن احلارث  الَعوَّ

اهللُ عنهم أمجعني))).

ى  اْشرَتَ َما  ))َهَذا  فيه:  كتابًا    خالٍد  بِن  اِء  للَعدَّ   وكتب 
ِمَن  امُلْسِلِم  َبْيَع  َهْوَذَة؛  بِن  َخالِِد  بِن  اِء  الَعدَّ ِمَن    اهللَِّ  َرُسوُل  ٌد  حُمَمَّ
َقُة  ِ َوالرسَّ َنا  الزِّ الَغاِئَلُة:  َقَتاَدُة:  َقاَل  َغاِئَلَة((.  َواَل  ِخْبَثَة،  َواَل  َداَء،  اَل  امُلْسِلِم، 

َواإِلَباُق))).

والُكُتِب،  الَوْحي،  لكتابة  الكرام  صحابته  من  كَتَبًة    َذ  واختَّ
وامُلَعاَهَداِت، وامُلَداَينَاِت، وامُلَعاَماَلِت)6).

أخرجها اإلماُم مسلٌم يف صحيحه )ص )79(، ح ))78)(.  (((
انظر: صحيح البخاريِّ )ص ))7(، ح )))))، ))))(؛ زاد املعاد ))/9))(.  (((

انظر: األموال أليب عبيد ))8)-)8)(.  (((
انظر: األموال، أبو ُعَبْيٍد )ص )))-)6)(؛ األموال، ابن َزْنَجَوْيه )ص )/6))(.  (((

أخرجه البخاريُّ تعليقًا بصيغة اجلزم يف صحيحه )ص )))(، كتاب البيوع، باب إذا   (((
بنيَّ البيعان ومل يكُتاَم ونصحا. والرتمذيُّ يف اجلامع الصحيح ))/0))(، ح )6)))(. 
املصابيح  مشكاة  يف  األلباينُّ  نه  وحسَّ  .)((((( ح   ،)((( )ص  سننه  يف  ماجه  وابُن 

))/868(، ح ))87)(.
)8)-)8)(؛  )ص  واإلرشاف  التنبيه  7))-8))(؛  )ص  القضاعي  تاريخ  انظر:   (6(

ختريج الدالالت السمعية )ص )7)-90)(؛ الفكر السامي )ص ))-))(.
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مرشوعيَّة  عىل  تدلُّ    النبيِّ  ُسنَّة  من  كلُّها  األحاديُث  فهذه 
التوثيق وكتابة البيوع والرشوط والعقود واملعاهدات ونحوها))).

( .  النبيِّ  عهد  من  املسلمني  عمُل  جرى  حيث  اإلمجاع: 
وامُلعاَمالِت  الَوَثاِئِق  كتابة  عىل  خالٍف  بغري  بعدهم  ومن  الراشدين  وعهد 

وط؛ حَكى اإلمجاَع عىل هذا غرُي واحٍد من أهل العلم))). ُ والرشُّ

حقوقهم . ) ِحفِظ  يف  الناس  حاجة  فإنَّ  والنََّظِر؛  املعقول  حيث  من 
إالَّ  َيَتَأتَّى  ال  كاماًل،  ِحْفظًا  ومعاهداهتم،  عقودهم  وصيانة  ومعامالهتم، 
ًة، وهذا  ًة كاَنْت أم َخاصَّ وَرِة َعامَّ ُ ُل َمنِْزَلَة الرضَّ بالكتابة العادلة، واحلَاَجُة ُتنَزَّ

يدلُّ عىل مرشوعيَّة التوثيق والكتابة))).

انظر: املبسوط )0)/68)(.  (((
انظر: املبسوط )0)/68)(؛ روضة القضاة ))/)))(؛ خمترص الفتاوى املرصية )ص   (((

)60(؛ الطرق احلكمية )ص )7)(.
انظر: املبسوط )0)/68)(؛ األشباه والنظائر، السيوطي )ص 7))(.  (((
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الثالثة املسألة 
أمهيَّة وفوائد والية التوثيق

)العدالة - علم الرشوط(
وط أمهيٌَّة ُعَظمى، ومكانٌة ساميٌة بني علوم  للتَّوثِْيق أو الَعَدالِة وعلم الرشُّ

الرشيعة، أشار أهُل العلم إىل جوانب عديدٍة منها:

َخيِسُّ احلَنَِفيُّ )90)هـ(،  ْ قال اإلماُم أبو بكر حممد بن أمحد بن َسْهٍل الرسَّ
وِط من آكِد العلوم وأعظِمها َصنَْعًة«))). ُ : »ِعْلُم الرشُّ

»علم   : )9))هـ(،  امَلالِِكيُّ  َديِفُّ  الصَّ ُمِغْيٍث  بن  أمحُد  اإلماُم  وقال 
ْوَقُة،  والسُّ احِلَرِف،  والفقهاُء، وأهُل  امللوُك،  إليه  يلجُأ  الَوَثاِئِق علٌم رشيٌف، 
بقوله،  ويرضون  يديه،  بني  ويتحاكمون  إليه،  يمشون  كلُّهم  َواُد؛  والسَّ
عن  هبا  خُيِلُّ  وال  مرتبتها،  عىل  منهم  َطَبَقٍة  كلَّ  فُينِْزُل  فعله؛  إىل  ويرجعون 

منزلتها«))).

َباطِيُّ املالكيُّ )0)7هـ(،  ي عيلُّ بن حممد بن عيلٍّ الرِّ وقال اإلماُم ابُن َبرِّ
فًا وَفْخرًا اْنتَِحاُل أكابر التابعني هلا، وقد كان  : »كفى بعلم الَوَثاِئِق رَشَ
وبعَدُه. ويف صحيح    النبيِّ  يكتبوهنا عىل عهد    َحاَبُة  الصَّ
بني  احلَُدْيبَِيِة  يوَم  ْلَح  الصُّ كَتَب    طالٍب  أيب  بن  عيلَّ  أنَّ  وغريه:  مسلٍم 

.(((» َِّيَدي النَّبِي

املبسوط )0)/67)(.  (((
ْييِسُّ يف املنهج الفائق )ص ))(. نقله عنه الَوْنرَشِ  (((

ْييِسُّ يف املنهج الفائق )ص ))(. واحلديث أخرجه مسلٌم يف صحيحه  نقله عنه الَوْنرَشِ  (((
)ص )79(، ح ))78)(.
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)799هـ(،  املالكيُّ  َفْرُحْوَن  بن  حممد  بن  عيل  بن  إبراهيُم  اإلماُم  وقال 
عىل  حتتوي  َمنِْيَفٌة،  عاليٌة  وبَِضاَعٌة  رشيفة،  جليلٌة  ِصنَاَعٌة  »فهي   :
وأمواهلم،  املسلمني  دماِء  وحفظ  الرشعيَّة،  القوانني  عىل  الناس  أمور  ضبط 
واالطِّاَلع عىل أرسارهم وأحواهلم، وجُمَاَلَسِة امللوك واالطِّاَلِع عىل أمورهم 
ناعة ال يناُل أحٌد ذلك، وال يسُلُك هذه املسالِِك«))). وعياهلم، وبغري هذه الصِّ

 : )))9هـ(،  ْييِسُّ  الَوْنرَشِ حييى  بن  أمحُد  الَعبَّاِس  أبو  اإلماُم  وقال 
إَِناَفًة وَخَطرًا، إذ هبا  َقْدرًا، وأعالَها  العلوِم  الَوَثاِئِق من أَجلِّ  »اعلم أنَّ علم 
معانيها  َيت  ُسمِّ ولذا  هبا؛  وُيَتَوثَُّق  ِقْيِق،  الرَّ من  احلُرُّ  ويَتَميَُّز  احلقوُق،  تثُبُت 
اهلل  كتاب  يف  ولواحقها  ماهتا  مقدِّ من  كثرٍي  إىل  اإلشاَرُة  وقعت  وقد  ِوَثاقًا، 

.(((»

ُص أمهيَُّة هذا العلم الرشيف وفوائده يف األمور التالية)3(: وتتلخَّ

ما فيه من االستجابة هلل تعاىل ولرسوله ، وهذا من أعظم . )
يف  بينهم  فيام  والتَّوثِْيق  الكتابة  إىل  املسلمني  اهللُ  أرشَد  فقد  وأجلِّها؛  األمور 
  ُسنَُّتُه  وَجَرت  البقرة.  سورة  أواخر  من  املشهورتني  ْيِن  الدَّ آيَتي 

الثَّابَِتُة املشهورُة عنه بالكتابة والتَّْوثِْيق.

تبرصة احلكام ))/00)(.  (((
املنهج الفائق )ص ))(.  (((

انظر: املبسوط )0)/68)(؛ الرشوط وعلم الصكوك )ص ))-))(؛ تبرصة احلكام   (((
الرشيعة  العقاري يف  التوثيق  بعدها(؛  )) وما  الفائق )ص  املنهج  ))/00)-)0)(؛ 

)ص 0)-))(؛ مقدمة حتقيق املنهج الفائق )ص 8)-0)(.
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( . ُ أنَّ يف التَّْوثِْيِق إْصاَلحًا للعقود عند التَّعاُقِد، وَنْفيًا للفساد عنها؛ فُيَبنيِّ
َة إذا أراد الكتابة بالعدل، وَيُردُّ عنها أْوُجَه الفساد  حَّ ُق للُمَتَعاِقَدْيِن الصِّ امُلَوثِّ

من رشٍط أو غريه.

التي . ) الَوَثاِئِق  تلك  إىل  ُجوع  الرُّ عند  واخلُُصوَمِة  امُلنَاَزَعِة  َقْطُع  وفيه 
ُكتَِبْت بالعدل؛ ذلك أنَّ الوثيقَة املكتوبة تكون كاحلََكِم بينُهام، يرِجَعاِن إليها 
َخْشَيَة  للتََّجاُحِد  وَمنْعًا  بينهام،  والِفْتنَِة  النِّزاع  لدرء  فتكوُن سببًا  عند احلاجة، 

والقضاء. الَفِضْيَحِة 

أنَّ التوثيَق سبٌب للدخول يف املعامالت والبَِياَعاِت عىل َبيِّنٍَة واحتياٍط، . )
ٍز من احلرام والفساد. رُّ وحَتَ

َعت . ) وِط من معرفة األسباب التي رُشِ ما حيصُل يف التَّْوثِْيِق وبيان الرشُّ
النِّكاح  مسائل  يف  وامَلَوانِع  األَْنَساِب  ومعرفة  والبيوع،  املعامالت  ألجلها 

واملواريث.

أمر اهلل تعاىل بحفظه، وهنى . 6 الذي  املال  بالتَّوثِْيِق من حفظ  ما حيصُل 
فاع  اكتسابه واملحافظة عليه، والدِّ املعلومة يف  الوسائل  عن إضاعته، ورشع 

عنه وصيانته.

ِه . 7 حقِّ استيفاء  يف  احلق  لصاحب  َمْأنِْينَِة  الطُّ من  التَّْوثِْيِق  يف  حيصُل  ما 
وثُبوتِه، وَرْفِع االْرتَِياِب واالْشتَِباه عند امُلنَاَزَعِة والتََّجاُحِد والنِّْسَياِن والَغْفَلِة.
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الرابعة املسألة 
نشأة والية التوثيق )العدالة - علم الرشوط(

بالقضاء وصلتها 
وِط مع بداية ظهور اإلسالم،  ُ امُلَعاَهَداِت والرشُّ التَّوثِْيِق وكتابة  ظهر فنُّ 
ْسِميِّ كغريه من الواليات التي قامت  وإن مل يتَِّخذ طابَع الِوالََيِة والعمل الرَّ
أنَّ  سبق  فقد  إليها؛  اِعَية  الدَّ الواِضَحِة  احلاجِة  بحسب  اإلسالم  صدر  يف 
قوله  يف  هلم  ورَشَعُه  والكتابة،  التَّوثِْيِق  إىل  املسلمني  أرَشَد  الكريم  القرآن 
فَٱۡكُتُبوهُۚ  َسّمٗ  َجٖل مُّ

َ
أ إَِلٰٓ  بَِديٍۡن  تََدايَنُتم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ تعاىل: ﴿َيٰٓ

َوۡلَۡكُتب بَّۡيَنُكۡم َكتُِبۢ بِٱۡلَعۡدِلۚ﴾ ]البقرة: )8)[.
وأنَّ النبيَّ  أرَشَد يف ُسنَّتِِه القوليَّة والِفْعِليَِّة إىل الكتابة والتَّوثِْيِق 

وِط، وغريها))). ُ يف امُلَعاَماَلِت، وامُلَعاَهَداِت، والرشُّ
وقد أشار اإلماُم القايض أبو عبد اهلل حممد بن َساَلَمة بن جعفر الِقَضاِعيُّ 
وامُلَوثِِّقني  الَكَتَبَة  ََذ  اختَّ من  ُل  أوَّ هو  النبيَّ  أنَّ  إىل    ))))هـ(  افِِعيُّ  الشَّ
ُمَعيَّنٍَة؛  باختصاصاٍت  ُهم  وخصَّ الُكتَّاِب  من  مُجَْلًة  ََذ  اختَّ حيث  اإلسالم؛  يف 
الُعُهوَد  يكُتُب  وبعُضُهم  واألمم،  للملوك  الُكُتَب  يكتُب  بعُضُهم  فكان 
قال:  ثم  ونحوها؛  واملعامالت  ُيْوَن  الدُّ يكتُب  وبعُضُهم  ْلِح،  الصُّ ومواثِْيَق 
امُلَداَينَاِت  يكُتَباِن   ) َبِشرْيٍ ابن  ُنَمرْيٍ )أو  ُشْعَبَة، واحلَُصنْيُ بن  ُة بن  امُلِغرْيَ »وكان 

وامُلَعاَماَلِت«))).

انظر: ختريج الدالالت السمعية )ص 87)-89)(؛ ما سبق يف املسألة الثانية من هذا   (((
البحث.

تاريخ القضاعي )ص 7))-8))(. وانظر: املبسوط )0)/68)(؛ التنبيه واإلرشاف   (((
))8)-)8)(؛ املنهج الفائق )ص ))-))(؛ ختريج الدالالت السمعية )ص 88)-

.)(89
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وبعد أن اتََّسَعْت الدولُة اإلسالميَُّة، وكُثَرت ُمعاَماَلُت الناس وعقوُدُهم، 
فاشَتَهَرْت  والكتابة،  التَّوثِْيِق  إىل  احتاجوا  اُحُدُهم،  وجَتَ ُمنَاَزَعاهُتُم  وظهرت 
ويكتبون  وُمَعاَماَلهِتِم،  ُمَداَينَاهِتِْم  للناس  ُيَوثُِّقون  كانوا  الذين   ، التَّابِِعنْيَ بني 
هلم ُعُقوَدُهم ورشوَطُهم بدون مقابل ِحْسَبًة هلل تعاىل. وجاء يف كتب التاريخ: 
أنَّ من فقهاء التابعني يف املدينة َخاِرَجَة بَن َزْيِد بن َثابٍِت؛ وَطْلَحَة بَن َعْبِد اهلل 
بني  امَلَواِرْيَث  وَيْقِساَمِن  قوهلام،  إىل  الناُس  وَينَْتِهي  ُيْسَتْفَتَياِن،  كانا  َعْوٍف،  بن 
ْور والنَّْخِل واألموال، ويْكُتَباِن الَوَثاِئَق للناس، بغري ُجْعٍل))). أهلها من الدُّ

ثمَّ احتاَج الُقَضاُة بعد ذلك إىل التَّوثِْيِق والتَّْدِوْيِن ألحكامهم حني أنكر 
التُِّجْيبِيِّ  ِعرْتٍ  بن  ُسَلْيِم  السابقة؛ كام حصل يف عهد  بعُض اخلصوِم األحكام 
))7هـ( قايض مرص يف عهد معاوية بن أيب سفيان )60هـ(، حني أمر كاتَبه 
حكم  قد  كان  خصوٍم  بني  مرياٍث  توزيع  قضيَّة  يف  الثاين  حكَمُه  َل  ُيَسجِّ أن 
إليه  ورجعوا  احلكَم،  وجتاحدوا  وتناكروا،  اختلفوا  ثمَّ  ًة،  ُمدَّ فغابوا  بينهم، 
اِئِمني  الدَّ ُهوِد  الشُّ أسامء  لتدوين  كذلك  واحتاجوا  بينهم)))،  الفصل  يطلبون 
طوياًل  يمكُثُوَن  الشهود  هؤالء  فكان  القضاء،  جملس  يف  ذوهم  اختَّ الذين 
من  وديوانه  القايض  جملس  يف  ُيْكَتُب  ما  عىل  وَيطَِّلُعوَن  القضاء،  جملس  يف 
ُيامِرُسوهنا  وجَعلوا  الكتابة،  ِحْرَفَة  فَتَعلَُّموا  اخلُُصوِم،  بني  واألَحكام  الَوَثاِئِق 
وط  خارج جملس القضاء، فيكتبون للناس ما حيتاجون إليه من الوثائق والرشُّ

60(؛  )ص  الفقهاء  طبقات  )7)(؛  )ص  قريٍش  نسب  كتاب  انظر:  أجٍر.  بغري  أي:   (((
ختريج الدالالت السمعية )ص )9)(.

)ص  والتاريخ  الرشيعة  يف  احلكم  نظام  09)-0))(؛  )ص  والقضاة  الوالة  انظر:   (((
6))(؛ تاريخ القضاء يف اإلسالم، عرنوس )ص 8)(.
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العقارات والبيع والوقف واهِلَبِة والوِصيَّة والنِّكاح والوكاالت  والعقود يف 
ونحوها))).

ُكتَّاُب  أو  الُعُدوُل،  هلا هؤالء  ص  وبرزت، وخَتصَّ الوظيفة  فظهرت هذه 
لدى  دائمني  شهودًا  األصل  يف  ُتهم  ُمِهمَّ كانت  الذين  وِط،  ُ والرشُّ الَوَثاِئِق 
يزداُد  عدُدهم  وصار  التَّْوثِْيِق،  ِمْهنََة  ُياَمِرُسوَن  أصبحوا  م  أهنَّ إالَّ  القايض، 
امَلَصاطَِب،  ى  ُتَسمَّ دكاكنُي  وهلم  هذا،  عمِلِهم  من  َيْرَتِزُقوَن  وكانوا  يومّيًا، 
وِط  ُ الرشُّ وكتابة  التَّوثِْيِق  َأعامل  وَن  وُيَبارِشُ فيها،  الُعُدوِل، جيلسون  ِساَمَط  أو 
والُعُقوِد بني الناس يف خمتلف تعامالهتم وعقودهم، الذين كانوا يقِصُدوهَنم 
هلذه الغاية، ولكنَّ عملهم يف هذه الفرتة كان ُمسَتِقالًّ عن القضاء، بعيدًا عن 

وظائف الدولة ووالياهتا النِّظاميَّة))).

من  رسميًَّة  وظيفًة  الوظيفُة  هذه  أصبحت  اهلجريِّ  الرابع  القرن  ويف 
املغرب  بالد  يف  واضح  بشكٍل  بَرَزت  ما  وأكثر  ووالياهتا،  الدولة  وظائف 
وا هبا اهتاممًا واضحًا تأليفًا وتطبيقًا، وكانت  اإلسالميِّ واألندلس، فقد اهتمُّ

َة الوَثاِئِق أو الَعَداَلِة))). ى عندهم: ُخطَّ هذه الوظيفُة ُتَسمَّ

انظر: حسن املحارضة ))/)))(؛ التنظيم القضائي، د. سعود آل دريب )ص 6))-  (((
7))، 8))(؛ نظام احلكم يف الرشيعة والتاريخ )ص )7)-)7)(.

يف  احلكم  نظام  ))/)))(؛  املحارضة  حسن  ))/8))(؛  خلدون  ابن  مقدمة  انظر:   (((
الرشيعة والتاريخ )ص )7)-)7)(؛ علم الرشوط )ص 0)(.

ابن خلدون ))/7))(؛ نظام احلكم يف  لة ))/)6، 66)(؛ مقدمة  الصِّ انظر: كتاب   (((
الرشيعة والتاريخ )ص 0))(.
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وبيان   ، الَفنِّ هذا  يف  بالتأليف  العلم  وأهل  الفقهاِء  اهتامُم  بدأ  هنا  ومن 
بعلم  ُيْعَرُف  فيام  ه  َتوالَّ ملن  ينبغي  وما  وآدابه،  ورشوطه  ومسائله،  أحكامه 

وط أو العقود))). ُ التَّوثِْيِق أو الرشُّ

وتنظيمهم  ام  احلُكَّ ونظر  العرص  طبيعة  حسب  الوظيفُة،  هذه  وصارت 
نائبًا  امُلَتَويلِّ هلا  وُيَعدُّ  القضاء  ُمْسَتِقلًَّة عن  ًة تكوُن  مرَّ فيه؛  الرشعيَّة  للواليات 
معامالهتم  يف  الناس  بني  وِط  والرشُّ والُعُقوِد  الَوَثاِئِق  كتابة  يف  القايض  عن 
ُمْسَتَفاَدًة  ُجزِئيًَّة  واليًة  تكوُن  ًة  ومرَّ األغلُب.  األكثُر  هو  وهذا  ومسائلهم، 
كال  ويف  القايض،  أعوان  من  هلا  امُلَتَويلِّ  وُيَعدُّ  عمله،  يف  داخلًة  القايض،  من 
لة الوثيقة بني هذه الوالية وبني  احلالتني كان القايض يف الغالب -نظرًا للصِّ
د من  ُب ُكتَّاَب الوَثاِئِق ليتأكَّ عمل القايض- ُيرِشُف عىل والية التَّوثِْيِق، ويَتَعقَّ

ع))). ُمَطاَبَقتِها ألحكام الرشَّ

بالقضاء،  املتعلِّقة  األمور  ونظَّمت  العثامنية،  الدولة  جاءت  وحني 
العدل؛  كاتب  ى:  ُيَسمَّ ما  َأْوَجَدت  النِّظاميَُّة،  املحاكُم  فيها  وظهرت 
واالتِّفاقيات،  واملبايعات،  الرشكات،  كعقود  ة؛  التِّجاريَّ املعامالت  لتسجيل 

والوكاالت ونحوها))).

وقد رسد املؤلفات والرسائل يف هذا الفن، وبنيَّ أحواهلا كلٌّ من: الباحث حممد بن عبد   (((
اهلل العامر يف رسالته: علم الرشوط يف الفقه اإلسالمي )ص ))-8)(. والباحث عبد 

ْييِسِّ )ص ))-0)(. الرمحن األطرم يف مقدمته لتحقيق املنهج الفائق للَوْنرَشِ
يف  اإلحكام  ))/8))(؛  خلدون  ابن  مقدمة  )))-)))(؛  )ص  قرطبة  قضاة  انظر:   (((
))/00)-)0)(؛  احلكام  تبرصة  70)-76)(؛  )ص  األحكام  عن  الفتاوى  متييز 
-(( )ص  وأحكامه  التوثيق  )9)-)0)(؛  )ص  والتاريخ  الرشيعة  يف  احلكم  نظام 

.)8(-7( ،(8
انظر: التنظيم القضائي، د. آل دريب )ص )9)(؛ التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي   (((

)ص 8))(.
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املسألة اخلامسة
رشوط وآداب والية التوثيق )العدالة - علم الرشوط(

عليها  يكون  أن  ينبغي  التي  واآلداب  وط  الرشُّ ببيان  كثريًا  الفقهاُء  اهتمَّ 
قاله  ما  امُلَوثِِّق وصفاته  رأيُت من رشوط  ما  وأكمُل  العدل(،  )كاتب  امُلَوثُِّق 
)79)هـ(،  الَغْرَناطِيُّ  الرمحن  عبد  بن  أمحد  بن  إبراهيم  إسحاٍق  أبو  اإلماُم 
جيز  مل  منها  واحدٍة  عن  َعِري  متى  ِخَصاٍل،  عرُش  امُلَوثِِّق  يف  »ُيعَترَبُ   :
بصريًا،  سميعًا،  للمعايص،  جُمَْتنِبًا  عاقاًل،  مسلاًم،  يكون  أن  وهي:  يكتبها  أن 
 ٍ اًم، َيِقظًا، عاملًا بفقه الَوَثاِئِق، ساملًا من اللَّْحِن، وأن تصُدَر عنه بخطٍّ َبنيِّ ُمَتَكلِّ
حُمَْتِمَلٍة وال جمُهوَلٍة. ولك أن تقول:  َبيِّنٍَة غري  ُيْقَرُأ برسعٍة وُسُهوَلٍة، وبألفاٍظ 
عدالً؛  املعايص:  واجتناب  واإلسالم،  العقل،  ِعَوَض  فتجعل  ِخَصاٍل،  ثامُن 
إالَّ  ذلك  يفعل  وال  َغاِئر،  الصَّ وتَوقِّي  الكبائر،  اجتِنَاُب  العدالة:  َحدَّ  ألنَّ 

مسلٌم عاقٌل«))).

ِسْيِل)))؛ ألهنَّا صناعُة إنشاٍء، فقد َيِرُد عليه  ْ »وزاد غريُه: أن يكون عاملًا بالرتَّ
ما مل ُيْسَبق بمثاله وال َحَذى عىل فَِعالِه، وكذلك ينبغي أن يكون لديه حظٌّ من 
)األوصاف(،  َياِت  والشِّ النُُّعوِت  ومعرفة  والعَدِد،  الفرائض،  وعلم  اللُّغة، 

َجاِج«))). وأسامء األعضاء والشِّ

ُط يف القايض من  ُط يف كاتب الَوَثائِِق ما ُيْشرَتَ ه ُيْشرَتَ ونصَّ بعُضُهم عىل أنَّ
ُق  فامُلَوثِّ القايض؛  وعمل  التَّوثِْيِق،  والية  بني  الوثيقة  للعالقة  نظرًا  رشوٍط؛ 

الوثائق املخترصة )ص 80-79(.  (((
اآلداب واألحوال  إليه، من حيث  الكاتب واملكتوب  فيه أحوال  ُيذكُر  ِسْيُل: علٌم  الرتَّ  (((

ة املالئمة لكلِّ طائفٍة. انظر: مفتاح السعادة ))/8))(. واالصطالحات اخلاصَّ
ْييِسُّ عن بعض علامء املالكيَّة، يف املنهج الفائق )ص )6-)6(. نقله الَوْنرَشِ  (((
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وِط بني الناس؛ وهي:  ُ نائٌب عن القايض يف التَّوثِْيقات وكتابة العقوِد والرشُّ
ُكوَرُة،  والذُّ والعدالُة،  والفقُه،  والعلُم  ُة،  واحلُِريَّ والبلوُغ،  والعقُل  اإلسالُم، 
وُحْسِن  الرأي  وَجَزاَلِة  الوَرِع  رشط  إىل  إضافًة  والنُْطُق،  والبرُص،  مُع،  والسَّ

ْبِط))). الضَّ

ُتها هي أدلُة رشوط القايض املعروفة. وهذه الرشوط أدلَّ

فات  الصِّ من  جمموعًة  العلم  أهُل  ذكر  فقد  وط،  ُ الرشُّ هذه  جانب  وإىل 
واآلداب التي ُيْسَتَحبُّ أن َيَتَحىلَّ هبا امُلَوثُِّق؛ منها)2(:

ِّ والَعَلِن، والنَِّصْيَحِة . ) التََّحيلِّ باألمانة والعلم وتقوى اهلل تعاىل يف الرسِّ
َمُه اهلل سبحانه. تهم، وأن يكتب كام علَّ لوالة املسلمني وعامَّ

وِعَلاًل، . ) وأحكامًا،  فقهًا،  وِط؛  ُ والرشُّ الَوَثاِئِق  بعلوم  علاًم  حُيِْيَط  أن 
وَطراِئَق، يف القديم واحلديث.

وِهَجاًء . ) َرْساًم  اخلَطِّ  حسَن  َمْفُهْوَمَها،  العبارة  واضَح  يكون  أن 
ووضوحًا، حتَّى ال ُيدِخَل يف ألفاظ الوثيقة إْشَكاالً وخطًأ.

األحكام  عىل  احلكام  مسعفة  69-70(؛  )ص  للخصاف  القايض  أدب  رشح  انظر:   (((
))/00)-)0)(؛  احلكام  تبرصة  9)(؛  )ص  احلكام  معني  ))/)9)-0))(؛ 
))/7))(؛  القاص  ابن  القايض،  أدب  ))/60-)6(؛  املاوردي  القايض،  أدب 
اجلامعة  جملة  التوثيق،  والية  )))/89)(؛  الفتاوى  جمموع  )))/))-))(؛  املغني 
اإلسالمية، العدد )0))(، )ص )7)-)8)(؛ التوثيق وأحكامه )ص )))-0))(.

القرآن  تفسري  ))/)))(؛  القرآن  ألحكام  اجلامع  اآلداب:  هذه  استخالص  يف  انظر   (((
بعدها(؛  وما   8( )ص  الفائق  املنهج  ))/00)(؛  احلكام  تبرصة  ))/8)7(؛  العظيم 
املقنع  رشح  املبدع  ))/8)-9)(؛  العقود  جواهر  )0/8))(؛  املحتاج  هناية 

)0)/))(؛ هناية األرب يف فنون األدب )9/)(؛ املدخل، ابن احلاج ))/)6)(.
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وتصاريفه، . ) الكالم  معاين  به  يفهُم  ما  والعربية  النَّحو  من  يتعلَّم  أن 
وإشاراته وبالغته وإجيازه ونحو ذلك.

أالَّ ختتلف أقالُمه وخطوُطُه وأوضاُعه خوفًا من التَّزِوْيِر.. )

وحُيِْكَم . 6 ألفاظها،  د  ليتفقَّ منها  فرغ  إذا  ِمَرارًا  وثيقته  يف  النظر  ُيِعيد  أن 
فصوهلا وعباراهتا.

قدر . 7 وهَلََجاهِتِم  وألفاَظُهم  وأعَراَفُهم  البلد  أهل  اصطالَح  يعِرَف  أن 
نَْعَة التي يكتب فيها وما يتعلَُّق هبا. امُلْسَتَطاِع، والصَّ

أن يستويف يف الوثيقة مجيع ما يلزُم إليضاحها، وَدْفِع اللَّْبِس عنها، من . 8
األسامء، والشهود، والتواريخ، واألمكنة، ونحو ذلك.

لوقوع . 9 َحْساًم  امُلَتَشاهِبَة؛  والكلامت  األعداد  بني  خطِّه  يف  ُيَميَِّز  أن 
اإلهْبَاِم، وَتْوفَِيًة لوجوه اإِلْفَهاِم، وَرْفعًا ألسباب اخِلَصام.

نْي ونحوهم، وال . 0) ُهوِد وامُلَزكِّ أن ُيَميَِّز بني اخلصوم واألطراف، والشُّ
يتكلَُّم مع أحٍد منهم إالَّ يف القضايا املعروضة لديه.

ل فيها، حتَّى يسمع من مجيع األطراف . )) أن يتأنَّى يف الكتابة وال يَتَعجَّ
والشهود ومن له ِصَلٌة بالقضيَّة.

والشهود . )) اخلُُصوم  مع  وخطابه  كالمه  يف  األدب  َحسَن  يكون  أن 
واصفًا  مناِزهَلُم،  اهم  إيَّ ُمنِْزالً  الناس،  مقاديَر  عارفًا  القضيَّة،  وأطراف 
األلفاظ  من  ُيناِسُبُه  بام  الَوثِْيِقة  يف  وكتابته  معه،  خطابه  يف  منهم  واحٍد  ُكلَّ 

واأللقاب.
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واخِلَداِع . )) الِغشِّ  بعيدًا عن  ْيَرِة،  ِ الرسَّ َنِقيَّ  ْهَجِة،  اللَّ َصاِدَق  يكون  أن 
والتَّْدلِْيِس والطََّمِع فيام يف أيدي الناس.

أن يكون حافِظًا ألرسار الناس، ساتِرًا لَعْوَراهِتِم، بعيدًا عن غيبتهم . ))
واإلرضار هبم بأيِّ وجٍه كان.

وثْيَقًة  تكون  حتَّى  امُلَوثُِّق  يكتُبها  التي  الَوثِْيِقة  يف  العلم  أهُل  اشرتط  كام 
ها إمجاالً ما ييل))): وِط أمهُّ رشعيًَّة حُيَْتجُّ هبا، مجلًة من الرشُّ

إصدار . ) يف  له  مأذوٍن  رشعيٍَّة،  والية  صاحب  من  الوثيقة  تصدر  أن 
الوثائق الرشعيَّة.

بتوقيعه هو . ) َعها  وُيَوقِّ  ، لنِْيَ امُلَعدَّ الثَِّقاِت  ُهوَد  الشُّ الوثيقِة  ُيْشِهَد عىل  أن 
تَِمَها بختمه. هود، وخَيْ والشُّ

باملتعاقدين، وامُلَتَعاَقد عليه، . ) الكامل  التعريف  ُمْشَتِمَلًة عىل  أن تكون 
ينفي اجلهالة،  ُل؛ تعريفًا وبيانًا  الِعَوُض احلالُّ منه واملَؤجَّ فيها  ُمَبيَّنًا  والثََّمِن، 

ويقطع النِّزاع، وُيِفيُد يف االحتجاج.

ُتِزْيُل . ) أن تكون مكتوبًة بخطٍّ سليٍم واضح، وعبارٍة رصحيٍة مفهومة، 
عنها الَوْهَم واالْلتَِباَس واالْشتَِباَه واالْحتاَِمَل ونحو ذلك.

اَمنات لكلِّ واحٍد . ) وط والضَّ ُ أن تكون مشتملًة عىل ُكلِّ احلقوق والرشُّ
من امُلَتَعاِقَدْيِن، بام حيفُظ احلقوق، ويقطُع النَِّزاَع، ويمنَُع اجلُُحوَد والنُّْكَراَن.

تبرصة  )0)/69)-70)(؛  املبسوط  ))(؛  )ص  الصكوك  وعلم  الرشوط  انظر:   (((
علم  يف  مذكرات  90)-98)(؛  )ص  القضائية  األصول  ))/00)-)0)(؛  احلكام 
التوثيق )ص 9)-8)(؛ علم الرشوط )ص )9)-06)(؛ والية التوثيق، جملة اجلامعة 
اإلسالمية، العدد )0))(، )ص )8)-90)(؛ التوثيق وأحكامه )ص 77)-90)(.
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ف الذي ُكتَِبت ألجله، . 6 َة التَّرَصُّ نًَة ما ُيِفيُد ِصحَّ أن تكون الوثيقُة ُمَتَضمِّ
ونفاذه ولزومه، خاليًة من ُكلِّ ما ُيْفِسُدُه وُينَاِقُضُه.

)وغريه . 7 التََّعاُقِد  أو  املعاملة  تاريخ  عىل  ُمْشَتِمَلًة  الوثِْيَقُة  تكون  أن 
والشهر  اليوم  بذكر  باملوضوع(،  املتعلِّقة  األخرى  ة  وريَّ الرضَّ التواريخ  من 

والسنة، ومكان صدورها؛ دفعًا لالشتباه والتزوير واالْلتَِباِس.
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السادسة املسألة 
كتابة العدل )والية التوثيق( يف النظام السعودي

اململكة  يف  وتشكيالهتا  الرشعية  املحاكم  أوضاع  بشأن  نظاٍم  أول  صدر 
َص  يف شهر صفر سنة )6)))هـ(؛ باسم )نظام تشكيالت املحاكم(، وُخصِّ
الفصل الرابع منه لُكتَّاب العدل. وبعد اثنني وعرشين يومًا صدر أوُل نظاٍم 
العدل  بُكتَّاب  يتعلَّق  ما  كلَّ  نظَّمت  مادة،  ثالثني  يف  العدل  لُكتَّاب  ُمْسَتَقلٍّ 

يومها؛ من رشوٍط وتعينٍي واختصاٍص ومهامٍّ ونحو ذلك.

مسئوليات  تركيز  نظاُم  صدر  )7)))هـ(  سنة  من  م  حمرَّ شهر  ويف 
تسٍع  يف  العدل،  لُكتَّاب  منه  السادس  الباب  ص  وُخصِّ الرشعي،  القضاء 
لت تفصياًل واضحًا يف عمل ُكتَّاب العدل وصالحيَّاهتم  وعرشين مادًة، فصَّ

واختصاصاهتم، وبيان ما يتعلَّق بأعواهنم وَأْوَراِقِهم.

العدل يف  لُكتَّاب  ُمْسَتِقلٌّ  نظاٌم  ويف شهر شعبان سنة ))6))هـ( صدر 
عٍة عىل مخسة فصوٍل؛ األول يف كتاب العدل. والثاين  ثامٍن وأربعني مادًة، موزَّ
العدل.  كتاب  رسوم  يف  والثالث  وصالحياهتم.  وواجباهتم  وظائفهم  يف 
ٍة.  عامَّ أحكاٍم  يف  واخلامس  العدل.  كتاب  رسوم  من  امَلْعُفوِّ  بيان  يف  والرابع 

وقد استفاد هذا النظام من األنظمة السابقة.

مسئوليات  تركيز  نظام  إصدار  أعيد  ))7))هـ(  عام  من  املحرم  ويف 
ص الباب السادس منه لُكتَّاب العدل، اشتمل عىل  القضاء الرشعي، وُخصِّ
اختصاصه  العدل  كاتب  يف  األول  فصوٍل؛  أربعة  عىل  مادة،  وعرشين  تسٍع 
الصكوك  ل  ُمَسجِّ يف  والثالث  العدل.  كاتب  معاون  يف  والثاين  وصالحيته. 
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امُلَبيِّض اختصاصه وصالحيته. وهي ذاهُتا التي  وُمَقيِّد األوراق، والرابع يف 
جاءت يف اإلصدار السابق هلذا النظام.

بإعفاء  )))/6/)7))هـ(  يف   ،)9(((( رقم  السامي  األمُر  وصدر 
ت عىل ذلك. الصكوك الرشعية من الرسوم، وتعديل املواد التي نصَّ

عام  من  رجب  شهر  يف  القضاء  نظام  صدر  حتَّى  هبذا  العمل  واستمرَّ 
ص الباب اخلامس منها لُكتَّاب  ))9))هـ( الذي جاء يف سبعة أبواٍب، ُخصِّ
عٍة عىل ثالثة فصوٍل؛ األول: يف رشوط تعيني كتاب  ، موزَّ العدل يف سبع موادَّ
عليهم.  والتفتيش  العدل  كتاب  اختصاص  يف  والثاين:  ومؤهالهتم.  العدل 

ة األوراق الصادرة عن ُكتَّاب العدل. والثالث: يف قوَّ

القضاء  مسئوليات  تركيز  ونظام  النِّظام  هذا  يف  جاء  بام  العمُل  واستمرَّ 
الختصاص  التنفيذيَّة  الالئحة  صدرت  أن  إىل  ))7))هـ(  لعام  الرشعيِّ 

كتاب العدل يف عام )))))هـ())).

ص  ُثمَّ صدر نظام القضاء اجلديد عام )8)))هـ( يف سبعة أبواٍب، ُخصِّ
عىل  عٍة  موزَّ  ، موادَّ تسع  يف  العدل  وُكتَّاب  لكتابات  منها  السادُس  الباُب 
تعيني  يف  والثاين  واختصاصاهتا.  العدل  كتابات  يف  األول  فصوٍل؛  ثالثة 
ة األوراق الصادرة عن ُكتَّاب  كتاب العدل والتفتيش عليهم. والثالث يف قوَّ
العدل. وتناول الباب السابع من نظام القضاء ما يتعلَّق بأعوان كتاب العدل 

والقضاة وموظَِّفي املحاكم وكتابات العدل من أحكاٍم نظاميٍَّة.

))) انظر يف تاريخ كتابة العدل يف اململكة وأنظمتها: جمموعة النظم، قسم القضاء الرشعي 
)ص  الشيخ  آل  حسن  اململكة،  يف  القضائي  التنظيم  )))-9))(؛   ،99-9( )ص 

)8-89(؛ التنظيم القضائي، د. آل دريب )ص )))-)))(.
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فصار هذا النِّظاُم، مع نظام تركيز مسئوليات القضاء الرشعي، والالئحة 
يف  العدل  بُكتَّاب  يتعلَُّق  ملا  امُلَبيِّنة  هي  العدل  كتاب  الختصاصات  التنفيذيَّة 

اململكة من أحكاٍم.

ُكتَّاب  نظام  التي طرأت عىل  التغيريات  اهلدُف األسايسُّ من هذه  وكان 
التطوير  هو  )8)))هـ(  عام  إىل  )6)))هـ(  عام  منذ  اململكة  يف  العدل 
الذي  احلضاري  التطور  ويالئم  املصلحة،  ُق  حُيَقِّ بام  واألداء  التنظيم  وحسن 

تعيشه اململكة، بحمد اهلل، من عاٍم آلخر.

ودونك أهم املسائل املتعلقة بكاتب العدل يف النظام السعودي:

أولً: تعريُف كاتب العدل وبعض ما يتَِّصُل به:

العدل:  ُكتَّاب  الختصاص  التنفيذيَّة  الالئحة  من  األوىل  املادة  يف  جاء 
بتوثيق  والئيٍّ  اختصاٍص  ذاُت  رشعيٌَّة،  حكوميٌَّة  إدارٌة  العدل:  »كتابُة 
ونظامًا،  مؤهٌل رشعًا  العدل: موظٌف حكوميٌّ  كاتُب  واإلقرارات.  العقود 
العقود  بتوثيق  خْيَتصُّ  عدل،  كتابة  رئيس  أو  عدل،  كاتب  وظيفة  عىل   ٌ ُمَعنيَّ
يف  والنظاميَّة  الرشعيَّة  واإلقرارات  العقود  تدويُن  ْبُط:  الضَّ واإلقرارات... 
ُمَتَسْلِسُل  دفرٌت  ْبِط:  الضَّ ُد  جُمَلَّ ْبط.  الضَّ جملد  ى  وُيَسمَّ بذلك،  اخلاص  املجلد 
ُهوُد،  الصفحات، ُتْضَبُط فيه العقوُد واإلقراراُت ، وُيَوقِّع فيه األطراُف والشُّ

وحيمل رقاًم ُمَتَسْلِساًل غرَي ُمَتنَاٍه.

َيتِمُّ ضبُطه لدى كاتب  ْبِط: املوظُف امُلْخَتصُّ بتحرير مجيع ما  كاتُب الضَّ
ْبِط وما يرتتب عىل ذلك من تنظيم َصكٍّ ونحوه، والقيام  العدل يف جملد الضَّ

بكل ما َيْعَهُد به كاتُب العدل يف نطاق واجبات الوظيفة.
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كاتب  لدى  بعد ضبطها  امُلنَظََّمِة حرفّيًا  كوك  الصُّ نقُل حمتوى  التَّْسِجْيُل: 
ُمَتَسْلِسٍل  ِجلِّ ، وَيتِمُّ حتت رقم  العدل وما يطرُأ عليها من رشوحات يف السِّ
وما  ُكوُك،  الصُّ فيه  ُل  ُتَسجَّ الصفحات  ُمَتَسْلِسُل  دفرٌت   : ِجلُّ السِّ ُمَتنَاٍه.  غرِي 

يطرأ عليها حرفيًا ، وحيمل رقاًم ُمَتَسْلِساًل غرَي ُمَتنَاٍه.

يطرأ  وما  توثيقها  بعد  ُكوِك  الصُّ بتسجيل  املخَتصُّ  املوظُف  ُل:  امُلَسجِّ
من  اإلجراء  حقُّ  له  ممَّن  سواه  أو  املبارش  العدل  كاتب  من  الصادرة  عليها، 
: الَوثِْيَقُة امُلْسَتْكِمَلُة إلجراءاهتا  كُّ الناحية الرشعيَّة والنظاميَّة إىل ِسِجلِّها. الصَّ
 ... العدل  كاتب  لدى  ضبُطه  َتمَّ  ما  ملحتوى  نَة  امُلَتَضمِّ والنظاميَّة،  الرشعيَّة 
تِه  التَّوثِْيُق: جمموعُة اإلجراءات التي يقوم هبا كاتُب العدل يف ُضُبوطِِه وِسِجالَّ

، وختمه وتسليمه«. كِّ ْبِط، وانتهاًء بتوقيع الصَّ ابتداًء من الضَّ

ثانيًا: رشوُط كاتب العدل يف النظام السعودي:

املادة  عليه  ت  نصَّ ما  وفق  العدل  كاتب  يف  السعوديُّ  النظاُم  اشرتط 
السادسة والسبعون من نظام القضاء؛ ما اشرتطه يف القايض وفق نصِّ املادة 

؛ وهي: نِّ احلادية والثالثني، عدا ما يتعلَُّق بالسِّ

أ. أن يكون سعوديَّ اجلنسيَّة باألصل.

رية والسلوك. ب. أن يكون حسن السِّ

عليه  ُنصَّ  ما  بحسب  للقضاء  الكاملة  باألهليَّة  ُمَتَمتِّعًا  يكون  أن  ج. 
رشعًا.

أو  باململكة،  الرشيعة  كليَّات  إحدى  شهادة  عىل  حاصاًل  يكون  أن  د. 
امتحاٍن  يف  األخرية  احلالة  يف  ينجح  أن  برشط  هلا،  معادلة  أخرى  شهادة 

ه املجلُس األعىل للقضاء. خاصٍّ ُيِعدُّ
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ف، أو صدر يف  َ أو الرشَّ بالدين  ٍة  لَّ خُمِ و. أالَّ يكون حمكومًا عليه بجريمٍة 
ٍة، ولو كان قد ُردَّ إليه اْعتَِباُرُه. ه قراٌر تأديبيٌّ بالفصل من وظيفٍة عامَّ حقِّ

عدم  »مع  أنَّه:  عىل  القضاء  نظام  من  والسبعون  الثامنُة  املادة  ت  ونصَّ
العدل  ُكتَّاُب  خيضُع  النِّظام،  هذا  يف  عليها  املنصوص  باألحكام  اإلخالل 

جلميع األحكام التي خيضُع هلا موظَُّفو اخلدمة املدنيَّة«.

العمُل  »يسَتِمرُّ  القضاء:  نظام  من  والسبعني  السابعة  املادة  يف  وجاء 
املتعلقة  املدنية،  اخلدمة  ووزير  العدل  وزير  بني  باالتِّفاق  الصادرة  ئحة  بالالَّ
ما  تعديل  هلام  وجيوز  العدل،  كتاب  وظائف  فئات  َشْغل  مؤهالت  بتحديد 

يلزم منها وفقًا ألحكام هذا النظام«.

ثالثًا: اختصاصات ُكتَّاب العدل يف النظام السعودي:

إليه  واحلاجُة  دٌة،  ُمَتعدِّ به  امَلنُوَطُة  واألعامل  كبريٌة،  العدل  كاتب  مهامُّ 
البيع،  صاحُب  فيحتاُجُه  الدولة؛  يف  فرٍد  ُكلُّ  حيتاُجُه  إذ  ٌة؛  وعامَّ واسِعٌة 
مع  وكالُتُه، وغريهم، سيَّام  كانت  أّيًا  ُل  وامُلَوكِّ وامُلَتَعاِقُد،  وامُلَوثُِّق،  اِهُن،  والرَّ

ة والتََّعاُمليَّة. د حاجات الناس، واتِّساع أعامهلم التِّجاريَّ تعدُّ

»ختتصُّ  أن:  عىل  القضاء  نظام  من  والسبعون  الرابعُة  املادة  ت  نصَّ وقد 
األوقاف  عدا  فيام  اإلقرارات،  وضبط  العقود،  بتوثيق  العدل  كتابات 
والوصايا، وجيوز أن ُيْعَهَد ببعض هذه االختصاصات إىل الغري، وذلك وفق 
الئحٍة تصدر بقراٍر من وزير العدل بناء عىل موافقة املجلس األعىل للقضاء«.

ة الختصاص كتاب العدل عىل  ت املادُة الثانيُة من اللئحة التنفيذيَّ ونصَّ
وإصدار  الرشعيَّة،  واإلقرارات  العقود  بتوثيق  العدل  كاتب  »خيتصُّ  أن: 
امَلْرِعيَُّة،  ُكوك املتعلِّقة هبا، وفق ما تقيض به األصول الرشعيَُّة واألنظمُة  الصُّ
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استثناء  تعليامٌت عىل  أو  نظاٌم،  ينصَّ  مل  ما  مستقباًل،  إليه  الوزارُة  ُتْسنُِده  وما 
العدل  كاتُب  خيتصُّ  التي  واإلقرارات  العقود  هذه  بني  ومن   ، منها  يشء 
َتَسلُُّم  الرشكات.  عقود  ها.  وَفكُّ ُهوُن  الرُّ العقارات.  ملكية  انتقال  بتوثيقها: 
عىل  املبنيَّة  الوكاالت  راِعيَّة.  والزِّ َكنِيَّة  السَّ املِنَح  قبول  والتَّْعِوْيَضات.  املبالغ 
ل.  امُلَوكِّ أو  الوكيل  قبل  من  سواء  عنها  العدول  أو  الوكالة،  َفْسُخ  اإلقرار. 
الكفالة  جنسيَّة.  أو  أعيان  أو  مبالغ  عن  التنازل  عنها.  الرجوع  أو  الوصايا 

ايِض بني البالغني«. َ ها. قسَمُة الرتَّ وَفكُّ

إثباٍت،  إىل  التي حتتاج  »العقود واإلقرارات  منها:  الثالثة  املادة  وجاء يف 
أو حكم، أو يمنٍي، أو سامع بيِّنَاٍت، أو َجْرٍح، أو َتْعِدْيٍل ليس لكاتب العدل 

إجراُء يشٍء منها«.

املدن  مرتفعة يف  بمعدالت  العدل  بُكتَّاِب  امَلنُوَطِة  األعامل  لتزايد  ونظرًا 
أصبح  فقد  وبالتايل  وثانية(،  )أوىل،  إىل  العدل  كتابة  تْقسيُم  َتمَّ  فقد  الكبرية 
العقارية؛  بالثَّْرَوِة  يتعلَّق  ما  بتوثيق  القيام  األوىل:  العدل  كتابة  اختصاص 
ونقل امللكيَّة من شخص إىل آخر سواء بيعًا كاماًل أو جزئيًا، أو هبًة، أو رهنًا 
وكذلك  (؛  نَاِعيِّ الصِّ العقاري،  )الزراعي،  احلكومية  اإلقراض  لصناديق 
ا كتابة العدل الثانية فتختصُّ بباقي  إهناء إجراءات ِمنَِح األرايض بأنواعها. أمَّ

اختصاصات كتابة العدل املذكورة سابقًا.

مكة  الرياض،  التالية:  املدن  من  ُكلٍّ  يف  األوىل  العدل  كتاباُت  وتوجد 
بقية  أما  أهبا.  بريدة،  اخلرب،  الدمام،  الطائف،  املنورة، جدة،  املدينة  املكرمة، 
تقوم  العدل،  لكتابة  ٌة  عامَّ دوائر  فيوجد هبا  اململكة  مدن وحمافظات ومراكز 
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بجميع األعامل امُلنَاَطِة بكتابات العدل، ويف حالة عدم وجود كتابة عدل يف 
املدينة فإن املحكمة تقوم هبذه األعامل.

ًة لذوي الظُّروف واالحتياجات  وُتَؤدِّي كتابات العدل الثانية خدمًة خاصَّ
َجنَاِء، ومن يف حكمهم؛ بأن َيتِمَّ تكليُف  ة؛ كاملرىض والعاجزين والسُّ اخلَاصَّ
موقعه،  يف  له  وتقديمها  اخلدمة  طالب  موقع  إىل  ُخوِص  للشُّ العدل  كاتب 

مراعاًة لظروفه، وتقديرًا الحتياجه))).

رابعًا: واجبات كتَّاب العدل يف النظام السعودي:

مجلٍة  عىل  اململكة  يف  العدل  كتاب  الختصاص  التنفيذيَّة  ِئَحُة  الالَّ ت  نصَّ
ُكتَّاب  عىل  جتُب  التي  واإلجرائيَّة  ة  واإلداريَّ ُلْوِكيَّة  السُّ الواجبات  من  كثريٍة 

ها ما ييل العدل، أمهُّ

ة فيام يقوُم . ) ِة والتََّثبُّت، وكامل النََّزاَهة، وإبراء الذمَّ قَّ ي الدِّ االلتزاُم بَتَوخِّ
فُّع عن كلِّ ما  لَذِوهْيَا، واالمتناع والرَتَ به من أعامٍل، واملحافظُة عىل احلقوق 

ة إجراًء أو ُسُلْوكًا )املادة: 9(. ع، وقواعده العامَّ خيالُِف أحكام الرشَّ

سامع اإلقرارات واإلشهاد عليها والتأكد من شخصيَّة امُلِقرِّ والشهود، . )
والتََّثبُّت من الوثائق والصكوك بنفسه، وعدم استنابة أيٍّ من موظفي اإلدارة 

يف َتَويلِّ يشٍء من ذلك )املادة: ))(.

ق األوراَق املتعلِّقة بمصلحته . ) َر، أو ُيَصدِّ ال جيوز لكاتب العدل أن حُيَرِّ
الذاتية، أو بأصوله وفروعه من النسب وزوجته )املادة: ))(.

انظر: موقع وزارة العدل باململكة عىل شبكة اإلنرتنت؛ )م )7( من نظام القضاء.  (((
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ْهِن أو . ) كِّ أو الرَّ جيب أن يعتمد كاتب العدل يف إجراء نقل حمتوى الصَّ
مة له دون سواها.  كِّ امُلَقدَّ التَّْهِمْيِش، ونحو ذلك عىل النُّسَخِة األصليَّة للصَّ

)املادة: ))(.

تزويرها . ) وعدم  َياهِنَا،  ورَسَ والوكاالت  اإلجراءات  ة  صحَّ من  د  التأكُّ
ذلك،  من  عليه  ُيْشِكُل  ما  كلِّ  يف  للوزارة  فع  والرَّ حتريفها،  أو  إلغائها،  أو 
مواد  من  )مجلة  َشاِد  واالْسرِتْ التوجيه  لطلب  تعليامٌت،  أو  نصٌّ  فيه  ليس  أو 

الالئحة منها: ))، ))، 6)، ))(.

ين، والشهود، . 6 وامُلِقرِّ املتعاقدين،  وإثبات شخصيَّة  أهليَِّة  ُق من  التََّحقُّ
الصادرة  الشخصية  إثبات  املعتربة يف  الرسميَّة  الوثائق  فنِْيَ من واقع  امُلَعرِّ أو 

من اجلهة املختصة بذلك )املادة: ))(.

أخُذ توقيع مجيع َمْن َيْلَزُم توقيُعهم عىل ضبط اإلجراء، ووضع بصمة . 7
بجانب  الذايت  ختمه  يكون  وأن   ، وتوقيعه  اسمه  كتابة  حُيِسُن  ال  َمْن  إِهْبَاِم 

توقيعه )املادة: ))(.

وسجالت . 8 ضبوط  عىل  شخص  أيِّ  إطالُع  العدل  لكاتب  ليس 
من  واردًا  الطلب  كان  وإذا  شخصيًا،  أو  خطيًا  االطالع  كان  سواء  إدارته، 
جهة رسمية، فإن ذلك َخاِضٌع لتقدير رئيس اإلدارة وحتت طائلة مسؤوليته 

يف حالة موافقته )املادة: ))(.

ُبوِط بأيِّ حاٍل من األحوال إالَّ يف . 9 ال جيوز لكاتب العدل إخراُج الضُّ
ا  أمَّ إدارته  خارَج  هلا  العدل  كاتب  ُشُخوص  عىل  النِّظاُم  َنصَّ  التي  احلاالت 

ُت فال جيوز إخراجها من اإلدارة إطالقًا )املادة: 7)(. ِجالَّ السِّ
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ُكتَّاب العدل والتَّْفتِْيش عليهم والتَّحِقْيُق معهم وتأديبهم يف  خامسًا: حقوق 
السعودي: النظام 

ة  بكافَّ َيَتَمتَُّعون  م  فإهنَّ هذا  وألجل  الدولة؛  موظَّفي  من  العدل  كتُّاب 
ما  التَّقاُعد، وفق  املدنية، ونظام  أنظمة اخلدمة  للموظَّفني يف  رة  امُلَقرَّ احلقوق 

ْبُعْون من نظام القضاء. ت عليه املادة الثامنة والسَّ نصَّ

والتعليامت،  باألنظمة  والتَِزاِمهم  أعامهلم  عىل  للتَّْفتِْيش  وخيضعون 
من  منهم  ُيرفع  ما  ودراسة  ومسائلتهم،  امُلَخالَفات،  يف  معهم  والتحقيق 
لاَلِئَحَتْي  وفقًا  عليهم،  التَّأديبيَّة  العقوبات  وإيقاع  هم،  ِضدَّ أو  شكاوي، 

، والتَّْفتِْيش اإلداريِّ )املادة: ))(. التَّْفتِْيِش القضائيِّ

سادسًا: حجيَّة األوراق الصادرة عن ُكتَّاب العدل يف النظام السعودي:

مستكملًة  االختصاص،  وفق  العدل،  ُكتَّاب  من  الصادرُة  األوراق 
ٌة ثبوتيٌَّة ألصحاب الشأن فيها، وللغري،  إجراءاهتا ورشوطها النِّظاميَّة، هلا قوَّ
َرة  امُلَقرَّ لألصول  خمالفتها  أو  بالتَّزوير،  بالطَّعن  إالَّ  فيها  وُيطَعُن  ُتنَكُر  وال 
: »األوراق  ت املادُة الثامنون من نظام القضاء عىل أنَّ رشعًا أو نظامًا؛ فقد نصَّ
الصادرة عن كتاب العدل -بموجب االختصاص املنصوص عليه يف املادة 
العمل  وجيب  اإلثبات،  ة  قوَّ هلا  تكون  النظام-  هذا  من  والسبعني(  )الرابعة 
تأسيسًا  إال  فيها  الطَّعن  جيوز  وال  إضافيٍة،  بيِّنٍة  بال  املحاكم  أمام  بمضموهنا 

عىل خمالفتها ملقتىض األصول الرشعية أو النظامية، أو تزويرها«.

ُط حُلِجيَّة األوراق الصادرة عن ُكتَّاب العدل ما ييل: وعليه؛ فُيْشرَتَ

الدولة، . ) قبل  من  ُمَعيَّنًا  أي  رشعيٍَّة؛  واليٍة  صاحُب  ُرها  حُمَرِّ يكون  أن 
ومأذونًا له يف العمل.
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رشعًا . ) إليه  امُلسنَد  واختصاصه  واليته  حدود  يف  َره  حرَّ ما  يكون  أن 
اه من ذوي الشأن. ونظامًا، ممَّا تمَّ عىل يديه، أو َتَلقَّ

فُتسَتوىف . ) ونظامًا؛  رشعًا  مثلها  يف  املعتاد  الوجه  عىل  الكتابُة  َتتِمَّ  أن 
اإلجراءاُت الرشعيَُّة والنِّظاميَُّة، واإلشهاُد، والتواقيُع واألختام، ونحوها ممَّا 

ُع والنظاُم عليه. ْ نصَّ الرشَّ

ن خمالفًة للرشع، أو يثُبت الطَّعُن فيها بالتزوير))).. ) أالَّ تتضمَّ

سابعًا: العلقة بني املحاكم الرشعيَّة وكتابة العدل يف النظام السعودي:

يوجد تشاُبٌه وِصلٌة وثيقٌة وارتباٌط ظاِهٌر بني أعامل القضاة وأعامل ُكتَّاب 
العدل؛ يظهر يف املسائل التالية:

أولً: ُكتَّاب العدل يقومون بتوثيق العقود، وَضبِط اإلقرارات، وإصدار 
ا ختتصُّ بام حيتاُج من هذه  ا املحاكم الرشعيَُّة فإهنَّ ُكوِك املتعلِّقة بذلك، أمَّ الصُّ
األشياء إىل إثباٍت، أو حكٍم، أو يمنٍي، أو سامع بيِّناٍت، أو َجْرٍح وتعِدْيٍل، كام 
سبق يف اختصاص كتاب العدل، إضافًة إىل اختصاص املحاكم بالفصل يف 

املنازعات واخلصومات.

ثانيًا: واليُة القايض أعمُّ من والية كاتب العدل؛ وهلذا فإنَّه يتوىلَّ القياَم 
بأعامل كتاب العدل يف املكان الذي ال يوجد فيه دائرٌة لكتابة العدل، وفق ما 

ت عليه املادة اخلامسة والسبعون من نظام القضاء. نصَّ

كام أنَّ ما حيتاُج من عمل كاتب العدل إىل إثباٍت أو بيِّناٍت وأيامٍن، أو كان 
فيه خصومٌة ودعوى خيتصُّ بنظره القايض.

الكاشف يف  الرشيعة اإلسالمية )ص 0))، )8)-86)(؛  اإلثبات يف  انظر: وسائل   (((
رشح نظام املرافعات الرشعيَّة السعودي ))/))-))(.
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وقد استثنى نظام القضاء يف املادة الرابعة والسبعني من اختصاص كتاب 
ا من اختصاص القضاء. العدل ما يتعلَُّق باألوقاف والوصايا فإهنَّ

حكوميٌَّة  إدارٌة  العدل  وكتابة  الرشعية  املحاكم  من:  واحدة  كل  ثالثًا: 
. ، ونوعيٍّ مستقلٌَّة عن األخرى، ذاُت اختصاٍص والئيٍّ

السابعة  مادته  يف  الرشعيِّ  القضاء  مسئوليات  تركيز  نظاُم  نصَّ  رابعًا: 
الرشعيَّة  بالدوائر  ملحقة  العدل  كتاب  دوائر   : أنَّ عىل  املئة  بعد  والسبعني 

)املحاكم( ضمن صالحياهتا امَلْمنُْوَحة يف نظامها املخصوص.

الرشعيَّة، وهلذا  باملحاكم  مرتبطٌة  نشأهتا  منذ  اململكة  العدل يف  فكتابات 
فقد كان لرئيس القضاة قبل إنشاء وزارة العدل اإلرشاف الكامل عىل كتَّاب 
العدل مع املحاكم الرشعيَّة، وإىل وقٍت قريٍب كانت كتابات العدل مرتبطًة 

برئاسة املحاكم يف املناطق))).

لِكنَّ التنظيامت اجلديدة بعد صدور نظام القضاء اجلديد جعلت ما يتعلَُّق 
اختصاص  من  بالقضاة  يتعلَُّق  وما  الوزارة،  اختصاص  من  العدل  بكتَّاب 
العدل(  وكتَّاب  )القضاة  اجلميع  خضوع  مع  للقضاء،  األعىل  املجلس 

، وفقًا ألحكام النظام )املادة: 79 من نظام القضاء(. للتفتيش القضائيِّ

ثامنًا: صدور نظام التوثيق يف النظام السعودي:

صدرت الئحة املوثقني وأعامهلم يف اململكة العربية السعودية قبل ستِّ 
وتاريخ   ،)669((( رقم  العدل  وزير  معايل  بقرار  األوىل،  للمرة  سنواٍت 
وزارة  لدى  هلم  ص  املرخَّ للمحامني  أعطت  وقد  )0/7)/))))هـ(، 
ٍة تنفيذية للتطبيق،  العدل احلقَّ يف مبارشة بعض أعامل كتاب العدل وفق خطَّ

))) انظر: التنظيم القضائي يف اململكة، حسن آل الشيخ )ص 6)-7)(.
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ثم صدرت الالئحة اجلديدة للموثقني وأعامهلم بقرار معايل وزير العدل رقم 
ة؛  نًة بعض التعديالت املهمَّ )7)))(، وتاريخ )))/)/0)))هـ(، متضمِّ

ومن أهمِّ ما جاء فيها مما يتعلَّق بأعامل كتابة العدل والصالحيات ما ييل:

كاتب  بأعامل  القيام  إليه  ُيْعَهُد  من  بأنَّه:  األوىل  املادة  فته  عرَّ وقد  املوثُِّق: 
هذه  أحكام  وفق  الوزارة  من  صادرة  رخصٍة  بموجب  بعضها،  أو  العدل 

الالئحة.

األعامل التي خيتصُّ هبا املوثُِّق؛ وفق نصِّ املادة الثانية من الالئحة هي:

بيع وإفراغ العقارات.. )

الرهن وتعديله وفكه.. )

قسمة املال املنقول.. )

الوكاالت وفسخها.. )

عقود اإلجارة.. )

عقود الرشكات، ومالحق التعديل، وقرارات ذوي الصالحية فيها.. 6

إقرار الكفالة احلضورية والُغْرِميَّة وفكها.. 7

اإلقرار بالديون وتسلُّمها، والتنازل عنها.. 8

االخرتاع، . 9 وبراءات  التجارية،  العالمات  عىل  الواقعة  الترصفات 
وحقوق املؤلف.

العقود الواقعة عىل املال املنقول.. 0)

ويشرتط يف املوثِّق؛ وفق نصِّ املادة الثالثة من الالئحة:
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أن يكون سعوديًا.. )

أن يكون حسن السرية والسلوك.. )

أن يكون حاصاًل عىل شهادة البكالوريوس أو املاجستري أو الدكتوراه . )
يف ختصص الرشيعة أو القضاء أو األنظمة من إحدى الكليات باململكة أو ما 

يعادل أّيًا منها.

أن يكون الئقًا طبيًا وسليم احلواس.. )

أو . ) األمانة،  أو  بالرشف  ٍة  بجريمٍة خملَّ قد سبق احلكم عليه  يكون  أالَّ 
إليه  ُردَّ  قد  كان  ولو  ٍة،  عامَّ وظيفٍة  من  بالفصل  تأديبيٌّ  قرار  ه  حقِّ يف  صدر 

اعتباره.

أالَّ يكون موظفًا حكوميًا.. 6

عمل . 7 أو  القضاء،  مارس  قد  يكن  مل  ما  الشخصية،  املقابلة  جيتاز  أن 
كاتب العدل.

ومدة  التوثيق،  رخصة  إصدار  كيفية  بيان  يف  الالئحة  مواد  توالت  ثم 
صالحيتها، وطريقة جتديدها، وحاالت إلغائها، وتنظيم عمل املوثِّق، وبيان 
ورضورة  التوثيق،  أعامل  مبارشة  قبل  للموثِّق  الالزمة  التأهيلية  الدورات 
يف  الصادرة  والقرارات  واللوائح  املرعية  باألنظمة  أعامله  يف  املوثِّق  تقيُّد 
يبارش  خالهلا  من  التي  والضوابط  واملوثقني،  العدل  كتاب  أعامل  تنظيم 
اإلخالل  حني  بحقه  الصادرة  والعقوبات  عليه،  والتفتيش  أعامله،  املوثِّق 
مواد  فصلته  مما  عمله،  عىل  ها  يستحقُّ التي  األتعاب  وتنظيم  الالئحة،  هبذه 

الالئحة بام يكفي عن ذكره هنا، وهي مشهورة متداولة.
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خامتة البحث
الفقه  يف  العدل  كتابة  موضوع  يف  والنظامية  الفقهية  التَّْطَواَفة  هذه  بعد 
اإلسالمي، وما جيري عليه العمل يف النظام السعودي، مع مراعاة االختصار 
ما  البحث  التي توصل هلا  النتائج  فإنَّ أهم  للبحث وعدم اإلطالة،  املناسب 

ييل:

غنى . ) ال  التي  واخلطط  والوظائف  املهن  من  العظيمة  املهنة  هذه  أن 
كانت  إذ  دة؛  متعدِّ بأسامء  اإلسالم  صدر  منذ  عرفت  وقد  عنها،  للمسلمني 
والوَثاِئِق  وِط  ُ الرشُّ و)ُخطَّة  التَّْوثِْيِق(،  ِوالََيُة  أو  )بُخطَّة  بـ  العلامء  عند  ُتْعَرُف 
و)علِم  ِت(،  ِجالَّ والسِّ وِط  ُ الرشُّ و)علِم  الَعَداَلة(،  و)ُخطَّة  والُعُقوِد(، 
أو   ، الَوَثاِئِقيَّ أو  وامُلَوثَِّق،  العاِقَد،  هبا:  القائُم  ى  وُيَسمَّ ُكْوِك(،  الصُّ امَلَحارِضِ 
ت تسميتها  اَط. ثم استقرَّ َّ ْوطِيِّنَي، أو الرشُّ ُ صحاَب الَوَثاِئِق، والُعُدْوَل، والرشُّ

يف النظام السعودي بكتابة العدل، والتوثيق.

وأعظمها . ) العلوم  آكد  من  املختلفة-  -بأسامئه  التوثيق  علم  ُيعدُّ 
صنعة؛ حلاجة الناس مجيعًا إليه؛ وهلذا كان يقوم هبذا العلم أكابر أهل العلم 

متهم الصحابة والتابعون. والفضل، ويف مقدِّ

أمور . ) ضبط  يتمُّ  اجلليلة  والوظيفة  الرشيف،  العلم  هذا  خالل  من 
واالطِّاَلع  وأمواهلم،  املسلمني  دماِء  وحفظ  الرشعيَّة،  القوانني  عىل  الناس 
وعياهلم،  أمورهم  عىل  واالطِّاَلِع  امللوك  وجُمَاَلَسِة  وأحواهلم،  أرسارهم  عىل 

ناعة ال يناُل أحٌد ذلك، وال يسُلُك هذه املسالِِك. وبغري هذه الصِّ



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
284

  كتابة العدل في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

عليها . ) يكون  أن  جيب  التي  واآلداب  الرشوط  ببيان  العلم  أهُل  اهتمَّ 
يف  أو  وخطِّه،  عمله  يف  أو  وشخصه،  نفسه  يف  سواًء  واملوثِّق،  العدل  كاتب 

الوثيقة التي يكتبها ويصدرها، مما مىض بيانه مفصاًل.

اهتمَّ النظاُم السعودي بكتابة العدل والتوثيق اهتاممًا بالغًا، من خالل . )
واختصاصاهتم  رشوطهم،  وتبنيِّ  أعامهلم،  تنظم  التي  واللوائح  األنظمة 
آخرها:  كان  مستمرة؛  تطويرات  من  عليها  جرى  وما  وحقوقهم،  وآداهبم 
األعامل  بعض  بمبارشة  العدل  وزارة  قبل  من  املرخصني  للموثقني  السامح 
العمل  وتنظياًم هلذا  الناس، وتطويرًا  تيسريًا عىل  العدل  يقوم هبا كاتب  التي 

الرشيف.

ل هنا: ة التي تسجَّ ولعلَّ من التوصيات املهمَّ

النظام  يف  التوثيق  أو  العدل،  كتابة  أعامل  يتوىلَّ  بمن  االهتامم  أولً: 
ق فيه الرشوط املهمة التي ذكرها العلامء؛ نظرًا ألمهيَّة  السعودي بحيث تتحقَّ

هذا العمل ومكانته، وما يتَّصل به من أماناٍت وأرساٍر.

عىل  يسهل  بام  واملوثق  العدل  كاتب  صالحيات  يف  التوسع  ينبغي  ثانيًا: 
الناس، ويسدُّ احلاجة القائمة، سيَّام مع كثرة األعامل والعقود.

يضمن  بام  واملوثقني  العدل  لكتاب  النظامي  بالتأهيل  االهتامم  ثالثًا: 
سالمة أعامهلم، وجرهيا وفق الرشع والنظام.

واهلل تعاىل ويل التوفيق والسداد.
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قائمة املراجع واملصادر
القرآن الكريم.. )
أبجد العلوم، لصديق بن حسن القنوجي، ضبطه عبد اجلبار الزكار، منشورات . )

وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، ط)، 978)م.
املاوردي . ) حممد  بن  عيل  احلسن  أليب  الدينية،  والوليات  السلطانية  األحكام 

الشافعي، حتقيق: خالد السبع العلمي، دار الكتاب العريب، بريوت.
احلسني . ) بن  حممد  يعىل  أيب  للقايض  الدينية،  والوليات  السلطانية  األحكام 

الفراء احلنبيل، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار الوطن، الرياض.
أحكام القرآن، أليب بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص، حتقيق: حممد صادق . )

بريوت،  اإلسالمي،  التاريخ  ومؤسسة  العربية،  الكتب  إحياء  دار  قمحاوي، 
))))هـ.

أحكام القرآن، أليب بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب، ضبط: حممد عبد القادر . 6
عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 08))هـ.

أليب . 7 واإلمام،  القايض  وترصفات  األحكام  عن  الفتاوى  متييز  يف  اإلحكام 
العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: الدكتور عبد الفتاح أبو 

غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، سوريا، ط)، ))))هـ.
أدب القايض، أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، حتقيق: الدكتور . 8

حميي هالل الرسحان، مطبعة العاين، بغداد، )9))هـ.
لشهاب . 9 واحلكومات،  األقضية  يف  املنظومات  الُدرر  ى:  املسمَّ القضاء  أدب 

الدين أيب إسحاق إبراهيم بن عبد اهلل املعروف بابن أيب الدم احلموي الشافعي، 
حتقيق: األستاذ الدكتور حممد الزحييل، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، )9))هـ.

الرمحن . 0) عبد  الدين  جلالل  الشافعية،  فقه  وفروع  قواعد  يف  والنظائر  األشباه 
بريوت،  الثقافية،  الكتب  مؤسسة  شبل،  الفتاح  عبد  خالد  حتقيق:  السيوطي، 

ط)، ))))هـ.
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ط)، . )) بريوت،  الفكر،  دار  الربدييس،  زكريا  حممد  للدكتور  الفقه،  أصول 
07))هـ.

النهضة، . )) مطبعة  قراعة،  حممود  لعيل  الرشعية،  املرافعات  يف  القضائية  األصول 
مرص، ط8، ))))هـ.

ابن . )) مكتبة  الشنقيطي،  األمني  ملحمد  بالقرآن،  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء 
تيميَّة بالقاهرة، ))))هـ. وطبعة دار عامل الفوائد بمكة، ط)، 6)))هـ.

اإلقناع لطالب النتفاع، لرشف الدين موسى بن أمحد بن موسى بن سامل أيب . ))
النجا احلجاوي املقديس، حتقيق: الدكتور عبد اهلل الرتكي، بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر، القاهرة، ط)، ))))هـ.

دار . )) احلنفي،  ُنجيم  بن  إبراهيم  الدين  لزين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 
املعرفة، بريوت، ط)، مصورة عن طبعة عام 0)))هـ.

دار . 6) الكاساين،  مسعود  بن  الدين  لعالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
الكتاب العريب، بريوت، ط)، )9))هـ.

تاريخ القضاء يف اإلسلم، ملحمود بن حممد عرنوس، املطبعة املرصية األهلية . 7)
القاهرة. احلديثة، 

املعارف وفنون أخبار اخللئف، أليب عبد اهلل حممد . 8) القضاعي أو عيون  تاريخ 
طبعة  املرصي،  اهلل  عبد  مجيل  الدكتور  حتقيق:  الشافعي،  القضاعي  سالمه  بن 

جامعة أم القرى بمكة، ))))هـ.
البقاء . 9) أيب  الدين  لربهان  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة 

العلمية،  الكتب  دار  مرعشيل،  مجال  حتقيق:  املالكي،  فرحون  بن  إبراهيم 
بريوت، ط)، 6)))هـ.

املطبعة . 0) الزيلعي،  بن عيل  الدين عثامن  لفخر  الدقائق،  تبيني احلقائق رشح كنز 
املعرفة،  دار  نرشه:  أعادت  ))))هـ،  ط)،  مرص،  ببوالق،  الكربى  األمريية 

بريوت.
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ختريج الدللت السمعية عىل ما كان يف عهد رسول اهلل  من احلرف . ))
حتقيق:  اخلزاعي،  سعود  بن  حممد  بن  لعيل  الرشعية،  والعاملت  والصنائع 

الدكتور إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط)، 9)))هـ.
الكتاين، . )) النبوية، لعبد احلي حممد احلسيني  الرتاتيب اإلدارية أو نظام احلكومة 

دار الكتاب العريب، بريوت.
الكتاب . )) دار  األبياري،  إبراهيم  حتقيق:  اجلرجاين،  حممد  بن  لعيل  التعريفات، 

العريب، بريوت، ط)، ))))هـ.
القرآن العظيم، للحافظ أيب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، حتقيق: . )) تفسري 

سامي بن حممد السالمة، دار طيبة، الرياض، اإلصدار الثاين، ط)، ))))هـ.
تقرير القواعد وحترير الفوائد، لعبد الرمحن بن رجب احلنبيل، حتقيق: أبو عبيدة . ))

العربية  باململكة  مشهور بن حسن آل سلامن، طبعة وزارة الشؤون اإلسالمية 
السعودية، ))))هـ.

التنبيه واإلرشاف للمسعودي، أليب احلسن عيل بن احلسني املسعودي، حتقيق: . 6)
عبد اهلل إسامعيل الصاوي، مكتبة الرشق اإلسالمية، القاهرة، 8)9)م.

التنظيم القضائي يف الفقه اإلسلمي والنظام السعودي، لألستاذ الدكتور نارص . 7)
بن حممد مرشي الغامدي، دار طيبة اخلرضاء بمكة، ط)، 7)))هـ.

الشيخ، . 8) آل  اهلل  عبد  بن  حلسن  السعودية،  العربية  اململكة  يف  القضائي  التنظيم 
منشورات هتامة، ط)، )0))هـ.

اإلسلمية . 9) الرشيعة  ضوء  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  القضائي  التنظيم 
ونظام السلطة القضائية، للدكتور سعود بن سعد آل دريب، منشورات جامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، بمناسبة مرور مئة عام عىل تأسيس 

اململكة، 9)))هـ.
للنرش . 0) العامة  املنشأة  الرزيقي،  جلمعة  اإلسلمية،  الرشيعة  العقاري يف  التوثيق 

والتوزيع، ط)، )98)م.
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السالم، . )) دار  احلامدي،  سليامن  لسعد  اإلسلمي،  الفقه  يف  وأحكامه  التوثيق 
القاهرة، ط)، ))))هـ.

الدكتور . )) املناوي، حتقيق  الرؤوف  عبد  التعاريف، ملحمد  التوقيف عىل مهامت 
حممد رضوان الداية، دار الفكر املعارص، بريوت، دمشق، ط)، 0)))هـ.

تيسري علم أصول الفقه، لعبد اهلل بن يوسف اجلديع، مؤسسة الريان، بريوت، . ))
ط)، 8)))هـ.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسري الطربي(، ملحمد بن جرير الطربي، . ))
والدراسات  البحوث  مركز  مع  بالتعاون  الرتكي،  اهلل  عبد  الدكتور  حتقيق: 

العربية واإلسالمية، دار هجر، القاهرة، ط)، ))))هـ.
شاكر، . )) أمحد  حتقيق:  الرتمذي،  عيسى  بن  حممد  عيسى  أليب  الصحيح،  اجلامع 

وحممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بريوت.
املطبعة . 6) ساموه،  قايض  بابن  الشهري  إسامعيل  بن  ملحمود  الفصولني،  جامع 

األزهرية، مرص، ط)، 00))هـ.
الرب . 7) عبد  بن  ليوسف  ومحله،  روايته  يف  ينبغي  وما  وفضله  العلم  بيان  جامع 

بريوت،  الثقافية،  الكتب  مؤسسة  عطا،  القادر  عبد  حممد  تعليق:  القرطبي، 
ط)، ))))هـ.

اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي، حتقيق: الدكتور . 8)
عبد اهلل الرتكي، بالتعاون مع مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة، بريوت، ط)، 

7)))هـ.
املنهاجي . 9) أمحد  بن  ملحمد  والشهود،  واملوقعني  القضاة  ومعني  العقود  جواهر 

األسيوطي، حتقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، املكتبة املكية، مكة 
املكرمة، ط)، ))))هـ.

اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية، لعبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن حممد بن . 0)
نرص اهلل القريش احلنفي املرصي، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر 

آباد الدكن باهلند، ط).
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عرفة . )) بن  حممد  الدين  لشمس  للدردير،  الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية 
م العلمية بمرص، ))))هـ، توزيع: دار الفكر، بريوت. الدسوقي، مطبعة التقدُّ

حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة، جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي، . ))
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة، 

ط)، 87))هـ.
درر احلكام رشح جملة األحكام، لعيل حيدر، تعريب املحامي: فهمي احلسيني، . ))

منشورات مكتبة النهضة، بريوت، بغداد.
رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ملحمد أمني ابن عابدين، دار . ))

الفكر، بريوت، ط)، 86))هـ.
شاكر، . )) أمحد  حتقيق:  الشافعي،  إدريس  بن  ملحمد  الفقه،  أصول  يف  الرسالة 

املكتبة العلمية، بريوت، ط).
حبي . 6) الرَّ أمحد  بن  حممد  بن  عيل  القاسم  أليب  النجاة،  وطريق  القضاة  روضة 

، حتقيق الدكتور صالح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بريوت، دار  ْمنَايِنِّ السِّ
الفرقان، عامن، ط)، )0))هـ.

شعيب . 7) حتقيق:  ة،  اجلوزيَّ قيَّم  ابن  لإلمام  العباد،  خري  هدي  يف  املعاد  زاد 
ط))،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  األرناؤوط،  القادر  وعبد  األرناؤوط، 

07))هـ.
سنن ابن ماجه، ملحمد بن يزيد بن ماجه، دار السالم، الرياض، ط)، 0)))هـ . 8)

)جملد واحد(.
مصطفى . 9) حتقيق:  املعافري،  هشام  بن  امللك  عبد  حممد  أليب  النبوية،  السرية 

السقا، ورفاقه، مطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، ط)، )7))هـ.
بن . 0) عمر  رشحه:  اخلصاف،  عمر  بن  أمحد  بكر  أيب  لإلمام  القايض  أدب  رشح 

بكر  وأبو  األفغاين،  الوفاء  أبو  حتقيق:  الشهيد،  باحلسام  املعروف  العزيز  عبد 
اهلاشمي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، ))))هـ.

رشح القواعد الفقهية، ألمحد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط)، 09))هـ.. ))
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مع . )) )مطبوع  الدردير،  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  الربكات  أليب  الكبري،  الرشح 
الدسوقي(. حاشية 

حتقيق: . )) اع،  صَّ بالرَّ املعروف  األنصاري  ملحمد  عرفة،  ابن  اإلمام  حدود  رشح 
اإلسالمي،  الغرب  دار  املعموري،  والطاهر  األجفان،  أبو  حممد  الدكتور 

بريوت، ط)، )99)م.
اجلاسم . )) حممد  حتقيق:  السمرقندي،  حممد  بن  ألمحد  الصكوك،  وعلم  الرشوط 

احلديثي، نرشته وزارة الثقافة واإلعالم، دار احلرية، بغداد، ط)، 987)م.
شيخ اإلسلم ابن تيمية والولية السياسية الكربى يف اإلسلم، لألستاذ الدكتور . ))

فؤاد عبد املنعم أمحد، دار الوطن، الرياض، ط)، 7)))هـ.
صحيح البخاري، ملحمد بن إسامعيل البخاري، مكتبة دار السالم، الرياض، . 6)

ط)، 9)))هـ )جملد واحد(.
صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج القشريي، مكتبة دار السالم، الرياض، ط)، . 7)

9)))هـ )جملد واحد(.
إحسان . 8) الدكتور  حتقيق:  الشافعي،  اِزيِّ  رْيَ الشِّ إسحاق  أليب  الفقهاء،  طبقات 

عباس، دار الرائد العريب، بريوت، ط)، 970)م.
حممد . 9) بشري  حتقيق:  اجلوزية،  قيِّم  البن  الرشعية،  السياسة  يف  احلكمية  الطرق 

عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، ط)، 0)))هـ.
ظهور علم التوثيق يف الفقه املالكي، للدكتور عمر اجليدي، منشور بمجلة دار . 60

احلديث احلسنية، املغرب العدد اخلامس، عام 06))هـ.
عارضة األحوذي برشح صحيح الرتمذي، أليب بكر حممد بن عبد اهلل املعروف . )6

بابن العريب املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت.
دار . )6 الفريض،  اهلل  عبد  بن  إلبراهيم  الفارض،  عمدة  رشح  الفائض  العذب 

الفكر، مرص، ط)، )9))هـ.
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العربية . )6 اململكة  عدل  كتابات  يف  وتطبيقاته  اإلسلمي  الفقه  يف  الرشوط  علم 
القرى، غري  أم  العامر، رسالة ماجستري بجامعة  السعودية، ملحمد بن عبد اهلل 

مطبوعة، ))))هـ.
اهلل . )6 عبد  بن  حممد  بن  ملحمد  والسري،  والشامئل  املغازي  فنون  يف  األثر  عيون 

املعروف بابن سيِّد الناس، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط)، )0))هـ.
غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى، ملرعي بن يوسف الكرمي، املؤسسة . )6

السعيدية، الرياض، ط).
الفتاوى الكربى لشيخ اإلسلم ابن تيميَّة، حتقيق: حسنني خملوف، دار اجلهاد، . 66

القاهرة، )8))هـ.
دار . 67 اهلند،  علامء  من  ملجموعة  العاملكريية  بالفتاوى  ة:  امُلسامَّ اهلندية،  الفتاوى 

رة عن طبعة بوالق 0)))هـ. املعرفة، بريوت، ط)، )9))هـ، مصوَّ
الفروع، لشمس الدين حممد بن مفلح احلنبيل، حتقيق: الدكتور عبد اهلل الرتكي، . 68

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط)، ))))هـ.
الفروق، أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن . 69

إدريس القرايف، دار املعرفة، بريوت، ))))هـ.
دمشق، . 70 الفكر،  دار  الزحييل،  وهبه  الدكتور  لألستاذ  وأدلَّته،  اإلسلمي  الفقه 

ط)، 09))هـ.
الثعالبي . )7 احلَجِوي  بن احلسن  الفقه اإلسلمي، ملحمد  تاريخ  السامي يف  الفكر 

الفايس، املكتبة العرصية، بريوت، ط)، 7)))هـ.
مؤسسة . )7 الفريوزآبادي،  يعقوب  بن  حممد  الدين  ملجد  املحيط،  القاموس 

الرسالة، بريوت، ط)، 07))هـ.
اخلشني . )7 أسد  بن  حارث  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  إفريقية،  وعلامء  قرطبة  قضاة 

اخلانجي،  مكتبة  احلسيني،  العطار  عزت  السيد  وضبط:  تصحيح  األندليس، 
القاهرة، ط)، ))))هـ.
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الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي، للشيخ عبد اهلل بن حممد . )7
آل خنني، دار التدمرية، الرياض، ط)، 7)))هـ.

حممد . )7 الدكتور  األستاذ  حتقيق:  سالم،  بن  القاسم  عبيد  أليب  األموال،  كتاب 
عامرة، دار الرشوق، القاهرة، ط)، 09))هـ.

كتاب األموال، حلَُمْيِد بن َزْنَجَوْيه، حتقيق: الدكتور شاكر ذياب فيَّاض، مركز . 76
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، ط)، 06))هـ.

َلة، البن َبْشَكَوال القاسم خلف األنصاري اخلزرجي بن عبد امللك . 77 كتاب الصِّ
الدينية،  الثقافة  مكتبة  العدوي،  العال  أبو  رشيف  حتقيق:  القرطبي،  األندليس 

القاهرة، ط)، 9)))هـ.
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ملصطفى بن عبد اهلل الشهري بحاجي . 78

عن  مصورة  ط)،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  جلبي،  وبكاتب  خليفة 
طبعة وكالة املعارف سنة )6))هـ.

الكليات؛ معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أليب البقاء أيوب بن موسى . 79
الرسالة،  الدكتور عدنان درويش، وحممد املرصي، مؤسسة  الكفوي، حتقيق: 

بريوت، ط)، 9)))هـ.
رقم . 80 العدل  وزير  بقرار  الصادرة  العدل،  كتاب  لختصاص  التنفيذية  اللئحة 

)0)7)(، يف )7)/)/))))هـ(.
8( . ،)(((7( رقم  العدل  وزير  معايل  بقرار  الصادرة  وأعامهلم،  املوثقني  لئحة 

وتاريخ )))/)/0)))هـ(.
منظور . )8 ابن  الدين  مجال  الفضل  أيب  عيل  بن  مكرم  بن  ملحمد  العرب،  لسان 

اإلفريقي، دار إحياء الرتاث اإلسالمي، بريوت، ط)، 9)))هـ.
احلنبيل، . )8 مفلح  بن  إبراهيم  الدين  برهان  إسحاق  أليب  املقنع،  رشح  يف  املبدع 

املكتب اإلسالمي، بريوت، 99))هـ.
املبسوط، لشمس الدين حممد بن أيب سهل الرسخيس، مطبعة السعادة، مرص، . )8

))))هـ.



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
293

  كتابة العدل في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

الكتب . )8 الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي، دار  لنور  الفوائد،  الزوائد ومنبع  جممع 
العلمية، بريوت، 08))هـ.

جمموع فتاوى ورسائل شيخ اإلسلم أمحد بن تيمية، مجع: عبد الرمحن بن قاسم . 86
وابنه حممد، نرش: جممع امللك فهد، املدينة، ط)، 6)))هـ.

جمموعة النظم والتعليامت املصدقة واملراسيم باململكة، من عام )))) إىل عام . 87
6)))هـ، نرشته مطابع احلكومة، مكة املكرمة، 7)))هـ.

حممد . 88 للدكتور  الراشدة،  واخللفة  النبويِّ  العهد  يف  السياسية  الوثائق  جمموعة 
محيد اهلل، مطبعة التأليف والرتمجة، مرص، ))9)م.

خمترص الفتاوى املرصية، ملحمد بن عيل البعيل، حتقيق: حممد صفوت الشواديف، . 89
دار ابن رجب، املنصورة، ط)، ))))هـ.

دار . 90 مكتبة  الفايس،  املالكي  العبدري  حممد  بن  حممد  احلاج  البن  املدخل، 
الرتاث، القاهرة.

دمشق، . )9 الفكر،  دار  الزرقا،  أمحد  مصطفى  للدكتور  العام،  الفقهيِّ  املدخل 
ط0)، 87))هـ.

مذكرات التوثيقات الرشعية، لعيل قراعة، مطبعة الرغائب بدار املؤيد بمرص، . )9
0)))هـ.

نارص . )9 حممد  حتقيق:  التربيزي،  اخلطيب  اهلل  عبد  بن  ملحمد  املصابيح  مشكاة 
الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط)، )0))هـ.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، ألمحد بن حممد الفيومي، ضبط: . )9
يوسف الشيخ حممد، املكتبة العرصية، بريوت، ط)، 8)))هـ.

محاد، . )9 كامل  نزيه  للدكتور  الفقهاء،  لغة  يف  القتصادية  املصطلحات  معجم 
للفكر  العاملي  املعهد  مع  بالتعاون  بالرياض،  للكتاب اإلسالمي  العاملية  الدار 

اإلسالمي، هريندن، فرجينيا، الواليات املتحدة األمريكية، ط)، ))))هـ.
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املعجم الوسيط، إخراج: الدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور عبد احلليم منترص، . 96
الفكر،  دار  اهلل أمحد، طبعة  ، واألستاذ حممد خلف  الصواحليُّ واألستاذ عطية 

بريوت.
معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس الرازي، حتقيق: عبد السالم . 97

هارون، دار اجليل، بريوت.
ط)، . 98 اإلسالمي،  الغرب  دار  اهلل،  عبد  بن  العزيز  لعبد  املالكي،  الفقه  معلمة 

)0))هـ
بن . 99 اهلل  عبد  الدكتور  األستاذ  حتقيق:  املقديس،  قدامة  ابن  الدين  ملوفق  املغني، 

القاهرة،  هجر،  احللو،  حممد  بن  الفتاح  عبد  والدكتور  الرتكي،  املحسن  عبد 
ط)، 0)))هـ.

مصطفى . 00) بن  ألمحد  العلوم،  موضوعات  يف  السيادة  ومصباح  السعادة  مفتاح 
الشهري بطاش كربي زاده، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، )0))هـ.

الراغب . )0) القاسم  أيب  املفضل  بن  حممد  بن  للحسني  القرآن،  ألفاظ  مفردات 
والدار  بدمشق،  القلم  دار  الداوودي،  عدنان  صفوان  حتقيق:  األصفهاين، 

الشامية ببريوت، ط)، 8)))هـ.
مقدمة ابن خلدون، لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون، ضبطها وفهرسها: أبو . )0)

عبد اهلل السعيد املندوه، املكتبة التجارية، مكة، ط)، ))))هـ.
الوثائق، . )0) وأحكام  املوثق  بآداب  اللئق  واملعنى  الرائق  واملنهل  الفائق  املنهج 

بن حممود  الرمحن  عبد  الونرشييس، حتقيق:  بن حييي  أمحد  العباس  أيب  تأليف: 
الرتاث،  وإحياء  اإلسالمية  للدراسات  البحوث  دار  األطرم،  الرمحن  عبد  بن 

ديب، األمارات، ط)، 6)))هـ.
(0( ..)http://www.moj.gov.sa( موقع وزارة العدل عىل شبكة اإلنرتنت
حتقيق: . )0) الزبريي،  املصعب  اهلل  عبد  بن  املصعب  اهلل  عبد  أليب  قريش،  نسب 

األستاذ ليفي ُبرْوفِنَْسال، راجعه الشيخ: أمحد شاكر، واألستاذ عادل الغضبان، 
دار املعارف، القاهرة، ط).
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دار . 06) القاسمي،  لظافر  القضائية،  السلطة  والتاريخ،  الرشيعة  يف  احلكم  نظام 
النفائس، بريوت، ط)، 07))هـ.

نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكيِّ رقم )م/78(، يف )9)/8/9)))هـ(.. 07)
نظام املحاماة الصادر باملرسوم امللكيِّ رقم )م/38(، يف )8)/7/))))هـ(.. 08)
وتاريخ . 09) )م/)(،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشعية،  املرافعات  نظام 

)))/)/))))هـ(.
النُّويري، . 0)) الوهاب  عبد  بن  أمحد  الدين  لشهاب  األدب،  فنون  يف  األرب  هناية 

حتقيق: جمموعة من املحققني منهم الدكتور مفيد قميحة والدكتور حممد رضا 
وه، والدكتور يوسف الطويل والدكتور حييى الشامي، دار الكتب العلمية،  مرُّ

بريوت، ط)، ))))هـ.
حممد . ))) بن  املبارك  السعادات  أيب  الدين  ملجد  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية 

العلمية،  الكتب  دار  عويضة،  صالح  الرمحن  عبد  ضبط:  اجلزري،  األثري  بن 
بريوت، ط)، 8)))هـ.

الدكتور . ))) حتقيق:   ، الغرناطيِّ أمحد  بن  إبراهيم  إسحاق  أليب  املخترصة،  الوثائق 
اإلسالمية،  باجلامعة  العلمي  البحث  عامدة  نرش:  هيل،  السَّ حممد  بن  إبراهيم 

باملدينة املنورة، ط)، ))))هـ.
دمشق، . ))) الفكر،  دار  الزحييل،  وهبة  الدكتور  لألستاذ  الفقه،  أصول  يف  الوجيز 

9)))هـ.
وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسلمية يف املعاملت املدنية واألحوال الشخصية، . )))

البيان،  دار  مكتبة  الرياض،  املؤيد،  مكتبة  الزحييل،  حممد  الدكتور  لألستاذ 
دمشق، ط)، )0))هـ.

املثنى، . ))) مكتبة  املرصي،  الكندي  يوسف  بن  حممد  عمر  أليب  والقضاة،  الولة 
بغداد، 908)م.

بالرباط، . 6)) اجلديدة  املطبعة  الونرشييس،  حييى  بن  أمحد  العباس  أليب  الوليات، 
ط)، 7)9)م.
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ولية التوثيق واملوثِّق يف الفقه اإلسلمي، للدكتور عبد اهلل بن حممد احلجييل، . 7))
والثالثون،  الثانية  السنة  املنورة  باملدينة  اإلسالمية،  اجلامعة  بمجلة  منشور 

العدد العارش بعد املئة، )0)))هـ(.
الولية عىل املال والتعامل بالدين، لعيل حسب اهلل، مطبعة اجلبالوي بالقاهرة، . 8))

ط)، 967)م.
الولية عىل النفس، ملحمد أيب زهرة، دار الفكر العريب، مرص، ط).. 9))
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حق المملكة العربية السعودية

في المطاردة الحثيثة
من خالل الفقه اإلسالمي واألنظمة 

الداخلية والقانون الدولي العام

د. قاسم بن مساعد الفالح
األستاذ المشارك في قسم السياسة الشرعية

بالمعهد العالي للقضاء
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املقدمة
من  باهلل  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل،  احلمد  إن 
يضلل  ومن  له،  مضل  فال  اهلل  هيده  من  أعاملنا،  سيئات  ومن  أنفسنا  رشور 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا 
عبده ورسوله، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم، ومن سار عىل هنجه 

إىل يوم الدين.

وبعد:

للقانون  وفقًا  للدول  املمنوحة  احلقوق  من  احلثيثة  املطاردة  حق  فيعد 
لعام  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  خالل  من  وذلك  العام،  الدويل 
اإلقليمية  مياهها  خارج  عىل  سيادة  األطراف  للدول  يمنح  حيث  )98)م، 
يف مطاردة السفن اخلارجة عن هذه السلطة، وذلك حالة خرق هذه السفن 

لألنظمة الداخلية وللسيادة الوطنية هلذه الدول.

ومصالح  للدول  اخلاصة  املصالح  بني  التوفيق  إىل  احلق  هذا  ويسعى 
األرسة الدولية يف تأمني حرية املالحة وصيانتها من أي تعسف قد تستعمله 

الدول عند استخدامها هلذا احلق.

املناطق  يف  الرشعية  غري  الصيد  بعمليات  احلق  هذا  غالبًا  ارتبط  وقد 
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  عاجلت  لذا  الساحلية،  للدولة  التابعة  البحرية 
مصلحتني  بني  بتوازن  »القيام  خالل  من  األمر  هذا  )98)م  لعام  البحار 
متناقضتني ومها: حقوق الدولة الساحلية التي تريد محاية مصادرها السمكية 
التي ترغب يف االستفادة من  العلم  الصيد غري املرشوع، وحقوق دولة  من 



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
299

حق المملكة العربية السعودية في المطاردة الحثيثة

بعمليات  مرتبط  احلق  هذا  أن  يعني  ال  فهذا  ذلك  ومع  البحار«))).  ثروات 
الصيد غري القانونية فقط، وإنام يشمل مجيع أنواع االنتهاكات األخرى التي 

تقع يف املياه اخلاضعة لسيادة أو رقابة الدولة الساحلية.

ومن املهم قبل الولوج يف هذا البحث بيان أقسام احلدود البحرية وفقًا 
الواقعة  املياه  وهي  الداخلية:  املياه  أوالً  تأيت  حيث  للبحار.  الدويل  للقانون 
من  القطاع  وهو  اإلقليمي:  البحر  يأيت  ثم  األساس.  خطوط  من  الرب  باجتاه 
مقاسة  بحريًا  مياًل  عرش  اثني  مسافة  ويمتد  الدولة  لشاطئ  املالصق  البحر 
عىل  سيادهتا  كامل  الدولة  متارس  وهنا  البحر،  باجتاه  األساس  خطوط  من 
تلك املياه. وبعد ذلك تأيت املنطقة املتامخة واجلرف القاري، فاملنطقة املتامخة 
هي التي تبدأ من هناية حدود املياه اإلقليمية إىل مسافة اثني عرش مياًل بحريًا 
سلطات  ومن  اإلقليمية،  املياه  من  أقل  هنا  الدولة  وسيادة  البحر،  باجتاه 

الدولة منع خرق األنظمة األمنية والبيئية ونحوها.

واجلرف القاري وهو قاع أرض املساحات املغمورة وباطنها، التي متتد 
إىل ما وراء البحر اإلقليمي يف مجيع أنحاء االمتداد الطبيعي لإلقليم الربي، 
موارده  استكشاف  ألغراض  خالصة  سيادة  حقوق  الدولة  متارس  وفيه 
وهي  اخلالصة:  االقتصادية  املنطقة  ذلك  بعد  وتأيت  واستغالهلا.  الطبيعية 
تتعدى  ال  مسافة  إىل  ومتتد  هلا،  ومالصقة  اإلقليمية  املياه  وراء  تقع  منطقة 
عرض  منها  يقاس  التي  األساس  خطوط  من  بحري  ميل  مائتي  من  أكثر 

بعملية  لقيامها  الساحلية  للدولة  كدافع  الوجيهة  األسباب  قرينة  الغفور،  عبد  بوسنة،   (((
املطاردة احلثيثة يف البحر، ص )))، جملة العلوم اإلنسانية يف جامعة األخوة منتوري 

قسطنطينة، العدد: )))(، 09)-6))، يونيو 9)0)م.
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البعد  ذات  الشؤون  عىل  تنحرص  فيها  الدولة  وحقوق  اإلقليمية)))،  املياه 
منطقة  تأيت  وبعدها  ونحوها.  الطبيعية  املوارد  استكشاف  مثل  االقتصادي 
اخلالصة،  االقتصادية  املنطقة  وراء  تكون  التي  املنطقة  وهي  البحار:  أعايل 
للدول  اإلقليمية  املياه  عدى  ما  واملحيطات  البحار  مساحات  مجيع  وتشمل 

واملناطق املتامخة واملناطق االقتصادية اخلالصة))).

املتامخة،  املنطقة  أو  اإلقليمية  املياه  يف  تبدأ  املطاردة  فإن  ذلك  عىل  بناء 
وبحسب ما يقتضيه احلال يف املنطقة االقتصادية اخلالصة، وال جيوز أن تبدأ 

يف منطقة أعايل البحار، وسيأيت تفصيل ذلك يف ثنايا هذا البحث بإذن اهلل.

البحث: مشكلة 

السعودية حلق  العربية  اململكة  البحث يف مدى استخدام  تكمن مشكلة 
املطاردة احلثيثة داخل وخارج إقليمها، وهل هو منصوص عليه يف األنظمة 
أمن  حلفظ  أمهيته  ومدى  إطالقه؟  عىل  أم  قيود  احلق  هلذا  وهل  السعودية؟ 

اململكة، ومقارنة هذا احلق بالقانون الدويل العام والفقه اإلسالمي.

حيدد  مل  اخلالصة  االقتصادية  للمنطقة  السعودي  النظام  تعريف  أن  إىل  التنويه  وجيدر   (((
املجاورة  الدول  مع  البحرية  احلدود  إىل  متتد  أهنا  عىل  نص  وإنام  ميل،  املائتي  مسافة 
تكون  قد  الدول  وتلك  اململكة  بني  املسافة  أن  ذلك  يف  والسبب  للمملكة،  واملقابلة 
نظام  من  عرشة  الثانية  املادة  انظر:  الدويل.  للقانون  وفقًا  املحددة  املسافة  من  أقل 
وتاريخ  )م/6(،  رقم:  ملكي  مرسوم  السعودية،  العربية  للمملكة  البحرية  املناطق 

8)/)/))))هـ.
للبحار  املتحدة  األمم  اتفاقية  ويف  البحرية  املناطق  نظام  يف  احلدود  هذه  تفصيل  جتد   (((
الدويل  القانون  )))0)م(،  حممد،  موسى  حسني  رضوان،  )98)م.انظرأيضًا:  لعام 
ط)،  ص67،  التحكيم،  وأحكام  الفقهية  االجتاهات  ألهم  حتليلية  دراسة  للبحار: 

مرص: دار الفكر والقانون للنرش والتوزيع.
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أهداف البحث:

هيدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:

حتديد مفهوم املطاردة احلثيثة وفقًا للمواد القانونية الدولية والرشيعة . )
اإلسالمية.

بيان مدى وجود هذا احلق يف مواد أنظمة اململكة العربية السعودية، . )
ومدى اتساقها مع االتفاقيات الدولية.

بيان مدى وجود هذا احلق يف الفقه اإلسالمي.. )

البحث: صعوبات 

رضورة االستعانة بمراجع أجنبية حديثة لتدعيم الدراسة.. )

النظام . ) جانب  يف  خصوصًا  البحث،  هبذا  املتعلقة  الدراسات  ندرة 
السعودي ويف اجلانب الرشعي.

السابقة: الدراسات 

القانون  يف  احلثيثة  املطاردة  بحق  املتعلقة  الدراسات  من  العديد  هناك 
البحر  يف  احلثيثة  املطاردة  حق  بعنوان:  دراسة  هناك  فمثاًل  العام،  الدويل 
العايل، للدكتور حسن خطايب، من منشورات املعهد املغريب لإلعالم العلمي 
األسباب  قرينة  بعنوان:  أخرى  ودراسة  0)0)م.  لعام  املغرب  يف  والتقني 
البحر،  يف  احلثيثة  املطاردة  بعملية  لقيامها  الساحلية  للدولة  كدافع  الوجيهة 
األخوة  جامعة  يف  اإلنسانية  العلوم  جملة  يف  منشور  بوسنة،  الغفور  لعبد 
ودراسة  9)0)م.  عام   ،((6-(09  ،)((( العدد:  قسطنطينة،  منتوري 
مياهها  يف  اختاذها  الساحلية  للدولة  حيق  التي  التنفيذية  التدابري  بعنوان: 
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جملة  يف  منشور  أمحد،  بسام  للدكتور  األجنبية،  السفن  مواجهة  يف  الداخلية 
االقتصادية  العلوم  سلسلة  العلمية،  والدراسات  للبحوث  ترشين  جامعة 
ودراسة  ))0)م.  عام   ،8(-69  ،)(( العدد:   ،)(6( املجلد:  والقانونية، 
أخرى بعنوان: القانون الدويل للبحار وتطبيق حق املطاردة احلثيثة يف القرن 
احلادي والعرشين، لراندل والكر، منشور يف جملة جامعة أوكالند القانونية، 
حق  بعنوان:  أخرى  ودراسة  ))0)م.  عام   ،((8-(9(  ،)(7( العدد: 
منشورات  من  بوالنتز،  لنيكوالس  الدويل،  القانون  يف  احلثيثة  املطاردة 

مارتينز نيجهوف يف لندن، عام )00)م.

وإن كانت الدراسات السابقة قد تناولت حق املطاردة احلثيثة من منظور 
القانون الدويل للبحار، فإن اجلديد يف هذا البحث هو بيان وضع هذا احلق 
يف أنظمة اململكة العربية السعودية ويف جانب الفقه اإلسالمي ومقارنة ذلك 

بالقانون الدويل العام.

البحث: منهج 

منهج الدراسة يف هذا البحث يقوم عىل املنهج التحلييل للمواد والقواعد 
للمملكة  الداخلية  واألنظمة  العام  الدويل  القانون  يف  عليها  املنصوص 
املتعلقة بحق املطاردة احلثيثة ومقارنتها بالفقه اإلسالمي، مع استقراء ملظان 
ومواطن هذه املواد والقواعد ومقارنتها باآليات واألحاديث واآلراء فقهية 

يف هذا الباب.

وتتلخص إجراءات البحث فيام ييل:

االعتامد عىل املصادر األصلية عند كل مسألة بحسبها.. )
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األنظمة . ) يف  احلثيثة  املطاردة  بحق  املتعلقة  القانونية  املواد  استقراء 
الدولية. الداخلية واالتفاقيات 

استقراء التطبيقات القضائية املتعلقة باملوضوع حمل الدراسة.. )

عزو اآليات القرآنية إىل السورة الواردة فيها مع بيان رقم اآلية.. )

مراعاة ختريج األحاديث من خالل بيان من أخرجها يف لفظها الوارد . )
يف احلديث.

توثيق أقوال العلامء من كتبهم مبارشة، وال يتم اللجوء للعزو بواسطة . 6
إال عند تعذر األصل.

العناية بعالمات الرتقيم، ووضعها يف مواضعها الصحيحة.. 7

البحث: تقسيامت 

هذه املقدمة.

املبحث األول: التعريف بحق املطاردة احلثيثة وبيان أمهيته يف املجتمع الدويل.

املطلب األول: التعريف بحق املطاردة احلثيثة.

املطلب الثاين: أمهية منح حق املطاردة احلثيثة للدول.

املبحث الثاين: حق املطاردة احلثيثة يف الفقه اإلسلمي.

املطلب األول: مفهوم السيادة البحرية يف اإلسالم.

املطلب الثاين: التكييف الفقهي حلق املطاردة احلثيثة.

املبحث الثالث: حق املطاردة احلثيثة يف القانون.

املطلب األول: حق املطاردة احلثيثة يف القانون الدويل العام.
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املطلب الثاين: حق املطاردة احلثيثة يف األنظمة الداخلية للمملكة.

اخلامتة.

التوصيات.

قائمة املراجع.
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املبحث األول
التعريف بحق املطاردة احلثيثة

وبيان أمهيته يف املجتمع الدويل
املطلب األول: التعريف بحق املطاردة احلثيثة.

للتأكيد  املعد  »املبدأ  ذلك  األجنبية  للسفينة  احلثيثة  املطاردة  بحق  يقصد 
من  تنفذ  أن  يمكن  ال  الساحلية  الدولة  ألحكام  املخالفة  السفينة  أن  عىل 

العقاب بمجرد اهلروب إىل منطقة أعايل البحار«))).

ومن خالل ممارسات الدول العرفية فإن هذا احلق يعني أنه يمكن للدولة 
الساحلية يف حاالت معينة أن متد من سلطتها القانونية إىل أعايل البحار من 

أجل مطاردة وإيقاف السفن األجنبية املشتبه يف انتهاك قانوهنا))).

وتم تعريف هذا احلق بأنه: »حق السفن احلربية التابعة للدولة الساحلية 
األخرية  هذه  خمالفة  نتيجة  أخرى،  لدولة  التابعة  الصيد  سفن  تطارد  أن 
اإلقليمية  املياه  من  بدءًا  املطاردة  تستمر  بحيث  الساحلية،  الدولة  لقوانني 

وصوالً ألعايل البحار، من أجل إيقافها وحماكمتها«))).

ولكن يؤخذ عىل هذا التعريف أنه حرص هذا احلق عىل السفن احلربية، 
قبل  من  املطاردة  مهمة  هلا  توكل  ولكن  حربية،  ليست  السفن  تكون  وقد 
الدولة كبعض سفن حرس سالح احلدود. السيام وأن اتفاقية األمم املتحدة 
لقانون البحار قد نصت عىل أنه »ال جيوز أن متارس حق املطاردة احلثيثة إال 
(1( Shaw. Malcolm, International Law, P617.
(2( See Shaw. Malcolm, International Law, P617.
بعملية  لقيامها  الساحلية  للدولة  كدافع  الوجيهة  األسباب  قرينة  الغفور،  عبد  بوسنة،   (((

املطاردة احلثيثة يف البحر، ص )))، مرجع سابق.
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سفن حربية أو غريها من السفن التي حتمل عالمات واضحة تدل عىل أهنا 
يف خدمة حكومية ومأذون هلا بذلك«))). وهذا النص دليل عىل عدم اقتصار 

املطاردة عىل السفن احلربية.

كام أنه حرص السفن املطاَردة بسفن الصيد، وهذا غري دقيق، فقد تطارد 
سفن أجنبية أخرى وفقًا هلذا احلق، وليست من قبيل سفن الصيد. كام نص 
أيضًا  تبدأ  املياه اإلقليمية وهذا صحيح، ولكن قد  تبدأ من  املطاردة  عىل أن 

من املنطقة املتامخة))).

اخلاضعة  املياه  من  املنطلق  »التعقب  بأنه:  أيضًا  احلق  هذا  تعريف  وتم 
وتقوم  العايل،  البحر  يف  واملستمر  الساحلية  للدولة  العمومية  للسلطة 
جتاه  املهمة  هبذه  للقيام  الساحلية  الدولة  لدن  من  املخولة  السفن  باملطاردة 

سفينة أجنبية خرقت قوانني وأنظمة الدولة الساحلية داخل هذه املياه«))).

وما يميز هذا التعريف وصفه للمطاردة بأن تكون مستمرة، وهو املعنى 
املستفاد من تسمية هذه املطاردة باحلثيثة، وهذا ما تم التأكيد عليه يف اتفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار حيث نصت عىل أنه: »ال جتوز مواصلة املطاردة 
خارج البحر اإلقليمي أو املنطقة املتامخة إال إذا كانت املطاردة مل تنقطع«))).

الفقرة اخلامسة من املادة ))))( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام )98)م.  (((
لعام  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  من   )(((( املادة  من  األوىل  الفقرة  انظر:   (((

)98)م.
املغرب:  ص0)،  العايل،  البحر  يف  احلثيثة  املطاردة  حق   .)(0(0( حسن.  خطايب،   (((
القانون الدويل  العلمي والتقني. نقاًل عن جي جيدل من كتابه  املعهد املغريب لإلعالم 

العام للبحار، ))9)م.
الفقرة األوىل من املادة ))))( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام )98)م.  (((
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حني  إال  الدويل  احلق  مرتبة  إىل  تصل  ال  املطاردة  هذه  فإن  ذلك  ومع 
وجود سبب مقنع لدى السلطات يف الدولة الساحلية حيملهم عىل االعتقاد 
ثم  ومن  الدولة،  تلك  يف  املطبق  القانون  اخرتقت  األجنبية  السفينة  أن 
برشط  هلا  التابعة  القوارب  من  قارب  أي  أو  السفينة  تلك  مطاردة  يمكنهم 
وجود تلك السفينة أو تلك القوارب يف املياه الداخلية أو املياه اإلقليمية أو 

املنطقة املتامخة لتلك الدولة))).

املمنوح  احلق  ذلك  بأنه:  احلثيثة  املطاردة  حق  تعريف  يمكن  هذا  وعىل 
وجيه  سبب  وجود  حني  العام  الدويل  القانون  قبل  من  الساحلية  للدولة 
انتهكت  قد  هلا  التابعة  قوارهبا  إحدى  أو  أجنبية  سفينة  بأن  لدهيا  ومقنع 
قانوهنا الداخيل واخرتقت مياهها اإلقليمية بالقيام باملالحقة الفورية والتتبع 
وفقًا  حقها  يف  املناسب  اإلجراء  واختاذ  وإيقافها  السفينة  لتلك  املتواصل 

لالتفاقيات واألعراف الدولية.

املطلب الثاين: أمهية منح الدول حق املطاردة احلثيثة

تنقل  البحار:  يف  والقوانني  األنظمة  تطبيق  تواجه  التي  الصعوبات  من 
إىل  الساحلية  الدولة  لسلطة  اخلاضعة  اإلقليمية  املياه  من  البحرية  السفن 
مياه أخرى غري خاضعة لتلك السلطة))). ونتيجة لذلك قامت الدول قدياًم 
احلثيثة  باملطاردة  احلربية  سفنها  قيام  أحقية  مفاده  دويل  عريف  حق  بمامرسة 
وإن  حتى  اإلقليمية،  مياهها  يف  املطبق  القانون  خترتق  التي  األجنبية  للسفن 

كان االعتقال واقع يف أعايل البحار))).

(1( See Shaw. Malcolm, International Law, P617.
(2( See Murphy. Sean, Principles of International Law, P(56.
((( See Murphy. Sean, Principles of International Law, P(56.
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عىل هذا األساس وألمهية هذا احلق للدول فقد عد بمثابة االستثناء عىل 
للدولة  القانونية  للوالية  استمرارًا  يعد  ألنه  العلم،  دولة  اختصاص  مبدأ 
أمنها. وقد استقر هذا احلق من  الساحلية، وضامنًا لفعالية واليتها يف حفظ 
املتحدة  األمم  اتفاقية  الدولية، خصوصًا  الدويل واالتفاقيات  العرف  خالل 

لقانون البحار لعام )98)م))).
خالل  من  وذلك  الدوليني،  واألمن  السلم  حفظ  يف  احلق  هذا  ويسهم 
البحرية.  القرصنة  أعامل  لتزايد  والتصدي  اإلرهابية  العنارص  مالحقة 
وملواجهة تزايد تلك األعامل وما تسفر عنه من هتديد لسالمة املالحة البحرية 
القرارات  من  العديد  األمن  جملس  أصدر  فقد  األفريقي،  القرن  منطقة  يف 
للسلم  تشكل هتديدًا  األعامل  باعتبار هذه  السابع،  الفصل  بناء عىل  املتخذة 
بتلك األعامل، وقد  يقومون  الدول بمطاردة من  الدوليني، مفوضًا  واألمن 
يتم تأسيس تلك املطاردات عىل حق املطاردة احلثيثة، إذا ما بدأت املطاردة 

من املياه اإلقليمية للدولة التي تم انتهاك نظامها الداخيل))).

شهد  فقد  الساحلية،  للدولة  البيئي  النظام  محاية  يف  احلق  هذا  يسهم  كام 
البحرية، ورسيان هذا  للبيئة  املتعمد  التلويث  العرص احلديث تزايد حاالت 
التلوث لشواطئ الدولة الساحلية، ولذلك جاءت اتفاقية لندن ملنع التلوث 
)97)م،  لعام  األخرى  واملواد  الفضالت  ترصيف  عن  الناتج  البحري 
واملواد  والنفايات  للفضالت  األجنبية  السفن  من  املتعمد  التخلص  لتتناول 
الدولة  ليمنح  الساحلية. ويأيت هذا احلق  للدولة  املياه اإلقليمية  األخرى يف 

اختصاص  عىل  واالتفاقية  العرفية  االستثناءات  )8)0)م(.  سنان.  القاسمي،  ))) انظر: 
دولة العلم يف البحار العالية والغاية منها، ص6)، كلية احلقوق جامعة بابل.

مالحقة  يف  الدويل  والقضائي  القانوين  التعاون  )7)0)م(.  نسيب.  نجيب،  انظر:   (((
مرتكبي جرائم اإلرهاب، ص))، عامن: مركز الكتاب األكاديمي.
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املتعمدة  األفعال  هبذه  تقوم  التي  األجنبية  السفن  مطاردة  حق  الساحلية 
واستيقافها حتى ولو امتدت املطاردة إىل أعايل البحار.

ولذلك فإنه إذا توفرت لدى الدولة الساحلية أية أسباب مقنعة وسليمة 
اخلاصة  القواعد  انتهكت  اإلقليمية  مياهها  يف  مبحرة  سفينة  أن  لالعتقاد 
تلوثًا  يسبب  كبري  ترصيف  عن  يسفر  بشكل  البحرية  البيئة  عىل  باحلفاظ 
وتفتيشها،  واستيقافها  السفينة  بمطاردة  تقوم  أن  الدولة  لتلك  جاز  بحريًا، 
مع  والتحقيق  السفينة  احتجاز  تشمل  قضائية  دعوى  تقيم  أن  هلا  جيوز  كام 
طاقمها يف حالة ثبوت أفعال تلويث متعمدة وخطرية داخل املياه اإلقليمية 
هلا، ولذا فإنه يمكن القول أن حق املطاردة احلثيثة ذا أمهية بالغة يف املحافظة 

عىل البيئة البحرية من التلوث))).

الصيد  ويمنع  السمكية  الثروة  عىل  احلفاظ  إىل  احلق  هذا  يؤدي  أيضًا 
وأهنا  الساحلية،  للدول  اإلقليمية  املياه  يف  األجنبية  السفن  قبل  من  اجلائر 
أن  ذلك  البحار،  أعايل  إىل  فرت  وإن  حتى  املسؤولية  من  بمعزل  تكون  لن 
هذا احلق يمنح للسفن العسكرية للدولة الساحلية حق مطاردهتا إىل خارج 

حدود الوالية القانونية لتلك الدولة.

البضائع  وهتريب  هبم  واالجتار  البرش  هتريب  منع  يف  أيضًا  ويسهم 
واملمنوعات داخل الدولة الساحلية، السيام وأن السفينة األجنبية قد متكث 
اجلنائية،  املسائلة  من  اهلروب  بغية  الساحلية  للدولة  اإلقليمية  املياه  خارج 
بعض  ترسل  وقد  الساحلية،  الدولة  ووالية  سلطان  يف  داخلة  تكون  وأال 
القوارب للقيام بتلك املهام داخل املياه اإلقليمية لتلك الدولة، ولكن حتى 

البحرية:  للبيئة  اجلنائية  للحامية  العامة  النظرية  )))0)م(.  حممد.  انظر: املنشاوي،   (((
دراسة مقارنة، ص)0)، الرياض: مكتبة القانون واالقتصاد.
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والقبض النتهاك  للمطاردة  فهي عرضة  اإلقليمية  املياه  مع وجودها خارج 
القوارب التابعة هلا املياه اإلقليمية للدولة الساحلية.

والدول  عامة  بصفة  الدويل  للمجتمع  احلق  هذا  أمهية  بيان  واملقصود 
واحلامية  الدوليني،  واألمن  السلم  حفظ  حيث  من  خاصة،  بصفة  الساحلية 

األمنية والبيئية واالقتصادية لتلك الدول الساحلية.



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
311

حق المملكة العربية السعودية في المطاردة الحثيثة

املبحث الثاين
حق املطاردة احلثيثة يف الفقه اإلسالمي

املطلب األول: مفهوم السيادة البحرية يف اإلسالم:

الدخول  يتم  ولن  مفهوم واسع،  الفقه اإلسالمي  السيادة يف  مفهوم  إن 
احلديث  سيكون  لذا  البحث.  هذا  يف  املبارشة  عالقته  لعدم  تفاصيله  يف 
إقليمها،  عىل  املسلمة  الدولة  سيادة  وهو  الدراسة،  بموضوع  عالقة  له  عام 

وخصوصًا عىل إقليمها البحري، وما وراءه إىل أعايل البحار.

قسموا  حيث  املسلمة،  الدولة  إقليم  مفهوم  اإلسالم  فقهاء  تناول  وقد 
الدولة  إقليم  هبا  يقصد  اإلسالم  ودار  حرب.  ودار  إسالم  دار  إىل  األرض 
الذي خيضع لسلطة الدولة املسلمة وتطبق فيه أحكام اإلسالم))). أي يشمل 
البحر.  أو  اجلو  أو  الرب  يف  كان  سواء  املسلمني  لسلطان  خاضع  موضع  كل 
وما هيم هنا هو البحر، وهو عند الفقهاء املعارصين: »قسم حمدد من البحر 
مالصق ألرض الدولة التي تنتهي حدودها إىل البحر. وتبعيتها لدار اإلسالم 
إليه أحد من املباحات  بناء عىل مبدأ إحراز املباح. ألن من سبق ما مل يسبق 
املتامخة حيث تعترب جزءًا من دار  فهو له، ويف حكم ذلك ما يعرف باملنطقة 

اإلسالم وكذلك اجلرف القاري«))).

التبعية  فليست  نظر،  حمل  هنا  اإلسالم  لدار  التبعية  تسبيب  يكون  وقد 
اليوم يدل عىل أن سبب  الواقع  املباح فقط، بل إن  هنا من باب مبدأ إحراز 

الرشعية،  السياسة  يف  املعارص  الفقهي  االجتهاد  )0)0)م(،  حبيبة،  زيد،  أبو  انظر:   (((
ص)7)، بريوت: دار الكتب العلمية.

الرابعة،  الطبعة   ،)6(((/8( وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  )997)م(،  وهبة،  الزحييل،   (((
دمشق: دار الفكر.
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التبعية للدولة املسلمة هو العرف الدويل الذي ترجم إىل اتفاقية دولية قامت 
بالتوقيع عليها جل الدول املسلمة وهي اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
لعام )98)م، حيث إن هذا التوقيع هو من باب املصلحة املرسلة ومن باب 
السياسة الرشعية التي تعني: »فعل يشء من احلاكم ملصلحة يراها، فيام مل يرد 
فيه نص خاص، ويف األمور التي من شأهنا أال تبقى عىل وجه واحد، بل تتغري 

وتتبدل تبعًا لتغري الظروف واألحوال واألزمان واألمكنة واملصالح«))).

ويدخل يف ذلك أيضًا التنظيامت املتعلقة بسيادة الدولة املسلمة يف املنطقة 
االقتصادية اخلالصة ويف منطقة أعايل البحار. حيث يرى الفقهاء أن »األصل 
يف الرشيعة أن أعايل البحار ليست ملكًا ألحد لعدم احليازة هلا. ويؤيد ذلك 
مثل:  البحار  أعايل  حرية  مبدأ  لتقرير  اإلسالم  قواعد  بعض  عىل  االعتامد 
مبدأ العدالة ومبدأ املساواة، وقاعدة احليازة الفعلية واحليازة احلكمية، وأن 
بجعل  تقضيان  واملساواة  فالعدالة  اإلباحة،  واألعيان  األشياء  يف  األصل 
أو  فعاًل  عليها  الدول  إلحدى  حيازة  ال  إذ  الدول؛  جلميع  مشاعة  البحار 
لتقرير  والسعي  البحار،  أعايل  ملكية  بمبدأ  القول  رفض  يوجب  مما  حكاًم 

مبدأ حريتها«))).

البحار،  به أعايل  املالح ويقصد  البحر  الفقهاء ملسألة  وقد تعرض بعض 
هل هو من دار اإلسالم أو دار احلرب. حيث نقل ابن عابدين يف كتابه )رد 
املحتار عىل الدر املختار(، عن قارئ اهلداية الكناين أنه سئل عن البحر امللح 

))) عطوة، عبدالعال، ))99)م(، املدخل إىل السياسة الرشعية، ص))، الرياض: جامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

الزحييل، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، )8/8))6(، مرجع سابق.  (((
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أمن دار احلرب أو اإلسالم؟ فأجاب: إنه ليس من أحد القبيلني؛ ألنه ال قهر 
ألحد عليه))).

واجلوي  الربي  إقليمها  تشمل  املسلمة  الدولة  سيادة  أن  واملقصود 
ملا  خاضع  ذلك  فإن  البحري،  إقليمها  عىل  بسيادهتا  يتعلق  وفيام  والبحري، 
يكون  فيام  األخرى  الدول  مع  واتفاقيات  معاهدات  من  األمر  ويل  يعقده 
املرسلة  املصلحة  باب  من  وهذا  املسلمة،  الدولة  وسلطان  لسيادة  خاضعًا 
السعودية  العربية  اململكة  قامت  املثال  سبيل  فعىل  الرشعية.  والسياسة 
هذه  ويف   ،(98( لعام  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  عىل  بالتوقيع 
عىل  سيادهتا  ومدى  اإلقليمي  البحر  عىل  اململكة  لسيادة  حتديد  االتفاقية 
املناطق املالصقة هلا من جهة البحر وصوالً إىل منطقة أعايل البحار، بحيث 
وسيكون  احلثيثة.  املطاردة  حالة  يف  املناطق  تلك  إىل  اململكة  سيادة  متتد 
احلديث يف املطلب القادم عن مدى وجود هذا احلق يف الرشيعة اإلسالمية.

املطلب الثاين: التكييف الفقهي حلق املطاردة احلثيثة:

عىل  املسلمة  الدولة  سيادة  مفهوم  عن  السابق  املطلب  يف  احلديث  تم 
إقليمها البحري وما وراءه بشكل خاص. وسيكون احلديث يف هذا املطلب 

عن مدى وجود حق املطاردة احلثيثة يف الرشيعة اإلسالمية.

القانون  إن حق املطاردة احلثيثة من املصطلحات والنظريات احلديثة يف 
الدويل العام، ومع، ذلك فإن الرشيعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان، 

انظر: ابن عابدين، حممد أمني، )))0)م(، رد املحتار عىل الدر املختار، )67/6)(،   (((
بريوت: دار الكتب العلمية.
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دِيَنُكۡم  لَُكۡم  ۡكَمۡلُت 
َ
أ تعاىل: ﴿ٱۡلَۡوَم  قال  تامة حيث  كاملة  وقد جاءت 

ۡسَلَٰم دِيٗناۚ﴾))). ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت َوَرِضيُت لَُكُم ٱۡلِ
َ
َوأ

دليلني  خالل  من  اإلسالم  يف  احلق  هذا  وجود  عىل  االستدالل  ويمكن 
من أدلة األحكام، ومها العرف الدويل واملصلحة املرسلة.

فقد كان هلذا احلق وجود يف القانون الدويل العام قبل وجود االتفاقيات 
)98)م،  لعام  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  ومنها  احلديثة  الدولية 
الدويل.  العرف  قبيل  من  بإلزاميته  واعتقادها  الدول  ممارسات  عدته  حيث 
وال ريب أن العرف مصدر من مصادر األحكام الرشعية حال عدم وجود 
ۡعرِۡض َعِن ٱۡلَجِٰهلنَِي 

َ
ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف َوأ

ۡ
النص، وذلك لقوله تعاىل: ﴿ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوأ

199﴾))). وكذلك فالعرف بني الدول أو ما يعرف بالعرف الدويل من مصادر 
أنه ال خيالف  دام  ما  السري،  بعلم  يعرف  ما  أو  الدولية  الشؤون  األحكام يف 
النصوص الرشعية، والدليل عىل ذلك اعتبار الرسول  له عندما 
لذا  لقتلتكام(())).  تقتل  ال  الرسل  أن  ))لوال  الكذاب:  مسيلمة  لرسويل  قال 
يمكن القول أن العرف الدويل دليل عىل صحة وجواز وجود مثل هذا احلق 

يف الفقه اإلسالمي.
اإلسالمية  الرشيعة  واعتبار  الدويل،  العرف  يف  احلق  هذا  وجود  ومع 
إليه  يستند  أن  يمكن  فإنه  الرشعية،  مل ختالف األحكام  ما  الدولية  لألعراف 
أيضًا من خالل املصلحة املرسلة والتي هي: »كل مصلحة مل يرد فيها دليل 

سورة املائدة، آية رقم: ))(.  (((
سورة األعراف، آية رقم: )99)(.  (((

سنن أيب داود، ج:)، ص:9)، رقم احلديث )76)، صححه األلباين يف صحيح سنن   (((
أيب داود، رقم احلديث 66)).
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هبا  ربط احلكم  إلغائها، ولكن حيصل من  أو  اعتبارها  الرشع عىل  معني من 
وبنائه عليها جلب مصلحة أو دفع مفسدة«))). وال شك أن هذا احلق وتوافق 
ويل األمر مع غريه من الدول حوله هو من باب املصلحة املرسلة. فهو وإن مل 
يكن هناك نص رشعي عىل اعتبار هذا احلق أو إلغائه، ولكن من خالل هذا 
الدليل يمكن القول أن هذا احلق حكم رشعي ربط باملصلحة املرسلة جللب 
ما  مفسدة  ودفع  األجنبية،  السفن  مالحقة  عرب  األمن  حتقيق  وهي  املصلحة 

قد تسببه تلك السفن من انتهاكات أمنية للدولة املسلمة.

عىل  تنطبق  قد  احلثيثة  املطاردة  حق  حاالت  بعض  أن  القول  يمكن  كام 
»الذين  بأهنم:  احلرابة  وصف  عليهم  يطلق  من  عرف  وقد  احلرابة.  جريمة 
أو  البنيان  أو  الصحراء  يف  حجرًا  أو  عصا  ولو  بالسالح  للناس  يعرضون 

البحر«))).

يطرح  أن  املمكن  من  ولذا  والبحر،  الرب  عىل  احلرابة  وصف  ينطبق  إذًا 
السؤال: هل يعد ما تقوم به السفن األجنبية يف املياه اإلقليمية التابعة للدولة 

املسلمة من هتديد لألمن وانتهاك لألنظمة من باب جريمة احلرابة؟

من  اإلقليمية  املياه  عىل  تعد  من  األجنبية  السفن  به  تقوم  ما  كانت  إن 
ألن  احلرابة،  جريمة  يف  داخل  غري  فهذا  ذلك،  ونحو  األسامك  صيد  خالل 
الفقهاء نصوا عىل أن خيرج من وصف احلرابة من: »يعرض لنحو صيد، أو 
يعرض للناس بال سالح«))). ولكن يدخل ذلك يف باب التحريم ويدخل يف 

عطوة، عبد العال، املدخل إىل السياسة الرشعية، ص9))، مرجع سابق.  (((
ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممد، )980)م(، حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع،   (((

)77/7)(، الرياض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممد، حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، )78/7)(،   (((

مرجع سابق.
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باب التعزير وهو: »عقوبة غري مقدرة جتب حقًا هلل أو آلدمي يف كل معصية 
العقوبة هنا مرتوكة لسلطة ويل األمر  فيها حد وال كفارة«))). وتكون  ليس 
عند وضع نظام متعلق هبا أو عقد معاهدة دولية مع الدول األخرى لتحديد 
إجراءات املطاردة والقبض وبيان قدر العقوبة فيام يتوافق مع األنظمة املرعية 

والرشيعة اإلسالمية.

وإن كانت هذه السفن األجنبية تقصد التعرض للناس يف سفنهم داخل 
املياه اإلقليمية وما وراءها، وقامت بغصب أمواهلم جماهرة أو قتلهم، فحينئذ 
بانطباق حد احلرابة عليهم. ويمكن تطبيق عقوبة حد احلرابة  القول  يمكن 
املياه  يف  اجلريمة  هذه  وقت  إذا  خصوصًا  املسلمة،  للدولة  سيادية  كعقوبة 
نظامها  تطبيق  هلا  حيق  فحينئذ  املسلمة،  للدولة  اإلقليمي  البحر  أو  الداخلية 

الداخيل لسيادهتا الكاملة عىل تلك املناطق.

اإلقليمي  البحر  يف  اجلريمة  وقعت  إن  أنه  القول  يمكن  ذلك،  عىل  بناء 
التي قامت بذلك  للدولة املسلمة، فإنه حيق للدولة املسلمة مطاردة السفينة 
اجلرم، ولو امتدت املطاردة إىل منطقة أعايل البحار ما دامت املطاردة مستمرة، 
وحيق حينئذ إيقافها وتفتيشها وسحبها مليناء الدولة املسلمة والتحقيق معها 
من  عليه  بالتوقيع  قامت  ما  وبحسب  الداخيل،  نظامها  بحسب  وحماكمتها 

اتفاقيات دولية يف هذا الشأن.

الرسخيس، شمس الدين. )988)م(. املبسوط، )6/9)(، بريوت: دار املعرفة.  (((
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الثالث املبحث 
حق املطاردة احلثيثة يف القانون

املطلب األول: حق املطاردة احلثيثة وفقاً للقانون الدويل العام:

إىل  يمتد  الدولة  سلطان  أن  العام  الدويل  القانون  يف  العامة  القاعدة  إن 
إىل  سيادهتا  متتد  وال  للدولة،  اإلقليمي  البحر  يف  املوجودة  األجنبية  السفن 
هي  البحر  أعايل  منطقة  تعرب  التي  األجنبية  فالسفن  البحار،  أعايل  منطقة 
خاضعة لسلطان علم الدولة التي ترفعها. حيث نصت اتفاقية األمم املتحدة 
للبحار عىل أن: »تبحر السفينة حتت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة 
البحار، إال يف حاالت استثنائية منصوص عليها  لواليتها اخلالصة يف أعايل 

رصاحة يف معاهدات دولية أو يف هذه االتفاقية«))).

ويعد حق املطاردة احلثيثة من هذه احلاالت االستثنائية التي نصت عليها 
السفن  عىل  وسيادهتا  سلطاهنا  متارس  أن  للدولة  يسمح  ألنه  السابقة؛  املادة 

األجنبية يف منطقة أعايل البحار))).

األجنبية  السفن  منح  هو  املتحدة  األمم  التفاقية  األبرز  اهلدف  أن  ومع 
الدول الساحلية  البحرية، إال أن هذا األمر يصطدم مع رغبة  حرية املالحة 
من  وراءها  وما  اإلقليمية  مياهها  يف  سلطاهنا  وبسط  أمنها  عىل  املحافظة  يف 
هذا  عىل  املحافظة  يستدعي  مما  خالصة،  اقتصادية  ومنطقة  متامخة  منطقة 
حتى  مطاردهتا  وتواصل  أنظمتها،  خترق  أجنبية  سفن  أي  بمطاردة  األمن 

املادة الثانية والتسعون من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام )98)م.  (((
(2( See Poulantzas, Nicholas. (2002(. The Right of Hot Pursuit in 

International Law. P(9. London: Martinus Nijhoff Publishers.
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منطقة أعايل البحار إن استلزم األمر، وذلك إللقاء القبض عليها وتوقيفها، 
ومن هنا جاء حق املطاردة احلثيثة))).

بمبدأ  األخذ  عىل  العرشين  القرن  بدايات  يف  الدويل  العرف  جرى  فقد 
منع  يف  رغبة  وذلك  البحار،  أعايل  إىل  األجنبية  للسفن  املستمر  التتبع  حق 
لتنظيم  الساحلية  الدول  وضعتها  التي  األنظمة  انتهاك  من  السفن  تلك 
العرف  هلذا  وفقًا  لسيادهتا))).  اخلاضعة  البحرية  املناطق  يف  البحرية  املالحة 
فقد تعاطت مع هذا احلق العديد من املحاكم باإلجياب، ففي قضية السفينة 
)ماريانا( لعام 6)8)م، حكمت املحكمة العليا األمريكية بأن حق املطاردة 
احلثيثة وإيقاف السفن األجنبية بموجبه هو حق مرشوع ومتفق مع القوانني 

الوطنية والقانون الدويل العام))).

اتفاقية جنيف  الدولية، جاءت  وبعد تنظيم هذا احلق من قبل األعراف 
للبحر العايل لعام 8)9)م لتنظم هذا احلق، ثم أعقبتها اتفاقية األمم املتحدة 
بتطوير  وقامت   ،((( املادة  يف  احلق  هذا  عىل  نصت  التي  البحار  لقانون 
السفن  بمطاردة  القيام  جواز  عىل  نصت  حيث  عليها،  والتأكيد  أحكامه 
قوية  ودالئل  مقنعة  أسباب  الساحلية  الدولة  لدى  يكون  عندما  األجنبية 
واملقصود  الدولة))).  تلك  وأنظمة  قوانني  انتهكت  السفينة  بأن  لالعتقاد 

لقيامها  الساحلية  للدولة  كدافع  الوجيهة  األسباب  قرينة  الغفور،  عبد  بوسنة،  انظر:   (((
بعملية املطاردة احلثيثة يف البحر، ص )))، مرجع سابق.
انظر: رضوان، حسني، القانون الدويل للبحار، ص)6).  (((

((( See MacDougal, Myres and Burke, William. (1987(. The Public Order 
of the Oceans: A Contemporary International Law of the Sea. P898. 
New Haven: New Haven Press.

مكتبة  الرياض:  ص60)،  البحرية،  القرصنة  )))0)م(.  صالح،  سليمة،  انظر:   (((
القانون واالقتصاد.
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قائمة عىل  أن تكون  أهنا »جيب  االتفاقية  املقنعة بحسب نصوص  باألسباب 
التأكد واليقني، وليس عىل الشك والريبة«))).

الواقع  أرض  عىل  املعيار  هذا  تطبيق  أن  عىل  الرشاح  يؤكد  ذلك  ومع 
يكتنفه الغموض وصعوبة التنفيذ، وحتديد ما إذا كان ذلك السبب هو فعاًل 
قضية  ذلك  عىل  القضائية  التطبيقات  ومن  ال))).  أم  املقنعة  األسباب  من 
السفينة )أم يف سايقا( التي حتمل علم دولة سانت فينسينت، حيث تعرضت 
التابعة  االقتصادية  املنطقة  الغينية لوجودها يف  السلطات  قبل  للمطاردة من 
املحكمة  إىل  القضية  رفع  وتم  وتفتيشها،  بإيقافها  السلطات  وقامت  لغينيا، 
حق  متلك  ال  بأهنا  الغينية  السلطات  ضد  حكمت  التي  للبحار  الدولية 
السفينة  تلك  بأن  مقنعة ووجيهة  أسباب  تكن متلك  مل  احلثيثة ألهنا  املطاردة 

قد انتهكت احلقوق املقررة لغينيا يف منطقتها االقتصادية))).

املقنعة  األسباب  هذه  وجود  الساحلية  للدولة  اتضح  إذا  وعمومًا 
السفينة  مطاردة  يف  الساحلية  الدولة  حق  يبدأ  فحينئذ  الوجيهة،  والدالئل 
أو  لسيادهتا  اخلاضعة  املياه  يف  السفينة  تلك  توجد  عندما  وذلك  األجنبية، 
رقابتها كاملياه الداخلية للدولة أو يف البحر اإلقليمي أو يف املنطقة املتامخة أو 
حتى يف املنطقة االقتصادية اخلالصة، حتى وإن متكنت من مغادرة تلك املياه 

بعملية  لقيامها  الساحلية  للدولة  كدافع  الوجيهة  األسباب  قرينة  الغفور،  عبد  بوسنة،   (((
املطاردة احلثيثة يف البحر، ص 8))، مرجع سابق.

انظر: املرجع السابق.  (((
((( See Bantekas, Ilias and Nash, Susan. (2009(. International Criminal 

Law. P191. New York: Routledge Cavendish Press.
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أعايل  يف  احلق  هذا  يبدأ  أن  يمكن  وال  البحار)))،  أعايل  منطقة  يف  والدخول 
البحار))).

وهي  تومي،  ساوث  السفينة  قضية  ذلك  عىل  القضائية  التطبيقات  ومن 
سفينة مسجلة حتت علم دولة توغو وتم االدعاء أن املطاردة بدأت يف املنطقة 
البحار،  أعايل  إىل  املطاردة  وامتدت  ألسرتاليا،  التابعة  اخلالصة  االقتصادية 
كانت  عندما  بدأت  املطاردة  أن  تبني  التحقيق  وبعد  السفينة،  استيقاف  وتم 
البحار،  أعايل  يف  أي  ألسرتاليا،  اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  خارج  السفينة 
وعليه اعترب إيقاف السفينة خمالف التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

)98)م))).

»وال جيوز بدء املطاردة إال بعد إعطاء إشارة ضوئية أو صوتية بالتوقف 
تسمعها«))).  أو  اإلشارة  ترى  أن  األجنبية  السفينة  معها  تستطيع  مسافة  من 
وبعبارة أخرى فإنه جيب أن »يصدر أمر إىل السفينة التي تتم مطاردهتا، إذ ال 
جيوز أن تتم املطاردة بدون سابق إنذار«)))، »وأال تبدأ املطاردة إال بعد رفض 

مكتبة  الرياض:  ص)))،  العام،  الدويل  القانون  )))0)م(.  سعود،  النويميس،   (((
القانون واالقتصاد.

لعام  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  من   )(((( املادة  من  األوىل  الفقرة  انظر:   (((
)98)م.

((( See Haward, Marcus. (2020(. Governing Oceans in a Time of Change: 
Fishing for the Future? P122. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 
And Vukas, Budislav. (2010(. International Law: New Actors, New 
Concepts - Continuing Dilemmas. P285. Leiden: Martinus Nijhoff 
Publishers.

لعام  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  من   )(((( املادة  من  الرابعة  الفقرة  انظر:   (((
)98)م.

سليمة، صالح، القرصنة البحرية، ص60)، مرجع سابق.  (((
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سفينة  قيام  ذلك  عىل  التطبيقات  ومن  التوقف«))).  طلب  املخالفة  السفينة 
غري  صيد  بعمليات  األورغواي  دولة  علم  وترفع  )فيارسا(  تدعى  أجنبية 
إشارة  إرسال  التابعة ألسرتاليا، وتم  اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  رشعية يف 
بدأت  ثم  ومن  اإلشارات،  لتلك  السفينة  تستجب  ومل  للتوقف،  هلا  ضوئية 
املطاردة من تلك املنطقة إىل أعايل البحار، حيث استمرت املطاردة )) يومًا 

وألكثر من 900) ميل، وتم إيقافها والتحقيق معها))).

ومن املمكن أن متتد املطاردة من منطقة إىل منطقة أخرى حتى الوصول 
املقصود  املعنى  هو  وهذا  املطاردة،  انقطاع  عدم  برشط  البحار  أعايل  إىل 
سبب  أو  عطل  حيصل  مل  »ما  تنقطع،  ال  التي  املطاردة  أي  احلثيثة،  باملطاردة 

طبيعي كاألعاصري مثاًل، فإنه يف هذه احلالة ال يعد انقطاعًا«))).

فلو قدر مثاًل أن حصل انتهاك من سفينة أجنبية ألنظمة الدولة الساحلية 
يف منطقة البحر اإلقليمي، ومتت املطاردة يف هذه املنطقة حتى خروج السفينة 
األجنبية منها إىل املنطقة املتامخة، وحصل أن توقفت املطاردة رغبة من سفن 
يمكن  فحينئذ  الدولة،  سلطات  من  املساعدة  انتظار  يف  الساحلية  الدولة 
القول أنه وفقًا لالتفاقية فإن احلق يبرت وينقطع، وال حيق لسفن تلك الدولة 

الساحلية مواصلة املطاردة، ألهنا يف هذه احلالة ليست مطاردة حثيثة.

تلك  أن  قدر  لو  فمثاًل  السفينة،  حكم  األجنبية  السفينة  زوارق  وتأخذ 
الساحلية ومتت  البحر اإلقليمي للدولة  أو  الداخلية  املياه  انتهكت  الزوارق 
األم،  للسفينة  الزوارق  تلك  الدولة، وانضمت  تلك  مطاردهتا من سلطات 

النويميس، سعود، القانون الدويل العام، ص)))، مرجع سابق.  (((
(2( See Vukas, Budislav. International Law: New Actors, New Concepts - 

Continuing Dilemmas. P285.
))) النويميس، سعود، القانون الدويل العام، ص)))، مرجع سابق.
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الساحلية  الدولة  فإنه حيق لسلطات  أنه وفقًا لالتفاقية  القول  فحينئذ يمكن 
استكامل املطاردة بمطاردة السفينة األم حتى أعايل البحار، وإيقافها وتفتيشها 

ما مل حيصل انقطاع يف املطاردة.

الساحلية  للدولة  أنه ال حيق  أكدت  االتفاقية  أن  إىل  اإلشارة  املهم  ومن 
مطاردة السفن األجنبية يف منطقة ما، إال حني انتهاك حقوق تلك الدولة يف 
فمثاًل  ألخرى.  منطقة  من  الساحلية  الدول  حقوق  الختالف  املنطقة،  تلك 
حقوق  هي  اإلقليمي  والبحر  الداخلية  املياه  يف  الساحلية  الدولة  حقوق 
فيها  الساحلية، وسيادهتا  الدولة  إقليم وسلطان  تعترب جزءًا من  كاملة ألهنا 
واملنطقة  املتامخة  املنطقة  يف  أقل  بحقوق  الساحلية  الدولة  تتمتع  بينام  كاملة. 
االقتصادية اخلالصة، وعليه فال حتق مطاردة أي سفينة أجنبية إال عند انتهاك 

احلقوق املقررة للدولة الساحلية يف تلك املنطقة))).

ال  وأهنا  البحار،  أعايل  منطقة  إىل  املطاردة  امتداد  بإمكانية  القول  ومع 
تنتهي وجوبًا  أهنا  القول  يمكن  أنه  إال  وتفتيشها.  السفينة  بإيقاف  إال  تنتهي 
اإلقليمي  البحر  السفينة  تلك  دخلت  إذا  العام  الدويل  القانون  بموجب 
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  عليه  منصوص  األمر  وهذا  أخرى.  لدولة 
املنطقة  إىل  األجنبية  السفينة  دخول  حني  اإلشكال  يثور  أنه  إال  البحار))). 
القول  يمكن  فهل  أخرى،  لدولة  املتامخة  املنطقة  أو  اخلالصة  االقتصادية 
املمكن  من  املناطق؟  تلك  إىل  السفينة  بمجرد دخول  تنتهي  هنا  املطاردة  أن 
التي نصت  االتفاقية  إىل منطوق  استنادًا  تنتهي وذلك  املطاردة ال  أن  القول 
لعام  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  من   )(((( املادة  من  األوىل  الفقرة  انظر:   (((

)98)م.
لعام  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  من   )(((( املادة  من  الثالثة  الفقرة  انظر:   (((

)98)م. والنويميس، سعود، القانون الدويل العام، ص)))، مرجع سابق.
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اإلقليمي  البحر  إىل  األجنبية  السفينة  دخول  حني  املطاردة  انتهاء  عىل  فقط 
لدولة أخرى، وهذا يعني بمفهوم املخالفة أن املناطق البحرية األخرى غري 

البحر اإلقليمي غري داخلة يف هذا احلكم.

ومن األحكام املهمة التي تعرضت هلا اتفاقية األمم املتحدة هي وجوب 
السفينة  بأن  هلا،  املتاحة  العملية  بالوسائل  الساحلية  الدولة  سلطات  اقتناع 
هدف املطاردة، أو أحد زوارقها أو قوارهبا األخرى التي تعمل كفريق واحد 
البحر  حدود  داخل  موجودة  ُأمٍّ  كسفينة  املطاردة  هدف  السفينة  وتستخدم 
داخل  أو  املتامخة  املنطقة  داخل  احلال،  عليه  يكون  ما  حسب  أو  اإلقليمي 

املنطقة االقتصادية اخلالصة أو فوق اجلرف القاري))).

ويرى بعض الرشاح أنه »جيب أن تكون السفينة التي تتم مطاردهتا من 
بحصانة  املتمتعة  السفن  من  تكون  وأال  اخلاصة،  والسفن  التجارية  السفن 
االمتيازات  ببعض  تتمتع  إهنا  السفن احلربية، حيث  خاصة«))). وذلك مثل 
يف  رصاحة  عليها  النص  عدم  ورغم  الدويل.  القانون  بموجب  هلا  املمنوحة 
السفن  خمالفة  أن  إال  )98)م،  لعام  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية 
يعطي  ال  الساحلية،  للدولة  السيادية  احلقوق  إلحدى  األجنبية  احلربية 
احلصانات  بسبب  وذلك  احلربية،  السفينة  بمطاردة  الدولة  لتلك  احلق 
املياه اإلقليمية عىل  املقررة للسفن احلربية، ولكن هلا أن تطلب منها مغادرة 
السفينة  تلك  مالحقة  عىل  القدرة  عدم  يعني  ال  هذا  فإن  ذلك  ومع  الفور. 
عىل  املرفوع  العلم  دولة  ضد  قضائية  دعوى  رفع  يمكن  إذ  قضائيًا،  احلربية 

لعام  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  من   )(((( املادة  من  الرابعة  الفقرة  انظر:   (((
)98)م.

سليمة، صالح، القرصنة البحرية، ص60)، مرجع سابق.  (((
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الدولة  بتلك  حلقت  أرضار  عن  تعويضات  بأية  واملطالبة  السفينة،  تلك 
الساحلية))).

للدولة  األصيلة  احلقوق  من  هو  احلثيثة  املطاردة  حق  أن  واملقصود 
الدولية،  واالتفاقيات  الدولية  األعراف  إىل  مستند  حق  وهو  الساحلية، 
الداخلية.  أنظمتها  عليه  ونصت  الدول،  قبل  من  العمل  عليه  جرى  وقد 
املؤرقة  املشاكل  من  احلق  هذا  استعامل  يف  التعسف  مشكلة  تعد  كانت  وإن 
سبيل  يف  الدول  وتعاون  اجلهود  تضافر  تقتيض  والتي  الدويل،  للمجتمع 
للسلم  وحتقيقًا  للدول،  الداخيل  لألمن  حفظًا  احلق  هلذا  األمثل  االستخدام 

واألمن الدوليني.

للمملكة  الداخلية  لألنظمة  وفقاً  احلثيثة  املطاردة  حق  الثاين:  املطلب 
السعودية: العربية 

البحر  يف  الربيء  املرور  بحق  األجنبية  للسفن  السعودي  النظام  يسمح 
يرض  ال  دام  وما  ولوائحها،  بأنظمتها  االلتزام  برشط  للمملكة،  اإلقليمي 
سيادة  من  انطالقًا  ذلك  ويأيت  بأمنها.  أو  نظامها  بحسن  أو  اململكة  بسلم 

اململكة املمتدة من مياهها الداخلية إىل بحرها اإلقليمي))).

ومع سامح النظام السعودي للسفن األجنبية بحق املرور الربيء إال أن 
للمملكة،  البحرية  البيئة  عىل  املحافظة  أبرزها:  رشوط،  لعدة  خيضع  ذلك 
الكابالت  تعريض  وعدم  األسامك،  بمصايد  املتعلقة  أنظمتها  خرق  ومنع 

لقيامها  الساحلية  للدولة  كدافع  الوجيهة  األسباب  قرينة  الغفور،  عبد  بوسنة،  انظر:   (((
بعملية املطاردة احلثيثة يف البحر، ص )))، مرجع سابق.

العربية  للمملكة  البحرية  املناطق  نظام  من  والسابعة  والسادسة  الرابعة  املواد  انظر:   (((
السعودية.
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واألنابيب اخلاصة باململكة للخطر، وحفظ املوارد احلية املوجودة يف البحر 
والصحة  باهلجرة  املتعلقة  ولوائحها  أنظمتها  خرق  ومنع  هلا،  اإلقليمي 

ونحوها))).

واللوائح  األنظمة  لتلك  خرق  أي  معاقبة  السعودي  النظام  أكد  وقد 
ومن  احلثيثة.  املطاردة  حق  ذلك  يف  ويدخل  للمملكة،  اإلقليمية  املياه  يف 
البحرية،  املناطق  نظام  احلق:  هذا  إىل  أشارت  التي  السعودية  األنظمة  أبرز 
مل  البحرية  املناطق  نظام  كان  وإن  احلدود.  أمن  لنظام  التنفيذية  والالئحة 
أبرزت حق  التي  النصوص  أنه ظاهر من  إال  احلثيثة،  املطاردة  بلفظ  يرصح 
واحتجازها  وتفتيشها  السفن  تفقد  بينها:  من  تدابري عديدة  اختاذ  اململكة يف 
ولوائحها.  اململكة  ألنظمة  االمتثال  لضامن  ضدها؛  قضائية  دعاوى  وإقامة 
والنص عىل وجوب تقديم كفالة أو ضامن من أجل إخالء السفن املحتجزة، 
األجنبية  السفن  احتجاز  حاالت  يف  العلم  دولة  اململكة  إبالغ  ضامن  مع 

باإلجراء املتخذ وبأي عقوبات تفرض بعد ذلك))).

ومع ذلك فقد متت اإلشارة بشكل أوضح هلذا احلق من خالل الالئحة 
احلدود  حرس  خالل  من  معني  النظام  فهذا  احلدود،  أمن  لنظام  التنفيذية 
التهريب  ومكافحة  السعودية،  العربية  للمملكة  اإلقليمية  املياه  بحراسة 

والتسلل من تلك املياه))).

انظر: املادة الثامنة من نظام املناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.  (((
العربية  للمملكة  البحرية  املناطق  نظام  من  عرشة  والرابعة  عرشة  احلادية  انظر:   (((

السعودية.
انظر: املادة اخلامسة من الالئحة التنفيذية لنظام أمن احلدود، رقم: ))8/)/س ح(،   (((

وتاريخ: )/8/))))هـ.
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وتعد املادة السابعة من الالئحة هي األبرز يف مسألة حق املطاردة احلثيثة، 
البحرية  النقل  وسائط  تعقب  حالة  يف  أنه  السادسة  فقرهتا  يف  نصت  حيث 
بعد  ولو  وجدت،  أينام  وتفتيشها  عليها  القبض  جيري  فإنه  هبا،  واالشتباه 
خارج  إىل  االجتياز  كان  إن  أما  اململكة.  داخل  إىل  اإلقليمية  املياه  اجتيازها 
االستمرار  جيوز  ال  أنه  عىل  نصت  قد  املادة  فإن  للمملكة،  اإلقليمية  املياه 
يكن  مل  ما  املجاورة  الدول  حدود  داخل  إىل  املياه  تلك  تعدى  من  بمطاردة 

ذلك جائزًا وفقًا لالتفاقيات الثنائية بني اململكة وتلك الدول.

البحرية  احلدود  منطقة  وراء  ما  إىل  مستمرة  املطاردة  كانت  إن  أما 
الدولية  االتفاقيات  ما نصت عليه  إىل  قد أحالت ذلك  املادة  فإن  للمملكة، 
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  أن  ريب  وال  فيها.  طرفًا  اململكة  تكون  التي 
املطاردة  حق  مسألة  تناولت  ألهنا  هنا  املقصودة  هي  )98)م  لعام  البحار 

احلثيثة، واململكة عضو فيها.

حمرض  إعداد  يتم  أن  عىل  الالئحة  نصت  فقد  السفينة  استيقاف  وعند 
التفتيش وما قد حصل من طاقم السفينة  بالتفتيش والضبط يثبت فيه واقع 
أو  العنف  استعامل  أو  اهلرب  أو  التضليل  حماولة  أو  مقاومة  أو  ممانعة  من 

حماولة الرشوة بوعد أو عطية أو غري ذلك))).

من  البحرية  احلدود  حرس  دوريات  به  قامت  ما  ذلك  تطبيقات  ومن 
الفور  املياه السعودية، حيث تم عىل  إيرانية بعد دخوهلا  رصد ثالثة قوارب 
متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف إال أهنا رفضت التجاوب، 
ووفقًا لإلجراءات املتبعة يف هذه احلاالت التي يتم فيها رفض التوقف، فقد 

انظر: الفقرة التاسعة من املادة السابعة من الالئحة التنفيذية لنظام أمن احلدود.  (((
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تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطالق طلقات حتذيرية، مما نتج عن 
ذلك إجبارها عىل العودة أدراجها))).

املطاردة  من  نوع  وهذا  الفور،  عىل  القوارب  تلك  متابعة  هنا  واملالحظ 
احلثيثة، حيث إن تتبع القوارب الفوري هو استخدام حلق املطاردة احلثيثة، 
وامتدت املطاردة حتى خروج تلك القوارب من املياه اإلقليمية السعودية، 
بناء  املتابعة واملطاردة  ودخوهلا للمياه اإلقليمية اإليرانية، وهي نقطة توقف 
تنص  التي  احلدود  أمن  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  السابعة  املادة  عىل نص 
جيوز  ال  فإنه  للمملكة،  اإلقليمية  املياه  خارج  إىل  االجتياز  كان  إن  أنه  عىل 
االستمرار بمطاردة من تعدى تلك املياه إىل داخل حدود الدول املجاورة، 
وهذا النص متوافق مع نص الفقرة الثالثة من املادة احلادية عرشة بعد املائة 

من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام )98)م.

حلق  رصيح  بشكل  تطرقه  عدم  السعودي  النظام  عىل  يالحظ  ولكن 
االحتادي  فالقانون  اخلليجية،  األنظمة  لبعض  خالفًا  احلثيثة،  املطاردة 
اإلمارايت بشأن حراسة احلدود الربية والبحرية، والقرار املتعلق بتنفيذه نصًا 

رصاحة عىل مصطلح حق املطاردة احلثيثة.

القانون االحتادي نصت عىل جواز إيقاف أي سفينة  فاملادة السابعة من 
قد  السفينة  أن  لالعتقاد  وجيهة  أسباب  هناك  كانت  متى  وتفتيشها،  أجنبية 
انتهكت قوانني الدولة أو أنظمتها. كام أكدت أنه ليس يف هذه املادة ما خيل 

انظر اخلرب عىل موقع حرس احلدود، تاريخ االسرتجاع 8/))/))))هـ:  (((
https://www.fg.gov.sa/Arabic/NewsDetails.aspx?k=2(6

https://www.fg.gov.sa/Arabic/NewsDetails.aspx?k=236
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بحق املطاردة احلثيثة املقرر يف القانون الدويل العام. وهنا نص رصيح بحق 
املطاردة احلثيثة يف القانون اإلمارايت))).

واملادة الثامنة والعرشون من الالئحة التنفيذية للقانون السابق نصت يف 
عرش فقرات عىل هذا احلق وبينت أحكامه ورشوطه وواجباته. حيث نصت 
عىل جواز القيام بمطاردة أي سفينة أجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لدى 
لالعتقاد  وجيهة  أسبابًا  السواحل  حرس  أو  البحرية  القوات  سفن  إحدى 
بأن السفينة انتهكت قوانني وأنظمة الدولة. ويلحظ هنا النص عىل مصطلح 
ولفظ املطاردة احلثيثة، وهذا اتساق مع املصطلح املنصوص عليها يف اتفاقية 

األمم املتحدة للبحار لعام )98)م.

وتفصياًل لطريقة املطاردة، فقد أكدت الالئحة عىل أنه جيب أن تبدأ هذه 
املطاردة عندما تكون السفينة األجنبية أو أحد زوارقها داخل املياه الداخلية 
أو البحر اإلقليمي أو املنطقة املتامخة للدولة. ومع ذلك فإنه ال جيوز أن تبدأ 
يف املنطقة املتامخة إال إذا كان هناك انتهاك لقوانني الدولة األمنية أو اجلمركية 
أو املالية أو الصحية أو تلك املتعلقة باهلجرة. أما إن مل يكن هناك أي انتهاك، 
فال حيق للسفن التابعة للدولة املطاردة ألي سفينة يف تلك املنطقة، وهذا فارق 
جوهري بني املنطقة املتامخة والبحر اإلقليمي، ذلك أن البحر اإلقليمي يعد 
الالئحة  أكدت  كام  املتامخة.  للمنطقة  خالفًا  الدولة  وسلطان  إلقليم  امتدادًا 

الربية  احلدود  حراسة  بشأن  اإلمارايت  االحتادي  من القانون  السابعة  املادة  انظر:   (((
والبحرية، مرسوم بقانون احتادي رقم ) لسنة )00) بتاريخ 0) / 9 / )00). متوفر 

بموقع:
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=87(09&related 

)تاريخ االسرتجاع: ))/0/6)0)(.

https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=87309&related
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حال  القاري  واجلرف  اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  يف  احلق  هذا  وجود  عىل 
وجود انتهاكات ألنظمة الدولة كام هو احلال يف املنطقة املتامخة.

وتأكيدًا لوصف املطاردة »باحلثيثة«، فقد بينت الالئحة وجوب أن تكون 
املطاردة متواصلة وغري منقطعة، وهذا هو املقصود باملطاردة احلثيثة. أما إن 
كان هناك انقطاع يف املطاردة فال حيق لسفن الدولة مواصلة املطاردة يف أعايل 

البحار.

السعودي  احلدود  حرس  مطاردة  انتهاء  إىل  سابقًا  اإلشارة  متت  وكام 
الالئحة  نصت  فقد  إليران.  اإلقليمية  املياه  دخوهلا  بمجرد  اإليرانية  للسفن 
دخول  بمجرد  احلثيثة  املطاردة  حق  انتهاء  أكدت  حيث  ذلك،  مثل  عىل  هنا 
أو  إليها  تنتمي  التي  للدولة  اإلقليمي  البحر  مطاردهتا  جتري  التي  السفينة 

البحر اإلقليمي لدولة أخرى.

احتجازها  يتم  فإنه  مطاردهتا  جتري  التي  السفينة  توقف  حال  ويف 
حرس  ويقوم  املختصة،  العامة  للنيابة  وإحالتها  معها  للتحقيق  واقتيادها 
السواحل عىل وجه الرسعة بإبالغ دولة العلم بالطرق الدبلوماسية بظروف 

االحتجاز والتهمة املوجهة للسفينة أو لرباهنا))).

هذه هي أبرز األحكام املنصوص عليها يف القانون اإلمارايت فيام يتعلق 
الفكرة  السعودي يف  النظام  تتوافق مع  املطاردة احلثيثة، واملالحظ أهنا  بحق 

للقانون االحتادي اإلمارايت بشأن  التنفيذية  الالئحة  الثامنة والعرشون من  املادة  انظر:   (((
لسنة   (( رقم  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  قرار  والبحرية،  الربية  احلدود  حراسة 

)00) بتاريخ 0) / 6 / )00). متوفر بموقع:
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=169805&related 

)تاريخ االسرتجاع: 6)/0/6)0)(.



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
330

حق المملكة العربية السعودية في المطاردة الحثيثة

أكثر  جاءت  أهنا  حيث  من  ختتلف  ولكنها  احلق،  هذا  وجود  من  األساسية 
السعودي  النظام  أما  احلثيثة  املطاردة  بحق  املتعلقة  لألحكام  وبيانًا  تفصياًل 
فقد أملح إىل هذا احلق دون ذكره رصحيًا وأحال إىل ما قامت اململكة بتوقيعه 

من اتفاقيات دولية يف هذا اجلانب.

أمن  حفظ  جانب  يف  يتعلق  ما  خصوصًا  األمر،  هذا  وألمهية  ولذلك 
أمنها  عن  الدفاع  يف  األصيل  حلقها  وإبرازًا  السعودية،  العربية  اململكة 
إىل  يشار  أن  يستحسن  فإنه  هلا،  اإلقليمية  املياه  تنتهك  التي  السفن  ومطاردة 

حق املطاردة احلثيثة بشكل أكثر وضوحًا وتفصياًل يف األنظمة السعودية.
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اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
يوم  إىل  املستقيم  النهج  آله وصحبه أمجعني، ومن سار عىل  نبينا حممد وعىل 

الدين.
وبعد:

فيه  البحث، ولقد توصلت  االنتهاء من هذا  تيسري   عىل  اهلل  فأمحد 
إىل النتائج التالية، وهي كام ييل:

- أن تعريف حق املطاردة احلثيثة هو ذلك احلق املمنوح للدولة الساحلية 
من قبل القانون الدويل العام حني وجود سبب وجيه ومقنع لدهيا بأن سفينة 
واخرتقت  الداخيل  قانوهنا  انتهكت  قد  هلا  التابعة  قوارهبا  إحدى  أو  أجنبية 
السفينة  لتلك  املتواصل  والتتبع  الفورية  باملالحقة  بالقيام  اإلقليمية  مياهها 
واألعراف  لالتفاقيات  وفقًا  حقها  يف  املناسب  اإلجراء  واختاذ  وإيقافها 

الدولية.
- أمهية هذا احلق للمجتمع الدويل بصفة عامة والدول الساحلية بصفة 
والبيئية  األمنية  واحلامية  الدوليني،  واألمن  السلم  حفظ  حيث  من  خاصة، 

واالقتصادية لتلك الدول الساحلية.
- أن النظام السعودي قد أملح إىل حق املطاردة احلثيثة دون ذكره رصحيًا 

وأحال إىل ما قامت اململكة بتوقيعه من اتفاقيات دولية يف هذا اجلانب.
إىل  متتد  الدولة  سيادة  أن  العام  الدويل  القانون  يف  العامة  القاعدة  أن   -
إىل  سيادهتا  متتد  وال  للدولة،  اإلقليمي  البحر  يف  املوجودة  األجنبية  السفن 
هذه  عىل  االستثناءات  من  احلثيثة  املطاردة  حق  ويعد  البحار،  أعايل  منطقة 
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السفن  عىل  وسيادهتا  سلطاهنا  متارس  أن  للدولة  يسمح  ألنه  القاعدة؛ 
األجنبية يف منطقة أعايل البحار.

والبحري،  واجلوي  الربي  إقليمها  تشمل  املسلمة  الدولة  سيادة  أن   -
لألعراف  خاضع  ذلك  فإن  البحري،  إقليمها  عىل  بسيادهتا  يتعلق  وفيام 
األخرى  الدول  مع  واتفاقيات  معاهدات  من  األمر  ويل  يعقده  وملا  الدولية 
فيام يكون خاضعًا لسيادة وسلطان الدولة املسلمة، وهذا من باب املصلحة 

املرسلة والسياسة الرشعية.
األدلة  من  يستنبط  أن  يمكن  احلثيثة  املطاردة  حلق  الفقهي  التكييف   -
به  املتعلقة  اجلرائم  تكييف  يمكن  كام  املرسلة،  واملصلحة  كالعرف  الرشعية 

أهنا من باب جرائم احلرابة يف حاالت معينة.
- أن حق املطاردة احلثيثة للمملكة العربية السعودية مستمد من الرشيعة 

اإلسالمية وأنظمة اململكة الداخلية والقانون الدويل العام.
التوصيات:

- أمهية النص عىل هذا احلق يف أنظمة اململكة العربية السعودية ترصحيًا، 
اململكة  أمن  حفظ  جانب  يف  يتعلق  ما  خصوصًا  األمر،  هذا  ألمهية  وذلك 
ومطاردة  أمنها  عن  الدفاع  يف  األصيل  حلقها  وإبرازًا  السعودية،  العربية 

السفن التي تنتهك املياه اإلقليمية هلا.
دول  بني  بالتعاون  مشرتكة  دولية  بحرية  رشطة  وجود  فكرة  دراسة   -
العامل حتافظ عىل أمن منطقة أعايل البحار، أسوة بالرشطة الدولية اإلنرتبول.

وأمهية  احلديثة،  املواضيع  هذه  بمثل  العلم  طالب  اهتامم  رضورة   -
دراستها من الناحية النظامية وتكييفها من الناحية الفقهية.
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قائمة املراجع
العربية: املراجع 

ابن عابدين، حممد أمني، )))0)م(، رد املحتار عىل الدر املختار، بريوت: دار . )
العلمية. الكتب 

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممد، )980)م(، حاشية الروض املربع رشح زاد . )
املستقنع، الرياض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

الرشعية، . ) السياسة  يف  املعارص  الفقهي  االجتهاد  )0)0)م(،  حبيبة،  زيد،  أبو 
بريوت: دار الكتب العلمية.

للدولة . ) كدافع  الوجيهة  األسباب  قرينة  )9)0)م(.  الغفور،  عبد  بوسنة، 
يف  اإلنسانية  العلوم  جملة  البحر،  يف  احلثيثة  املطاردة  بعملية  لقيامها  الساحلية 

جامعة األخوة منتوري قسطنطينة، العدد: )))(، 09)-6)).
املغرب: . ) العايل،  البحر  يف  احلثيثة  املطاردة  حق  )0)0)م(،  حسن،  خطايب، 

املعهد املغريب لإلعالم العلمي والتقني.
دراسة . 6 للبحار:  الدويل  القانون  )))0)م(،  حممد،  موسى  حسني  رضوان، 

الفكر  دار  مرص:  ط)،  التحكيم،  وأحكام  الفقهية  االجتاهات  ألهم  حتليلية 
والقانون للنرش والتوزيع.

دمشق: . 7 الرابعة،  الطبعة  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  وهبة، )997)م(،  الزحييل، 
دار الفكر.

الرسخيس، شمس الدين. )988)م(. املبسوط، بريوت: دار املعرفة.. 8
القانون . 9 مكتبة  الرياض:  البحرية،  القرصنة  )))0)م(.  صالح،  سليمة، 

واالقتصاد.
عطوة، عبد العال، ))99)م(، املدخل إىل السياسة الرشعية، الرياض: جامعة . 0)

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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العرفية واالتفاقية عىل اختصاص . )) القاسمي، سنان، )8)0)م(، االستثناءات 
دولة العلم يف البحار العالية والغاية منها، كلية احلقوق جامعة بابل.

مرسوم . )) والبحرية،  الربية  احلدود  حراسة  بشأن  اإلمارايت  الحتادي  القانون 
بقانون احتادي رقم ) لسنة )00) بتاريخ 0)/9/)00)م. متوفر بموقع:

 https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=87309&related 

)تاريخ االسرتجاع: ))/0/6)0)م(.  

الربية . )) احلدود  حراسة  بشأن  اإلمارايت  الحتادي  للقانون  التنفيذية  اللئحة 
بتاريخ   (00( لسنة   (( رقم  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  قرار  والبحرية، 

0)/6/)00)م. متوفر بموقع:
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=169805&related

)تاريخ االسرتجاع: 6)/0/6)0)م(.  

وتاريخ: . )) ح(،  ))8/)/س  رقم:  احلدود،  أمن  لنظام  التنفيذية  اللئحة 
)/8/))))هـ.

البحرية، . )) للبيئة  اجلنائية  للحامية  العامة  النظرية  )))0)م(،  حممد،  املنشاوي، 
ط)، الرياض: مكتبة القانون واالقتصاد.

مالحقة . 6) يف  الدويل  والقضائي  القانوين  التعاون  )7)0)م(،  نسيب،  نجيب، 
مرتكبي جرائم اإلرهاب، ط)، عامن: مركز الكتاب األكاديمي.

نظام املناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، مرسوم ملكي رقم: )م/6(، . 7)
وتاريخ 8)/)/))))هـ.

النويميس، سعود، )))0)م(. القانون الدويل العام، الرياض: مكتبة القانون . 8)
واالقتصاد.

املراجع األجنبية:
1. Bantekas, Ilias and Nash, Susan. (2009(. International Criminal Law. 

New York: Routledge Cavendish Press.

https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=87309&related
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=169805&related
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2. Haward, Marcus. (2020(. Governing Oceans in a Time of Change: 
Fishing for the Future? Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

(. MacDougal, Myres and Burke, William. (1987(. The Public Order of the 
Oceans: A Contemporary International Law of the Sea. New Haven: 
New Haven Press.

4. Murphy, Sean. (2006(. Principles of International Law. Thomson West.

5. Poulantzas, Nicholas. (2002(. The Right of Hot Pursuit in International 
Law. London: Martinus Nijhoff Publishers.

6. Shaw, Malcolm N. (2008(. International Law. Cambridge: Cambridge 
Press.

7. Vukas, Budislav. (2010(. International Law: New Actors, New Concepts 
- Continuing Dilemmas. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

8. Walker, Randall. (2011(. International Law of the Sea: Applying the 
Doctrine of Hot Pursuit in the 21st Century. Auckland University Law 
Review. Vol:17, 194-218.
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اإلجراءات النظامية
إلصدار حكم التحكيم

وفقًا لنظام التحكيم السعودي

دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة

إعداد

أحـمد بن ناصر بن إبراهيم الزيد
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني؛ أما بعد:

التي  التحكيمية  للعملية  النهائية  النتيجة  هو  لتحكيم  حكم  إصدار  فإن 
النزاع  يف  للفصل  وحيدة  وسيلة  للتحكيم  واختيارهم  اخلصوم  باتفاق  تبدأ 
هذا  عند  اتفاقهم  أثر  وينتهي  هنائية،  بصفة  حمتماًل-  أو  حاالً  كان  -سواء 
احلد؛ إذ يبدأ تطبيق أحكام القانون فيام يتعلق بإجراءات التحكيم واخلصومة 
فيه  الطعن  وإمكانية  وتنفيذه،  فيها،  الصادر  واحلكم  التحكيم،  هيئة  أمام 
األوىل:  مراحل؛  بثالث  يمر  التحكيم  إن  قيل:  وهكذا  ذلك،  وإجراءات 
اجلوهرية،  بضامناته  التقايض  إجراءات  مرحلة  والثانية:  االتفاق،  مرحلة 
كله  للنزاع  املنهي  احلكم  صدور  يف  تتمثل  التي  القضاء  مرحلة  والثالثة: 
وتنفيذه، فمراحل التحكيم تتمثل يف: )الرضا، ثم اإلجراء، ثم القضاء())).

للعملية  النهائية  املحصلة  يمثل  التحكيم  حكم  صدور  فإن  شك  وبال 
يف  النظر  إجراءات  هناية  إىل  اخلصوم  بني  االتفاق  من  بدءًا  التحكيمية، 
الغاية  بأي عيب حيقق  إن صدور احلكم صحيحًا غري مشوب  إذ  الدعوى؛ 
التي استهدفها اخلصوم من وراء تلك العملية، أال وهي حسم النزاع الذي 

نشأ بينهم بحكم ملزم قابل للتنفيذ))).

برهان أمر اهلل، حكم التحكيم، بحث منشور يف جملة التحكيم العلمية، بريوت، العدد   (((
)))(، السنة السادسة، يناير ))0)م، ص))).

لقانون  طبقًا  التحكيم  حلكم  والشكلية  املوضوعية  الرشوط  الورفيل،  إبراهيم  حممد   (((
بريوت،  العاملية،  التحكيم  جملة  يف  منشور  بحث  الليبي،  والتجارية  املدنية  املرافعات 

العدد اخلامس، السنة الثانية، يناير 0)0)م، ص77).
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وإذا كانت تلك هي أمهية حكم التحكيم فإنه يتعني عىل املحكم أن يلتزم 
بعدد من اإلجراءات النظامية التي حددها املنظِّم السعودي يف نظام التحكيم 
دعوى  لرفع  يتعرض  وال  صحيحًا،  التحكيم  حكم  ليصدر  )))))هـ())) 
اإلجراءات  وهذه  تنفيذه،  طلب  املختصة  املحكمة  قبول  عدم  أو  البطالن، 

النظامية املطلوبة إلصدار احلكم هي ما سُيناَقش وحُيلَّل يف هذا البحث.

أمهية البحث:

إن عدم صدور حكم التحكيم وفق اإلجراءات النظامية التي حددها . )
نظام التحكيم السعودي )))))هـ( يؤدي باحلكم إىل البطالن، وعدم قبول 

حمكمة االستئناف املختصة طلب تنفيذه.

إن صدور حكم التحكيم خاليًا من النواقص وبطريقة صحيحة ُيعدُّ . )
مطلبًا أساسيًا إلهناء النزاع؛ فاحلكم الصحيح يؤدي إىل إهناء النزاع، وبذلك 

تظهر أمهية االلتزام بإجراءات إصداره التي حددها النظام.

التحكيم . ) عملية  كفاءة  عىل  مؤرشًا  ُيعدُّ  التحكيم  حكم  صحة  إن 
بصورة  التحكيم  حكم  إصدار  يف  مني  املحكِّ كفاءة  وبالتحديد  برمتها، 

صحيحة موافقة لإلجراءات التي حددها النظام.

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/))(، وتاريخ ))/)/))))هـ، املنشور يف اجلريدة   (((
الرسمية )أم القرى(، يف العدد رقم )))))( بتاريخ 8)/7/))))هـ، الصفحة رقم 

.)((
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أهداف البحث:

حتليل ومناقشة نصوص مواد نظام التحكيم السعودي )))))هـ(، . )
ووضوحها  املطلوبة  النظامية  اإلجراءات  وفاعلية  كفاية  مدى  وحتديد 

إلصدار حكم التحكيم.

التحكيم يف صدوره . ) النظامية حلكم  حتديد درجة إسهام اإلجراءات 
خاليًا من النقص أو القصور.

حكم . ) إصدار  إجراءات  وحتسني  لتعزيز  املطلوبة  املقرتحات  حتديد 
التحكيم بحيث تكون واضحة ودقيقة.

البحث: مشكلة 

وفاعلية  كفاية  مدى  حول  تتمحور  الرئيسة  البحث  هذا  مشكلة  إن 
اإلجراءات احلالية املطلوبة يف نظام التحكيم السعودي )))))هـ( إلصدار 
عدم  أو  البطالن،  دعوى  لرفع  تعرضه  ال  صحيحة  بصورة  التحكيم  حكم 
سوف  البحث  هذا  فإن  ثم  ومن  تنفيذه؛  طلب  املختصة  املحكمة  قبول 
النظامية إلصدار حكم التحكيم، ومناقشة  يسعى لتحديد تلك اإلجراءات 
وحتليل النصوص النظامية ذات العالقة الواردة يف نظام التحكيم السعودي 
رشاح  آراء  استعراض  خالل  من  وذلك  التنفيذية)))،  والئحته  )))))هـ( 

القانون، وما انتهت إليه التطبيقات القضائية املتعلقة بتلك اإلجراءات.

يف  املنشورة  6)/8/8)))هـ،  وتاريخ   ،)(((( رقم  الوزراء  جملس  بقرار  الصادرة   (((
))/8/9)))هـ،  بتاريخ   ،)(67(( رقم  العدد  يف  القرى(،  )أم  الرسمية  اجلريدة 

الصفحة رقم ))(.
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تساؤلت البحث:

النظامية إلصدار حكم التحكيم . ) ما مدى كفاية وفاعلية اإلجراءات 
املنهي للخصومة بصورة صحيحة؟

ما مدى كفاية وفاعلية اإلجراءات النظامية إلصدار أحكام التحكيم . )
غري املنهية للخصومة بصورة صحيحة؟

ما نقاط التحسني وفرص التطوير إلجراءات إصدار حكم التحكيم . )
يف نظام التحكيم السعودي )))))هـ(؟

البحث: منهج 

يف سبيل إعداد موضوع هذا البحث فقد اعُتِمد عىل )املنهج التحلييل()))؛ 
حيث ُوِصفت وُحلِّلت اإلجراءات النظامية املطلوبة إلصدار حكم التحكيم 
مدى  لتحديد  )))))هـ(؛  السعودي  التحكيم  نظام  يف  عليها  املنصوص 
كفاية وفاعلية تلك اإلجراءات إلصدار حكم التحكيم بصورة صحيحة ال 
تعرضه لرفع دعوى البطالن، أو عدم قبول املحكمة املختصة طلب تنفيذه.

مرادفًا  منهجًا  ليكون  ما-  حدٍّ  -إىل  املقارن()))  )املنهج  اسُتخِدم  كام 
التحكيم  نظام  نصوص  بني  املقارنة  خالل  من  وذلك  التحلييل،  للمنهج 

البحث مع حتليلها ومالحظة تطورها؛  بأنه: »وصف مشكلة  التحلييل(  ف )املنهج  ُيَعرَّ  (((
البحث  منهج  احلسيني،  عباس  عامر  انظر:  هلا«.  املناسبة  احللول  إجياد  إىل  وصوالً 
احلقوقية،  احللبي  منشورات  العلمية،  والرسائل  البحوث  إعداد  أصول  القانوين: 

بريوت، الطبعة األوىل، ))0)م، ص)).
ف )املنهج املقارن( بأنه: »مقابلة األحداث واآلراء بعضها بالبعض اآلخر للكشف  ُيَعرَّ  (((
عام بينها من عالقة؛ سواٌء أكانت وجوه شبه، أم اختالف«. انظر: عامر عباس احلسيني، 

املرجع السابق، ص0).
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))99)م()))  املرصي  التحكيم  قانون  ونصوص  )))))هـ(،  السعودي 
سبب  ويعود  التحكيم.  حكم  إصدار  إجراءات  موضوع:  تناولت  التي 
اختيار قانون التحكيم املرصي للمقارنة مع نظام التحكيم السعودي لكون 
القوانني املرصية تتميز بالغنى الترشيعي؛ نتيجة لتطور املؤسسات الترشيعية، 
األونسيرتال  قانون  نصوص  مع  املقارنة  متت  وكذلك  والعراقة.  وبالعمق 
القانون  بوصفه  ))98)م()))؛  لعام  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي 
النموذجي االسرتشادي الذي استمدت أغلب الدول قوانينها من نصوصه، 
كام متت املقارنة يف بعض جزئيات البحث مع نصوص قوانني بعض الدول 

العربية حسبام يقتضيه سياق املقارنة يف كّل موضع.

يعضدها  بام  أمكن-  -ما  البحث  يف  جزئية  كّل  يف  الرأي  ُدِعم  وكذلك 
املناقشة والتحليل واملقارنة  من تطبيقات قضائية سعودية أو عربية، ثم بعد 
ح يل من رأي يف  ح ما يرتجَّ لتوجهات الفقه والقانون والقضاء وآرائها ُأوضِّ

ضوء ما أنتهي إليه من نتيجة.

 ،)(7( برقم  الصادر  والتجارية(  املدنية  املواد  يف  التحكيم  شأن  )يف  املرصي  القانون   (((
بتاريخ   )(6( رقم  العدد  يف  الرسمية  اجلريدة  يف  املنشور  8)/)/)99)م،  وتاريخ 

))/)/)99)م، املعدل بالقرار رقم )9( وتاريخ ))/)/997)م.
الصادر بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )0)/)7(، وتاريخ ))/))/)98)م،   (((
واملعدل بقرار اجلمعية رقم ))6/))(، وتاريخ )/))/006)م. وجلنة األمم املتحدة 
العامة لألمم  تابعة للجمعية  الدويل »األونسيرتال« هي: هيئة فرعية  التجاري  للقانون 
املتحدة، وتؤدي دورًا هامًا يف حتسني اإلطار القانوين للتجارة الدولية من خالل إعداد 
نصوص ترشيعية دولية لكي تستخدمها الدول يف حتديث قانون التجارة الدولية، ومتثل 
اهليئة القانونية الرئيسية التابعة ملنظومة األمم املتحدة يف جمال القانون التجاري الدويل. 
http://cutt. التجاري الدويل:  انظر: املوقع اإللكرتوين للجنة األمم املتحدة للقانون 
لعام  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  قانون  ومقدمة   .  us/iWiQk

)98)م مع التعديالت التي اعتمدت عام 006)م.
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ولبيان طريقة النقل من املراجع يف البحث فإن احلاشية عندما تبدأ بكلمة 
النقل تم بترصف من مرجعني أو أكثر، وعندما  )انظر(؛ فإن ذلك يعني أن 
ختلو بداية احلاشية من كلمة )انظر(؛ فإن ذلك يعني أن النقل تم من مرجع 

واحد فقط.

خطة البحث )تقسيم البحث وتبويبه(:

م البحث إىل مبحثني عىل النحو اآليت: ُقسِّ

املبحث األول: إجراءات إصدار حكم التحكيم املنهي للخصومة، وفيه 
ستة مطالب:

املطلب األول: حجز الدعوى للحكم.

املطلب الثاين: مداولة حكم التحكيم.

املطلب الثالث: ميعاد إصدار حكم التحكيم.

املطلب الرابع: تسليم حكم التحكيم.

املطلب اخلامس: نرش حكم التحكيم.

املطلب السادس: إيداع حكم التحكيم.

املبحث الثاين: إجراءات إصدار أحكام التحكيم غري املنهية للخصومة، 
وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: إجراءات إصدار األحكام الوقتية )املستعجلة(.

املطلب الثاين: إجراءات إصدار األحكام اجلزئية.

املطلب الثالث: إجراءات إصدار األحكام التفسريية.
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املطلب الرابع: إجراءات إصدار األحكام التصحيحية.

 املطلب اخلامس: إجراءات إصدار األحكام اإلضافية.

اخلامتة واملراجع.
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املبحث األول
إجراءات إصدار حكم التحكيم املنهي للخصومة

املقصود بـ )اإلجراءات( يف االصطالح القانوين: »جمموعة أعامل منجزة 
فت )اإلجراءات( بأهنا: »جمموعة  بشكل متتابع للتوصل إىل قرار«)))، كام ُعرِّ

ب اتباعها يف إقامة الدعوى أمام املحكمة«))). القواعد الشكلية التي يتوجَّ
املتتابعة  اإلجرائية  األعامل  »جمموعة  التحكيم(:  )إجراءات  بـ  ويقصد 
التي تستهدف احلصول عىل حكم من هيئة التحكيم، يفصل يف النزاع القائم 

بني طريف التحكيم«))).
التحكيمية  بالعملية  السري  الواسع  بمعناها  التحكيم  بإجراءات  ويقصد 
م،  من بدايتها حتى هنايتها بصدور حكم التحكيم، ومن َثمَّ انتهاء مهمة املحكِّ
أو باملعنى الضيق يقصد بإجراءات التحكيم تلك القواعد اإلجرائية الواجب 
النزاع؛  وأطراف  نفسها  اهليئة  قبل  من  التحكيم  هيئة  تشكيل  بعد  اتباعها 
واجللسات،  والبينات،  اللوائح  وتقديم  التحكيم،  ولغة  مكان  حتديد  مثل: 
حكم  بصدور  عام-  -بوجه  اإلجراءات  هذه  وتنتهي  والغياب؛  واحلضور 

النهائي))). التحكيم 
جريار كورنو، معجم املصطلحات القانونية، ترمجة: منصور القايض، املؤسسة اجلامعية   (((

للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، ج)، 998)م، ص)6.
طبعة،  بدون  الرياض،  نارش،  بدون  القانونية،  املصطلحات  معجم  شرية،  حممد  وليد   (((

7)))هـ، ص)).
مصطفى حممد اجلامل، وعكاشة حممد عبد العال، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية   (((
رقم )8))(،  بند  998)م،  األوىل،  الطبعة  اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  والداخلية، 
النهضة  دار  الدويل،  التجاري  التحكيم  الرشقاوي،  نقاًل عن: حممود سمري  ص))6. 

العربية، القاهرة، بدون طبعة، ))0)م، ص6)).
عامن،  والتوزيع،  للنرش  الثقافة  دار  العربية،  القوانني  يف  التحكيم  حداد،  أمحد  محزة   (((

األردن، الطبعة الثالثة، ))0)م، ص07).
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بأهنا:  التحكيم(  حكم  إصدار  )إجراءات  بـ  املقصود  حتديد  ويمكن 
ارتضته  النظام-الذي  يوجب  التي  اإلجرائية  واألعامل  القواعد  »جمموعة 
هيئة التحكيم، أو طرفا النزاع-اتباعها من قبل هيئة التحكيم للسري بالعملية 

التحكيمية من بدايتها حتى هنايتها بصدور حكم التحكيم«.

النموذجي  األونسيرتال  قانون  واضعي  أن  إىل  الفقه  من  جانب  ويشري 
للتحكيم التجاري الدويل ))98)م( ميَّزوا بني نوعني أساسيني من أحكام 
وهذه  كلها،  للخصومة  املنهية  غري  األحكام  األول:  النوع  التحكيم؛  هيئة 
األحكام جزء منها قد يصدر قبل الفصل يف موضوع النزاع؛ أي: أثناء نظر 
الدعوى، ومن أمثلتها: األحكام اجلزئية، واألحكام الوقتية. وجزء من هذه 
األحكام  أمثلتها:  ومن  النزاع،  موضوع  يف  الفصل  بعد  يصدر  قد  األحكام 
اإلضافية، واألحكام التصحيحية. والنوع الثاين: األحكام املنهية للخصومة 
كلها، وقد ُقرص الطعن بالبطالن عىل النوع الثاين؛ أي: أحكام هيئة التحكيم 
التحكيم،  إجراءات  إهناء  عليها  يرتتب  التي  كلها  للخصومة  املنهية  النهائية 
وانتهاء مهمة هيئة التحكيم، وحتوز حجية األمر املقيض به؛ أما النوع األول 
أصل  عىل  النزاع  حتسم  وال  بذواهتا،  مستقل  كيان  هلا  فليس  األحكام  من 
بالبطالن  الطعن فيها  التحكيم، كام ال جيوز  تنتهي هبا والية هيئة  احلق، وال 

استقالالً عن الطعن يف احلكم املنهي للخصومة كلها))).
انظر: أمحد حممد عبد الصادق، املرجع العام يف التحكيم املرصي والعريب والدويل، دار   (((
السابعة، ))0)م، ص))9. ونارص  الطبعة  القاهرة،  القانونية،  القانون لإلصدارات 
الصادر  السعودية  العربية  اململكة  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز  الزيد،  غنيم  بن 
األوىل،  الطبعة  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  الصميعي  دار  ))))هـ-))0)م،  عام 
وقد  ص))).  سابق،  مرجع  التحكيم،  حكم  اهلل،  أمر  وبرهان  ص))).  7)0)م، 
املنهية  غري  واألحكام  للخصومة،  املنهية  )األحكام  التقسيم:  هذا  الباحث  استخدم 

للخصومة( يف تقسيم هذا البحث؛ ملناقشة إجراءات إصدار كلٍّ من تلك األحكام.
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ينص عىل  مل  السعودي )))))هـ(  التحكيم  نظام  أن  إىل  التنويه  وجيدر 
لبطالن  ُترفع  الدعوى  وإنام  التحكيم؛  إجراءات  لبطالن  دعوى  رفع  قبول 
بعدم  الرياض)))  بمدينة  االستئناف  حمكمة  قضت  فقد  التحكيم،  حكم 
املدعي  ألن  النظام؛  نص  ملخالفتها  التحكيم  إجراءات  بطالن  دعوى  قبول 
املاثلة هي دعوى بطالن إجراءات التحكيم، وليست دعوى  قرر أن دعواه 
حكمها  املحكمة  سببت  وقد  ذلك،  عىل  يرص  وأنه  التحكيم،  حكم  بطالن 
أنه ال  املادة )9))))) عىل  السعودي )))))هـ( نص يف  التحكيم  نظام  بأن 
تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقًا هلذا النظام الطعن فيها بأي طرق من 
املبنية  لألحكام  وفقًا  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  رفع  عدا  الطعن  طرق 
الطعن عىل  قبول  الذكر حرصت  املادة )9)( سالفة  أن  النظام، وبام  يف هذا 
حكم التحكيم بدعوى بطالن حكم التحكيم؛ بينام دعوى املدعي املاثلة هي 
قبول  عدم  إىل  حكمها  يف  املحكمة  انتهت  فقد  التحكيم،  إجراءات  ببطالن 

الدعوى ملخالفتها نص النظام.

د املنظم السعودي هناية إجراءات التحكيم بصدور احلُكم امُلنهي  وقد حدَّ
للُخصومة، وذلك وفقًا للامدة )))/)( من نظام التحكيم )))))هـ( التي 
امُلنهي للُخصومة،  تنصُّ عىل أن: »تنتهي إجراءات التحكيم بصدور احلُكم 

أو بصدوٍر قرار من هيئة التحكيم بإهناء اإلجراءات...«.

بتاريخ  القضية رقم )6))( لعام 9)))هـ، جلسة  التجارية األوىل، احلكم يف  الدائرة   (((
0/9/9)))هـ. حكم منشور من قبل مركز البحوث بوزارة العدل.

تنصُّ املادة )9)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ( عىل اآليت: »ال ُتقبل أحكام   (((
التحكيم التي َتصدر طبًقا ألحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من ُطرق الطعن 

عدا رفع دعوى ُبطالن ُحكم التحكيم ِوفقًا لألحكام امُلبيَّنة يف هذا النظام«.
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-بشكل  يفصل  الذي  النهائي  احلكم  هو  للُخصومة  امُلنهي  واحلُكم 
هنائي- يف موضوع النزاع بشأن مجيع الطلبات التي أبداها أطراف الدعوى، 
النهائي،  احلكم  أو  األخري،  احلكم  أو  للخصومة،  املنهي  باحلكم  ويسّمى 

وتنتهي والية هيئة التحكيم بصدور هذا احلكم))).

ما  بخالف  القضاء  لرقابة  للخصومة  املنهي  التحكيم  حكم  وخيضع 
ال  فإهنا  النزاع؛  موضوع  لنظر  إجرائية  قرارات  من  التحكيم  هيئة  تصدره 
التحكيم، وخيرج عن رقابة  به هيئة  القضاء، فذلك مما تستقل  لرقابة  ختضع 
حكم  بطالن  بدعوى  يتعلق  فيام  التحكيم  نظام  يف  عليها  املنصوص  القضاء 
دعوى  برفض  املظامل)))  بديوان  االستئناف  حمكمة  قضت  فقد  التحكيم، 
قرارات  التحكيم  هيئة  إصدار  بأن  حكمها  وسبَّبت  التحكيم،  حكم  بطالن 
عن  وخيرج  التحكيم،  هيئة  به  تستقل  مما  هو  النزاع  موضوع  لنظر  إجرائية 
بطالن  بدعوى  يتعلق  فيام  التحكيم  نظام  يف  عليها  املنصوص  القضاء  رقابة 

التحكيم. حكم 

وقد وضع املنظم السعودي جمموعة من القواعد واإلجراءات التي جيب 
اتباعها لسالمة إصدار حكم التحكيم املنهي للخصومة، وهذه اإلجراءات 
تتمثل فيام نصَّ عليه نظام التحكيم )))))هـ(، وسُيتناول كلٌّ منها باملناقشة 

والتحليل يف املطالب الستة اآلتية:

حسني شحادة احلسني، التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية، كلية احلقوق،   (((
جامعة دار العلوم، الرياض، الطبعة األوىل، ))0)م، ص))).

بتاريخ  جلسة  6)))هـ،  لعام  )90))/)/س(  رقم  االستئناف  حكم   (((
))/)/6)))هـ، حكم منشور يف جمموعة األحكام واملبادئ التجارية لعام 6)))هـ، 

الصادرة من قضاء ديوان املظامل، املجلد األول، حتكيم، ص7)).
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املطلب األول: حجز الدعوى للحكم:

وسامع  الدعوى،  وحتقيق  واملستندات،  املذكرات  تبادل  انتهاء  بعد 
ضمنًا  أو  رصاحة  للحكم  الدعوى  بحجز  التحكيم  هيئة  تأمر  املرافعات؛ 
بقفل  رصيح  قرار  إصدار  يلزم  ال  أنه  عىل  باحلكم،  للنطق  جلسة  بتحديد 
التحكيم إصدار  هليئة  فيمكن  باحلكم؛  للنطق  ميعاد  أو حتديد  املرافعة،  باب 
حكمها دون هذا القرار ما دام احلكم قد صدر بعد أن فرغ الطرفان من إبداء 
أو طلبات كان ألي طرف  دفاع  أوجه  أن هناك  يثبت  اخلتامي، ومل  دفاعهام 

حق يف تقديمها قبل إصدار احلكم ومل تقدم))).

إقفال  بأنه بعد  التحكيم  النطق بحكم  السعودي وقت  املنظم  د  وقد حدَّ
باب املرافعة، كام منح املنظم احلق هليئة التحكيم فتح باب املرافعة بعد إقفاله 
لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )((( للامدة  وفقًا  وذلك  باحلكم،  النطق  وقبل 
التحكيم باحلكم بعد  ينطق رئيس هيئة  التي تنصُّ عىل أن: »).  التحكيم))) 
وقبل  إقفاله  بعد  املرافعة  باب  فتح  التحكيم  هليئة   .( املرافعة.  باب  إقفال 

النطق باحلكم وذلك بقرار يبلغ ألطراف التحكيم«.

اخلصوم  صلة  فتقطع  املرافعة،  باب  ُيقفل  للحكم  الدعوى  وبحجز 
بالقضية، وال يكون هلم اتصال هبا إال بالقدر الذي ترصح به هيئة التحكيم، 
وهلذا ليس ألي منهم-بعد حجز الدعوى للحكم-تقديم مذكرات أو إيداع 
فإن  مستندًا؛  م  قدَّ أو  دفاع،  عىل  حتتوي  مذكرة  اخلصم  م  قدَّ فإذا  مستندات؛ 

فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة   (((
األوىل، 007)م، ص6)).

الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم ))))( وتاريخ 6)/8/8)))هـ.  (((
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عىل اهليئة جتاهله، وال تلتزم بالرد عليه، وليس هلا أن تستند إليه يف حكمها، 
وإال كان احلكم باطاًل))).

وُيعدُّ طلب فتح باب املرافعة من السلطة التقديرية هليئة التحكيم، فهي 
ال تلتزم إجابة اخلصم إىل طلبه يف فتح باب املرافعة ما دام وجدت يف أوراق 

الدعوى وعنارصها ما يكفي لتكوين عقيدهتا))).

تقرر  أن  معني  ألجل  للحكم  الدعوى  حجز  بعد  التحكيم  هليئة  وجيوز 
من  سواًء  وذلك  املرافعة،  باب  فتح  تقرر  أن  أو  باحلكم،  النطق  أجل  مدَّ 
تلقاء نفسها، أو بناًء عىل طلب من أي من األطراف، وكام هو احلال بالنسبة 
املرافعة إال ألسباب  باب  بفتح  تأمر  أن  للهيئة  القضاء ليس  أمام  للخصومة 
كام  جدية،  غري  ألسباب  املرافعة  باب  لفتح  طلبًا  طرٌف  م  قدَّ فإذا  جدية، 
له  أتيحت  قد  كانت  أنه  رغم  مستندات  أو  مذكرة  لتقديم  الطلب  قدم  لو 
لعدم جديته؛  الطلب  فللهيئة رفض  يفعل؛  أن  دون  قبل  من  لذلك  الفرصة 
ومن األسباب اجلدية التي تربر فتح باب املرافعة أن حتدث واقعة جديدة هلا 
تأثري عىل الفصل يف الدعوى، أو تظهر واقعة مل تكن معلومة من قبل هلا هذا 

األثر))).

فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص6)).  (((
أحكام  يف  دراسة  والبطالن،  القبول  بني  التحكيم  حكم  اللطيف،  عبد  رأفت  شعبان   (((
قانون اإلجراءات املدنية االحتادي لدولة اإلمارات رقم )))( لعام )99)م، واملعدل 
بريوت،  العاملية،  التحكيم  جملة  يف  منشور  بحث  )00)م،  لسنة   )(0( رقم  بالقانون 

العدد )7)(، السنة السابعة، يوليو ))0)م، ص9)).
فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص7)).  (((
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املطلب الثاين: مداولة حكم التحكيم:

هيئة  أعضاء  بني  تتم  التي  »املناقشة  التحكيم:  حكم  بمداولة  ُيقصد 
التحكيم إذا تعددوا لالتفاق عىل وجه احلكم يف الدعوى«)))، وُتعدُّ مداولة 
هيئة  كانت  فإذا  التحكيم،  حكم  إصدار  يف  اهلامة  اإلجراءات  من  احلكم 
بني  مداولة  إجراء  جيب  فإنه  واحد؛  م  حمكِّ من  أكثر  من  لة  مشكَّ التحكيم 

أعضاء اهليئة قبل إصدار حكم التحكيم.

إصدار  تسبق  التي  الضامنات  من  ضامنة  كوهنا  يف  املداولة  أمهية  وتأيت 
احلكم؛ إذ إنه باملداولة حُيرضَّ لصدور حكم التحكيم النهائي الذي من أجله 
ح تعريف  ترافع اخلصوم. وللمداولة جمموعة من اإلجراءات، وسوف أوضِّ

املداولة، وكيفية إجرائها، ورشوط صحتها كام ييل:

أولً: تعريف مداولة احلكم:

مل يذكر املنظم السعودي يف نظام التحكيم )))))هـ( تعريفًا للمداولة، 
قوا إىل تعريف املداولة يف  اح القانون نجد أن بعضهم تطرَّ وبالرجوع إىل رشَّ
املداولة  ومفهوم  القضائية،  املداولة  تعريف  إىل  قوا  تطرَّ والغالب  التحكيم، 

يف التحكيم أو القضاء متامثل، وفيام ييل بعض تعريفات املداولة:

التحكيم  جلنة  أعضاء  بني  تتم  التي  »املشاورة  بأهنا:  )املداولة(  فت  ُعرِّ
مون يف منطوق احلكم وأسبابه، ويف حالة انتهاء املرافعة،  عندما يتعدد املحكِّ

عىل  )99)م  لسنة   (7 رقم  للقانون  طبقًا  التحكيم  يف  الوجيز  صاوي،  السيد  أمحد   (((
ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكيم الدولية، مطبعة مراد أبو املجد، الطبعة الرابعة، 

))0)م، ص)8).



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
352

اإلجراءات النظامية إلصدار حكم التحكيم

نقاط  مجيع  بشأن  الرأي  »تبادل  بأهنا:  فت  وُعرِّ باحلكم«))).  النطق  وقبل 
وجهات  عن  التعبري  ُمكنة  حُمكم  كلَّ  فيعطي  فيها،  الفصل  الواجب  النزاع 
نظره وأسانيده بخصوص تلك النقاط، واحلكم عىل آراء زمالئه بشأهنا قبل 
فت بأهنا: »املشاورة بني أعضاء املحكمة  إصدار احلكم يف النزاع«))). كام ُعرِّ
باحلكم«))).  النطق  وقبل  املرافعة،  انتهاء  بعد  وأسبابه  احلكم  منطوق  يف 
فت بأهنا: »اشرتاك مجيع القضاة الذين سمعوا املرافعة يف تكييف  وكذلك ُعرِّ

وقائع النزاع، واستخالص مقطع النزاع، ثم إنزال حكم القانون عليه«))).

التحكيمية(  )املداولة  تعريف  استخالص  يمكن  سبق  ما  خالل  ومن 
التحكيم  هيئة  أعضاء  الرأي بشكل رسي بني مجيع  وتبادل  »املشاورة  بأهنا: 
بعد انتهاء املرافعة، وقبل النُطق باحلكم؛ وذلك من أجل التوصل إىل حكم 

باإلمجاع أو باألغلبية بشأن منطوق احلكم وأسبابه«.

فؤاد حممد أبو طالب، مدى حجية حكم التحكيم الدويل وفقًا ألحكام القانون الدويل   (((
العام، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، ))0)م، ص9)).

برهان أمر اهلل، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص7)).  (((
اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  املرافعات،  قانون  يف  األحكام  نظرية  الوفا،  أبو  أمحد   (((

الطبعة السادسة، بدون تاريخ، ص78.
 (76( القانون  تعديالت  ألحدث  وفقًا  الرافعات  قانون  رشح  يف  املطول  طلبة،  أنور   (((
بدون  الرابع،  اجلزء  طبعة،  بدون  القاهرة،  الفني،  للتجليد  اهلناء  دار  007)م،  لسنة 
التجاري:  التحكيم  تاريخ، ص)8. نقاًل عن: خالد منصور إسامعيل، تسبيب أحكام 
دراسة معمقة وفق الترشيعات الوطنية واالتفاقيات الدولية وأحكام التحكيم الدويل، 

مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، الطبعة األوىل، ))0)م، ص)9.
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ثانيًا: كيفية إجراء املداولة:

بتامم  فيها  للحكم  مهيأة  تصبح  حينام  املداولة  مرحلة  اخلصومة  تدخل 
وعىل  اخلتامية))).  طلباهتم  اخلصوم  وإبداء  فيها،  املرافعة  وانتهاء  حتقيقها، 
النموذجي  األونسيرتال  قانون  أن  إال  ورضورهتا  املداولة  أمهية  من  الرغم 
وجوب  عىل  نصَّ  وقد  هلا،  يتطرق  مل  ))98)م(  الدويل  التجاري  للتحكيم 
قانون  يف  عليها  املرصي  املقنن  نصَّ  فقد  التحكيم،  قوانني  من  عدد  املداولة 
التحكيم ))99)م()))، وترك هليئة التحكيم حتديد طريقة إمتامها ما مل يتفق 
بأن  القاهرة  استئناف  حمكمة  قضت  كام  ذلك)))،  غري  عىل  التحكيم  طرفا 

د طريقًا معينًا للمداولة))). قانون التحكيم املرصي ))99)م( مل حيدِّ

أن  عىل  بالنص  املداولة  إجراء  كيفية  يف  السعودي  املنظم  اكتفى  وقد 
الزمان الذي تتم فيه املداولة، وقد  د املكان أو  تكون املداولة رسية، ومل حيدِّ
أوضح يف املادة )9)/)( من نظام التحكيم )))))هـ( كيفية صدور حكم 
من  أكثر  من  لة  املشكَّ التحكيم  هيئة  »يصدر حكم  أن:  فنص عىل  التحكيم؛ 

حمكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة رسية«.

أمحد السيد صاوي، الوجيز يف التحكيم، مرجع سابق، ص)8).  (((
لة  املشكَّ التحكيم  هيئة  حكم  »يصدر  أن:  عىل  تنصُّ  التي  القانون  من   )(0( املادة  يف   (((
هيئة  حتدده  الذي  الوجه  عىل  تتم  مداولة  بعد  اآلراء  بأغلبية  واحد  حمّكم  من  أكثر  من 
التحكيم ما مل يتفق طرفا التحكيم عىل غري ذلك«، واملادة )760( من قانون املرافعات 
املدنية والتجارية الليبي )))9)م(، واملادة )70)( من قانون املرافعات املدنية والتنفيذ 

العراقي )969)م(، واملادة )8)( من قانون التحكيم األردين ))00)م(.
برهان أمر اهلل، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص7)).  (((

الدائرة ))9( جتاري، الدعوى رقم )6)( لسنة )0))/ق( بتاريخ ))/))/)00)م.   (((
نقاًل عن: أمحد السيد صاوي، الوجيز يف التحكيم، مرجع سابق، ص)8).
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مل  فإذا  املداولة؛  إلجراء  معينًا  شكاًل  احلديثة  القوانني  تفرض  مل  وحيث 
التحكيم  هليئة  فإن  املداولة؛  إلجراء  معينة  طريقة  عىل  التحكيم  طرفا  يتفق 
إذا  جمتمعة  املداولة  إجراء  تقرر  أن  فلها  املداولة،  طريقة  أو  شكل  حتديد 
مع  التحكيم  هيئة  رئيس  يتداول  وقد  األعضاء،  مجيع  بحضور  تعددت 
استامرات  تبادل  أو عن طريق  املراسلة،  أو عن طريق  كلِّ عضو عىل حدة، 
االستبيان، أو املذكرات، أو مرشوعات احلكم، أو إجراء املداولة عن طريق 
أو  الفاكس،  أو  كاهلاتف،  االتصاالت؛  بأي وسيلة من وسائل  االتصاالت 
د  الربيد اإللكرتوين، وذلك ما مل يتفق طرفا التحكيم عىل استلزام شكل حمدَّ

تتم به املداولة))).

واألصل أن لطريف التحكيم االتفاق عىل الوجه الذي جتري فيه املداولة، 
فيمكنهم -مثاًل- االتفاق عىل أن يبدأ أخذ اآلراء برأي املحّكم الذي اختاره 
املحتكم، ثم برأي املحّكم الذي اختاره املحتكم ضده، ثم رئيس اهليئة؛ أو 
أن جتري املداولة يف مكان معني؛ كاشرتاط املداولة يف مقر التحكيم، فإذا مل 

يتفق األطراف كان هليئة التحكيم حتديد كيفية إجراء املداولة))).

وبالنظر إىل املداولة القضائية فاملتعارف عليه أنه إذا كانت القضية تتسم 
الرأي  إلحالة  إال  حتتاج  ال  بحيث  فيها،  احلكم  وجه  ووضوح  بالبساطة، 
املداولة  بعد  للمحكمة  جيوز  فإنه  ومستنداهتا؛  القضية  موضوع  يف  رسيعًا 
عقب انتهاء املرافعة أن تنطق باحلكم فورًا ويف اجللسة نفسها؛ أما إذا كانت 
مما  مستنداهتا؛  وكثرة  موضوعها،  يف  والتشعب  بالتعقيد،  تتسم  القضية 

انظر: أمحد السيد صاوي، الوجيز يف التحكيم، مرجع سابق، ص)8). وحممود خمتار   (((
أمحد الربيري، التحكيم التجاري الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

))0)م، ص)7). وبرهان أمر اهلل، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص8)).
فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص0)).  (((
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يكون  فإنه  فيها،  احلكم  استصدار  قبل  للقضية  املستفيضة  الدراسة  يتطلب 
متعددين-أن  قضاة  من  أم  فرد  قاض  من  لة  مشكَّ أكانت  -سواٌء  للمحكمة 

تؤجل إصدار احلكم يف القضية إىل جلسة أخرى قريبة حتددها))).

وهذا يتفق مع ما جاء يف نظام املرافعات الرشعية السعودي )))))هـ(؛ 
إذ نصَّ عىل أنه: »متى متت املرافعة يف الدعوى، قضت املحكمة فيه فورًا، أو 
أّجلت إصدار احلكم إىل جلسة أخرى حتددها، مع إفهام اخلصوم بقفل باب 

املرافعة وموعد النطق باحلكم«))).

عند  التحكيم  هيئة  أعضاء  يلتزم  أن  يشرتط  ال  أنه  الفقه  بعض  ويرى 
الشأن،  هذا  يف  قواعد  من  الرشعية  املرافعات  نظام  عليه  ينصُّ  بام  املداولة 
عليه  يتفق  أسلوب  بأي  اهليئة  أعضاء  بني  املداولة  تتم  أن  يمكن  وهلذا 
حمكمة  قضاء  الرأي  هذا  ويؤكد  املداولة))).  من  املقصود  وحيقق  األعضاء 
لألهداف  إعاماًل  »املرشع  أن:  عىل  ينصُّ  الذي  اإلسكندرية)))  استئناف 
عن  بعيدًا  املنازعات؛  لفضِّ  سلمية  كوسيلة  التحكيم  تنظيم  من  املبتغاة 
فاألصل  ثم  ومن  املعامالت،  رسية  عىل  وحفاظًا  والشكليات،  التعقيدات 

آمال الفزايري، املداولة القضائية، دراسة تأصيلية مقارنة بني النظام القضائي املرصي،   (((
األوىل،  الطبعة  اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  واإليطايل،  والفرنيس،  والسعودي، 

990)م، ص)) - )).

املادة )9))( من النظام.  (((
حسني شحادة احلسني، التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية، مرجع سابق،   (((

ص8)).
نقاًل  7 /7 /)00)م.  جلسة  )9)/ق(،  لسنة   )(( رقم  الطعن  جتارية،   )((( الدائرة   (((
جملة  يف  منشور  بحث  والعالنية،  الرسية  بني  التحكيم  العوا،  سليم  حممد  مريم  عن: 
ص))،  ))0)م،  يناير  اخلامسة،  السنة   ،)(7( العدد  بريوت،  العاملية،  التحكيم 

اهلامش )9(.
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والقاعدة إعفاء املحّكم من التقيد بالقواعد اإلجرائية التي يتقيد هبا القايض 
بالقواعد اإلجرائية يف  املعروضة عليه«، واملقصود  للمنازعات  يه  أثناء تصدِّ
تعقد  املحاكم  جلسات  أن  منها-  املحّكمني  املنظم  أعفى  السياق-التي  هذا 

عالنية، ووجوب صدور األحكام علنًا، وإال كانت باطلة))).

ويف حكم صادر من حمكمة استئناف القاهرة))) أوضحت فيه متى يمكن 
التي  »العبارات  أن:  عىل  احلكم  نصَّ  فقد  حتققت،  قد  املداولة  بأن  القول 
استعملها املحّكم )صاحب الرأي املخالف( والنصوص الواردة يف مذكرته 
تكفي للداللة عىل إجراء املداولة )املطلوبة( بني أعضاء هيئة التحكيم، وأن 
دراية  عىل  كان  الطعني  احلكم  عىل  التوقيع  رفض  الذي  املذكور(  )املحّكم 
نظره  وجهات  املحّكمني  لزميليه  أبدى  قد  وأنه  املداولة،  هذه  بمجريات 
إليه قضاؤمها فيه،  انتهى  النزاع ومعارضته هلام فيام  بشأن احلكم يف موضوع 
اشرتطها  التي  املداولة  به  حتقق  مما  ذلك  وكلُّ  حتمله،  التي  األسباب  وكذا 

القانون قبل إصدار حكم التحكيم...«.

ل جانب من الفقه -يف حالة إجراء املداولة التي يتطلبها القانون-  وُيفضَّ
إثبات حصوهلا يف مدونات حكم التحكيم، وحترير حمرض خمترص باملداوالت 
حمل  كانت  التي  األمور  ذكر  دون  التحكيم،  هيئة  أعضاء  مجيع  عليه  ُيوقِّع 
وتداول  التحكيم  هيئة  اجتامع  ذكر  عىل  املحرض  يقترص  وإنام  املداولة؛ 
اختذته  الذي  القرار  ُيذَكر  ثم  للحكم،  املحجوزة  الدعوى  أعضائها يف شأن 
تاريخ  حتديد  مع  استمرارها؛  أو  املداولة،  انتهاء  بإعالن  إما  التحكيم؛  هيئة 

مريم حممد سليم العوا، املرجع السابق، ص)).  (((
الدائرة ))9( يف القضية رقم )7)/)))/ق/حتكيم(، جلسة 9)/)/006)م. نقاًل   (((

عن: برهان أمر اهلل، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص7)).
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التحكيم عىل  إذا لزم األمر، وُيوقِّع مجيع أعضاء هيئة  جللسة مداولة أخرى 
هذا املحرض))).

ثالثًا: رشوط صحة املداولة:

بني  والتشاور  الرأي  تبادل  عن  عبارة  هي  بياهنا-  سبق  -كام  املداولة 
أعضاء هيئة التحكيم بقصد تكوين الرأي النهائي الذي ينتهون إليه؛ ولكن 

تلك املداولة هلا رشوط، ومن أمهها:

ت عليه املادة )9)/)( من نظام التحكيم . ) سية املداولة: وهو ما نصَّ
لة من أكثر من  السعودي )))))هـ( بأن: »يصدر حكم هيئة التحكيم املشكَّ
املداولة  رسية  ومعنى  رسية«)))،  مداولة  بعد  أعضائها  بأغلبية  واحد  حمّكم 
رضورة  عن  فضاًل  التحكيم؛  هيئة  أعضاء  غري  املداولة  يف  يشرتك  »أال  هو: 

حصوهلا رسًا بني املحّكمني دون سامعها من جانب آخر«))).

ويلتزم املحّكمون بمراعاة الرسية يف إجراء املداولة فيام بينهم باعتبار أن 
إفشاء  بعدم  املحّكمون  يلتزم  قاعدة مستقرة وملزمة، وبذلك  املداولة  رسية 
يف  العام  النظام  من  املداولة  ورسية  املداولة))).  أثناء  تبادلوها  التي  اآلراء 

السعودية، مرجع  العربية  اململكة  التجاري يف  التحكيم  انظر: حسني شحادة احلسني،   (((
سابق، ص8)). وبرهان أمر اهلل، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص9)).

التحكيم  قانون  يف  التحكيم  رسية  عىل  ينصَّ  مل  املرصي  املقنن  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
املرصي رقم )7)( لسنة ))99)م(، إال ما ورد يف املادة )))/)( منه بأنه: »وال جيوز 
فقد  ذلك  عدا  التحكيم«،  طريف  بموافقة  إال  منه  أجزاء  نرش  أو  التحكيم  حكم  نرش 

أمسك املقنن املرصي عن بيان عنارص االلتزام بالرسية.
انظر: أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات، مرجع سابق، ص79. ومريم   (((

حممد سليم العوا، التحكيم بني الرسية والعالنية، مرجع سابق، ص)).
برهان أمر اهلل، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص9)).  (((
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املجتمع، وال خالف عىل وجوب االلتزام هبا، وعىل الرغم من ذلك فإن من 
يرجع  وقد  املداوالت،  يكون يف شأن  الرسية  بشأن  إخالل  من  يرد  ما  أكثر 
قبل،  من  القضائي  العمل  يامرسوا  مل  بالتحكيم  املشتغلني  بعض  أن  إىل  هذا 
التحكيم، كام  بأبعاد واجباته وقواعده واجبة االتباع يف  ومن ثم ال حييطون 

يلم هبا القايض املتمرس يف العمل القضائي))).

وضامن  املحّكمني،  عن  احلرج  رفع  هي  املداولة  رسية  من  واحلكمة 
الذين  النزاع  أطراف  أمام  سيام  ال  وتشاور؛  رأي  من  يبدونه  فيام  استقالهلم 
اختاروهم ودفعوا أتعاهبم؛ واملداولة الرسية تقتيض قرص احلضور عىل هيئة 
التحكيم التي سمعت املرافعة فقط، فرسية املداولة إذا كانت واجبة بالنسبة 
لقضاء الدولة فهي أوجب بالنسبة للتحكيم؛ ألن قايض الدولة مستقل أمام 
اخلصوم بقوة القانون)))؛ ولكن هلذه الرسية يف املداولة ثالثة عنارص، هي))):

أن أ.  دون  املحّكمني  عىل  املداولة  هذه  قرص  يف  يتمثل  األول:  العنرص 
يشهدها أي شخص آخر؛ مثل: كاتب اجللسة، أو أي حمّكم آخر؛ ومن باب 

أوىل جيب عدم اتصال جمريات املداولة بعلم اجلمهور.

املحّكمني، ب.  قبل  من  الرسية  هذه  إفشاء  بحظر  يتمثل  الثاين:  العنرص 
باملحافظة عليها. والتزامهم 

مريم حممد سليم العوا، التحكيم بني الرسية والعالنية، مرجع سابق، ص)6.  (((
انظر: حممود مصطفى يونس، املرجع يف أصول التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،   (((
قانون  يف  الوسيط  الفاضل،  منصور  بن  وفيصل  ص))).  009)م،  طبعة،  بدون 
األوىل،  الطبعة  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  اجلامعي  الكتاب  دار  السعودي،  التحكيم 

9)))هـ، ص9)).
حسن محاد محيد احلامد، العالنية يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية العراقي، منشورات   (((

احللبي احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، ))0)م، ص6).
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العنرص الثالث: يتمثل بحظر نرش ما جيري يف املداولة بأية طريقة من ج. 
طرق العالنية ومن قبل أي شخص؛ ألن املداولة مقصورة عىل املحّكمني.

وقد قضت حمكمة استئناف القاهرة برضورة أن تصدر أحكام املحّكمني 
بعد مداولة تتم بينهم جمتمعني، وأن املحّكمني خيضعون ملا خيضع له القضاة 
سمعوا  من  بني  رسًا  القضاة  شأن  بينهم  املداولة  تتم  بأن  تتعلق  قيود  من 
األساسية  باملبادئ  تتعلق  مسألة  ألهنا  وذلك  التحكيم)))؛  طلب  يف  املرافعة 

للتقايض التي تتصل بالنظام العام))).

ويرى بعض الفقه ترتيب بطالن حكم التحكيم إذا متت املداولة بطريقة 
التحكيم  كان  أو  يستلزم ذلك،  ما  التحكيم  اتفاق  إذا تضمن  وأيضًا  علنية، 
رسية  يستلزم  آمرًا  نصًا  يتضمن  قانون  تطبيق  عىل  األطراف  واتفق  دوليًا 

املداولة))).

تثور . ) ال  باألغلبية:  أو  باإلمجاع  املداولة  بعد  احلكم  صدور  اشرتاط 
هذه املسألة إال عندما يكون تشكيل هيئة التحكيم مجاعيًا؛ أي: من أكثر من 
حمّكم واحد، وعدم حتقق اإلمجاع يف مثل هذه احلال يؤدي إىل عرقلة إصدار 
احلكم، وقد يمنعه من الصدور متامًا، ومن هنا كانت احلاجة إىل وضع العالج 

الدائرة ))6( جتاري، القضية رقم )9)( لسنة ))99)/ق( بتاريخ 0)/))/)99)م.   (((
نقاًل عن: نارص حممد الرشمان، املركز القانوين للمحكم يف التحكيم التجاري الدويل، 
مركز الدراسات العربية للنرش والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، ))0)م، ص)9)، 
مرجع  والعالنية،  الرسية  بني  التحكيم  العوا،  سليم  حممد  ومريم   .)(( رقم  هامش 

سابق، ص)6.
مرجع  الدويل،  التجاري  التحكيم  يف  للمحكم  القانوين  املركز  الرشمان،  حممد  نارص   (((

سابق، ص)9).
حممود خمتار أمحد الربيري، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص)7).  (((
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املناسب؛ فاكتفت بعض قوانني التحكيم بالنصِّ عىل أنه يف حالة عدم حتقق 
اإلمجاع يصدر احلكم باألغلبية، كام أنه قد يرفض أحد املحّكمني االشرتاك 
إذا  خصوصًا  صدوره؛  منع  أو  التحكيم،  حكم  إصدار  لتعطيل  املداولة  يف 
رأى اجتاه زميليه إىل احلكم يف غري صالح الطرف الذي اختاره حمّكاًم، ومثل 
االمتناع  وعدم  التحكيم،  حكم  بإصدار  املحّكم  التزام  خيالف  املسلك  هذا 
األخالق  مبادئ  خيالف  كام  صدوره،  منع  بقصد  املداولة  يف  املشاركة  عن 
وحسن النية، ولذلك فقد ذهب بعض الفقه إىل عدم االعتداد بامتناع املحّكم 
املناقشات بني  أنه كان يستطيع االشرتاك يف  املداولة ما دام  عن املشاركة يف 
املحّكمني، ويف إعداد احلكم دون عائق مقبول؛ ولكنه امتنع)))، وقد اشرتط 
املنظِّم السعودي لصحة املداولة التي تسبق النطق بحكم التحكيم أن تكون 
صدور  قبول  يف  السعودي  املنظِّم  سلك  وقد  األعضاء)))،  بأغلبية  صادرة 
»األونسيرتال«  قانون  به  أخذ  الذي  االجتاه  األغلبية  بتوقيع  التحكيم  حكم 
النموذجي للتحكيم التجاري الدويل ))98)م()))، وإذا مل تتوافر األغلبية، 
بت اآلراء فقد نظم نظام التحكيم األمر بكلِّ دقة؛ حيث أوكل املهمة  وتشعَّ
التحكيم  هيئة  تكن  مل  ما  املرجح)))،  املحّكم  لتعيني  املختصة  للمحكمة 

برهان أمر اهلل، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص9))-))).  (((
»يصدر  أن:  عىل  تنصُّ  التي  )))))هـ(  السعودي  التحكيم  نظام  من   )(/(9( املادة   (((
مداولة  بعد  أعضائها  بأغلبية  واحد  حمّكم  من  أكثر  من  لة  املشكَّ التحكيم  هيئة  حكم 

رسية«.
ويوقعه  كتابة،  التحكيم  قرار  »يصدر  أن:  عىل  تنصُّ  التي  القانون  من   )(/((( املادة   (((
أكثر من حمّكم  فيها  التي يشرتك  التحكيم  إجراءات  املحّكمون. ويكفي يف  أو  املحّكم 
واحد أن توقعه أغلبية مجيع أعضاء هيئة التحكيم؛ رشيطة بيان سبب غيبة أي توقيع«.

بت  املادة )9)/)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ( التي تنصُّ عىل: »إذا تشعَّ  (((
آراء هيئة التحكيم، ومل يكن ممكنًا حصول األغلبية، وإال عّينت املحكمة املختصة حمّكاًم 

مرجحًا«.
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به باإلمجاع))). وقد قضت حمكمة  مفوضة بالصلح فيجب أن يصدر احلكم 
ألن  التفسريي)))؛  التحكيم  حكم  ببطالن  الرشقية)))  باملنطقة  االستئناف 
يف  عليها  املنصوص  لإلجراءات  بذلك  خمالفًا  باألغلبية  يصدر  مل  احلكم 
املادتني )9)/))))) و)6)/))))) من نظام التحكيم السعودي )))))هـ(.

األغلبية . ) وجود  ذلك  من  والقصد  فرديًا:  املحّكمني  عدد  يكون  أن 
املحّكمني  عدد  كان  إذا  إال  ذلك  يكون  وال  التحكيم،  حكم  عىل  للموافقة 
يتساوى  أن  حيدث  قد  فإنه  زوجيًا؛  املحّكمني  عدد  كان  إذا  أنه  ذلك  فرديًا؛ 
الفصل  يتعطل  وبذلك  احلكم،  مداولة  أثناء  األغلبية  حتصل  فال  الرأيان، 
السعودي  التحكيم  نظام  من   )((( املادة  به  قضت  ما  وهذا  النزاع)6)،  يف 

كانت  »إن  عىل:  تنصُّ  التي  )))))هـ(  السعودي  التحكيم  نظام  من   )(/(9( املادة   (((
هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر احلكم به باإلمجاع«.

لعام  )))9)/ق  رقم  االستئناف  قضية  يف  احلكم  األوىل،  التجارية  االستئناف  دائرة   (((
البحوث  مركز  قبل  من  منشور  حكم  ))/9/6)))هـ.  بتاريخ  جلسة  8)))هـ( 

بوزارة العدل.
الذي جيب أن يصدر بنفس الشكل واإلجراءات التي يصدر به حكم التحكيم املنهي   (((

كلها. للخصومة 
تنصُّ الفقرة ))( من املادة )9)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ( عىل اآليت:   (((
املحكمة  عيَّنت  وإال  األغلبية  حصول  مُمكنًا  يكن  ومل  التحكيم  هيئة  آراء  َبت  َتَشعَّ »إذا 

حًا«. امُلختصة حُمّكاًم ُمرجِّ
تنصُّ الفقرة ))( من املادة )6)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ( عىل اآليت:   (((
ه وَترسي عليه أحكامه«. »ُيَعدُّ احلُكم الصادر بالتفسري ُمتماًم حلُكم التحكيم الذي ُيفرسِّ
عيد مسعود اجلهني، الوجيز يف رشح نظام التحكيم السعودي، مطبعة الوطنية املتحدة   (6(

للتوزيع، الطبعة األوىل، )98)م، ص)) - )).
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)))))هـ( من رضورة أن يكون عدد املحّكمني فرديًا، وإال كان التحكيم 
باطاًل))).

املداولة رشط جوهري لصحة صدور  بيانه أن إجراء  ونستنتج مما سبق 
حكم التحكيم، وهو إجراء واجب حتى ولو مل يكن هناك نصٌّ قانوين يقيض 
بذلك رصاحة؛ فاملداولة حق ألطراف النزاع يتعلق بحقهم يف سامع دفاعهم، 
كام يتعلق بضامنات التقايض، وهي قاعدة أساسية يف إصدار األحكام، وكلُّ 
ذلك مما يتعلق بالنظام العام؛ وفضاًل عن ذلك فإن االشرتاك يف املداولة حق 
لكلِّ حمّكم، ويف الوقت نفسه واجب عليه، ولذا فإن عدم إجراء املداولة قبل 
صدور حكم التحكيم ُيبطله، كام أن بطالن إجراءات املداولة يؤثر يف احلكم 

فيكون سببًا يف بطالنه كذلك))).

املداولة؛  من  إصداره  إجراءات  خلوِّ  حال  يف  التحكيم  حكم  ويبطل 
التحكيم النعدام  هيئة  ببطالن حكم  القاهرة)))  استئناف  فقد قضت حمكمة 
املداولة؛ حيث نصَّ احلكم عىل اآليت: »ملا كان الثابت من األوراق أن حمّكم 
عي قد رفض التوقيع عىل ورقة اجللسة املنطوية عىل احلكم املطعون فيه،  املدِّ
ومن ثمَّ مل يوقع مسودة هذا احلكم؛ فضاًل عن أن أسباب احلكم املطعون فيه 

»تشكل  أن:  عىل  تنصُّ  التي  )))))هـ(  السعودي  التحكيم  نظام  من   )((( املادة   (((
هيئة التحكيم من حمّكم واحد أو أكثر، عىل أن يكون العدد فرديًا، وإال كان التحكيم 
ت عليه املادة )))/)( من  باطاًل«، وجتدر اإلشارة أن ذلك احلكم هو -أيضًا- ما نصَّ
د املحّكمون وجب أن يكون عددهم  قانون التحكيم املرصي التي تنصُّ عىل: »إذا تعدَّ

وترًا، وإال كان التحكيم باطاًل«.
برهان أمر اهلل، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص7)).  (((

الدائرة ))9( جتاري، الدعوى رقم )7)/9))/ق/حتكيم(، بتاريخ 9)/6/)00)م،   (((
ص)))،  سابق،  مرجع  والتطبيق،  النظرية  يف  التحكيم  قانون  وايل،  فتحي  عن:  نقاًل 

اهلامش ))(.
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تستخلص  مما  احلكم؛  عىل  التوقيع  عن  املذكور  املحكم  امتناع  سبب  تبنيِّ  مل 
من  سليم  قانوين  نحو  عىل  املداولة  وعدم  رأيه،  مناقشة  عدم  املحكمة  منه 
عي ببطالن  كامل أعضاء اهليئة التي أصدرت احلكم، ومن ثم يكون نعي املدِّ
ليس  -هنا-  البطالن  أن  ويالحظ  حمله«،  يف  قانونًا  املداولة  النعدام  احلكم 
وكذلك  املداولة.  النعدام  وإنام  التوقيع؛  عن  االمتناع  أسباب  ذكر  لعدم 
قضت حمكمة استئناف القاهرة))) يف حكم آخر ببطالن حكم هيئة التحكيم 
النعدام املداولة؛ إذ اضطر أحد أعضاء هيئة التحكيم إىل أن يثبت يف نسخة 
عىل  ترتب  وقد  املداولة،  إجراء  لعدم  التوقيع  عن  امتناعه  األصلية  احلكم 
ذلك احلكم بطالن حكم التحكيم عند عرض دعوى البطالن عىل القضاء.

الذي  الزمان  أو  املكان  حيدد  مل  السعودي  املنظِّم  أن  سبق  مما  ويتضح 
املداولة  أن تكون  املداولة، كام مل حيدد طريقة معينة إلجرائها سوى  فيه  تتم 
اتفاق  أو  التحكيم،  هيئة  لتقدير  املداولة  إجراء  طريقة  حتديد  وترك  رسية، 
ويبطل  التحكيم،  حكم  إصدار  لصحة  جوهري  رشط  وهي  النزاع،  طريف 

احلكم يف حالة ثبوت عدم إجرائها.

املطلب الثالث: ميعاد إصدار حكم التحكيم:

يقصد بميعاد إصدار حكم التحكيم املهلة املحددة إلصداره، وبانتهائها 
املحّكم  الزمني عىل سلطة  القيد  املهلة  التحكيم، ومتثل هذه  تنتهي خصومة 
يف الفصل يف النزاع حمل التحكيم، بحيث تنقيض هذه السلطة وتزول بانتهاء 

بتاريخ  جتاري(،  )حتكيم   (99( لسنة   )(9( رقم  الدعوى  جتاري،   )6(( الدائرة   (((
العربية،  القوانني  يف  التحكيم  حكم  العوا،  سليم  حممد  عن:  نقاًل  0)/))/)99)م، 
الدويل،  للتحكيم  العريب  االحتاد  عن  الصادرة  العريب،  التحكيم  جملة  يف  منشور  بحث 

القاهرة، العدد الثامن، أغسطس )00)م، ص)7، اهلامش )))(.
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تلك املهلة، أو بصدور حكم التحكيم املنهي للنزاع أهيام أقرب. وُيعدُّ حتديد 
التحكيم؛  لنظام  اجلوهرية  املزايا  من  التحكيم  حكم  إلصدار  معينة  مهلة 
التقايض أمام  النزاع، وجيتنب مساوئ بطء  ألنه يؤدي إىل رسعة الفصل يف 
إىل  التحكيم  أمام  اخلصومة  أمد  إطالة  عدم  يضمن  أنه  كام  القضاء،  جهات 

أجل غري مسمى))).

ومن مزايا التحكيم أنه يفصل يف النزاع بني أطرافه يف ميعاد معقول؛ ألن 
وصوله  عدم  من  تقرتب  قد  أرضارًا  له  يسبب  لصاحبه  احلق  وصول  تأخري 
د ميعاد معلوم ُتصدر فيه هيئة التحكيم  أصاًل، لذلك من املرغوب فيه أن حُيدَّ

حكمها الفاصل يف النزاع))).

اتفاق  وكذلك  التحكيم،  ومؤسسات  الوطنية،  القوانني  وتفرض 
أطراف النزاع مهلة زمنية معينة يتحتم عىل هيئة التحكيم أن تصدر حكمها 
التحكيم، وختتلف  تنتهي سلطة هيئة  املهلة  وبانتهاء هذه  املهلة،  خالل هذه 
القوانني الوطنية ومؤسسات التحكيم يف حتديد هذه املهلة والقواعد املنظمة 
جلسات  بانتهاء  مرتبطة  الزمنية  املهلة  تكون  أن  األفضل  ومن  املهلة،  هلذه 
وذلك  أخرى؛  مراحل  أية  أو  التحكيم  حمكمة  بتعيني  وليس  االستامع، 

عى عليه ملامرسة حيل التعطيل والتسويف))). لتفويت الفرصة عىل املدَّ

يصدروا  أن  املحّكمني  عىل  معينة  مدة  حتدد  التحكيم  قوانني  وأغلب 
ممكن،  وقت  بأرسع  للنزاع  فاصاًل  حدًا  يضع  الذي  التحكيم  حكم  خالهلا 

برهان أمر اهلل، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص7)).  (((
حسني شحادة احلسني، التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية، مرجع سابق،   (((

ص)6).
خالد حممد القايض، موسوعة التحكيم التجاري الدويل، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة   (((

األوىل، )00)م، ص6))-7)).
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بانتهائها مهمة  تنتهي  التي  املدة  يتفق الطرفان يف حتديد  ولذلك فاألصل أن 
التحكيم، وهلم احلق يف حتديد املدة التي حيسم فيها النزاع من قبل املحّكم أو 

املحّكمني، وختتلف القوانني يف ذلك))).

أن  السعودي )))))هـ(  التحكيم  نظام  املادة )0)/)( من  بيَّنت  وقد 
امليعاد الذي  املنهي للخصومة كلها خالل  التحكيم إصدار احلكم  عىل هيئة 
احلكم  يصدر  أن  وجب  اتفاق  هناك  يكن  مل  فإن  التحكيم،  طرفا  عليه  اتفق 
خالل اثني عرش شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم)))؛ أما متديد ميعاد 
صدور حكم التحكيم فقد أجاز املنظِّم السعودي إمكانية متديد ميعاد صدور 

احلكم يف احلاالت اآلتية:

ت املادة )6)))( من قانون املرافعات املدنية الفرنيس لسنة )980)م(  يف هذا الشأن نصَّ  (((
اتفاق التحكيم مدة فال تستمر مهمة املحّكمني إال لستة أشهر«،  عىل أنه: »إذا مل حيدد 
التحكيم إصدار  بأن عىل هيئة  السوري  التحكيم  قانون  املادة )7)/)( من  كام قضت 
اتفاق  يوجد  مل  فإن  الطرفان،  عليها  اتفق  التي  املدة  خالل  النزاع  يف  الفاصل  احلكم 
التحكيم  السبعاوي،  حممد  زياد  انظر:  يومًا.   )(80( خالل  احلكم  يصدر  أن  فيجب 
القانونية،  لإلصدارات  القومي  املركز  والقانون،  الرشيعة  بني  ما  الدويل  التجاري 

القاهرة، الطبعة األوىل، ))0)م، ص8)).
جتدر اإلشارة إىل أن هذا احلكم هو ما ورد يف املادة )))/)( من قانون التحكيم املرصي   (((
التي تنصُّ بأن: »عىل هيئة التحكيم إصدار احلكم املنهي للخصومة كلها خالل امليعاد 
الذي اتفق عليه الطرفان، فإن مل يوجد اتفاق وجب أن يصدر احلكم خالل اثني عرش 
قواعد  من   )(/(0( املادة  ت  نصَّ كام  التحكيم...«،  إجراءات  بدء  تاريخ  من  شهرًا 
التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية يف باريس )ICC( بتاريخ )/)/))0)م 
ستة  هي  النهائي  حكمها  التحكيم  هيئة  خالهلا  تصدر  أن  جيب  التي  »املدة  أن:  عىل 

أشهر...«.
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أولً: التمديد بناء عىل رغبة هيئة التحكيم:

السعودي  التحكيم  نظام  من   )(/(0( املادة  عليه  ت  نصَّ ملا  وفقًا 
ة  ر زيادة ُمدَّ )))))هـ( فإنه جيوز هليئة التحكيم-يف مجيع األحوال- أن تقرِّ
التحكيم  يتفق طرفا  مل  ما  أشهر،  الزيادة ستة  تتجاوز هذه  أال  التحكيم عىل 
عىل مدة تزيد عىل ذلك)))، وبناًء عىل هذه املادة فإن املنظِّم السعودي مل حيرص 
زيادة  تقرر  أن  التحكيم  هليئة  أجاز  وإنام  معينة؛  بظروف  احلكم  صدور  مدة 

مدة التحكيم يف مجيع األحوال.

برفض  )جدة()))  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  قضت  وقد 
مدة  بتمديد  التحكيم  هيئة  لقيام  التحكيم  إجراءات  إهناء  طلب  دعوى 
هلا  اتضح  بأنه  حكمها  املحكمة  سبَّبت  وقد  إضافية،  أشهر  ستة  التحكيم 
من خالل اطالعها عىل مذكرات الطرفني ودفوعهم أن هيئة التحكيم سبق 
بالتمديد  وقامت  الطرفني،  باتفاق  مرات  عدة  التحكيم  مدة  مددت  أن  هلا 
نظام  من   (((((/(0( املادة  من  املستمدة  بذلك  لصالحيتها  وفقًا  األخري 
التحكيم السعودي )))))هـ(؛ ومن َثمَّ فال تثريب عليها يف متديدها األخري 
ملوافقته للنظام، وانتهت املحكمة يف حكمها إىل رفض دعوى إهناء إجراءات 

التحكيم.

ت  نصَّ ملا  وفقًا  نفسه، وذلك  احلكم  املرصي سار عىل هذا  املقنن  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
عليه املادة )))/)( من قانون التحكيم املرصي.

بتاريخ  القضية رقم ))))( لعام 9)))هـ، جلسة  التجارية األوىل، احلكم يف  الدائرة   (((
))/)/0)))ه. حكم منشور من قبل مركز البحوث بوزارة العدل.

تنصُّ الفقرة ))( من املادة )0)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ( عىل اآليت:   (((
التحكيم عىل أال تتجاوز  ة  ُمدَّ ر زيادة  التحكيم-يف مجيع األحوال- أن تقرِّ »جيوز هليئة 

ة تزيد عىل ذلك«. هذه الزيادة ستة أشهر، ما مل يتَِّفق طرفا التحكيم عىل ُمدَّ
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ثانيًا: التمديد بناًء عىل أمر املحكمة املختصة:
املادة )0)/))  إليه يف  املشار  امليعاد  التحكيم خالل  مل يصدر حكم  إذا 
من نظام التحكيم )))))هـ(؛ فقد أجاز املنظم السعودي يف املادة )0)/)) 
من نظام التحكيم))) ألي من طريف التحكيم أن يطلب من املحكمة املختصة 

أن تصدر أمرًا بتحديد مدة إضافية، أو بإهناء إجراءات التحكيم.
واستنادًا ملا تقيض به املادة )0)/)( من نظام التحكيم )))))هـ(؛ فقد 
للتحكيم  إضافية  مدة  بتحديد  الرياض)))  بمدينة  االستئناف  حمكمة  قضت 
املحدد الستالم هذا احلكم  التاريخ  ابتداًء من  )ثامنية( أشهر هجرية  قدرها 

يف 7)/0/9)))هـ.

الرشقية)))  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  قضت  السياق  هذا  يف  وكذلك 
املحكمة  وسبَّبت  املدعي،  من  املقدم  التحكيم  إجراءات  إهناء  طلب  برفض 
يف  رشعت  القضية  لنظر  املنتدبة  التحكيم  هيئة  أن  هلا  تبنيَّ  بأنه  حكمها 
إجراءات نظر القضية، وعقدت لذلك ما يزيد عىل ثامن عرشة جلسة، رأت 
باملدد  املتعلقة  النظامية  املواد  النزاع، وملا كانت  فنية لنظر  خالهلا ندب خربة 
غايتها اإلرساع يف فصل اخلصومة، وملا تبنيَّ أن التأخر يف الفصل يف القضية 

التي تنصُّ عىل: »إذا مل يصدر حكم التحكيم خالل امليعاد املشار إليه يف الفقرة السابقة   (((
بتمديد  أمرًا  تصدر  أن  املختصة  املحكمة  من  يطلب  أن  التحكيم  طريف  من  ألي  جاز 
مدة إضافية، أو بإهناء إجراءات التحكيم، وألي من الطرفني -عندئذ- رفع دعواه إىل 

املختصة«. املحكمة 
بتاريخ  القضية رقم ))9)( لعام 0)))هـ، جلسة  التجارية األوىل، احلكم يف  الدائرة   (((

)/0/9)))هـ. حكم منشور من قبل مركز البحوث بوزارة العدل.
دائرة االستئناف التجارية األوىل، احلكم يف قضيتي االستئناف رقم ))90/ق( ورقم   (((
قبل  من  منشور  حكم  6/)/0)))هـ.  بتاريخ  جلسة  9)))هـ،  لعام  )09))/ق( 

مركز البحوث بوزارة العدل.
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ولطبيعة  لألطراف،  يعود  بسبب  وإنام  التحكيم؛  هليئة  يعود  بسبب  ليس 
موضوع النزاع الذي احتاج الفصل فيه لندب خربة فنية إلبداء وجهة نظرها 
مما  أتعابه،  اخلبري ودفع  اختيار  األطراف يف  تأخر  ذلك  تال  ثم  املوضوع،  يف 
يتأتى معه عدم احتساب املدد التي متيض عىل هذا األساس وإال العترب ذلك 
حتاياًل إلسقاط رشط التحكيم بميض املدة؛ األمر الذي انتهت معه املحكمة 

يف حكمها إىل رفض طلب إهناء إجراءات التحكيم املقدم من املدعي))).

ثالثًا: اتفاق اخلصوم عىل التمديد:

عىل  االتفاق  إمكانية  التحكيم(  )طريف  اخلصوم  السعودي  املنظِّم  منح 
منحها  التي  أشهر  ستة  عن  تزيد  مدة  التحكيم  حكم  صدور  ميعاد  متديد 
املنظِّم هليئة التحكيم، وذلك وفقًا ملا ورد يف املادة )0)/)( من نظام التحكيم 
)))))هـ())). وقد راعت نصوص نظام التحكيم كون اتفاق التحكيم من 
يف  الفصل  سلطات  املحّكم  منحت  التي  اخلصوم  وإرادة  الرضائية،  العقود 

املدعي  طلب  برفض  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  قضت  مماثل  حكم  ويف   (((
املحكمة  وسبَّبت  املختصة،  للمحكمة  النزاع  وإحالة  التحكيم  بإهناء  حكم  إصدار 
لنظام  وفقًا  مشكلة  حتكيمية  هيئة  أمام  منظورًا  التحكيمي  النزاع  كان  ملا  بأنه  حكمها 
فإن  التحكيم؛  خلصومة  املنهي  حكمها  تصدر  مل  اهليئة  هذه  وأن  السعودي،  التحكيم 
طلب املدعي يف هذه احلالة يف غري حملة، مما تنتهي معه املحكمة إىل رفض طلبه. انظر: 
0)/))/0)))هـ،  بتاريخ  جلسة  0)))هـ،  لعام   )((8( رقم  القضية  احلكم يف 

حكم منشور من قبل مركز البحوث بوزارة العدل.
التحكيم  قانون  املادة )))/)( من  ملا ورد يف  مماثل  احلكم  أن ذلك  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
املرصي التي تنصُّ بأن: »عىل هيئة التحكيم إصدار احلكم املنهي للخصومة كلها خالل 
امليعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن مل يوجد اتفاق وجب أن يصدر احلكم خالل اثني 
هيئة  تقرر  أن  األحوال جيوز  التحكيم؛ ويف مجيع  إجراءات  بدء  تاريخ  من  عرش شهرًا 
مدة  الطرفان عىل  يتفق  مل  ما  أشهر  املد عىل ستة  فرتة  تزيد  أال  امليعاد عىل  مد  التحكيم 

تزيد عىل ذلك«.
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النزاع يكون هلا احلق أن تلغي هذه السلطات يف أي وقت، وبام أن هلا ذلك 
ما  املمنوحة  السلطات  تلك  بعض  تعديل  حق  هلا  يكون  أن  أوىل  باب  فمن 
اخلصوم  كان  فإذا  للخصوم،  مقرر  احلق  وهذا  ذلك،  يمنع  مل  النظام  دام 
املحّكمني، وحيددون سلطاهتم  التحكيم، وخيتارون  اللجوء إىل  يتفقون عىل 
احلق  -أيضًا-  للخصوم  كان  وإذا  بإرادهتم،  النظام  رسمها  التي  احلدود  يف 
يف إهناء هذا االتفاق يف أية مرحلة؛ فمن األوىل أن يكون هلم احلق يف تعديل 

رشوط وأوصاف ما اتُِّفق عليه؛ إسنادًا إىل مبدأ رضائية اتفاق التحكيم))).

وميعاد إصدار حكم التحكيم ليس من النظام العام، فاألصل أنه خيضع 
إجراءات  متابعة  يف  اخلصوم  استمرار  فإن  لذلك  التحكيم،  طريف  التفاق 
التحكيم بعد انتهاء املدة املتفق عليها إلصدار حكم التحكيم، واملشاركة يف 
املدة؛  هذه  جتاوز  عىل  منهم  اعرتاض  دون  املحددة  املدة  انتهاء  بعد  جلساته 
مدة  بانتهاء  التمسك  أو  االعرتاض،  يف  احلق  عن  منهم  ضمنيًا  نزوالً  ُيعدُّ 
التي  املظامل)))  بديوان  االستئناف  حمكمة  به  قضت  ملا  وفقًا  وذلك  التحكيم، 
نص حكمها عىل: »إن استمرار ترافع طريف النزاع أمام هيئة التحكيم حتى 
أجل  ملد  ضمنية  إجازة  ُيعدُّ  املدة؛  عىل  منهم  اعرتاض  دونام  احلكم  صدور 

العامة،  اإلدارة  معهد  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  البجاد،  نارص  حممد   (((
الرياض، بدون طبعة، 0)))هـ، ص6)).

حكم االستئناف رقم )87))/إس/7( لعام ))))هـ، يف القضية رقم ))8)/)/ق(   (((
األحكام  جمموعة  يف  منشور  حكم  )/8/))))هـ.  بتاريخ  جلسة  8)))هـ،  لعام 
األول،  املجلد  املظامل،  ديوان  قضاء  من  الصادرة  ))))هـ،  لعام  التجارية  واملبادئ 

حتكيم، ص)0).
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التحكيم يف أمر ليس من النظام العام«، وقد استقر قضاء ديوان املظامل عىل 
ذلك)))، كام أن ذلك يتفق مع ما قضت به حمكمة استئناف القاهرة))).

رابعًا: زوال صفة املحكم:

زوال  حالة  يف  يومًا  ثالثني  التحكيم  حكم  لصدور  املحدد  امليعاد  يمتد 
املادة  ت  إليها حالة وفاته؛ فقد نصَّ اعتزاله، ويضاف  أو  بعزله  املحكم  صفة 
)0)/)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ( عىل أنه: »إذا ُعنيِّ حمّكم 
امليعاد املحدد للحكم ثالثني  امتد  النظام،  بدالً من حمّكم وفقًا ألحكام هذا 
يومًا«؛ ففي مثل هذه احلاالت يمتد امليعاد املحدد لصدور احلكم ثالثني يومًا 
من تاريخ تعيني حمّكم آخر ليحل حمل املحّكم الذي زالت صفته، فيجب -يف 
تاريخ  إىل  املحّكم  تاريخ زوال صفة  امليعاد من  فيها  ُيوقف  أن  احلالة-  هذه 
تعيني املحّكم الثاين الذي حلَّ حملَّه؛ الذي يستكمل بعده امليعاد األول، مع 
األخذ يف االعتبار مدة توقيفه التي جيب إضافتها إىل امليعاد األول؛ مع مدة 

فقد  إليه؛  املشار  باملضمون  املظامل  بديوان  االستئناف  حمكمة  من  أحكام  عدة  صدرت   (((
اهليئة  استمرار  الطرفني عىل  اعرتاض  أن عدم  آخرين عىل  املحكمة يف حكمني  قضت 
يف النظر بعد انقضاء املدة املنصوص عليها للتحكيم، وأن سكوهتم ُيعدُّ ختوياًل ضمنيًا 
عليها  املنصوص  املدة  أن  كام  احلكم،  وإصدار  النزاع  يف  الفصل  يف  بامليض  هلا  منهم 
ليست من النظام العام؛ بل حيق للطرفني االتفاق عىل خالفها. انظر: حكم االستئناف 
رقم )))))/)/س( لعام 7)))هـ، جلسة بتاريخ 0)/)/8)))هـ، حكم منشور 
ديوان  قضاء  من  الصادرة  8)))هـ،  لعام  التجارية  واملبادئ  األحكام  جمموعة  يف 
)90))/)/س(  رقم  االستئناف  وحكم  ص0)).  حتكيم،  األول،  املجلد  املظامل، 
األحكام  جمموعة  يف  منشور  حكم  ))/)/6)))هـ،  بتاريخ  جلسة  6)))هـ،  لعام 
األول،  املجلد  املظامل،  ديوان  قضاء  من  الصادرة  6)))هـ،  لعام  التجارية  واملبادئ 

حتكيم، ص7)).
نقاًل  9)/9/)00)م،  بتاريخ  )9/6))/ق/حتكيم(،  رقم  القضية   ،)9(( الدائرة   (((

عن: برهان أمر اهلل، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص)))، اهلامش )))(.
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جتدر  ومما  التحكيم.  نظام  من   )(/(0( املادة  حددهتا  التي  يومًا  الثالثني 
املحّكم  مرض  حالة  يف  تطبق  ال  السابقة  التمديد  قواعد  أن  إليه  اإلشارة 
صفة  معه  تزول  ال  الغياب  هذا  مثل  ألن  وذلك  آخر؛  سبب  ألي  غيابه  أو 

املحّكم))).

خامسًا: وفاة أحد اخلصوم، أو فقد أهليته:

سلك املنظِّم السعودي اجتاهًا مشاهبًا ألغلب قوانني التحكيم العربية))) 
أهليته  فقد  أو  اخلصوم  أحد  وفاة  من  جيعل  مل  عندما  التحكيم  فاعلية  يدعم 
التحكيم  نظام  من   )(/((( املادة  قضت  فقد  التحكيم،  النقضاء  سببًا 
أهليته  فقد  أو  اخلصوم  أحد  بوفاة  التحكيم  انقضاء  عدم  عىل  )))))هـ( 
وقررت  انتهائه-  عىل  اآلخر  الطرف  مع  النزاع  يف  صفة  له  من  يتفق  مل  -ما 
تستأنف  حيث  يومًا؛  ثالثني  للحكم  املحدد  امليعاد  متديد  احلالة-  هذه  -يف 
إجراءات التحكيم من تاريخ زوال االنقطاع كحضور من قام مقام من تويف 
)ورثته(، أو حضور من قام مقام من فقد أهليته إلمتام إجراءات التحكيم، 

أمحد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،   (((
الطبعة الثانية، 007)م، ص)9).

سلك هذا االجتاه املقنن األردين يف املادة )))( من قانون التحكيم األردين رقم ))))   (((
لسنة ))00)م(، واملادة ))))( من قانون أصول املحاكامت املدنية األردين رقم )6)) 
لسنة )006)م(، واملقنن العراقي يف املادة ))6)( من قانون املرافعات املدنية والتنفيذ 
املادة )))( من قانون »جملة  التونيس يف  العراقي رقم ))8( لسنة )969)م(، واملقنن 
 ((0(( املادتني  يف  اإلمارايت  واملقنن  ))99)م(،  لسنة   )((( رقم  التونيس  التحكيم« 
و)09)( من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت رقم )))( لسنة ))99)م(، واملقنن 
السوري يف املادة )))( من قانون التحكيم السوري رقم ))( لسنة )008)م(، واملادة 

)69)( من قانون أصول املحاكامت السوري رقم ))( لسنة )6)0)م(.
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ملدة  احلكم  صدور  ميعاد  بمدِّ  تقديرية  سلطة  املحّكمني  املادة  نصُّ  وأعطى 
مماثلة ما مل يتفق طرفا التحكيم عىل ذلك))).

د احلاالت  ويتضح من مما سبق بيانه أن املنظِّم السعودي قد حرص وحدَّ
التي جيوز فيها متديد ميعاد صدور حكم التحكيم، ويرى الباحث أن املنظِّم 
ميعاد  تأخري  بطلب  اخلصوم  أحد  لقيام  منعًا  ذلك؛  يف  أجاد  قد  السعودي 
التحكيم  أحكام  يف  الفصل  رسعة  يؤخر  مما  مربر؛  غري  من  احلكم  إصدار 

وتنفيذها.

املطلب الرابع: تسليم حكم التحكيم:

وفقًا للامدة )))/)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ( فإن عىل 
هيئة التحكيم تسليم صورة طبق األصل من حكم التحكيم إىل كلٍّ من طريف 

التحكيم خالل مخسة عرش يومًا من تاريخ صدوره))).

وينطق رئيس هيئة التحكيم باحلكم بناًء عىل املادة )))/)( من الالئحة 
التنفيذية لنظام التحكيم السعودي))) التي تنصُّ عىل أن: »ينطق رئيس هيئة 

تنتهي  »ال  أنه:  عىل  )))))هـ(  السعودي  التحكيم  نظام  من   )(/((( املادة  تنصُّ   (((
إجراءات التحكيم بموت أحد طريف التحكيم، أو فقد أهليته-ما مل يتفق من له صفة يف 
يومًا  ثالثني  للتحكيم  املحدد  امليعاد  يمتد  انتهائه-ولكن  اآلخر عىل  الطرف  مع  النزاع 

ما مل تقرر هيئة التحكيم متديد املدة مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم عىل ذلك«.
لسنة   )(7( رقم  املرصي  التحكيم  قانون  يف  املادة  هذه  نظري  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
كلٍّ  إىل  التحكيم  هيئة  »تسلم  اآليت:  عىل  تنصُّ  التي   )(/((( املادة  هي  ))99)م( 
الذين وافقوا عليه خالل  التحكيم موقَّعة من املحّكمني  من الطرفني صورة من حكم 

ثالثني يومًا من تاريخ صدوره«.
الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم ))))(، وتاريخ 6)/8/8)))هـ.  (((
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التحكيم باحلكم بعد إقفال باب املرافعة«، وهليئة التحكيم فتح باب املرافعة 
بعد إقفاله وقبل النطق باحلكم بقرار يبلغ ألطراف التحكيم))).

عقدها  عىل  السعودي  املنظم  نصَّ  التي  املحاكم  جلسات  خالف  وعىل 
علنية)))؛ فإن من املقرر أن جلسات التحكيم ال تعقد علنية، وتكون مغلقة، 
ال حيرضها إال املحّكمون، واألطراف، وممثلوهم، وكاتب اجللسة إن وجد، 
آخر -غري  يسمح ألي شخص  كام ال  فيها،  باحلضور  للجمهور  يسمح  فال 
أو  التحكيم،  وطريف  املحّكمني،  بموافقة  إال  باحلضور  ذكرهم-  سبق  من 

ممثليهام))).

ومل ُيرش نظام التحكيم السعودي )))))هـ( إىل صدور حكم التحكيم 
يف جلسة علنية أو رسية؛ وإنام اكتفى بأن حتدد هيئة التحكيم موعدًا ألطراف 
طبق  صورة  الستالم  احلكم  صدور  تاريخ  من  يومًا   )((( خالل  التحكيم 
أهنا  األصل(  طبق  )صورة  عبارة:  وتعني  التحكيم)))،  حكم  من  األصل 
ختم:  عليها  ضوئية  صورة  وليست  اهليئة،  من  عليها  موقَّع  أصلية  نسخة 
)طبق األصل(، فقد جرت العادة أن ُتصدر اهليئة نسخًا من احلكم عىل عدد 

املادة )))/)( من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي.  (((
السعودي  الرشعية  املرافعات  نظام  من   )(6(( املادة  فإن  القضاء  أحكام  خيص  فيام   (((
اجلريدة  املنشور يف  ))/)/))))هـ،  وتاريخ  رقم )م/)(،  امللكي  باملرسوم  الصادر 
الرسمية )أم القرى( بتاريخ )/)/))))هـ، توجب أن ُينَطق باحلكم يف جلسة علنية؛ 
ت عىل أن: »ينطق باحلكم يف جلسة علنية بتالوة منطوقه، أو بتالوة منطوقه مع  فقد نصَّ

أسبابه...«.
فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص))).  (((

وفقًا للامدة )))/)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ(.  (((



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
374

اإلجراءات النظامية إلصدار حكم التحكيم

الصور  كافة  عىل  -أصالة-  ويوقِّعون  اهليئة،  أعضاء  عدد  وعىل  األطراف، 
للحكم))). الضوئية 

وجيب عىل هيئة التحكيم تسليم كلِّ من طريف التحكيم صورة من احلكم 
املنهي للخصومة حتمل توقيعات مجيع املحّكمني أو األغلبية التي أصدرته؛ 
يومًا  به، وذلك خالل مخسة عرش  النطق  أو صدر دون  باحلكم،  ُنطِق  سواًء 
من تاريخ صدوره، وختتلف قوانني الدول يف معاجلة هذا املوضوع)))، ومع 
ذلك جتدر اإلشارة إىل أن ميعاد تسليم حكم التحكيم -يف حالة وجود نصٍّ 
قانوين بشأنه- هو ميعاد ال يرتتب عىل خمالفته بطالن حكم التحكيم، وكلُّ 
يف  التأخري  عىل  املدنية  للمسؤولية  التحكيم  هيئة  يعرض  قد  أنه  األمر  يف  ما 
بالتعويض  املحّكمني  مطالبة  يف  احلق  طرف  لكلِّ  ويكون  احلكم،  تسليم 
التأخري يف تسليمها عن امليعاد املحدد، وفقًا  لعدم تسليمه نسخة احلكم، أو 

للقواعد التي حتكم مسؤولية املحّكمني))).

السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز  الزيد،  غنيم  بن  نارص   (((
مرجع سابق، ص))).

التونيس رقم )))( لسنة  التحكيم«  قانون »جملة  املادة )))( من  أن  إىل  جتدر اإلشارة   (((
))99)م( وافقت املدة التي حددها نظام التحكيم السعودي هليئة التحكيم لتسليم كلٍّ 
من طريف التحكيم صورة من حكم التحكيم، فقد أوجبت تسليم احلكم خالل )))) 
التحكيم املرصي ))99)م(  قانون  املادة )))/)( من  تاريخ صدوره؛ وأما  يومًا من 
املادة  دت  حدَّ بينام  صدوره؛  تاريخ  من  يومًا   )(0( خالل  احلكم  تسليم  أوجبت  فقد 
ثالثة  ميعاد  )969)م(  لسنة   )8(( رقم  العراقي  املدنية  املرافعات  قانون  من   )(7((
أيام من تاريخ صدور احلكم لتسليم صورة منه إىل كّل من طريف التحكيم؛ وأما قانون 
األونسيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل ))98)م( فإنه مل ينصَّ عىل أي مهلة 

يف هذا اخلصوص، وتبني هذه األمثلة اختالف القوانني يف معاجلة هذا املوضوع.
قانون  وايل،  وفتحي  ص66).  سابق،  مرجع  التحكيم،  حكم  اهلل،  أمر  برهان  انظر:   (((

التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص))).
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التحكيم صورة  تاريخ تسليم كلِّ من طريف  توثيق  التحكيم  وَيلَزُم هيئة 
حمكمة  قضت  فقد  للخصومة،  املنهي  التحكيم  حكم  من  األصل  طبق 
التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  قبول  بعدم  الرشقية)))  باملنطقة  االستئناف 
شكاًل، وسبَّبت املحكمة حكمها بام أنه مل يرفق باألوراق مستند تاريخ تسليم 
النظامية  الفرتة  احتساب  إلمكان  التحكيمي  احلكم  من  نسخة  األطراف 
املقررة لالعرتاض وهي )60( يومًا التالية لتاريخ التبلغ باحلكم التحكيمي 
طبقًا للامدة )))/)( من نظام التحكيم)))؛ فإن الدعوى تكون بناًء عىل ذلك 

غري مقبولة شكاًل.

من  األصل  طبق  صورة  هي  التحكيم  حكم  بصورة  -هنا-  واملقصود 
عىل  وافقوا  الذي  املحّكمني  من  موقَّعة  برمتها؛  للخصومة  املنهي  احلكم 
السعودي  التحكيم  نظام  من   )(/((( املادة  حكم  مراعاة  مع  احلكم، 
ُيثَبت يف حَمرَض القضيَّة أسباب عدم توقيع  )))))هـ(، املتعلق باشرتاط أن 
األقليَّة، ولذا فال يعتد بأي صورة من احلكم خالية من توقيع املحّكمني، كام 
من  موقَّعة  تكن  مل  إذا  هبا  يعتد  ال  التي  التحكيم  ملشارطة  بالنسبة  الشأن  هو 

الطرفني))).

بتاريخ  القضية رقم )6))( لعام 0)))هـ، جلسة  التجارية األوىل، احلكم يف  الدائرة   (((
8)/)/0)))هـ. حكم منشور من قبل مركز البحوث بوزارة العدل.

تنص املادة )))/)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ( عىل اآليت: »ُترفع دعوى   (((
لتاريخ إبالغ ذلك  التالية  الستني يومًا  التحكيم من أي من طرفيه خالل  ُبطالن ُحكم 
ه يف رفعها قبل صدور ُحكم  عي الُبطالن عن حقِّ الَطرف باحلُكم، وال حيول تنازل ُمدَّ

التحكيم دون قبول الدعوى«.
ص)7).  سابق،  مرجع  التحكيم،  أصول  يف  املرجع  يونس،  مصطفى  حممود  انظر:   (((

وأمحد أبو الوفا، التحكيم االختباري واإلجباري، مرجع سابق، ص)0).
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إبالغًا  احلكم  إبالغ  عدم  أن  يف  التحكيم  حكم  إبالغ  أمهية  وتظهر 
من   )(/((( املادة  بيَّنت  فقد  احلكم؛  تنفيذ  عدم  يف  يتسبب  قد  صحيحًا 
التحقق  جيب  التي  الرشوط  بعض  )))))هـ(  السعودي  التحكيم  نظام 
ُأبلغ للَمحكوم عليه  من توافرها يف احلكم قبل األمر بتنفيذه، منها: »أنه قد 
التحكيم إال بعد  بتنفيذ حكم  إبالغًا صحيحًا«، ومن ثم فإنه ال جيوز األمر 

التحقق من أنه قد ُأبلغ للمحكوم عليه إبالغًا صحيحًا.

طلب  قبول  بعدم  الرشقية)))  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  قضت  وقد 
حكمها  أسباب  من  أن  املحكمة  وأوضحت  التحكيم،  حكم  عىل  املصادقة 
للامدة  وفقًا  التحكيمي  باحلكم  عليه  املدعى  تبلغ  يفيد  ما  وجود  عدم  تبنيَّ 
حكم  بتنفيذ  األمر  جيوز  ال  »أنه  املتضمنة:  التحكيم  نظام  من  )))/)/ج( 
ُأبلغ  قد  أنه  ج.   ... اآليت:  من  التحقق  بعد  إال  النظام  هلذا  وفقًا  التحكيم 
للمحكوم عليه إبالغًا صحيحًا، وانتهت املحكمة يف حكمها إىل عدم قبول 

طلب املصادقة عىل حكم التحكيم«.

ولذلك يرى الباحث أن من األمهية بمكان إبالغ طريف التحكيم بصورة 
من حكم التحكيم وإعالمهم بذلك؛ لكون ذلك من مصلحتهم، وأن يقترص 
عليهم دون غريهم من أجل احلفاظ عىل رسية التحكيم. وتظهر احلكمة من 
عليه،  ليطلعوا  اخلصوم  ترصف  حتت  احلكم  توافر  يف  التحكيم  حكم  إبالغ 
احلكم  ويطلب  فيه  عليه  املحكوم  ويطعن  بتنفيذه،  أمرًا  له  املحكوم  فيطلب 

ببطالنه إذا كان هناك مقتىض لذلك من الناحية القانونية.

بتاريخ  0)))هـ، جلسة  لعام  القضية رقم )69)(  الثانية، احلكم يف  التجارية  الدائرة   (((
))/)/0)))هـ. حكم منشور من قبل مركز البحوث بوزارة العدل.
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املطلب اخلامس: نرش حكم التحكيم:

التحكيم  طريف  موافقة  التحكيم  أحكام  لنرش  السعودي  املنظِّم  اشرتط 
ت املادة )))/)( من نظام التحكيم )))))هـ( عىل أنه: »ال  كتابة؛ فقد نصَّ
التحكيم كتابًة«)))،  أو ُجزء منه إال بموافقة طريف  التحكيم  َنرُش ُحكم  جيوز 
وقد خال النظام من حتديد جزاء معني يوقع نتيجة خمالفة ذلك. ويعزز املنظِّم 
التحكيم  أحكام  لنرش  كتابة  التحكيم  طريف  موافقة  اشرتاطه  يف  السعودي 
املنظِّم  فقد حظر  التحكيمية،  العملية  يمثل روح  الذي  مبدأ سلطان اإلرادة 
-كأصل عام- نرش حكم التحكيم أو جزء منه إال بموافقة طريف التحكيم، 
كام مل ينصَّ املنظِّم عىل جزاء بطالن حكم التحكيم يف حالة نرش احلكم، ومن 

ثم فال جيوز افرتاضه))).
من  وسيلة  بأي  يتم  الذي  النرش  احلالة-  هذه  -يف  بالنرش  واملقصود 
الوسائل املعروفة للنرش؛ سواء تم ذلك عن طريق الصحف واملجالت، أو 
والراديو  التلفاز،  مثل:  املسموعة؛  أو  منها  املرئية  األخرى  اإلعالم  وسائل 
وغري ذلك. وحكمة حظر النرش يف هذه احلالة املحافظة عىل رسية التحكيم 
املادة  املرصي ))99)م( هي  التحكيم  قانون  املادة يف  نظري هذه  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
إال  منه  أجزاء  نرش  أو  التحكيم،  حكم  نرش  جيوز  »ال  أن:  عىل  تنصُّ  التي   )(/(((
للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  قانون  يتضمن  مل  بينام  التحكيم«؛  طريف  بموافقة 
أشارت  وإنام  التحكيم؛  حكم  نرش  ملوضوع  إشارة  أي  ))98)م(  الدويل  التجاري 
الصادرة  املنقحة  بصيغتها  للتحكيم  األونسيرتال  قواعد  من   )(/((( املادة  ذلك  إىل 
التي  6/))/0)0)م  وتاريخ   ،)((/6(( رقم  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  بقرار 
ت عىل أن: »جيوز نرُش قرار التحكيم علنًا بموافقة كلِّ األطراف/ أو متى كان أحُد  نصَّ
األطراف ُملَزمًا قانونًا بأن ُيفِصح عن ذلك القرار من أجل محاية حقٍّ قانوين، أو املطالبة 

به، أو يف سياق إجراءاٍت قانونية أمام حمكمة أو هيئة خمتصة أخرى«.
السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز  الزيد،  غنيم  بن  نارص   (((

مرجع سابق، ص))).
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أو  األبحاث  يف  التحكيم  حكم  نرش  احلظر  ويشمل  عليها))).  يرتتب  وما 
أطراف  مجيع  ذلك  عىل  وافق  إذا  النرش  هذا  جيوز  أنه  عىل  العلمية،  الكتب 
التحكيم، فإذا ُنرِش احلكم دون موافقة األطراف كان ملن أصابه رضر منهم 
الرجوع بدعوى التعويض عىل النارش، وعىل من تسبَّب يف هذا النرش؛ عىل 

أن هذا النرش ال يؤدي إىل بطالن حكم التحكيم، أو املساس بحجيته))).
أحكام  نرش  حيظر  -الذي  النصِّ  هذا  تطبيق  أن  الفقه  من  جانب  ويرى 
التحكيم -عىل إطالقه يؤدي إىل اإلرضار بالبحث العلمي يف جمال التحكيم، 
األطراف،  أسامء  ذكر  دون  التحكيم  أحكام  بنرش  السامح  أمهية  إىل  ويشري 
أو  بأشخاص  متعلق  غري  احلكم  يصبح  وبعدها  عليهم،  تدل  داللة  أية  أو 
بنرش  السامح  من  والغاية  هبا،  الرضر  إحلاق  إىل  النرش  يؤدي  قد  مؤسسات 
املبادئ  من  االستفادة  أطرافها  عىل  يدل  ما  طمس  بعد  التحكيم  أحكام 
القانونية التي ُيطبقها قضاء التحكيم، ونرش التطبيقات العملية التي تتناوهلا 
منها،  واالستفادة  العلمي  البحث  تساعد  جتارب  وتكوين  األحكام،  هذه 
ألن  النرش؛  عن  احلظر  رفع  فقد  احلكم  بشأن  بطالن  دعوى  رفعت  ما  فإذا 

احلكم يكون قد فقد رسيته بعرضه عىل القضاء))).

ومن خالل ما سبق يالحظ أن املنظِّم السعودي راعى جانب الرسية يف 
احلكم  نرش  جواز  عدم  ويف  للخصوم،  إبالغه  ويف  التحكيم،  حكم  إصدار 
يف  املنظِّم  أحسن  وقد  كتابة،  التحكيم  طريف  موافقة  بعد  إال  منه  جزء  أو 
حممد عيل سكيكر، ترشيعات التحكيم يف مرص والدول العربية، دار اجلامعة اجلديدة،   (((

اإلسكندرية، بدون طبعة، 007)م، ص))).
فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص))).  (((

انظر: نارص بن غنيم الزيد، الوجيز يف رشح نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية،   (((
مرجع  والتطبيق،  النظرية  يف  التحكيم  قانون  وايل،  وفتحي  ص))).  سابق،  مرجع 

سابق، ص))).
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التي ال  التحكيم  لعقد  الصفات اخلاصة  أبرز  الرسية من  الصدد لكون  هذا 
تتوافر يف القضاء العام؛ إال أن املنظِّم مل حيدد جزاًء معينًا يوقع ملن ينرش حكم 
التحكيم دون موافقة طريف التحكيم، ومن ثم فإن ملن أصابه الرضر الرجوع 

بدعوى التعويض عىل من نرش احلكم، وعىل من تسبَّب يف نرشه.

أسامء  ذكر  دون  التحكيم  أحكام  بنرش  السامح  أمهية  الباحث  ويرى 
واالستفادة  التحكيم،  جمال  يف  االجتهادات  مجع  هبدف  وذلك  األطراف؛ 
منها كمبادئ قانونية ُيطبقها قضاء التحكيم، وتكوين جتارب تساعد البحث 
املنظِّم  يتبنى  أن  وباإلمكان  التحكيم،  عملية  مرشوعية  وتعزز  العلمي، 
السعودي هذا االجتاه من خالل إضافة مادة جتيز ذلك يف الالئحة التنفيذية 

التحكيم. لنظام 

املطلب السادس: إيداع حكم التحكيم:

ُحكم  أصل  تودع  أن  التحكيم  هيئة  عىل  السعودي  املنظِّم  أوجب 
التحكيم، أو صورة موقَّعة منه باللغة التي صدر هبا لدى املحكمة املختصة، 
العربية  باللغة  ترمجة  مع  صدوره،  تاريخ  من  يومًا  عرش  مخسة  خالل  وذلك 
وفقًا  وذلك  أجنبية،  بلغة  صادرًا  كان  إذا  معتمدة  جهة  من  عليها  ق  ُمصدَّ
أن  ويالحظ  )))))هـ()))،  التحكيم  نظام  من   )((( املادة  عليه  ت  نصَّ ملا 

املادة  املرصي ))99)م( هي  التحكيم  قانون  املادة يف  نظري هذه  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
)7)( التي تنصُّ عىل: »جيب عىل من صدر حكم التحكيم لصاحله إيداع أصل احلكم 
من  عليها  مصدقًا  العربية  باللغة  ترمجة  أو  هبا،  صدر  التي  باللغة  منه  موقع  صورة  أو 
إليها  املشار  املحكمة  كتاب  قلم  يف  وذلك  أجنبية،  بلغة  صادرًا  كان  إذا  معتمدة  جهة 
يف املادة )9( من هذا القانون. وحيرر كاتب املحكمة حمرضًا هبذا اإليداع، وجيوز لكلٍّ 
من طريف التحكيم طلب احلصول عىل صورة من هذا املحرض«؛ بينام مل يتضمن قانون 
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املنظم  التحكيم))). ويشرتط  املنظِّم السعودي جعل عبء اإليداع عىل هيئة 
عىل  يدلُّ  ما  تقديم  التحكيم-  حكم  تنفيذ  بطلب  التقدم  -عند  السعودي 
املادة )))/)( من  إيداع احلكم لدى املحكمة املختصة، وذلك وفقًا لنصِّ 

نظام التحكيم )))))هـ(.

)))))هـ(  التحكيم  نظام  من   )(/((( املادة  حكم  من  ونستنتج 
يدلُّ  ما  تقديم  التحكيم-  حكم  تنفيذ  بطلب  التقدم  -عند  اشرتطت  التي 
املختصة  املحكمة  كاتب  عىل  بأن  املختصة  املحكمة  لدى  احلكم  إيداع  عىل 
أودع،  ملن  وتسليمه  املحكمة،  لدى  التحكيم  إيداع حكم  يثبت  كتابة حمرض 
فمحرض اإليداع رشط أسايس عند التقدم بطلب تنفيذ حكم التحكيم؛ فلن 
يقبل القايض تنفيذ احلكم دون تقديم ما يدل عىل إيداع احلكم؛ أي: حمرض 
اإليداع؛ وبالنتيجة فإن إيداع حكم التحكيم هو إجراء الزم لصدور األمر 
بتنفيذ احلكم، فإن مل يتم اإليداع فإن القايض لن يقبل طلب األمر بالتنفيذ))).

موضوع  إىل  إشارة  أي  ))98)م(  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال 
إيداع حكم التحكيم.

بتاريخ   )((( رقم  اليمني  التحكيم  قانون  االجتاه  هذا  عىل  سار  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
اجلزائري  واإلدارية  املدنية  اإلجراءات  وقانون   ،)(0( املادة  يف  9)/)/)99)م 
املدنية  املرافعات  وقانون   ،)(((( املادة  يف  ))/)/008)م  بتاريخ   )09-08( رقم 
ألقى  بينام  ))7)(؛  املادة  يف  0)/))/969)م  بتاريخ   )8(( رقم  العراقي  والتنفيذ 
من  عىل  اإليداع  عبء  ))99)م(  التحكيم  قانون  من   )(7( املادة  يف  املرصي  املقنن 
صدر حكم التحكيم لصاحله، وهو ما أخذ به - أيضًا- قانون التحكيم العامين الصادر 

باملرسوم السلطاين رقم )7)/997)م( بتاريخ 8)/997/6)م يف املادة )7)(.
انظر: نارص بن غنيم الزيد، الوجيز يف رشح نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية،   (((
مرجع  والتطبيق،  النظرية  يف  التحكيم  قانون  وايل،  وفتحي  ص))).  سابق،  مرجع 

سابق، ص9)).



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
381

اإلجراءات النظامية إلصدار حكم التحكيم

طلب  قبول  بعدم  الرشقية)))  باملنطقة  االستئناف  حمكمة  قضت  وقد 
حكمها  أسباب  من  أن  املحكمة  وأوضحت  التحكيم،  حكم  عىل  املصادقة 
أن  املتضمنة  التحكيم)))  نظام  من   )((( املادة  يف  ورد  ما  استيفاء  عدم  تبنيَّ 
منه.  أو صورة مصدقة  له: ). أصل احلكم  تنفيذ احلكم مرافقًا  يقدم طلب 
).صورة طبق األصل من اتفاق التحكيم. ).ما يدل عىل إيداع احلكم لدى 
املحكمة املختصة. وانتهت املحكمة يف حكمها إىل عدم قبول طلب املصادقة 

عىل حكم التحكيم.

ويرى جانب من الفقه أن اإللزام باإليداع ينصبُّ عىل )حكم التحكيم(، 
جزئيًا؛  أو  كليًا  كان  سواًء  للخصومة؛  املنهي  احلكم  إىل  ينرصف  تعبري  وهو 
التحكيم فال  أثناء سري عملية  بأمر حتفظي  أو  بإجراء  الصادرة  أما األحكام 
يرى  بينام  إيداعه)))؛  النصُّ  يستلزم  الذي  التحكيم(  )حكم  تعبري  يستوعبها 
هيئة  تصدرها  التي  األحكام  مجيع  يشمل  اإليداع  أن  الفقه  من  آخر  جانب 
املنهي  التحكيمي  احلكم  بإيداع  يتعلق  وال  النزاع،  فصلها يف  أثناء  التحكيم 
بتنفيذها؛  األمر  ُيطلب  التي  األحكام  مجيع  إىل  يمتد  وإنام  فقط؛  للخصومة 
)احلكم  منه  جزء  يف  أو  كله،  النزاع  موضوع  يف  فاصاًل  حكاًم  كان  سواًء 

بتاريخ  0)))هـ، جلسة  لعام  القضية رقم )9))(  الثانية، احلكم يف  التجارية  الدائرة   (((
))/)/0)))هـ. حكم منشور من قبل مركز البحوث بوزارة العدل.

تنصُّ املادة )))( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ( عىل اآليت: » ُتصِدر املحكمة   (((
ُمرافقًا  احلُكم  تنفيذ  طلب  م  وُيقدَّ مني،  امُلحكِّ ُحكم  بتنفيذ  أمرًا  َتنُدُبه  من  أو  املختصة 
اتفاق  من  األصل  طبق  صورة  منه.).  قة  ُمصدَّ صورٌة  أو  احلُكم  أصل  اآليت:).  له 
ق عليها من جهة ُمعتمدة إذا  التحكيم.). ترمجة حلُكِم التحكيم إىل اللغة العربية ُمصدِّ
كان صادرًا بُلغٍة أخرى.). ما يدل عىل إيداع احلُكم لدى املحكمة وفًقا للامدة )الرابعة 

واألربعني( من هذا النظام«.
حممود خمتار الربيري، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص00).  (((
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املنهي  احلكم  صدور  قبل  صدر  )مستعجاًل(  وقتيًا  حكاًم  كان  أو  اجلزئي(، 
للخصومة، وأن لفظ )حكم التحكيم( يشمل مجيع أحكام املحّكمني؛ سواًء 
ُملِزم  حكم  لصاحله  صدر  ملن  مصلحة  هناك  أن  باعتبار  الوقتية،  أو  اجلزئية 
طلب  يمكنه  حتى  صدوره  فور  ُيوَدع  أن  وقتي،  بإجراء  حكم  أو  ُجزئي، 
ينتظر  أن  إيداع أي حكم وقتي فور صدوره دون  له  بتنفيذه، ويكون  األمر 
لعدم  الرأي  هلذا  الباحث  ويميل  كلها)))،  للخصومة  املنهي  احلكم  صدور 

غ للتفريق بني أحكام التحكيم التي تتطلب األمر بالتنفيذ. وجود مسوِّ

لدى  التحكيم  حكم  إيداع  عدم  أن  والقضاء  الفقه  من  جانب  ويرى 
املحكمة املختصة، أو إيداعه لدى حمكمة غري خمتصة، أو إيداعه بعد امليعاد 
ألن  للحكم؛  بطالن  أي  عليه  يرتتب  وال  احلكم،  عىل  له  أثر  ال  املحدد، 
املقصود بامليعاد رعاية مصلحة املحكوم لصاحله، وألن اإليداع إجراء الحق 
عىل صدور احلكم ال يؤدي عدم القيام به إىل بطالن احلكم الصادر قبله)))؛ 

ويؤيد الباحث هذا الرأي لوجاهته.

سابق،  مرجع  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  البجاد،  نارص  حممد  انظر:   (((
العربية  اململكة  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز  الزيد،  غنيم  بن  ونارص  ص))). 
السعودية، مرجع سابق، ص0)). وفتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، 
الدويل، مرجع  التجاري  التحكيم  الرشقاوي،  مرجع سابق، ص9)). وحممود سمري 

سابق، ص))).
سابق،  مرجع  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  البجاد،  نارص  حممد  انظر:   (((
ص))). وفتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص9)). 
وحممود  ص98).  سابق،  مرجع  الدويل،  التجاري  التحكيم  الربيري،  خمتار  وحممود 
حمكمة  وحكم  ص))).  سابق،  مرجع  الدويل،  التجاري  التحكيم  الرشقاوي،  سمري 
حتكيم،   )((9( لسنة   )(6( رقم  القضية  جتاري،   )9(( الدائرة  القاهرة،  استئناف 
بتاريخ ))/))/)00)م. نقاًل عن: فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، 
رقم  الطعن  املرصية،  النقض  حمكمة  وحكم   ،)(( اهلامش  ص9))،  سابق،  مرجع 
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املبحث الثاين
إجراءات إصدار أحكام التحكيم

غري املنهية للخصومة
إىل جانب حكم التحكيم املنهي للنزاع كلِّه فإن هيئة التحكيم قد تصدر 
أحكامًا أخرى؛ سواء قبل هذا احلكم أو بعده، ومن األحكام التي من املمكن 
أن تصدرها اهليئة قبل احلكم النهائي األحكام التمهيدية التي تصدر بإجراء 
من إجراءات اإلثبات؛ كندب خبري مثاًل، واألحكام الوقتية التي تقرر تدابري 
وقتية أو حتفظية؛ كاألمر بإيداع بضاعة أحد املخازن أو الثالجات أو بيعها 
النزاع؛  من  -فقط-  جزء  يف  تفصل  التي  اجلزئية  واألحكام  تلفها،  خشية 
كاحلكم الذي يصدر بتقرير مبدأ املسؤولية، ثم إرجاء الفصل يف شأن تقدير 
د قيمة األرضار أو  قيمة التعويض املرتتب عىل تلك املسؤولية، أو الذي حُيدِّ

اخلسائر، وإرجاء الفصل يف املسؤولية عنهام))).

النهائي  احلكم  صدور  بعد  تصدر  التي  التحكيم  بأحكام  يتعلق  وفيام 
امُللَزم  د  حُيدِّ حكاًم  تصدر  أن  التحكيم  هليئة  جيوز  فإنه  كله  للنزاع  املنهي 
بمصاريف التحكيم، وهلا أن تصدر حكاًم تصحح به ما وقع يف قضائها من 
عىل  بناًء  أو  نفسها،  تلقاء  من  سواًء  حسابية؛  أو  كتابية  بحتة  مادية  أخطاء 
التحكيم- أن تصدر  انتهاء ميعاد  طلب أحد اخلصوم، كام أن هلا -ولو بعد 

عن:  نقاًل  ص)7).   ،)(9( املجموعة  ))/)/978)م،  بتاريخ  ))))/))/ق( 
اهلامش  ص98)،  سابق،  مرجع  الدويل،  التجاري  التحكيم  الربيري،  خمتار  حممود 
))(. وحكم حمكمة استئناف القاهرة، الدائرة ))9( جتاري، الدعوى رقم )6)( لسنة 
التحكيم  الرشقاوي،  سمري  حممود  عن:  نقاًل  6)/)/)00)م.  بتاريخ  )9))/ق(، 

التجاري الدويل، مرجع سابق، ص)))، اهلامش ))))(.
برهان أمر اهلل، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص))).  (((
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فيها،  الفصل  وأغفلت  اإلجراءات  خالل  ُقدمت  طلبات  يف  إضافيًا  حكاًم 
يف  غموض  من  وقع  ما  بتفسري  حكاًم  تصدر  أن  -كذلك-  التحكيم  وهليئة 

منطوق احلكم املنهي للنزاع الذي سبق أن أصدرته))).
خمتلفة  حتكيمية  أحكام  من  التحكيم  هيئة  تصدره  ما  بني  التفريق  ويلزم 
موضوع  بتسوية  املرتبطة  بعده-  أو  للخصومة  املنهي  احلكم  قبل  -سواء 
تصدره  ما  وبني  القضاء،  لرقابة  ختضع  التي  التحكيم  خصومة  حمل  النزاع 
فإن  التحكيمية؛  العملية  إجراءات  سري  أثناء  إجرائية  قرارات  من  اهليئة 
التحكيم  خلصومة  نظرها  سبيل  يف  التحكيم  هيئة  تتخذها  التي  اإلجراءات 
ال ختضع لرقابة القضاء، فاختصاص القضاء ينحرص يف نظر دعاوى بطالن 
الدعوى  موضوع  يف  النظر  دون  أحكام  من  التحكيم  هيئة  عن  يصدر  ما 
وتدقيقه، فقد قضت حمكمة االستئناف يف ديوان املظامل))) بعدم اختصاصها 
يف نظر االعرتاض املقدم من املدعي عىل قرار هيئة التحكيم حمل االعرتاض، 
وسبَّبت املحكمة حكمها بأن نظام التحكيم قد حدد والية حمكمة االستئناف 
يف نظر ما يصدر عن هيئات التحكيم يف أمور ليس من بينها االستئناف عىل 
ما يصدر من إجراءات متعلقة بنظر الدعوى؛ بل حرص اختصاص املحكمة 
بطالهنا  ادعاء  خيص  فيام  أحكام  من  التحكيم  هيئات  عن  يصدر  ما  نظر  يف 

دون نظر موضوعاهتا وتدقيقها.

حكم  إصدار  إىل  -باإلضافة  التحكيم  هيئة  السعودي  املنظِّم  منح  وقد 
منهية  غري  أخرى  أحكاٍم  إصدار  كلها-  للخصومة  املنهي  النهائي  التحكيم 

برهان أمر اهلل، املرجع السابق، ص))).  (((
7)/)/))))هـ،  بتاريخ  جلسة  ))))هـ،  لعام   )(/6(( رقم  االستئناف  حكم   (((
حكم منشور يف جمموعة األحكام واملبادئ التجارية لعام ))))هـ، الصادرة من قضاء 

ديوان املظامل، املجلد األول، حتكيم، ص)0).



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
385

اإلجراءات النظامية إلصدار حكم التحكيم

وقبل  الدعوى،  نظر  أثناء  تصدر  التي  الوقتية)))  كاألحكام  للخصومة؛ 
صدور احلكم النهائي، وتقرر تدابري وقتية أو حتفظية؛ واألحكام اإلضافية))) 
فلم  التحكيم  حكم  وأغفلها  التحكيم،  إجراءات  خالل  ُقدمت  طلباٍت  يف 
تفصل فيها اهليئة؛ واألحكام التصحيحية))) لتصحيح ما وقع يف حكمها من 
أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، كام منح املنظِّم السعودي اهليئة احلق يف 
لتفسري ما وقع من غموض يف منطوق احلكم  أن تصدر أحكامًا تفسريية))) 

النهائي املنهي للخصومة الذي سبق أن أصدرته اهليئة.

أحكام  إصدار  إجراءات  والتحليل  باملناقشة  املبحث  يتناول  وسوف 
التحكيم غري املنهية للخصومة يف املطالب اخلمسة اآلتية:

املطلب األول: إجراءات إصدار األحكام الوقتية )املستعجلة(:

ظروف  أو  النزاع،  موضوع  طبيعة  تقتضيه  ما  الوقتية:  باألحكام  املراد 
بعض  إصدار  رسعة  من  التحكيم  هيئة  عىل  املعروضة  الدعوى  ومالبسات 
األحكام الوقتية؛ جتنبًا ألرضار بالغة قد تلحق بأحد اخلصوم؛ نتيجة االنتظار 

حتى صدور حكم التحكيم املنهي للخصومة))).

أحكامًا  تصدر  أن  يف  السلطة  التحكيم  هيئة  السعودي  املنظِّم  منح  وقد 
عىل  تنصُّ  التي  )))))هـ(  التحكيم  نظام  من   )(/(9( للامدة  وفقًا  وقتية 
أن: »هليئة التحكيم أن تصدر أحكامًا وقتية، أو يف جزء من الطلبات، وذلك 

املادة )9)/)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ(.  (((
املادة )8)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ(.  (((
املادة )7)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ(.  (((
املادة )6)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ(.  (((

فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص00).  (((



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
386

اإلجراءات النظامية إلصدار حكم التحكيم

عىل  التحكيم  طرفا  يتفق  مل  ما  كلها  للخصومة  املنهي  احلكم  إصدار  قبل 
أو  وقتية  أحكام  إصدار  سلطة  التحكيم  هليئة  أن  ذلك  ويعني  ذلك«.  غري 
النهائي  حكمها  تصدر  أن  قبل  قضائي  حارس  بتعيني  كاحلكم  مستعجلة؛ 
املنازعة،  موضوع  يف  تفصل  أن  إىل  حتفظي  إجراء  وكاختاذ  املوضوع،  يف 
هذه  التحكيم  هيئة  لتخويل  التحكيم  أطراف  بني  خاص  اتفاق  يشرتط  وال 
السلطة؛ ألهنا تستمدها من نص النظام، وأما إذا رغب طرفا التحكيم خالف 
ذلك فإنه يلزمهام االتفاق عليه، إال أنه ال جيوز هليئة التحكيم أن تصدر حكاًم 

وقتيًا أو مستعجاًل إال بعد بدء إجراءات التحكيم))).

وكذلك سلك املقنن املرصي)))؛ حيث منح هيئة التحكيم السلطة يف أن 
اإلجراءات  بنفس  املستعجل  الوقتي  احلكم  ويصدر  وقتية،  أحكامًا  تصدر 
املنهية للخصومة كلها، وتسلم صورة منها  التحكيم  التي تصدر هبا أحكام 
إىل كلٍّ من الطرفني، ويودع أصل احلكم أو صورته عىل النحو الذي ينصُّ 
املستعجل  احلكم  يقبل  وال  التحكيم،  هيئة  ألحكام  بالنسبة  القانون  عليه 
رفع  جيوز  ولكن  فيه؛  الطعن  الوقتي  باإلجراء  التحكيم  هيئة  من  الصادر 
دعوى ببطالنه، كام هو احلال بالنسبة ألحكام التحكيم الصادرة يف املوضوع 
واملنهية للخصومة كلها، وختضع هذه الدعوى ملا ينصُّ عليه القانون بالنسبة 
انتظار  دون  الدعوى  هذه  رفع  وجيوز  التحكيم،  أحكام  بطالن  لدعاوى 

صدور احلكم املنهي للخصومة كلها))).

حممود سمري الرشقاوي، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص)9).  (((
أن  »جيوز  أن:  عىل  تنصُّ  التي  ))99)م(  املرصي  التحكيم  قانون  من   )((( املادة  يف   (((
تصدر هيئة التحكيم أحكامًا وقتية أو يف جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار احلكم 

املنهي للخصومة كلها«.
فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص)0).  (((
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ويذهب جانب من الفقه إىل أن هيئة التحكيم تتمتع بسلطة قضاء الدولة 
هلا  خيضع  التي  القيود  لذات  وختضع  املستعجلة،  الدعوى  يف  فصلها  عند 
االختصاص  هذا  أن  الفقه  من  آخر  جانب  يرى  بينام  املستعجل)))؛  القايض 
اختصاص  فإن  وعليه  اجلرب،  بسلطة  تتمتع  قضائية  جلهة  إال  منحه  جيوز  ال 
الوقتية  احلامية  لتوفري  مستعجلة  أو  وقتية  أحكام  بإصدار  التحكيم  هيئة 
ألحد أطراف النزاع ال ينفي اختصاص قضاء الدولة بذلك أثناء إجراءات 
الكامل  التسليم  يمكن  ال  ألنه  الرأي؛  هلذا  الباحث  ويميل  التحكيم))). 
اهليئة  متلك  حيث ال  القضاء؛  لسلطة  مماثلة  بسلطة  تتمتع  التحكيم  هيئة  بأن 
سلطة اإلجبار عىل التنفيذ، فاألمر ينتهي -فقط- بصدور احلكم الوقتي أو 
اهليئة،  ما ال متلكه  لتنفيذ احلكم، وهذا  بد من سلطة  املستعجل، ولذلك ال 
وبذلك يتضح أن هناك أدوارًا مشرتكة بني هيئة التحكيم وبني القضاء جتمع 
بني حاجة اهليئة لسلطة اإلجبار -دون أن يكون جلوء أحد أطراف التحكيم 
إىل القضاء سببًا يف تنازله عن اتفاق التحكيم- وبني صحة اختصاص اهليئة 
يف إصدار األحكام الوقتية، وهو ما يتفق مع ما تقيض به املادة )9)/)( من 
نظام التحكيم السعودي )))))هـ( التي منح بموجبها املنظم هليئة التحكيم 
صالحية إصدار أحكام وقتية قبل إصدار اهليئة حكمها يف املوضوع، وهذا 
بناًء  وقتي؛  حكم  بإصدار  التحكيم  هليئة  القضائية  بالسلطة  يتعلق  األمر 
عىل  فاتفاقهم  األطراف،  موافقة  استلزام  دون  األطراف  أحد  طلب  عىل 

فتحي وايل، املرجع السابق، ص00).  (((
ص)9).  سابق،  مرجع  الدويل،  التجاري  التحكيم  الرشقاوي،  سمري  حممود  انظر:   (((
وسونا عمر عبادي، وعباس أمحد الباز، سلطة هيئة التحكيم واختصاصها يف إجراءات 
التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون النموذجي »اليونسرتال«، بحث منشور يف املجلة 

األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )))(، ع ))(، 7)))هـ/6)0)م، ص90.
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التحكيم يف نزاع معني يعني ختويل هيئة التحكيم سلطة الفصل يف موضوع 
النزاع، وسلطة إصدار األحكام الوقتية املستعجلة يف نطاق اختصاص اهليئة 
املوضوعي، كام أن احلكم يصدر وفق الضوابط التي يصدر هبا احلكم املنهي 

للخصومة))).

عدة  بالنزاع  متعلقًا  وقتيًا  حكاًم  التحكيم  هيئة  تصدر  لكي  وُيشرتط 
رشوط، هي))):

الوقتي . ) باإلجراء  للحكم  للهيئة  طلبًا  األطراف  أحد  يقدم  أن 
املطلوب، فليس للهيئة أن تقيض به من تلقاء نفسها، ويقدم الطلب إىل اهليئة 
كانت  مرحلة  أية  يف  تقديمه  ويمكن  أمامها،  املوضوعية  الطلبات  تقدم  كام 
من  ُترَسل صورة  أن  للحكم، وجيب  القضية  اإلجراءات حتى حجز  عليها 

هذا الطلب إىل الطرف اآلخر حتقيقًا ملبدأ املواجهة.

أن تتوافر رشوط الدعوى املستعجلة، ويتحقق هذا الرشط كلام كان . )
أو  احلق  لوجود  احتامل  هناك  يكون  أن  فيجب  رضر،  أو  داهم  خطر  هناك 
املركز القانوين املوضوعي، وأن يتوافر االستعجال، بمعنى أن يوجد خوف 
فرض  -عىل  املوضوعي  القانوين  املركز  أو  باحلق  أرضار  وقوع  احتامل  من 
عي عىل احلامية الوقتية املطلوبة، وأن تتوافر الصفة  وجوده- إذا مل حيصل املدَّ

يف طلب احلامية الوقتية.

السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز  الزيد،  غنيم  بن  نارص   (((
مرجع سابق، ص88).

انظر: فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص00). وأمحد   (((
حممد عبد الصادق، املرجع العام يف التحكيم املرصي والعريب والدويل، مرجع سابق، 

ص7)6.
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هذه . ) التحكيم  هليئة  فليس  بدأت،  قد  التحكيم  إجراءات  تكون  أن 
بدء  قبل  فإنه  هذا  وعىل  أمامها،  التحكيم  إجراءات  بدء  بعد  إال  السلطة 
للمحكمة  املستعجلة  بالدعوى  االختصاص  يكون  التحكيم  إجراءات 
اإلجراءات  بدء  بعد  أما  التحكيم؛  اتفاق  وجود  مع  حتى  وحدها  املختصة 

فتختص هبذه الدعوى إما املحكمة املختصة أو هيئة التحكيم.

املواجهة . ) التحكيم  لطريف  يرتك  الذي  احلق  بأصل  الطلب  يمس  أال 
بشأنه أمام هيئة التحكيم.

حلالة  املعروفة  الرشوط  املستعجلة-  احلالة  -يف  تتوافر  أن  وجيب 
االستعجال؛ كوجود احتامل وقوع رضر، واحتامل وجود للحق، وأن تتوافر 
بطلب  املصلحة  له  من  يتقدم  أن  جيب  كام  الوقتية،  احلامية  طالب  يف  الصفة 
مكتوب إىل هيئة التحكيم للحكم له باإلجراء الوقتي، فال تقيض اهليئة هبذا 
السعودي )))))هـ( ما  التحكيم  د نظام  تلقاء نفسها. ومل حيدِّ اإلجراء من 
إذا كانت األحكام الوقتية الصادرة من هيئة التحكيم قابلة للطعن عليها أم 
ال، ويصدر احلكم الوقتي بالطريقة التي يصدر هبا احلكم املنهي للخصومة؛ 
أو  احلكم  أصل  ويودع  الطرفني،  إىل  منه  صورة  وتسلم  باملواجهة  فيصدر 

صورته حسبام ينصُّ عليه النظام بالنسبة للحكم املنهي للخصومة))).

وقد قضت حمكمة االستئناف بديوان املظامل))) بتأييد طلب هيئة التحكيم 
باعتامد وتنفيذ احلكم الوقتي يف دعواها املتضمنة طلب إيقاع احلجز التحفظي 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز  الزيد،  غنيم  بن  نارص   (((

مرجع سابق، ص87).
حكم االستئناف رقم )977)/ق( لعام 6)))هـ، جلسة بتاريخ )/))/6)))هـ.   (((
حكم منشور يف جمموعة األحكام واملبادئ التجارية لعام 6)))هـ، الصادرة من قضاء 

ديوان املظامل، املجلد األول، حتكيم، ص)9).
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وحماسب  قضائي  حارس  وتعيني  بنكية،  حسابات  عىل  القضائية  واحلراسة 
بأن حكم هيئة  املحكمة حكمها  املختصة، وسبَّبت  املحكمة  قبل  قانوين من 
التي نصت أن  التحكيم)))  املادة )9)/)( من نظام  التحكيم جاء متفقًا مع 
قبل  وذلك  الطلبات  من  جزء  يف  أو  وقتية  أحكامًا  تصدر  أن  التحكيم  هليئة 
إصدار احلكم املنهي للخصومة كلها، وأن تعيني حارس قضائي من املحكمة 
حاجة  رأت  متى  التحكيم  هبيئة  املنوطة  الوقتية  األحكام  من  ُيعدُّ  املختصة 
أنه مل يظهر من احلكم واألوراق ما  لذلك، وانتهت املحكمة يف حكمها إىل 
حيول دون تأييده واألمر بتنفيذه، وأصدرت حكمها بام نصه: »بتأييد احلكم 
واألمر  7)/6/6)))هـ،  يف  املؤرخ  التحكيم  هيئة  من  الصادر  اجلزئي))) 

بتنفيذه«.

املنهية  غري  األحكام  أحد  هو  الوقتي  احلكم  أن  بيانه  سبق  مما  ويتضح 
املعروضة  الدعوى  النزاع، وظروف  التي تقتيض طبيعة موضوع  للخصومة 
جتنبًا  مستعجل؛  وقتي  حكم  إصدار  رسعَة  ومالبساهتا،  التحكيم  هيئة  عىل 
حكم  صدور  حتى  االنتظار  نتيجة  اخلصوم؛  بأحد  تلحق  قد  بالغة  ألرضار 
التحكيم املنهي للخصومة، وأن املنظِّم السعودي منح هيئة التحكيم السلطة 
يف أن تصدر هذه األحكام الوقتية، وجيب أن يصدر احلكم الوقتي املستعجل 

بنفس اإلجراءات التي تصدر هبا أحكام التحكيم املنهية للخصومة كلها.
»هليئة  اآليت:  عىل  )))))هـ(  السعودي  التحكيم  نظام  من   )(/(9( املادة  تنص   (((
احلُكم  إصدار  قبل  الطلبات، وذلك  من  أو يف جزء  وقتّيًة  أحكامًا  ُتصدر  أن  التحكيم 

امُلنهي للُخصومة كلها، ما مل يتَّفق طرفا التحكيم عىل غري ذلك«.
يرى الباحث أن احلكم الصادر من حمكمة االستئناف هو )حكم وقتي( وليس )حكاًم   (((
جزئيًا(، فقد سببَّت املحكمة حكمها بأن الطلب ُيعدُّ من األحكام الوقتية املنوطة هبيئة 
األوىل  وكان  اجلزئي(،  )احلكم  وأسمته  احلكم،  بتأييد  حكمها  أصدرت  ثم  التحكيم، 

الوقتي. تسميته باحلكم 
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ويرى الباحث رضورة االهتامم بإصدار األحكام الوقتية التي تصبُّ يف 
بأحد اخلصوم؛  التي قد تلحق  التحكيم؛ جتنبًا لألرضار  مصلحة أحد طريف 
نتيجة االنتظار حتى صدور حكم التحكيم املنهي للخصومة، أو التي تكون 

بعد صدوره عديم الفائدة.

املطلب الثاين: إجراءات إصدار األحكام اجلزئية:

بالنسبة  املوضوع  يف  فاصلة  للخصومة  املنهية  غري  األحكام  تكون  قد 
حيث  اجلزئية()))؛  )األحكام  تسّمى:  وهذه  املوضوعية،  الطلبات  لبعض 
وترجئ  أولية،  كمسألة  الطلبات  بعض  يف  الفصل  التحكيم  هيئة  فيه  تقرر 

البت يف الطلبات األخرى ملوضوع النزاع))).

أحكامًا  تصدر  أن  يف  السلطة  التحكيم  هيئة  السعودي  املنظِّم  منح  وقد 
جزئية؛ أي: يف جزء من الطلبات املقدمة من طريف النزاع، وذلك قبل إصدار 
ت املادة )9)/)( من نظام التحكيم  احلكم املنهي للخصومة كلها، فقد نصَّ
)))))هـ( عىل أن: »هليئة التحكيم أن تصدر أحكامًا وقتية أو يف جزء من 
يتفق طرفا  مل  ما  املنهي للخصومة كلها  قبل إصدار احلكم  الطلبات، وذلك 

التحكيم عىل غري ذلك«))).

فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص97).  (((
عليه  املدعى  فيقر  ريال؛  )مليون(  بمبلغ  املطالبة  هو  النزاع  موضوع  يكون  أن  مثل   (((
)املطلوب( بمبلغ )00)( ريال، فيطلب املدعي احلكم له باملبلغ املقر به أوليًا، ثم يبقى 

املبلغ اآلخر للتحقق الحقًا؛ فتقرر هيئة التحكيم الفصل يف مبلغ )00)( ألف ريال.
املادة  املرصي ))99)م( هي  التحكيم  قانون  املادة يف  نظري هذه  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
)))( التي تنصُّ عىل أن: »جيوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكامًا وقتية أو يف جزء من 

الطلبات، وذلك قبل إصدار احلكم املنهي للخصومة كلها«.
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وُيعدُّ احلكم اجلزئي حكاًم موضوعيًا؛ ألن هيئة التحكيم تفصل يف أحد 
أو بعض الطلبات املوضوعية يف الدعوى التحكيمية؛ سواًء من تلقاء نفسها، 
أو بناًء عىل طلب أحد األطراف، وتقدر اهليئة مدى احلاجة إىل إصدار حكم 
الدعوى  لظروف  وفقًا  للخصومة  منٍه  بحكم  النزاع  حتسم  أن  قبل  جزئي 
جزئي،  حكم  إصدار  إىل عدم  تنتهي  وقد  النزاع،  أطراف  وأوضاع  ومراكز 
يف  تتوافر  أن  وجيب  بعد،  فيام  كلها  للخصومة  املنهي  احلكم  إصدار  وتقرر 
يف  الفاصل  النهائي  احلكم  يف  توافرها  جيب  التي  الرشوط  اجلزئي  احلكم 

موضوع النزاع))).

وجيب أن يتضمن احلكم اجلزئي -عىل وجه التحديد- الطلب أو اجلزء 
يف  مستمرة  التحكيم  هيئة  أن  إىل  اإلشارة  مع  فيه،  فصل  الذي  الطلب  من 
نظر باقي املسائل، واحلكم اجلزئي ليس حكاًم وقتيًا؛ بل هو حكم موضوعي 
يتميز بأنه يفصل -فقط- يف جزء من املسائل حمل النزاع املطروحة عىل هيئة 
التحكيم وليس فيها كلها، مع استمرار اهليئة يف نظر باقي هذه املسائل، وهلذا 
فاحلكم اجلزئي ال ُينهي والية اهليئة، ويالحظ أنه رغم استمرار والية اهليئة 
اجلزئي،  باحلكم  فيه  فصلت  فيام  واليتها  تستنفد  فإهنا  املسائل  باقي  نظر  يف 
فليس للهيئة إعادة النظر فيام فصلت فيه مرة أخرى، ويصدر احلكم اجلزئي 

وفقًا لإلجراءات التي يصدر به احلكم املوضوعي املنهي للخصومة))).

حكم  عىل  السارية  األحكام  كافة  اجلزئي  التحكيم  حكم  عىل  ويرسي 
وطريقة  صدوره  كيفية  حيث  من  كلها  للخصومة  املنهي  األصيل  التحكيم 
فقد  بتنفيذه؛  واألمر  احلكم  لتأييد  بالنسبة  وكذلك  بطالن،  ودعوى  إعالنه 

حممود سمري الرشقاوي، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص)9).  (((
فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص97).  (((
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قضت حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض))) برفض طلب املدعي إبطال حكم 
التحكيم اجلزئي وإهناء إجراءات التحكيم، وانتهت املحكمة يف حكمها إىل 
واألمر  8/9/7)))هـ،  بتاريخ  الصادر  اجلزئي  التحكيم  هيئة  حكم  تأييد 

بتنفيذه.

السعودي  التحكيم  نظام  من   )(/(9( املادة  تضمنته  ما  عىل  وبناًء 
)))))هـ( يتضح أن احلكم اجلزئي هو أحد األحكام غري املنهية للخصومة 
السعودي  املنظِّم  الطلبات املوضوعية، وأن  التي تفصل يف املوضوع لبعض 
منح هيئة التحكيم السلطة يف أن تصدر أحكامًا جزئية يف جزء من الطلبات 
كلها،  للخصومة  املنهي  قبل إصدار احلكم  النزاع، وذلك  املقدمة من طريف 
الطلبات  من  جزء  يف  التحكيم  هيئة  من  يصدر  ما  عىل  أسبغ  املنظِّم  ولكون 
صفة )احلكم( فإنه يلزم أن تتوافر يف ذلك احلكم اجلزئي الرشوط التي يلزم 
توافرها يف احلكم املنهي للخصومة، كام أن ذلك الوصف يوجب أن يصدر 
للخصومة،  املنهي  احلكم  به  يصدر  التي  لإلجراءات  وفقًا  اجلزئي  احلكم 
اإلجراءات  فاصاًل يف طلب جزئي معني، وخيضع جلميع  هنائيًا  وُيعدُّ حكاًم 

األخرى فهو قابل للتصديق والتنفيذ والطعن فيه.

لعام   )(98(( ورقم   )(98(( رقم  القضيتني  يف  احلكم  الثانية،  التجارية  الدائرة   (((
البحوث  مركز  قبل  من  منشور  حكم  0)/)/9)))هـ.  بتاريخ  جلسة  8)))هـ، 

بوزارة العدل.
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املطلب الثالث: إجراءات إصدار األحكام التفسريية:

التحكيم؛  حكم  تفسري  طلب  حق  للخصوم  السعودي  املنظِّم  أجاز 
أن:  عىل  )))))هـ()))  السعودي  التحكيم  نظام  من   )(6( املادة  تنصُّ  إذ 
»)-جيوز لكلِّ واحد من طريف التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خالل 
من  منطوقه  يف  وقع  ما  تفسري  التحكيم  حكم  لتسلمه  التالية  يومًا  الثالثني 
غموض، وجيب عىل طلب التفسري إبالغ الطرف اآلخر عىل عنوانه املوضح 
يف حكم التحكيم هبذا الطلب قبل تقديمه هليئة التحكيم. )-يصدر التفسري 
التحكيم.  هليئة  التفسري  طلب  لتقديم  التالية  يومًا  الثالثني  خالل  -كتابة- 
وترسي  ه  يفرسِّ الذي  التحكيم  حلكم  متماًم  بالتفسري  الصادر  احلكم  )-يعد 
عليه أحكامه«))). ويالحظ أن طلب تفسري حكم التحكيم خيص ما وقع يف 

جتدر اإلشارة إىل أن نظام املرافعات الرشعية السعودي )))))هـ( قد نظَّم يف املادتني   (((
اآليت:  عىل   )(7(( املادة  ت  نصَّ فقد  القضائية،  األحكام  تفسري  مسألة   )(7(  ،(7((
املحكمة  من  يطلبوا  أن  للخصوم  جاز  لبس؛  أو  غموض  احلكم  منطوق  يف  وقع  »إذا 
التي أصدرته تفسريه، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا لإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى«، 
احلكم  نسخة  عىل  بالتفسري  الصادر  احلكم  ن  »يدوَّ اآليت:  عىل   )(7(( املادة  ت  ونصَّ
ويعد  احلكم،  أصدرت  التي  املحكمة  قضاة(  )أو  قايض  وخيتمها  ويوقِّعها  األصلية، 
القواعد  من  احلكم  هذا  عىل  يرسي  ما  عليه  ويرسي  األصيل،  للحكم  متماًم  التفسري 

اخلاصة بطرق االعرتاض«.
املادة  املرصي ))99)م( هي  التحكيم  قانون  املادة يف  نظري هذه  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
)9)( التي تنصُّ عىل: »)-جيوز لكلٍّ من طريف التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم 
خالل الثالثني يومًا التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسري ما وقع يف منطوقه من غموض، 
وجيب عىل طلب التفسري إعالن الطرف اآلخر هبذا الطلب قبل تقديمه هليئة التحكيم. 
التفسري  طلب  تقديم  لتاريخ  التالية  يومًا  الثالثني  خالل  -كتابة-  التفسري  )-يصدر 
لذلك.  رضورة  رأت  إذا  يومًا  ثالثني  امليعاد  هذا  مد  اهليئة  هلذه  وجيوز  التحكيم،  هليئة 
عليه  وترسي  يفرسه  الذي  التحكيم  حلكم  متماًم  بالتفسري  الصادر  احلكم  وُيعدُّ   -(
للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  قانون  من   )((( املادة  كذلك  ونظريها  أحكامه«، 
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أن  أو األسباب، كام  الوقائع  ما ورد يف  منطوق احلكم من غموض، وليس 
الطلب يقدم من أحد طريف التحكيم، وليس من الغري مهام كانت مصلحته))).

خالل  التحكيم  هيئة  إىل  التحكيم  حكم  تفسري  طلب  يقدم  أن  وجيب 
التالية لتسلم حكم التحكيم؛ فقد قضت حمكمة االستئناف  )الثالثني( يومًا 
تفسري  طلب  لنظر  مرجح  حمكم  تعيني  طلب  قبول  بعدم  الرشقية)))  باملنطقة 
التحكيم  حكم  أن  هلا  تبنيَّ  بأنه  حكمها  املحكمة  وسبَّبت  التحكيم،  حكم 
صورة  وسلمت  )/)/7)0)م،  املوافق  )/8/6)))هـ  بتاريخ  صدر 
بتاريخ  إال  احلكم  تفسري  طلب  يقدم  ومل  نفسها،  اجللسة  يف  لألطراف  منه 
أشهر  أربعة  ميض  بعد  قدم  التفسري  طلب  أن  يعني  مما  0/7)/7)0)م؛ 
املادة )6)/)))))  التحكيم السعودي )))))هـ( يف  بينام نص نظام  تقريبًا؛ 
بأن يقدم طلب التفسري خالل )الثالثني( يومًا التالية لتسلم حكم التحكيم، 
)ثالثون(  إذا مىض  الطلب ألنه  قبول  إىل عدم  املحكمة يف حكمها  وانتهت 

غرفة  من  الصادرة  التحكيم  قواعد  من   )((( واملادة  ))98)م(،  الدويل  التجاري 
التجارة الدولية )ICC( بتاريخ )/)/))0)م، واملادة )7)( من قواعد األونسيرتال 

للتحكيم )بصيغتها املنقحة الصادرة عام 0)0)م(.
حسني شحادة احلسني، التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية، مرجع سابق،   (((

ص)))، اهلامش ))(.
لعام  ))8)/ق(  احلكم يف قضية االستئناف رقم  األوىل،  التجارية  االستئناف  دائرة   (((
9)))ه، جلسة بتاريخ 9/8/7)))هـ. حكم منشور من قبل مركز البحوث بوزارة 

العدل.
تنصُّ املادة )6)/)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ( عىل اآليت: »جيوز لكل   (((
واحٍد من طريف التحكيم أن ُيطلب من هيئة التحكيم خالل الثالثني يومًا التالية لتسلُّمه 
ُحكم التحكيم تفسري ما وقع يف منطوقه من غموض، وجيب عىل طالب التفسري إبالغ 
هليئة  تقديمه  قبل  الطلب  هبذا  التحكيم  ُحكم  يف  ح  امُلوضَّ ُعنوانه  عىل  اآلخر  الطرف 

التحكيم«.
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هيئة  إىل  لتفسريه  طلب  تقديم  جيوز  ال  فإنه  التحكيم  حكم  تسلم  من  يومًا 
التحكيم النتهاء واليتها.

حكم  كان  إذا  ما  بتقدير  املختصة  اجلهة  السعودي  املنظِّم  حيدد  ومل 
نظام  من   )(6( املادة  نصِّ  من  االستنتاج  ويمكن  ال،  أم  غامضًا  التحكيم 
عىل  احلكم  احتواء  رون  يقدِّ الذين  هم  اخلصوم  أن  )))))هـ(  التحكيم 
غموض  هناك  يكون  بحيث  الفيصل،  هو  التحكيم  هيئة  وتقدير  غموض، 
إذا قبلت اهليئة الطلب وأزالت الغموض؛ بينام ُيعدُّ رفض الطلب قرينة عىل 
بينام  الطلب؛  رفض  حالة  املنظِّم  ينظم  ومل  الغموض،  هذا  من  احلكم  خلوِّ 

أجاز الطعن عىل القرار الصادر بالتفسري))).

تفسري  طلب  نظر  يف  االختصاص  مسألة  السعودي  املنظِّم  يعالج  ومل 
حكم التحكيم عند انقضاء ميعاد الثالثني يومًا التي حددها نظام التحكيم، 
أو عند تعذر انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت احلكم حمل التفسري بسبب 
مدى  عن  التساؤل  ُيثار  فهنا  آخر،  سبب  ألي  أو  اهليئة،  أعضاء  أحد  وفاة 
تقديم  وكيفية  نظامًا،  املحدد  امليعاد  انتهاء  بعد  التفسري  طلب  تقديم  جواز 
الطلب يف حالة تعذر انعقاد هيئة التحكيم، فريى جانب من الفقه أنه يمكن 

معاجلة تقديم طلب التفسري يف هذه احلالة وفق أحد اخليارات اآلتية))):
نقل  عقود  منازعات  لتسوية  القانوين  التنظيم  العتيبي،  مالفخ  بن  بجاد  بن  فهد   (((
التكنولوجيا وفقًا لنظام التحكيم السعودي ))))هـ، مركز الدراسات العربية للنرش 

والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، ))0)م، ص87).
انظر: أبو العال عيل أبو العال النمر، تعديل حكم التحكيم، بحث مقدم يف دورة إعداد   (((
7-))/)/)00)م،  الفرتة  يف  شمس  عني  حقوق  حتكيم  مركز  نّظمها  التي  املحكم 
سابق،  مرجع  الدويل،  التجاري  التحكيم  الرشقاوي،  سمري  وحممود  ص)0). 
سابق،  مرجع  والتطبيق،  النظرية  يف  التحكيم  قانون  وايل،  وفتحي  ص)6)-66). 

ص66)-67).
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حددها  التي  يومًا  الثالثني  ميعاد  انقضاء  بحالة  ويتعلق  األول:  اخليار 
بعد  اهليئة  إىل  التفسري  بطلب  الطرفني  أحد  يتقدم  بأن  ويتم  التحكيم،  نظام 
انقضاء امليعاد، وكان الطرف اآلخر عىل علم بذلك ومل يعرتض، واتفقوا عىل 
إعادة تشكيلها  أو  التحكيم  استكامل هيئة  نظامًا، وعىل  املحدد  امليعاد  جتاوز 
عىل أساس أن مثل هذا السلوك ُيعدُّ اتفاقًا ضمنيًا بنظر طلب التفسري، وهذا 
حلرية  امتداد  وهو  التحكيم،  إجراءات  حتديد  يف  األطراف  حرية  مع  يتفق 
مجيع  من  عليه  متفق  اخليار  وهذا  التحكيمية،  العملية  كامل  يف  النزاع  طريف 

الفقهاء باعتباره يتفق مع مبدأ سلطان اإلرادة املكفول لطريف التحكيم.

بالدعوى  املختصة  املحكمة  إىل  التفسري  طلب  م  ُيقدَّ أن  الثاين:  اخليار 
وفقًا للقواعد العامة؛ أي: وفقًا لألحكام الواردة يف نظام املرافعات، فيكون 
عى  املدَّ موطن  يقع  التي  بالدعوى  املختصة  للمحكمة  منعقدًا  االختصاص 
عليه يف دائرهتا، وحيدث ذلك يف كلِّ حالة يتعذر فيها انعقاد هيئة التحكيم، 
املنصوص  يومًا  الثالثني  ميعاد  »أي  التفسري:  طلب  ميعاد  فيها  ينقيض  أو 
طلب  لتقديم  ))99)م()))  املرصي  التحكيم  قانون   )(9( املادة  يف  عليها 
التفسري الذي يمثل ميعاد سقوط يرتتب عىل انقضائه أن يسقط حق الطرف 
صدور  بعد  التحكيم  لطريف  جيوز  أنه  عىل  التفسري،  طلب  يف  قدمه  الذي 
انتهاء  بعد  ولو  التفسري  طلب  تقديم  عىل  االتفاق  للخصومة  املنهي  احلكم 
العام،  بالنظام  التفسري  طلب  تقديم  ميعاد  يتعلق  ال  إذ  نظامًا؛  املقرر  امليعاد 
ومن ثم فإن ذلك يوجب عىل الطرف اآلخر الدفع به يف الوقت املناسب«))).

ويامثله ميعاد الثالثني يومًا املنصوص عليه يف املادة )6)( من نظام التحكيم السعودي   (((
)))))هـ(.

يرى ذلك: فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص)6)-  (((
 .(67
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بنظر  املختصة أصاًل  املحكمة  إىل  التفسري  م طلب  ُيقدَّ أن  الثالث:  اخليار 
النزاع املنصوص عليها يف نظام التحكيم)))، وحيدث ذلك يف كلِّ حالة يتعذر 
كان  أو  للتحكيم،  املقرر  امليعاد  فيها  ينقيض  أو  التحكيم،  هيئة  انعقاد  فيها 
حكم التحكيم قد أودع لدى املحكمة املختصة، أو ينقيض فيها ميعاد طلب 

التفسري))).
أن:  عىل  تنصُّ  التي  )))))هـ(  السعودي  التحكيم  نظام  من   )(/8( للامدة  وفقًا   (((
هذا  حُييلها  التي  واملسائل  التحكيم  ُحكم  ُبطالن  دعوى  بنظر  االختصاص  »يكون 
النظام للمحكمة امُلختصة معقوًدا ملحكمة االستئناف امُلختّصة -أصاًل- بنظر النزاع«، 
أن:  عىل  تنصُّ  التي   )(/9( املادة  هي  املرصي  التحكيم  قانون  يف  املادة  هذه  ونظري 
»يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم التي حييلها هذا القانون إىل القضاء املرصي 

للمحكمة املختصة أصاًل بنظر النزاع...«.
العربية،  البلدان  يف  التحكيم  التحكيم:  موسوعة  األحدب،  احلميد  عبد  ذلك:  يرى   (((
008)م،  الثالثة،  الطبعة  بريوت،  احلقوقية،  احللبي  منشورات  األول،  الكتاب 
سابق،  مرجع  التحكيم،  حكم  تعديل  النمر،  العال  أبو  عيل  العال  وأبو  ص086). 
سابق،  مرجع  الدويل،  التجاري  التحكيم  الربيري،  أمحد  خمتار  وحممود  ص)0). 
ص)0). وأمحد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، مرجع سابق، ص)0). 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز  الزيد،  غنيم  بن  ونارص 
يف  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  الزعبي،  داود  وحممد  ص7)).  سابق،  مرجع 
املنازعات التجارية الدولية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، األردن، الطبعة األوىل، 
اإلثبات  يف  املحكم  وسلطات  التزامات  املناصري،  يوسف  ومنري  ص))).  ))0)م، 
عامن،  والتوزيع،  للنرش  الدولية  العلمية  الدار  الدويل،  التجاري  التحكيم  خصومة  يف 
األردن، الطبعة األوىل، 6)0)م، ص)8). وأمحد السيد صاوي، الوجيز يف التحكيم، 
أن  صاوي:  وأمحد  املناصري،  ومنري  الربيري،  حممود  ويرى  ص8)).  سابق،  مرجع 
ميعاد طلب التفسري يمثل ميعادًا تنظيميًا قصد به املنظم حث الطرفني عىل رسعة تقديم 
وايل،  فتحي  يرى  بينام  التفسري؛  طلب  يف  احلق  سقوط  فواته  عىل  يرتتب  فال  الطلب، 
ميعاد سقوط يرتتب  يمثل  التفسري  ميعاد طلب  أن  الزيد:  الرشقاوي، ونارص  وحممود 
لوجاهته  الثاين  للرأي  الباحث  ويميل  التفسري.  طلب  يف  احلق  سقوط  انقضائه  عىل 
وموافقته ملقتىض النظام، فام الفائدة من حتديد املنظم ملواعيد إذا كان ال يرتتب أي أثر 
= باملنطقة  االستئناف  حمكمة  قضاء  إليه  انتهى  ما  مع  يتفق  الرأي  وهذا  فواهتا؟؛   عىل 



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
399

اإلجراءات النظامية إلصدار حكم التحكيم

ويميل الباحث للخيار الثالث -يف حالة عدم اتفاق طريف التحكيم وفق 
م طلب التفسري إىل املحكمة املختصة  ما ُأشري إليه يف اخليار األول- بأن ُيقدَّ
أصاًل بنظر النزاع املنصوص عليها يف نظام التحكيم يف كلِّ حالة يتعذر فيها 
انعقاد هيئة التحكيم، أو ينقيض فيها ميعاد طلب التفسري، وإذ مل يعالج املنظم 
السعودي مسألة االختصاص يف نظر طلب تفسري حكم التحكيم عند تعذر 
الباحث  يرى  التفسري؛  طلب  ميعاد  انقضاء  عند  أو  التحكيم،  هيئة  انعقاد 

أمهية أن حيدد املنظِّم السعودي ذلك يف الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم.

انعقاد هيئة  وقد عاجلت )اتفاقية واشنطن لعام )96)م())) حالة تعذر 
إذ قررت وجوب تشكيل حمكمة  التحكيم؛  تفسري حكم  للنظر يف  التحكيم 
من   )(0( املادة  ت  نصَّ فقد  التحكيم،  هيئة  انعقاد  استحالة  حالة  يف  جديدة 
االتفاقية عىل اآليت: »)-إذا نشأ بني الطرفني نزاع بسبب معنى يف مدى تطبيق 
احلكم؛ فإن ألي من الطرفني تقديم طلب كتايب إىل السكرتري العام لتفسري 
التي أصدرت حكمها  املحكمة  أمام  أمكن  إن  الطلب  )-ويعرض  احلكم. 
من قبل. ويف حالة االستحالة جيب تشكيل حمكمة جديدة طبقًا للقسم الثاين 
تنفيذ  تؤجل  أن  الظروف  حتتمه  ملا  طبقًا  للمحكمة  ويمكن  الباب،  هذا  من 
أي  أن هذا احلكم يرسي عىل  الباحث  قرارها«. ويرى  احلكم حلني صدور 

= الرشقية بعدم قبول طلب التفسري ملىض ميعاد تقديم الطلب. انظر: احلكم يف قضية 
حكم  9/8/7)))هـ،  بتاريخ  جلسة  9)))هـ،  لعام  ))8)/ق(  رقم  االستئناف 

منشور من قبل مركز البحوث بوزارة العدل.
االتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االستثامرات بني الدول ورعايا الدول   (((
األخرى املوقعة يف مدينة واشنطن بتاريخ 8)/)/)96)م، النافذة املفعول ابتداًء من 

تاريخ ))/0)/966)م، املعروفة اختصارًا باسم: )اتفاقية واشنطن(.
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ت  انضمَّ التي  السعودية  العربية  اململكة  ومنها  االتفاقية،  هلذه  ُمنضمة  دولة 
لالتفاقية بتاريخ 8/)/980)م))).

التفسري مواجهة بني الطرفني، كام هو احلال  التحكيم طلب  وتنظر هيئة 
عى عليه من إبداء دفاعه بشأنه،  ن املدَّ بالنسبة لطلب التحكيم، وعليها أن متكِّ
عىل أن نطاق اخلصومة يف التفسري ينحرص يف املجادلة حول غموض املنطوق 
أو وضوحه، وإظهار التفسري الواجب هلذا املنطوق، فليس لألطراف -عند 
نظر طلب التفسري- أن يتمسكوا بدفوع ال عالقة هلا بام يف حكم التحكيم من 
غموض، وُتفرسِّ هيئة التحكيم منطوق احلكم وفقًا لقواعد تفسري األحكام، 
ويصدر حكم التفسري يف نفس الشكل الذي يصدر به حكم التحكيم، وُيعدُّ 
التي  القانونية  الضوابط  لنفس  وخيضع  ه،  يفرسِّ الذي  التحكيم  حلكم  متماًم 

خيضع هلا حكم التحكيم األصيل))).

التي يصدر  الشكل واإلجراءات  بنفس  التفسري  أن يصدر حكم  وجيب 
املنهي للخصومة كلها من حيث كيفية صدوره، وطريقة  التحكيم  به حكم 
االستئناف  حمكمة  قضت  فقد  تنفيذه،  وإجراءات  بطالن  ودعوى  إعالنه، 
يصدر  مل  احلكم  ألن  التفسريي؛  التحكيم  حكم  ببطالن  الرشقية)))  باملنطقة 

وحتفظت  8/)/980)م،  بتاريخ  واشنطن(  )اتفاقية  عىل  مصادقتها  اململكة  أودعت   (((
املركز  عىل  الوطنية  السيادة  متس  التي  واملسائل  بالنفط،  املتعلقة  املسائل  تقديم  عىل 

الدويل لتسوية منازعات االستثامر؛ سواًء عن طريق التوفيق، أو التحكيم.
انظر: نارص بن غنيم الزيد، الوجيز يف رشح نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية،   (((
مرجع  والتطبيق،  النظرية  يف  التحكيم  قانون  وايل،  وفتحي  ص7)).  سابق،  مرجع 

سابق، ص68).
لعام  )))9)/ق  رقم  االستئناف  قضية  يف  احلكم  األوىل،  التجارية  االستئناف  دائرة   (((
البحوث  مركز  قبل  من  منشور  حكم  ))/9/6)))هـ.  بتاريخ  جلسة  8)))هـ( 

بوزارة العدل.
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املادتني )9)/)))))  املنصوص عليها يف  بذلك لإلجراءات  باألغلبية خمالفًا 
و)6)/))))) من نظام التحكيم السعودي )))))هـ(.

دها نظام التحكيم  ويرى جانب من الفقه أن مدة الثالثني يومًا التي حدَّ
لتقديم طلب التفسري التي تبدأ من تاريخ استالم احلكم، ومدة الثالثني يومًا 
التفسري  طلب  تقديم  تاريخ  من  تبدأ  التي  التفسري  حكم  لصدور  األخرى 
أحد  الكتشاف  شهر  إىل  األمر  حيتاج  وال  طويلة  مدد  هي  التحكيم؛  هليئة 
شهر  مدة  التحكيم  هيئة  من  األمر  حيتاج  ال  كام  احلكم،  غموض  األطراف 
يف  احلكم  صدور  حالة  يف  -إال  احلكم  منطوق  عن  الغموض  إلزالة  آخر 
حتكيم جيري خارج البالد- وينبغي أن يوضع يف االعتبار أن هيئة التحكيم 
بمثابة  هي  األشخاص-  من  عدد  من  لة  مشكَّ أو  فردًا،  حمّكاًم  كانت  -سواًء 
مثل:  دائاًم؛  مرفقًا  وليست  مهمته،  النتهاء  مدة  النظام  حدد  مؤقت  جهاز 
أهداف  االعتبار  يف  يؤخذ  أن  -أيضًا-  ينبغي  كام  العادي،  القضاء  حماكم 
مناسبة  الباحث  ويرى  اإلجراءات))).  واختصار  الرسعة  باقتضاء  التحكيم 
هذا الرأي؛ ألن طول املدد التي منحها نظام التحكيم لتقديم طلب التفسري، 
للتحكيم؛  اللجوء  من  الرئيس  اهلدف  مع  يتعارض  التفسري  حكم  وصدور 

تنصُّ الفقرة ))( من املادة )9)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ( عىل اآليت:   (((
املحكمة  عيَّنت  وإال  األغلبية  حصول  مُمكنًا  يكن  ومل  التحكيم  هيئة  آراء  َبت  َتَشعَّ »إذا 

حًا«. املختصة حُمّكاًم ُمرجِّ
تنصُّ الفقرة ))( من املادة )6)( من نظام التحكيم السعودي )))))هـ( عىل اآليت:   (((
ه وَترسي عليه أحكامه«. »ُيَعدُّ احلُكم الصادر بالتفسري ُمتماًم حلُكم التحكيم الذي ُيفرسِّ
اجلديد  السوداين  القانون  التحكيم يف  لنظام  األساسية  املالمح  اهلل،  حممد عثامن خلف   (((
للتحكيم  العريب  الصادرة عن االحتاد  العريب  التحكيم  )00)م، بحث منشور يف جملة 

الدويل، القاهرة، العدد العارش، سبتمرب 007)م، ص77).
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الباحث أن يقلص  القائمة بأرسع وقت ممكن، ويقرتح  وهو إهناء اخلصومة 
املنظم السعودي هاتني املدتني إىل مخسة عرش يومًا.

ونستنتج مما سبق بيانه أن أحكام التحكيم التفسريية تتعلق بتفسري ما وقع 
التفسريي  احلكم  إصدار  ويتطلب  إهبام،  أو  غموض  من  احلكم  منطوق  يف 

عددًا من الضوابط واإلجراءات تشمل اآليت:
م طلب تفسري احلكم إىل هيئة التحكيم خالل )الثالثني( يومًا . ) أن ُيقدَّ

التالية لتسلُّم حكم التحكيم.
أن ينصبَّ طلب التفسري عىل منطوق احلكم.. )
أن يكون منطوق احلكم منطويًا عىل غموض أو إهبام.. )
أن طلب التفسري مقرر لطريف التحكيم وحدمها دون اهليئة أو الغري.. )
عنوانه . ) عىل  اآلخر  الطرف  إبالغ  التفسري  طالب  الطرف  عىل  جيب 

املوضح يف حكم التحكيم هبذا الطلب قبل تقديمه هليئة التحكيم.
طلب . 6 لتقديم  التالية  يومًا  الثالثني  خالل  كتابة  التفسري  حكم  يصدر 

التحكيم. التفسري هليئة 
ه . 7 يفرسِّ الذي  التحكيم  حلكم  متماًم  بالتفسري  الصادر  احلكم  ُيعدُّ 

)األصيل(.
ه . 8 يفرسِّ الذي  احلكم  أحكام  بالتفسري  الصادر  احلكم  عىل  ترسي 

)األصيل(.
فليس . 9 الطرفني،  بني  مواجهة  التفسري  طلب  التحكيم  هيئة  تنظر 

لألطراف عند نظر طلب التفسري أن يتمسكوا بدفوع ال عالقة هلا بام يف حكم 
التحكيم من غموض.
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ُتفرسِّ هيئة التحكيم منطوق احلكم وفقًا لقواعد تفسري األحكام.. 0)
به . )) يصدر  التي  واإلجراءات  الشكل  بنفس  التفسري  حكم  يصدر 

حكم التحكيم املنهي للخصومة كلها.

املطلب الرابع: إجراءات إصدار األحكام التصحيحية:

التحكيم  هيئة  بمعرفة  التحكيم  حكم  تصحيح  السعودي  املنظِّم  أجاز 
التي أصدرته، فقد نظمت ذلك املادة )7)( من نظام التحكيم )))))هـ()))؛ 
من  حكمها  يف  يقع  ما  تصحيح  التحكيم  هيئة  »)-تتوىل  أن:  عىل  ت  نصَّ إذ 
تلقاء  من  تصدره  بقرار)))  وذلك  حسابية،  أو  كتابية  بحتة  مادية  أخطاء 
التصحيح  التحكيم  هيئة  وجتري  اخلصوم،  أحد  طلب  عىل  بناء  أو  نفسها، 
من غري مرافعة خالل مخسة عرش يومًا التالية لصدور احلكم، أو إيداع طلب 
مسألة  نظَّم  قد  )))))هـ(  السعودي  الرشعية  املرافعات  نظام  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
املحكمة  »تتوىل  اآليت:  عىل   )(7(( املادة  ت  نصَّ فقد  القضائية،  األحكام  تصحيح 
-بقرار تصدره بناًء عىل طلب أحد اخلصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع يف 
صك احلكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وجُيرى هذا التصحيح عىل نسخة 
احلكم األصلية، ويوّقعه قايض )أو قضاة( املحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار يف 

القضية«. ضبط 
مصطلح  وليس  )قرار(،  مصطلح  املادة  هذه  يف  استخدم  السعودي  املنظِّم  أن  يالحظ   (((
من  حكمها  يف  يقع  ملا  تصحيحها  عند  التحكيم  هيئة  تصدره  ملا  وصفه  عند  )حكم( 
التحكيم  نظام  من   )(6( املادة  يف  استخدم  بينام  حسابية؛  أو  كتابية  بحتة  مادية  أخطاء 
يقع يف منطوق حكمها  ملا  تفسريها  اهليئة عند  ملا تصدره  مصطلح )حكم( عند وصفه 
من غموض. ويرى الباحث أن األحرى باملنظِّم أن يستخدم مصطلحًا موحدًا، أو أن 
اهلدف  يتضح  لكي  للنظام؛  التنفيذية  الالئحة  املصطلحني يف  بني هذين  الفرق  يوضح 
الفاضل  الدكتور فيصل  يرى  الشأن  املنظِّم من استخدامهام. ويف هذا  إليه  الذي سعى 
أن الفرق بني التصحيح والتفسري هو أن التفسري ُيعدُّ حكاًم، بخالف التصحيح. انظر: 
سابق،  مرجع  السعودي،  التحكيم  قانون  يف  الوسيط  الفاضل،  منصور  بن  فيصل 

ص))).
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هيئة  من  -كتابة-  التصحيح  قرار  )-يصدر  األحوال.  حسب  التصحيح 
التحكيم، ويبلغ إىل طريف النزاع خالل مخسة عرش يومًا من تاريخ صدوره، 
ببطالن  التمسك  جاز  التصحيح  يف  سلطتها  التحكيم  هيئة  جتاوزت  وإذا 
و)احلادية  )اخلمسون(،  املادتان:  عليها  ترسي  بطالن  بدعوى  القرار  هذا 
واخلمسون( من هذا النظام«))). ويتضح من هذا النص أن املنظِّم السعودي 
أوجب توافر أربعة رشوط يف احلكم؛ لكي تستطيع هيئة التحكيم -مبارشة- 

تصحيح ما يشوب حكمها من أخطاء، وهذه الرشوط هي))):

املادة  املرصي ))99)م( هي  التحكيم  قانون  املادة يف  نظري هذه  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
)0)( التي تنصُّ عىل أن: »)-تتوىل هيئة التحكيم تصحيح ما يقع يف حكمها من أخطاء 
مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناًء عىل طلب 
يومًا  الثالثني  خالل  مرافعة  غري  من  التصحيح  التحكيم  هيئة  وجتري  اخلصوم،  أحد 
التالية لتاريخ صدور احلكم، أو إيداع طلب التصحيح بحسب األحوال، وهلا مد هذا 
امليعاد ثالثني يومًا أخرى إذا رأت رضورة لذلك. )-ويصدر قرار التصحيح -كتابة- 
وإذا  صدوره،  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  الطرفني  إىل  ويعلن  التحكيم،  هيئة  من 
جتاوزت هيئة التحكيم سلطتها يف التصحيح جاز التمسك ببطالن هذا القرار بدعوى 
بطالن ترسي عليها أحكام املادتني: )))، ))( من هذا القانون«، ونظريها -كذلك- 
الدويل ))98)م(،  التجاري  للتحكيم  النموذجي  قانون األونسيرتال  املادة )))( من 
بتاريخ   )ICC( الدولية  التجارة  غرفة  من  الصادرة  التحكيم  قواعد  من   )((( واملادة 
املنقحة  )بصيغتها  للتحكيم  األونسيرتال  قواعد  من   )(8( واملادة  )/)/))0)م، 

الصادرة عام 0)0)م(.
قرار  إلصدار  نفسها  الرشوط  هذه  توفر  اشرتط  املرصي  املقنن  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
إذ  التصحيح؛  قرار  إصدار  مدة  يف  هو  االختالف  وكان  التحكيم،  حكم  تصحيح 
جعلها املقنن املرصي خالل الثالثني يومًا التالية لتاريخ صدور احلكم، أو إيداع طلب 
السعودي- أجاز  املنظِّم  املقنن املرصي -بخالف  أن  التصحيح بحسب األحوال، كام 
ذلك  أن  التحكيم  هيئة  رأت  إذا  أخرى  مماثلة  مدة  التصحيح  قرار  إصدار  ميعاد  مد 
رضوري. للمزيد انظر: املادة )0)( من قانون التحكيم املرصي ))99)م(. وإبراهيم 
األردن،  عامن،  والتوزيع،  للنرش  الثقافة  دار  التحكيم،  حكم  بطالن  اجلغبري،  رضوان 

الطبعة األوىل، 009)م، ص)7.
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وجود أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية يف احلكم.. )

تصحيح احلكم بطريقتني، مها:. )

صدور أ.  لتاريخ  التالية  يومًا   )((( خالل  نفسها  تلقاء  من  اهليئة  من 
احلكم.

لتاريخ ب.  التالية  يومًا   )((( خالل  اخلصوم  أحد  من  طلب  عىل  بناًء 
إيداع طلب التصحيح.

إصدار قرار التصحيح -كتابًة- من هيئة التحكيم.. )

إبالغ طريف التحكيم بالتصحيح خالل )))( يومًا من تاريخ صدور . )
القرار.

م خالهلا طلب  ومل حيدد املنظِّم السعودي الوقت أو املدة التي يلزم أن ُيقدَّ
بعد صدور حكم  يتم يف أي وقت  أن  تقديمه يمكن  فإن  التصحيح، لذلك 
التحكيم ما دام األمر بتنفيذ احلكم مل يتم؛ لذلك يرى الباحث أمهية أن حيدد 
طلب  لتقديم  موعدًا  التحكيم  لنظام  التنفيذية  الالئحة  يف  السعودي  املنظِّم 
للامدة  وفقًا  مرافعة  دون  يتم  التحكيم  حكم  تصحيح  وطلب  التصحيح. 
إىل عقد جلسة  السعودي )))))هـ(، فال حاجة  التحكيم  نظام  )7)( من 
خالف  عىل  وذلك  اآلخر،  الطرف  رأي  سامع  أو  التحكيم،  طرفا  حيرضها 
طريف  بني  مواجهة  التحكيم  هيئة  تنظره  الذي  التحكيم  حكم  تفسري  طلب 

عى عليه من إبداء دفاعه بشأنه. ن املدَّ التحكيم، ومتكِّ

وتقترص سلطة هيئة التحكيم عىل تصحيح اخلطأ املادي البحت -فقط- 
الذي قد يرد يف احلكم؛ سواًء كان خطًأ كتابيًا لغويًا أو مطبعيًا، أم كان خطًأ 
ألحد  معينة  مبالغ  احتساب  -مثاًل-  التحكيم  حكم  تضمن  إذا  حسابيًا، 
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يف  التحكيم  هيئة  أجرهتا  التي  احلسابية  العملية  يف  خطأ  ووقع  األطراف، 
املادي،  اخلطأ  تصحيح  جمرد  عىل  تقترص  أن  التحكيم  هيئة  وعىل  حكمها، 
دون أن يرتتب عىل هذا التصحيح تعديل يف قضاء احلكم، أو تغيري فيه سواًء 
ملحكمة  حكم  ويف  التحكيم))).  حكم  حلجية  احرتامًا  اإلضافة؛  أو  باحلذف 
النقض املرصية قضت بأنه ليس هليئة التحكيم أن تتخذ من التصحيح وسيلة 
من  ذلك  يف  ملا  يناقضه؛  بام  منطوقه  فتغري  منها  الصادر  احلكم  عن  للرجوع 

مساس بحجية احلكم))).
 ((7( املادة  يف  الواردة  حسابية«  أو  كتابية  بحتة  مادية  »أخطاء  وعبارة: 
من نظام التحكيم )))))هـ( تعني األخطاء التي حتدث من هيئة التحكيم 
يف حكمها، ففي حالة ورود أخطاء مادية؛ سواًء أكانت كتابية، أم حسابية يف 
ح هذه األخطاء، واملقصود بطبيعة هذه  احلكم؛ جاز هليئة التحكيم أن ُتصحِّ

األخطاء التي جيوز تصحيحها ما ييل))):
اخلطأ املادي: هو اخلطأ يف التعبري، وليس اخلطأ يف التفكري أو التقدير؛ . )

التي  تلك  ألفاظًا غري  أو  أرقامًا  أو  أسامًء  استخدمت  التحكيم  هيئة  إن  أي: 
تقدير؛  من  إليه  انتهت  وما  ذهنها،  يف  عام  للتعبري  تستخدمها  أن  جيب  كان 
ذلك أن التصحيح ال يرمي إىل احلصول عىل تقدير جديد للهيئة، وقد ُعرفت 
)األخطاء املادية( بأهنا: »ما وقع سهوًا يف األسامء أو األرقام إذا دلت القرينة 

حممود سمري الرشقاوي، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص)7).  (((
نقض مدين، بتاريخ 9)/)/)97)م، جمموعة النقض )))( ص))7، بند))). نقاًل   (((
عن: فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص)7)، اهلامش 

.)((
انظر: إبراهيم رضوان اجلغبري، بطالن حكم التحكيم، مرجع سابق، ص)7. وفتحي   (((

وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص70).
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النقض املرصية)))  فت حمكمة  التصحيح«)))، كام عرَّ املستندات عىل وجه  أو 
عن  التعبري  يف  املحكمة  ترتكبها  التي  »األخطاء  بأهنا:  املادية(  )األخطاء 
األخطاء  بأهنا  أو  قضائه،  يف  احلكم  إليه  انتهى  ما  عىل  هلا  تأثري  وال  مرادها، 
الصلة  مقطوع  وجتعله  ذاتيته  تفقده  بحيث  احلكم  كيان  عىل  تؤثر  ال  التي 

الصحيح«. باحلكم 
يف . ) بمقتضاها  تظهر  التي  السهو  أخطاء  كلَّ  يشمل  الكتايب:  اخلطأ 

إىل  تؤدي  أو  ظهورها،  جيب  التي  تلك  غري  بيانات  أو  وأسامء  أرقام  احلكم 
العقار  رقم  ذكر  يف  كاخلطأ  وكذلك  منها،  ذكره  يتعني  ما  إغفال  أو  نقص 
موضوع النزاع الصادر بشأنه احلكم، أو اخلطأ يف األسامء، أو اخلطأ يف تاريخ 

إصدار احلكم.
اخلطأ احلسايب: هو اخلطأ يف إجراء العمليات احلسابية؛ سواًء بجمعها، . )

أو بطرحها، أو برضهبا.
د املنظِّم السعودي يف الالئحة التنفيذية لنظام  ويرى الباحث أمهية أن حيدِّ
الواردة  حسابية«  أو  كتابية  بحتة  مادية  »أخطاء  بعبارة:  املقصود  التحكيم، 
يرتكبه  الذي  »اخلطأ  بأهنا:  )))))هـ(  التحكيم  نظام  من   )(7( املادة  يف 
املحّكم يف التعبري عن مراده، وال تأثري له عىل ما انتهى إليه احلكم يف قضائه، 
تقدير مفهوم األخطاء  التقدير«، بحيث ال يرتك  أو  التفكري  وليس اخلطأ يف 

املحّكمني. الجتهادات 
يف امللحق ))/التعريفات( من املعيار الرشعي رقم )))( بشأن التحكيم، الصادر عن   (((
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بمجمع الفقه اإلسالمي الدويل 
 ((9( اجتامعه  يف  0)/8/8)))هـ،  بتاريخ  الرشعي  املجلس  من  املعتمد  بجدة، 

املنعقد بتاريخ ))/007/9)م، يف مكة املكرمة.
إبراهيم  نقاًل عن:  نقض مدين، جلسة ))/)/967)م، املجموعة )8)(، ص8)6.   (((

رضوان اجلغبري، بطالن حكم التحكيم، مرجع سابق، ص)7.
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بل  التحكيم؛  هيئة  تكتشفه  وال  التحكيم  حكم  يف  مادي  خطأ  يقع  وقد 
التحكيم،  حكم  تنفيذ  بطلب  التقدم  عند  املختصة  املحكمة  ذلك  تكتشف 
بتنفيذه  وتأمر  احلكم  يف  الواقع  اخلطأ  ح  ُتصحِّ احلالة  هذه  يف  املحكمة  فإن 
برفض  املظامل)))  ديوان  يف  االستئناف  حمكمة  قضت  فقد  تصحيحه؛  بعد 
بعد  احلكم  بتنفيذ  واألمر  التحكيم  حكم  عىل  املدعي  من  املقدم  االعرتاض 
تصحيحه؛ حيث ثبت للمحكمة وجود خطأ مادي يف املبلغ املحكوم به من 
حت املحكمة اخلطأ وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم  قبل هيئة التحكيم، فصحَّ

بعد تصحيحه.

وإذ مل يعالج املنظِّم السعودي مسألة االختصاص يف نظر طلب تصحيح 
حمل  احلكم  أصدرت  التي  التحكيم  هيئة  انعقاد  تعذر  عند  التحكيم  حكم 
يرى  آخر؛  سبب  ألي  أو  عجزه،  أو  أعضائها  أحد  وفاة  بسبب  التصحيح 
الباحث -يف حالة عدم اتفاق طريف التحكيم عىل استكامل هيئة التحكيم أو 
-أصاًل-  املختصة  املحكمة  إىل  التصحيح  طلب  ُيقدم  بأن  تشكيلها-  إعادة 
فيها  يتعذر  حالة  كلِّ  يف  التحكيم  نظام  يف  عليها  املنصوص  النزاع،  بنظر 
التنفيذية  املنظِّم السعودي ذلك يف الالئحة  د  التحكيم، وأن حيدِّ انعقاد هيئة 
لنظام التحكيم. وقد قضت حمكمة االستئناف العليا يف الكويت -يف مسألة 
هيئة  انعقاد  تعذر  عند  التحكيم،  حكم  تصحيح  طلب  نظر  يف  االختصاص 
ح اجلهة  التحكيم التي أصدرت احلكم حمل التصحيح- بأن األصل أن ُتصحِّ
كان  إذا  أنه  إال  مادية،  أخطاء  من  فيه  يقع  ما  التحكيم  حكم  أصدرت  التي 
احلكم املعيب بذلك اخلطأ صادرًا من هيئة حتكيم وزال عنها ما كان هلا من 
8/)/))))هـ،  بتاريخ  جلسة  ))))هـ،  لعام   )(/(08( رقم  االستئناف  حكم   (((
حكم منشور يف جمموعة األحكام واملبادئ التجارية لعام ))))هـ، الصادرة من قضاء 

ديوان املظامل، املجلد األول، حتكيم، ص0)).
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ذلك  فإن  التحكيم،  حمددة  كانت  التي  املدة  بانتهاء  املوضوع  نظر  يف  والية 
حيول دون االلتجاء إليها -بعد أن انفرط عقدها- لتصحيح اخلطأ الواقع يف 
أمامها  يطعن  قد  التي  املحكمة  إىل  بذلك  االختصاص  ينعقد  وإنام  حكمها؛ 
يف احلكم إذا كان من األحكام القابلة للطعن، أو إىل املحكمة التي ترفع إليها 

دعوى مبتدئة ببطالنه أمامها))).

التحكيم  حكم  تأييد  يشمل  واحدًا  حكاًم  املختصة  املحكمة  تصدر  وقد 
فقد  تصحيحه،  وقرار  له  التفسريي  احلكم  مع  بتنفيذه  واألمر  النهائي 
املؤرخ  التحكيم  حكم  بتأييد  املظامل)))  ديوان  يف  االستئناف  حمكمة  قضت 
يف 8)/))/))))هـ، واألمر بتنفيذه بتفسريه وبقرار تصحيحه املؤرخ يف 
يف  صدر  ملا  متماًم  التصحيح  قرار  يف  جاء  ما  واعتربت  ))/)/))))هـ، 

حكم التحكيم وترسي عليه أحكامه.

التي  التحكيم  حكم  تصحيح  إجراءات  إجياز  يمكن  بيانه  سبق  ومما 
حّددها املنظم السعودي فيام ييل))):

تتوىل هيئة التحكيم التي أصدرت احلكم مهمة التصحيح؛ سواًء من . )
تلقاء نفسها، أو بناًء عىل طلب أحد اخلصوم.

م الطلب من املحكوم له، أو من املحكوم عليه.. ) يمكن أن ُيقدَّ

سمري  عن:  نقاًل  )/976/6)م.  جلسة   ،)(97(/(9( رقم  الطعن  التمييز،  دائرة   (((
بريوت،  احلقوقية،  احللبي  منشورات  العربية،  الدول  يف  التحكيم  قضايا  بايل،  فرنان 

الطبعة األوىل، اجلزء األول، 008)م، ص))).
))/8/))))هـ،  بتاريخ  جلسة  ))))هـ،  لعام   )(/((8( رقم  االستئناف  حكم   (((
حكم منشور يف جمموعة األحكام واملبادئ التجارية لعام ))))هـ، الصادرة من قضاء 

ديوان املظامل، املجلد األول، حتكيم، ص9)).
فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص)7).  (((
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ال يشرتط يف الطلب أي شكل خاص.. )
باحلضور . ) يكلف هذا األخري  أو  اآلخر،  الطرف  إىل  الطلب  يعلن  ال 

أمام هيئة التحكيم.
اهليئة من غري مرافعة؛ أي: دون سامع دفاع . ) يتم بقرار من  التصحيح 

أي من اخلصوم.
يصدر قرار التصحيح -كتابًة- من هيئة التحكيم.. 6
تاريخ صدور . 7 يومًا من  بالتصحيح خالل )))(  التَّحكيم  ُيبلَّغ طرفا 

القرار.

املطلب اخلامس: إجراءات إصدار األحكام اإلضافية:

أتاح املنظم السعودي لكلٍّ من طريف التحكيم التقدم بطلب إصدار حكم 
إذ  التحكيم؛  ميعاد  انتهاء  بعد  لو  النهائي حتى  للحكم  حتكيم إضايف الحق 
يطلبوا  أن  للخصومة-  املنهي  التحكيم  حكم  صدور  -بعد  لألطراف  أجاز 
خالل  تقديمها  سبق  التي  الطلبات  بشأن  إضايف  حكم  إصدار  اهليئة  من 
نظام  من   )(8( املادة  قررته  ما  وهذا  األصيل،  احلكم  وأغفلها  اإلجراءات 
من  لكلٍّ  »)-جيوز  أن:  عىل  تنصُّ  التي  )))))هـ()))  السعودي  التحكيم 
طريف التحكيم -ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم- أن يطلب من هيئة التحكيم 
خالل الثالثني يومًا التالية لتسلُّمه حكم التحكيم إصدار ُحكم حتكيم إضايفٍّ 

مسألة  عالج  قد  )))))هـ(  السعودي  الرشعية  املرافعات  نظام  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
عىل   )(7(( املادة  ت  نصَّ فقد  املوضوعية،  الطلبات  بعض  يف  احلكم  املحكمة  إغفال 
اآليت: »إذا أغفلت املحكمة احلكم يف بعض الطلبات املوضوعية املذكورة، فلصاحب 
لإلجراءات  وفًقا  أمامها  باحلضور  خصمه  تكلف  أن  املحكمة  من  يطلب  أن  الشأن 

املعتادة لنظر هذا الطلب واحلكم فيه«.
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إبالغ  التحكيم. وجيب  يف طلبات قدمت خالل اإلجراءات وأغفلها ُحكم 
ح يف ُحكم التحكيم هبذا الطلب قبل تقديمه  الطرف اآلخر عىل ُعنوانه املوضَّ
هليئة التحكيم. )-تصدر هيئة التحكيم حكمها خالل ستني يومًا من تاريخ 
تقديم الطلب، وجيوز هلا مدُّ هذا امليعاد ثالثني يومًا أخرى إذا رأت رضورة 

لذلك«))).

التحكيم  هيئة  من  اخلصوم  أحد  طلب  بأنه  اإلضايف  باحلكم  وُيقصد 
انتهاء  بعد  ولو  فيها  الفصل  أغفلت  طلبات  يف  إضايف  حتكيم  حكم  إصدار 
طلب  عىل  بناًء  اإلضايف  احلكم  إصدار  فيكون  وعليه  التحكيم،  ميعاد 
حكم  وأغفلها  التحكيم  إجراءات  خالل  قدمت  طلبات  يف  اخلصوم  أحد 
من  حكمها  يف  فيه  الفصل  أغفلت  فيام  تفصل  أن  للهيئة  وليس  التحكيم، 
من  األصيل  التحكيم  حكم  له  خيضع  ملا  احلكم  هذا  وخيضع  نفسها،  تلقاء 
حيث كيفية صدوره، وطريقة إعالنه، ودعوى بطالن وإجراءات تنفيذه))).

املادة  املرصي ))99)م( هي  التحكيم  قانون  املادة يف  نظري هذه  أن  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
)))( التي تنصُّ عىل: »)-جيوز لكلٍّ من طريف التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم 
أن يطلب من هيئة التحكيم خالل الثالثني يومًا التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار 
التحكيم،  حكم  وأغفلها  اإلجراءات  خالل  قدمت  طلبات  يف  إضايف  حتكيم  حكم 
التحكيم  هيئة  )-وتصدر  تقديمه.  قبل  اآلخر  الطرف  إىل  الطلب  هذا  إعالن  وجيب 
حكمها خالل ستني يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وجيوز هلا مد هذا امليعاد ثالثني يوما 
أخرى إذا رأت رضورة لذلك«، ونظريها كذلك املادة )))/)( من قانون األونسيرتال 
النموذجي للتحكيم التجاري الدويل ))98)م(، واملادة )9)( من قواعد األونسيرتال 

للتحكيم )بصيغتها املنقحة الصادرة عام 0)0)م(.
ص09).  سابق،  مرجع  التحكيم،  أصول  يف  املرجع  يونس،  مصطفى  حممود  انظر:   (((
الدولية،  التجارية  املنازعات  يف  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  الزعبي،  داود  وحممد 

مرجع سابق، ص)0).
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خطًأ  أو  سهوًا  أغفلت  قد  التحكيم  هيئة  تكون  أن  باإلغفال  ويقصد 
البت  بعدم  وذلك  كليًا،  إغفاالً  هلا  املقدمة  الطلبات  من  طلب  يف  الفصل 
الطلب،  بأطراف  العنرص  هذا  تعلق  سواًء  الطلب؛  عنارص  من  عنرص  يف 
بالنسبة  اهليئة  فيه  م طلب ضد طرفني ففصلت  ُقدِّ فإذا  أو بسببه،  أو بمحلِّه، 
م طلب استنادًا إىل عقد واحتياطيًا إىل التقادم، فرفضته  ألحدمها فقط، أو ُقدِّ
عقار  عىل  الطلب  انصبَّ  أو  التقادم،  مسألة  تنظر  ومل  للعقد  بالنسبة  اهليئة 
يوجد  األمثلة  هذه  كلِّ  ففي  الريع؛  طلب  يف  النظر  اهليئة  فأغفلت  وريعه، 

م إىل اهليئة يربر العودة إليها مرة أخرى))). إغفال لطلب ُقدِّ

يوجد  فال  املوضوعية،  الطلبات  الشأن  هذا  يف  بالطلبات  واملقصود 
بإجراءات  يتصل  ما  ذلك  يف  بام  إجرائي  بطلب  اإلغفال  تعلق  إذا  إغفال 
إذا  إغفال  يوجد  ال  كام  احلاسمة،  اليمني  حلف  طلب  باستثناء  اإلثبات 
أغفلت اهليئة الرد عىل إحدى حجج اخلصوم، أو عىل أي دفع أو دفاع ولو 
الرشعية  املرافعات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  عرفت  وقد  باملوضوع))).  تعلق 
بموضوع  تتعلق  التي  »الطلبات  بأهنا:  املوضوعية«  »الطلبات  السعودي))) 
النزاع أو بأصل احلق؛ كطلب إثبات امللكية، واالستحقاق يف الريع ونحوها، 

ويشمل ذلك ما إذا كان الطلب يف صحيفة الدعوى، أو كان عارضًا«.

الدويل  التجاري  للتحكيم  القاهرة اإلقليمي  ويف حكم صادر من مركز 
بتتبع  اهليئة  تلتزم  أن: »ال  بشأن طلب إصدار حكم إضايف نصَّ احلكم عىل 

فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص)7).  (((
فتحي وايل، املرجع السابق، ص76).  (((

 ،)(99((( رقم  العدل  وزير  معايل  بقرار  الصادرة  الالئحة  من   )(/(7(( املادة   (((
وتاريخ 9)/)/))))هـ.
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عي يف شتى مناحي دفاعه، والرد استقالالً عىل كلِّ قول أو حجة أثارها ما  املدَّ
دام أن قيام احلقيقة التي اقتنعت هبا اهليئة، وأوردت دليلها فيه الرد الضمني 

املسقط لكلِّ حجة خمالفة«))).

امُلغَفلة  بالطلبات  املقصود  دقيق-  -بشكل  السعودي  املنظم  د  حيدِّ ومل 
التي  السعودي )))))هـ(  التحكيم  نظام  من  املادة )8)(  بحكم  املشمولة 
حيق لكلٍّ من طريف التحكيم تقديم طلب بشأهنا هليئة التحكيم إلصدار حكم 
السعودي  املنظِّم  إيضاح  أمهية  الباحث  ويرى  فيها.  للفصل  إضايف  حتكيم 
ال  حتى  التحكيم  لنظام  التنفيذية  الالئحة  يف  امُلغَفلة  بالطلبات  املقصود 
كأن  قرره،  ملا  خمالف  بشكل  إضافية  أحكام  بإصدار  املنظِّم  سامح  ُيستغل 
موضوعية  طلبات  من  احلكم  فيه  فصل  ما  مناقشة  إعادة  إىل  الطلب  هيدف 
بقصد تعديل احلكم، أو احلكم يف طلب مل يطرح من قبل أمام هيئة التحكيم، 
أو العودة إىل طرح موضوع النزاع، أو بعض جوانبه من جديد؛ مما يؤدي إىل 

املساس بام قىض به احلكم.

املادة  بحكم  املشمولة  امُلغَفلة(  )الطلبات  بـ  املقصود  أن  الباحث  ويرى 
الرصحية  »الطلبات  هي:  )))))هـ(  السعودي  التحكيم  نظام  من   )(8(
واجلازمة التي تتعلق بموضوع النزاع املقدمة -خالل إجراءات هيئة التحكيم 
للفصل يف النزاع- من أحد طريف التحكيم ضمن طلباته اخلتامية، وأغفلت 

عن:  نقاًل  6)/9/)00)م.  جلسة  )00)م،  لسنة   )(0(( رقم  التحكيمية  القضية   (((
التحكيم  قضايا  من  املستنبطة  القانونية  املبادئ  ألهم  ملخص  فتحي،  مصطفى  حسني 
املنظورة حتت مظلة مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل، منشور يف جملة 
التحكيم العريب، الصادرة عن االحتاد العريب للتحكيم الدويل، القاهرة، العدد الثامن، 

أغسطس )00)م، ص)7).
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أو  بالرفض  فيها  تفصل  ومل  كليًا،  إغفاالً  فيها  الفصل  خطًأ  أو  سهوًا  اهليئة 
القبول«.

التحكيم قد أغفلت احلكم  التحكيم-إذا ثبت أن هيئة  ولكلٍّ من طريف 
بعد  حتى  التحكيم  إجراءات  خالل  إليها  قدمت  التي  الطلبات  بعض  يف 
حتكيم  حكم  إصدار  اهليئة  من  يطلب  أن  يف  احلقُّ  التحكيم-  موعد  انتهاء 
إليها  م  ُيقدَّ أن  وجيب  الطلبات،  من  فيه  الفصل  أغفلت  فيام  يفصل  إضايف 
طلب بذلك، فليس للهيئة أن تفصل فيام أغفلت الفصل فيه يف حكمها من 
هو  كام  نفسها  تلقاء  من  لذلك  التصدي  حق  هلا  خيوِّ مل  فالنصُّ  نفسها،  تلقاء 

احلال يف تصحيح األخطاء املادية))).

نظام  من   )(8( املادة  يف  الواردة  التحكيم«  طريف  من  »لكلٍّ  وعبارة: 
عىل  يقترص  ال  الطلب  تقديم  حق  أن  تعني  )))))هـ(  السعودي  التحكيم 
من أغفل احلكم الفصل يف طلبه؛ وإنام -أيضًا- ملن كان الطلب الذي ُأغفل 
تقديم دعوى  أن جمرد  ذلك  الطلب؛  األخري مصلحة يف  إليه، وهلذا  موجهًا 
برفض  التحكيم  هيئة  من  حكم  صدور  يف  احلق  له  ينشئ  عليه  املّدعى  ضد 
هذه الدعوى، ويرى جانب من الفقه أنه رغم عمومية نصِّ العبارة السابق 
عى عليه فيام أغفلت اهليئة الفصل  ذكرها فإنه جيب عدم قبول الطلب من املدَّ

فيه، إذا مل تكن له مصلحة يف الطلب))).

حكم  إصدار  طلب  تقديم  ميعاد  انقىض  إذا  أنه  الفقه  من  جانب  ويرى 
التحكيم  هيئة  من  يطلب  أن  يف  اخلصم  حق  يسقط  فإنه  اإلضايف  التحكيم 

ص76).  سابق،  مرجع  والتطبيق،  النظرية  يف  التحكيم  قانون  وايل،  فتحي  انظر:   (((
وحممود خمتار أمحد الربيري، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص)0).

فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص77).  (((
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ممتدًا،  زال  ما  التحكيم  ميعاد  كان  ولو  فيه،  الفصل  أغفلت  فيام  الفصل 
حكاًم  الطلب  هذا  مثل  عىل  بناًء  التحكيم  هيئة  من  يصدر  حكم  أي  ويكون 
باطاًل، عىل أنه يالحظ أن عدم قبول الطلب لرفعه بعد هذا امليعاد ال يتعلق 
بالنظام العام، فيجب عىل الطرف اآلخر الدفع به، وليس هليئة التحكيم أن 
أن  الفقه  من  آخر  جانب  يرى  بينام  نفسها)))؛  تلقاء  من  القبول  بعدم  تقيض 
كافة املواعيد املتعلقة بإصدار احلكم اإلضايف هي مواعيد تنظيمية ال يرتتب 
أي أثر عىل عدم مراعاهتا؛ ألن املنظِّم مل يرتب أي أثر عىل عدم التقيد بتلك 
املواعيد؛ مما يفهم منه أن هذه املواعيد تنظيمية ال يرتتب عىل خمالفتها سقوط 
األول  للرأي  الباحث  ويميل  اإلضايف))).  احلكم  إصدار  طلب  يف  احلق 
إذا  ملواعيد  املنظم  حتديد  من  الفائدة  فام  النظام،  ملقتىض  وموافقته  لوجاهته 

كان ال يرتتب أي أثر عىل فواهتا؟

بني  مواجهة  تشكيلها  بكامل  فيه  وتفصل  الطلب  التحكيم  هيئة  وتنظر 
جيوز  ال  كام  للحضور،  الطرفني  دعوة  دون  نظره  للهيئة  جيوز  فال  الطرفني، 
انعقاد هيئة  نظره من رئيس اهليئة وحده دون باقي أعضاء اهليئة، فإذا تعذر 
لألطراف  يمكن  فإنه  لديه؛  مانع  قيام  أو  أعضائها،  أحد  لوفاة  التحكيم 
االتفاق عىل تكملة هذه اهليئة، أو اختيار هيئة حتكيم جديدة، وذلك للفصل 
-عندئذ-  ويمكن  جديدة،  حتكيم  خصومة  يف  فيه  الفصل  احلكم  أغفل  فيام 
عن  األطراف  من  أي  امتنع  إذا  التحكيم  هيئة  لتكملة  القضاء  إىل  االلتجاء 

املحّكم))). اختيار 
ص79).  سابق،  مرجع  الدويل،  التجاري  التحكيم  الرشقاوي،  سمري  حممود  انظر:   (((

وفتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص78).
حممود خمتار أمحد الربيري، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص)0).  (((

فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص78).  (((
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ويالحظ أن جتاوز امليعاد الذي جيب عىل هيئة التحكيم إصدار حكمها 
الفصل فيه  التحكيم  الذي أغفلت هيئة  الشأن من رفع طلبه  فيه ال يمنع ذا 
نفس  إىل  أو  العامة،  للقواعد  وفقًا  النزاع  بنظر  أصاًل  املختصة  املحكمة  إىل 
هيئة التحكيم، أو هيئة حتكيم أخرى يف خصومة حتكيم جديدة إذا كان اتفاق 

التحكيم ما زال باقيًا))).

املنظِّم السعودي مسألة االختصاص يف نظر طلب إصدار  وإذ مل يعالج 
احلكم  أصدرت  التي  التحكيم  هيئة  انعقاد  تعذر  عند  إضايف  حتكيم  حكم 
يرى  آخر؛  سبب  ألي  أو  عجزه،  أو  أعضائها  أحد  وفاة  بسبب  األصيل 
التحكيم  هيئة  استكامل  عىل  التحكيم  طريف  اتفاق  عدم  حالة  -يف  الباحث 
املحكمة  إىل  اإلضايف  احلكم  إصدار  طلب  م  ُيقدَّ بأن  تشكيلها-  إعادة  أو 
كلِّ  يف  التحكيم  نظام  يف  عليها  املنصوص  النزاع،  بنظر  -أصاًل-  املختصة 
يف  ذلك  السعودي  املنظِّم  د  حيدِّ وأن  التحكيم،  هيئة  انعقاد  فيها  يتعذر  حالة 

التحكيم. لنظام  التنفيذية  الالئحة 

املوضوعية  الطلبات  أحد  يف  الفصل  ُمغِفاًل  التحكيم  حكم  صدر  وإذا 
املقدمة من اخلصوم خالل إجراءات التحكيم، فإنه جيوز ملن قدم هذا الطلب 
الطلب  يف  إضايف  حكم  إصدار  طلب  التحكيم-  ميعاد  انقضاء  بعد  -ولو 
الذي أغفلت اهليئة الفصل فيه، وال جيوز ملن أغفلت اهليئة الفصل يف طلب 
بسبب  احلكم  بطالن  يرفع دعوى  بأن  الطلب اإلضايف  يستعيض عن  أن  له 
هذا اإلغفال؛ فإغفال الفصل يف طلب ال ُيعدُّ حالة من حاالت بطالن حكم 

التحكيم التي حددها النظام حرصًا))).

فتحي وايل، املرجع السابق، ص79).  (((

فتحي وايل، املرجع السابق، ص)7).  (((
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أحوال  من  ُيعدُّ  ال  اإلغفال  بأن  القاهرة)))  استئناف  حمكمة  قضت  وقد 
املرصي  التحكيم  قانون  من   )((( املادة  يف  عليها  املنصوص  البطالن 
إذا  بأنه  ديب)))  استئناف  حمكمة  قضت  كام  احلرص.  سبيل  عىل  ))99)م())) 
ال  ذلك  فإن  موضوعي،  طلب  يف  الفصل  حكمهم  يف  املحّكمون  أغفل 
املشار  البطالن  حاالت  ضمن  دخوله  لعدم  حكمهم؛  لبطالن  سببًا  يكون 
إليها يف املادة )6))( من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت)))، وال يصلح 

-كذلك- سببًا للطعن فيه بطريق التمييز.

وقد عالج املنظِّم السعودي يف الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم))) مسألة 
اإلضافية؛  األحكام  من  النوع  هذا  عىل  يرسي  الذي  القانوين  النظام  حتديد 
التحكيم عىل  نظامًا يف شأن حكم  املنصوص عليها  إذ قرر رسيان األحكام 
حكم التحكيم اإلضايف عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم اإلضايف، 
التحكيم  الالئحة عىل اآليت: »ترسي عىل حكم  املادة )6)( من  ت  فقد نصَّ
ما  عدا  التحكيم  حكم  شأن  يف  نظامًا  عليها  املنصوص  األحكام  اإلضايف 

الدائرة ))9( جتاري، القضية رقم )6)/0))/ق/حتكيم(، بتاريخ ))/))/)00)م.   (((
نقاًل عن: فتحي وايل، املرجع السابق، ص)7)، اهلامش ))(.

َتُعدُّ اإلغفال من  التي ال  السعودي )))))هـ(  التحكيم  نظام  املادة )0)( من  متاثلها   (((
أحوال البطالن املنصوص عليها يف هذه املادة عىل سبيل احلرص.

الطعن رقم )7))( لسنة 999)م، حقوق، بتاريخ ))/)/000)م. نقاًل عن: سمري   (((
فرنان بايل، قضايا التحكيم يف الدول العربية، مرجع سابق، ص99).

تعد اإلغفال من  التي ال  السعودي )))))هـ(  التحكيم  نظام  املادة )0)( من  متاثلها   (((
أحوال البطالن املنصوص عليها يف هذه املادة عىل سبيل احلرص.

الصادرة بموجب قرار جملس الوزراء رقم ))))( وتاريخ 6)/8/8)))هـ.  (((



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
418

اإلجراءات النظامية إلصدار حكم التحكيم

للمنظِّم  حُيمد  األمر  وهذا  اإلضايف«))).  التحكيم  حكم  إصدار  بمدة  يتعلق 
الرغم من عدم  أنه عىل  يرون  إذ  الفقه؛  السعودي، ويوافق رأي جانب من 
حكم  هو  اإلضايف  احلكم  وألن  القوانني)))،  بعض  يف  نظامي  نص  وجود 
حكم  عىل  السارية  األحكام  كافة  اإلضايف  احلكم  عىل  ترسي  فإنه  حتكيم؛ 
التحكيم األصيل املنهي للخصومة من ناحية رضورة توافر الرشوط الشكلية 
عليه،  والتوقيع  احلكم،  تسبيب  حيث  ومن  احلكم،  إصدار  يف  واملوضوعية 
البطالن  دعوى  ورفع  بتنفيذه،  لألمر  بالنسبة  وكذلك  وإيداعه،  وإعالنه، 
بشأنه، كام متتد حجية حكم التحكيم لتشمل احلكم اإلضايف أيضًا))). وتأكيدًا 
هلذا الرأي ويف السياق نفسه؛ ولكن يف قياس خمتلف يرى جانب آخر من الفقه 
التفسريية  لألحكام  النظامي  النص  ده  حدَّ الذي  املبدأ  ذات  إعامل  يتعني  أنه 

جتدر اإلشارة إىل أن ما قرره املنظم السعودي من عدِّ رسيان األحكام املنصوص عليها   (((
 ((/((( املادة  مع  يتفق  اإلضايف  التحكيم  حكم  عىل  التحكيم  حكم  شأن  يف  نظامًا 
تنصُّ  التي  ))98)م(  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  قانون  من 
قرار  وعىل  وتفسريه،  التحكيم  قرار  تصحيح  عىل   (( املادة  أحكام  »ترسي  أن:  عىل 
التحكيم اإلضايف«، وتتضمن املادة )))( من قانون األونسيرتال شكل قرار التحكيم 
وحمتوياته. وكذلك يتفق مع املادة )9)/)( من قواعد األونسيرتال للتحكيم )بصيغتها 
املنقحة الصادرة عام 0)0)م( التي تنصُّ عىل: »يف حال إصدار قرار حتكيم، أو قرار 
حتكيم إضايف من هذا القبيل ترسي أحكاُم الفقرات ) إىل 6 من املادة ))«، وتتضمن 

املادة )))( من قواعد األونسيرتال شكل قرار التحكيم وأثره.
مل يتضمن قانون التحكيم املرصي ))99)م( حتديدًا للنظام القانوين الذي يرسي عىل   (((

أحكام التحكيم اإلضافية.
انظر: نارص بن غنيم الزيد، الوجيز يف رشح نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية،   (((
مرجع  والتطبيق،  النظرية  يف  التحكيم  قانون  وايل،  وفتحي  ص))).  سابق،  مرجع 
سابق، ص79). وحممود خمتار أمحد الربيري، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، 

ص)0).
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أحكامه))) عىل  عليها  ه وترسي  تفرسِّ الذي  التحكيم  مة حلكم  ُمتمِّ ُتعد  بأهنا 
عىل  يرسي  الذي  القانوين  للنظام  ختضع  فهي  ثم  ومن  اإلضافية،  األحكام 

أحكام التحكيم بصفة عامة، ويمكن -أيضًا- الطعن عليها بالبطالن))).

وُيعدُّ حكم التحكيم اإلضايف مستقاًل عن احلكم األصيل امُلنهي خلصومة 
ضد  املرفوعة  البطالن  دعوى  اإلضايف  احلكم  عىل  يرسي  وال  التحكيم، 
احلكم األصيل أو العكس ما مل تقبل املحكمة ضم طلبات البطالن))). ومتتد 
حجية حكم التحكيم إىل األحكام اإلضافية التي تصدر بناًء عىل طلب أحد 
امُلنهي للخصومة  األطراف متى كانت هيئة التحكيم قد أغفلت بعد احلكم 
يف املوضوع طلبات موضوعية؛ سواًء أكانت أصلية، أو احتياطية، أو تبعية، 

أو مقابلة))).

عىل  تنصُّ  التي  )))))هـ(،  السعودي  التحكيم  نظام  من   )(/(6( للامدة  وفقًا   (((
عليه  وترسي  يفرسه  الذي  التحكيم  حلكم  متماًم  بالتفسري  الصادر  احلكم  »ُيعدُّ  أن: 
من   )(/(9( املادة  ت  نصَّ فقد  نفسه،  باالجتاه  املرصي  املقنن  أخذ  وكذلك  أحكامه«. 
متماًم  بالتفسري  الصادر  احلكم  ُيعدُّ   « اآليت:  عىل  ))99)م(  املرصي  التحكيم  قانون 

حلكم التحكيم الذي يفرسه وترسي عليه أحكامه«.
الدويل،  التجاري  التحكيم  يف  العامة  النظرية  يف  املوجز  احلداد،  السيد  حفيظة  انظر:   (((
داود  وحممد  ص7)).  0)0)م،  طبعة،  بدون  بريوت،  احلقوقية،  احللبي  منشورات 
سابق،  مرجع  الدولية،  التجارية  املنازعات  يف  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  الزعبي، 
الدويل،  التجاري  التحكيمي  القرار  بطالن  العنزي،  العزيز  عبد  وممدوح  ص)0). 

منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، 006)م، ص69.
للمؤمتر  مقدم  بحث  وأثرها،  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  احلسني،  شحادة  حسني   (((
بن  حممد  اإلمام  جامعة  للقضاء،  العايل  املعهد  يف  املنعقد  والتحكيم،  للقضاء  الدويل 
املجلد  للمؤمتر،  العلمي  السجل  8)-9)/))/6)))هـ،  يومي  اإلسالمية،  سعود 

األول، ص806.
جملة  يف  منشور  بحث  التنفيذية،  وقوته  وحجيته  التحكيم  حكم  الزيادي،  إسامعيل   (((

التحكيم العاملية، بريوت، العدد )))(، السنة الرابعة، يناير ))0)م، ص))).
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ومما سبق بيانه يمكن إجياز الرشوط واإلجراءات الالزمة إلصدار حكم 
التحكيم اإلضايف التي حددها املنظم السعودي يف املسائل اآلتية))):

أن اإلغفال يكون يف الطلبات املوضوعية الرصحية واجلازمة.. )

أن اإلغفال ال يكون يف الطلبات اإلجرائية.. )

أن اإلغفال ال يكون إال يف الطلبات اخلتامية.. )

يستوي أن يكون الطلب املغفل أصليًا أو احتياطيًا.. )

ال ُيقَبل طلب احلكم اإلضايف إذا كان بقصد إعادة النظر يف الدعوى.. )

ال جيوز هليئة التحكيم التصدي من تلقاء نفسها للطلب؛ بل جيب أن . 6
يطلب أحد األطراف ذلك.

الطلب . 7 بام يطلبه مقدم  التحكيم يف طلب احلكم اإلضايف  تتقيد هيئة 
وال تتجاوزه؛ ملا فيه من جتاوز الختصاصها.

التحكيم، . 8 هيئة  إىل  تقديمه  قبل  بالطلب  اآلخر  الطرف  إعالن  جيب 
عىل أنه ال يوجد ما يمنع من تقديم الطلب -أوالً- إىل اهليئة ثم إعالنه بعد 
ذلك؛ سواًء من الطالب، أو من هيئة التحكيم، أو من مركز التحكيم الذي 
بمبدأ  ُيعدُّ إخالالً  التحكيم، وعدم إعالن الطرف اآلخر بالطلب  جيري فيه 

املواجهة وحق الدفاع، وال يلزم أن يكون اإلعالن بشكل رسمي.

أن . 9 عىل  خاص  شكل  دون  -كتابة-  التحكيم  هيئة  إىل  الطلب  يقدم 
يتضمن البيانات الالزمة لتحقيق الغرض منه.

انظر: نارص بن غنيم الزيد، الوجيز يف رشح نظام التحكيم يف اململكة العربية السعودية،   (((
مرجع  والتطبيق،  النظرية  يف  التحكيم  قانون  وايل،  وفتحي  ص))).  سابق،  مرجع 

سابق، ص77).
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تصدر هيئة التحكيم حكمها -كتابة- خالل )60( يومًا من تاريخ . 0)
الطلب. تقديم 

كاملة، . )) حتكيم  بإجراءات  فيه  وتفصل  الطلب  التحكيم  هيئة  تنظر 
وهي بكامل تشكيلها مواجهة بني اخلصوم.

مرة . )) أخرى  يومًا  ثالثني  يومًا  الستني  ميعاد  مدُّ  التحكيم  هليئة  جيوز 
واحدة فقط، وأن ُتصِدر قرار مدِّ امليعاد قبل انقضاء امليعاد األصيل إذا رأت 

اهليئة أن هناك رضورة تستدعي ذلك.

ويشري الباحث إىل رضورة التفرقة وعدم اخللط بني األحكام الوقتية التي 
التحكيم؛  بعد  تصدر  التي  اإلضافية  األحكام  وبني  التحكيم،  أثناء  تصدر 
املنهي  احلكم  إصدار  قبل  تصدر  أن  جيب  الوقتية  األحكام  أن  فاألصل 
يتفق  مل  ما  نفسها  تلقاء  من  تصدرها  أن  التحكيم  هليئة  جيوز  كام  للخصومة، 
طرفا التحكيم عىل غري ذلك؛ أما احلكم اإلضايف فيصدر بعد صدور احلكم 
الثالثني  الطرفني خالل  أحد  الطلب من  يقدم  أن  للخصومة، وجيب  املنهي 
يومًا التالية لتسلم حكم التحكيم، وال جيوز هليئة التحكيم أن تفصل فيه من 

نفسها. تلقاء 



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
422

اإلجراءات النظامية إلصدار حكم التحكيم

اخلامتة
»اإلجراءات  البحث:  هذا  موضوع  وحتليل  مناقشة  من  االنتهاء  بعد 
النظامية إلصدار حكم التحكيم« ظهر جليًا أمهية العناية بإجراءات إصدار 
حكم التحكيم، ومكانة ذلك ضمن مراحل العملية التحكيمية؛ إذ إن حكم 
جلوئهام  من  النزاع  لطريف  املرجوة  الثمرة  هو  للخصومة  املنهي  التحكيم 
للتحكيم، ولذلك فإن احلاجة ال تزال قائمة للتأكيد عىل أمهية صدور حكم 
التحكيم  نظام  يف  السعودي  املنظِّم  وضعها  التي  لإلجراءات  وفقًا  التحكيم 
)))))هـ( بام يضمن خلوَّ احلكم من القصور الذي قد يؤدي إىل أن حتكم 

املحكمة املختصة بقبول دعوى بطالنه.
وفقًا  التحكيم  حكم  صدور  أمهية  عىل  البحث  هذا  يف  التأكيد  إنَّ 
)))))هـ(  السعودي  التحكيم  نظام  دها  حدَّ التي  النظامية  لإلجراءات 
استوجب مناقشة وحتليل إجراءات إصدار حكم التحكيم املنهي للخصومة، 

وكذلك إجراءات إصدار أحكام التحكيم غري املنهية للخصومة.
املنهي  التحكيم  احلكم  إصدار  إلجراءات  والتحليل  املناقشة  تلك  إن 
اتضح  للخصومة،  املنهية  غري  األحكام  إصدار  وإلجراءات  للخصومة، 
يف  السعودي  املنظِّم  سلكها  التي  اإلجيابية  اجلوانب  من  عدد  نتيجتها  من 
ضبط إجراءات صدور حكم التحكيم، وذلك يف إطار سعيه خلروج حكم 
-أيضًا-  اتضح  أنه  إال  النزاع،  طرفا  يرجوها  التي  للعدالة  حمققًا  التحكيم 
التحسني  تتطلب  التي  التنظيمية  اجلوانب  وبعض  القانونية،  الثغرات  بعض 
التحكيم -هبدف احلد من تعرضه  والتطوير لضبط إجراءات صدور حكم 
ملعاجلتها،  السعودي  املنظِّم  من  تدخاًل  تتطلب  التي  البطالن-  دعوى  لرفع 

وسد تلك الثغرات القانونية.
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لُت إىل النتائج  ويف ضوء ما جرت مناقشته وحتليله يف هذا البحث توصَّ
والتوصيات اآلتية:

أولً: النتائج:

د املنظِّم السعودي املكان أو الزمان الذي تكون فيه املداولة، كام . ) مل حيدِّ
لتقدير  ذلك  تكون رسية- وترك  أن  معينة إلجرائها -سوى  مل حيدد طريقة 

هيئة التحكيم، أو اتفاق طريف النزاع.

د املنظِّم السعودي جزاًء معينًا يوقع عىل من ينرش حكم التحكيم . ) مل حيدِّ
دون موافقة طريف التحكيم، ومن ثم فإن ملن أصابه الرضر الرجوع بدعوى 

التعويض عىل من نرش احلكم، وعىل من تسبَّب يف نرشه.

هيئة . ) تصدرها  التي  األحكام  مجيع  يشمل  التحكيم  حكم  إيداع  أن 
املنهي  التحكيمي  احلكم  بإيداع  يتعلق  وال  النزاع،  فصلها يف  أثناء  التحكيم 
بتنفيذها؛  األمر  ُيطَلب  التي  األحكام  مجيع  إىل  يمتد  وإنام  فقط؛  للخصومة 
)احلكم  منه  جزء  يف  أو  كله،  النزاع  موضوع  يف  فاصاًل  حكاًم  كان  سواًء 
املنهي  احلكم  صدور  قبل  صدر  )مستعجاًل(  وقتيًا  حكاًم  كان  أو  اجلزئي(، 
تتطلب  التي  التحكيم  أحكام  بني  للتفريق  غ  مسوِّ وجود  لعدم  للخصومة 

بالتنفيذ. األمر 

أن عدم إيداع حكم التحكيم لدى املحكمة املختصة، أو إيداعه لدى . )
أثر له عىل احلكم، وال  امليعاد املحدد، ال  إيداعه بعد  أو  حمكمة غري خمتصة، 
يرتتب عليه أي بطالن للحكم؛ ألن املقصود بامليعاد رعاية مصلحة املحكوم 
لصاحله، وألن اإليداع إجراء الحق عىل صدور احلكم ال يؤدي عدم القيام 

به إىل بطالن احلكم الصادر قبله.
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منطوق . ) كان  إذا  ما  بتقدير  املختصة  اجلهة  السعودي  املنظِّم  حيدد  مل 
من  االستنتاج  ويمكن  ال،  أم  إهبام  أو  غموض  عىل  ينطوي  التحكيم  حكم 
الذين  هم  اخلصوم  أن  )))))هـ(  التحكيم  نظام  من   )(6( املادة  نصِّ 
الفيصل،  هو  التحكيم  هيئة  وتقدير  غموض،  عىل  احلكم  احتواء  يقدرون 
بحيث يكون هناك غموض إذا قبلت اهليئة الطلب، وأزالت الغموض؛ بينام 

ُيعدُّ رفض اهليئة للطلب قرينة عىل خلّو احلكم من هذا الغموض.
التحكيم؛ . 6 تفسري حكم  طلب  حالة رفض  السعودي  املنظِّم  يعالج  مل 

بينام أجاز الطعن عىل احلكم الصادر بالتفسري.
السعودي . 7 التحكيم  نظام  بموجب  املحددة  يومًا  الثالثني  ميعاد  أن 

إضايف  حكم  إصدار  طلب  لتقديم  أو  التحكيم،  حكم  تفسري  طلب  لتقديم 
يمثل ميعاد سقوط يرتتب عىل انقضائه سقوط احلق يف طلب التفسري، أو يف 

طلب إصدار حكم إضايف.
تفسري . 8 طلب  نظر  يف  االختصاص  مسألة  السعودي  املنظِّم  يعالج  مل 

انقضاء  عند  إضايف  حتكيم  حكم  إصدار  طلب  نظر  يف  أو  التحكيم،  حكم 
ميعاد الثالثني يومًا التي حددها نظام التحكيم لتقديم الطلب، أو عند تعذر 
انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت احلكم األصيل؛ بسبب وفاة أحد أعضاء 

اهليئة، أو فقد أهليته، أو عجزه، أو ألي سبب آخر.
خالهلا . 9 م  ُيقدَّ أن  يلزم  التي  املدة  أو  الوقت  السعودي  املنظِّم  حيّدد  مل 

أي  يف  يكون  أن  يمكن  تقديمه  فإن  لذلك  التحكيم،  حكم  تصحيح  طلب 
وقت بعد صدور حكم التحكيم ما دام األمر بتنفيذ احلكم مل حيدث.

د املنظِّم السعودي املقصود بعبارة: »أخطاء مادية بحتة كتابية . 0) مل حيدِّ
أو حسابية« الواردة يف املادة )7)( من نظام التحكيم )))))هـ(.



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
425

اإلجراءات النظامية إلصدار حكم التحكيم

مل يعالج املنظِّم السعودي مسألة االختصاص يف نظر طلب تصحيح . ))
حكم التحكيم عند تعذر انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت احلكم األصيل؛ 

بسبب وفاة أحد أعضائها، أو فقد أهليته، أو عجزه؛ أو ألي سبب آخر.

د املنظم السعودي -بشكل دقيق- املقصود بالطلبات امُلغَفلة . )) مل حيدِّ
التي  السعودي )))))هـ(  التحكيم  نظام  من  املادة )8)(  بحكم  املشمولة 
حيق لكلٍّ من طريف التحكيم تقديم طلب بشأهنا هليئة التحكيم إلصدار حكم 

حتكيم إضايف للفصل فيها.

التوصيات: ثانيًا: 

أمهية السامح بنرش أحكام التحكيم دون ذكر أسامء األطراف؛ وذلك . )
هبدف مجع االجتهادات يف جمال التحكيم، واالستفادة منها كمبادئ قانونية 
وتعزز  العلمي،  البحث  تساعد  جتارب  وتكوين  التحكيم،  قضاء  ُيطبقها 
هذا  السعودي  املنظِّم  يتبنى  أن  الباحث  ويقرتح  التحكيم.  عملية  مرشوعية 
االجتاه من خالل إضافة مادة جتيز ذلك يف الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم.

نظر . ) يف  االختصاص  أن  التحكيم  لنظام  التنفيذية  الالئحة  تضمني 
طلب تفسري حكم التحكيم، أو يف نظر طلب إصدار حكم حتكيم إضايف - 
التي أصدرت احلكم األصيل،  انعقاد هيئة التحكيم  يف كلِّ حالة يتعذر فيها 
الطلب،  تقديم  ميعاد  فيها  ينقيض  أو  للتحكيم،  املقرر  امليعاد  فيها  ينقيض  أو 
ملحكمة  ينعقد  املختصة-  املحكمة  لدى  أودع  قد  التحكيم  حكم  كان  أو 
االستئناف امُلختصة -أصاًل- بنظر النزاع املنصوص عليها يف املادة )8/)) 
التحكيم عىل استكامل  اتفاق طريف  التحكيم، وذلك يف حالة عدم  من نظام 

هيئة التحكيم، أو إعادة تشكيلها.
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لتقديم . ) أو  التفسري،  لتقديم طلب  املحددة  يومًا  الثالثني  تقليص مدة 
التحكيم(،  حكم  استالم  تاريخ  من  تبدأ  )التي  إضايف،  حكم  إصدار  طلب 
وكذلك تقليص مدة الثالثني يومًا األخرى املحددة لصدور حكم التفسري، 
يومًا،  عرش  مخسة  إىل  التحكيم(  هليئة  الطلب  تقديم  تاريخ  من  تبدأ  )التي 
وذلك ألهنا مدد طويلة، فال حيتاج األمر إىل شهر الكتشاف أحد األطراف 
أن هناك غموضًا يف احلكم، أو أن هناك طلبًا موضوعيًا أغفلته اهليئة، كام ال 
منطوق  عن  الغموض  إلزالة  آخر  شهر  مدة  التحكيم  هيئة  من  األمر  حيتاج 
ينبغي  إذ  البالد؛  خارج  جيري  حتكيم  يف  احلكم  صدور  حالة  يف  إال  احلكم 
لة  أن ُيؤخذ يف االعتبار أن هيئة التحكيم -سواًء كانت حمّكاًم فردًا، أو مشكَّ
من عدد من األشخاص- هي بمثابة جهاز مؤقت حدد النظام مدة النتهاء 
-أيضًا-  ينبغي  كام  العادي،  القضاء  حماكم  مثل  دائاًم  مرفقًا  وليست  مهمته، 
أن يؤخذ يف االعتبار اهلدف الرئيس من اللجوء للتحكيم باقتضاء الرسعة، 

واختصار اإلجراءات، وإهناء اخلصومة القائمة بأرسع وقت ممكن.

( . ((8( املادة  بحكم  -املشمولة  امُلغَفلة(  )الطلبات  بـ  املقصود  إيضاح 
لنظام  التنفيذية  الالئحة  يف  )))))هـ(-  السعودي  التحكيم  نظام  من 
النزاع،  بموضوع  تتعلق  التي  واجلازمة  الرصحية  »الطلبات  بأهنا:  التحكيم 
أحد طريف  من  النزاع-  للفصل يف  التحكيم  هيئة  إجراءات  املقدمة -خالل 
فيها  الفصل  خطًأ  أو  سهوًا  اهليئة  وأغفلت  اخلتامية،  طلباته  ضمن  التحكيم 
ُيستغل  ال  حتى  وذلك  القبول«؛  أو  بالرفض  فيها  تفصل  ومل  كليًا،  إغفاالً 
قرره، كأن  ملا  بإصدار أحكام إضافية بشكل خمالف  السعودي  املنظِّم  سامح 
هيدف الطلب إىل إعادة مناقشة ما فصل فيه احلكم من طلبات موضوعية، أو 
العودة إىل طرح بعض جوانب النزاع من جديد، أو احلكم يف طلب مل يطرح 
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من قبل أمام هيئة التحكيم؛ مما يؤدي إىل املساس بام قىض به احلكم، وإطالة 
أمد النزاع.

طلب . ) لتقديم  موعدًا  التحكيم  لنظام  التنفيذية  الالئحة  د  حتدَّ أن 
تصحيح ما يقع يف حكم التحكيم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

حتديد املقصود بعبارة: »أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية« -الواردة . 6
لنظام  التنفيذية  الالئحة  -يف  )))))هـ(  التحكيم  نظام  من   )(7( املادة  يف 
تأثري  التعبري عن مراده، وال  املحّكم يف  يرتكبه  الذي  بأهنا: »اخلطأ  التحكيم 
التقدير«،  التفكري أو  إليه احلكم يف قضائه، وليس اخلطأ يف  انتهى  له عىل ما 

بحيث ال يرتك تقدير مفهوم األخطاء الجتهادات املحّكمني.

نظر . 7 يف  االختصاص  أن  التحكيم  لنظام  التنفيذية  الالئحة  تضمني 
طلب تصحيح حكم التحكيم -يف كلِّ حالة يتعذر فيها انعقاد هيئة التحكيم 
فقد  أو  أعضائها،  أحد  وفاة  بسبب  التصحيح؛  حمل  احلكم  أصدرت  التي 
امُلختصة  االستئناف  ملحكمة  ينعقد  آخر-  سبب  ألي  أو  عجزه،  أو  أهليته، 
التحكيم،  نظام  املادة )8/)( من  املنصوص عليها يف  النزاع  بنظر  -أصاًل- 
أو  التحكيم،  هيئة  استكامل  عىل  التحكيم  طريف  اتفاق  عدم  حالة  يف  وذلك 

تشكيلها. إعادة 
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املراجع
أولً: كتب املعاجم:

جريار كورنو، معجم املصطلحات القانونية، ترمجة: منصور القايض، املؤسسة . )
اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، ج)، 998)م.

بدون . ) الرياض،  نارش،  بدون  القانونية،  املصطلحات  وليد حممد شرية، معجم 
طبعة، 7)))هـ.

ثانيًا: كتب القانون:
والتوزيع، . ) للنرش  الثقافة  دار  التحكيم،  إبراهيم رضوان اجلغبري، بطالن حكم 

عامن، األردن، الطبعة األوىل، 009)م.
اجلامعية، . ) املطبوعات  دار  واإلجباري،  االختياري  التحكيم  الوفا،  أبو  أمحد 

اإلسكندرية، الطبعة الثانية، 007)م.
املعارف، . ) منشأة  املرافعات،  قانون  يف  األحكام  نظرية  الوفا،  أبو  أمحد 

اإلسكندرية، الطبعة السادسة، بدون تاريخ.
التحكيم طبقًا للقانون رقم 7) لسنة )99)م . ) أمحد السيد صاوي، الوجيز يف 

املجد،  أبو  مراد  مطبعة  الدولية،  التحكيم  وأنظمة  القضاء  أحكام  ضوء  عىل 
الطبعة الرابعة، ))0)م.

التحكيم املرصي والعريب والدويل، . ) العام يف  املرجع  الصادق،  أمحد حممد عبد 
دار القانون لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة السابعة، ))0)م.

آمال الفزايري، املداولة القضائية: دراسة تأصيلية مقارنة بني النظام القضائي . 6
اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  واإليطايل،  والفرنيس،  والسعودي،  املرصي، 

الطبعة األوىل، 990)م.
حسن محاد محيد احلامد، العالنية يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية العراقي، . 7

منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، ))0)م.
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كلية . 8 السعودية،  العربية  اململكة  التجاري يف  التحكيم  حسني شحادة احلسني، 
احلقوق، جامعة دار العلوم، الرياض، الطبعة األوىل، ))0)م.

الدويل، . 9 التجاري  التحكيم  يف  العامة  النظرية  يف  املوجز  احلداد،  السيد  حفيظة 
منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، بدون طبعة، 0)0)م.

والتوزيع، . 0) للنرش  الثقافة  دار  العربية،  القوانني  يف  التحكيم  حداد،  أمحد  محزة 
عامن، األردن، الطبعة الثالثة، ))0)م.

الرشوق، . )) دار  الدويل،  التجاري  التحكيم  موسوعة  القايض،  حممد  خالد 
القاهرة، الطبعة األوىل، )00)م.

خالد منصور إسامعيل، تسبيب أحكام التحكيم التجاري، دراسة معمقة وفق . ))
مكتبة  الدويل،  التحكيم  وأحكام  الدولية  واالتفاقيات  الوطنية  الترشيعات 

القانون واالقتصاد، الرياض، الطبعة األوىل، ))0)م.
والقانون، . )) الرشيعة  بني  ما  الدويل  التجاري  التحكيم  السبعاوي،  حممد  زياد 

املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة األوىل، ))0)م.
احللبي . )) منشورات  العربية،  الدول  يف  التحكيم  قضايا  بايل،  فرنان  سمري 

احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، اجلزء األول، 008)م.
عبد احلميد األحدب، موسوعة التحكيم: التحكيم يف البلدان العربية، الكتاب . ))

األول، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، الطبعة الثالثة، 008)م.
عامر عباس احلسيني، منهج البحث القانوين: أصول إعداد البحوث والرسائل . 6)

العلمية، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، ))0)م.
عيد مسعود اجلهني، الوجيز يف رشح نظام التحكيم السعودي، مطبعة الوطنية . 7)

املتحدة للتوزيع، الطبعة األوىل، )98)م.
فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، منشأة املعارف، اإلسكندرية، . 8)

الطبعة األوىل، 007)م.
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عقود . 9) منازعات  لتسوية  القانوين  التنظيم  العتيبي،  ملفخ  بن  بجاد  بن  فهد 
الدراسات  مركز  ))))هـ،  السعودي  التحكيم  لنظام  وفقًا  التكنولوجيا  نقل 

العربية للنرش والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، ))0)م.
فؤاد حممد أبو طالب، مدى حجية حكم التحكيم الدويل وفقًا ألحكام القانون . 0)

الدويل العام، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، ))0)م.
فيصل بن منصور الفاضل، الوسيط يف قانون التحكيم السعودي، دار الكتاب . ))

اجلامعي للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، 9)))هـ.
اإلدارة . )) معهد  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  البجاد،  نارص  بن  حممد 

العامة، الرياض، بدون طبعة، 0)))هـ.
التجارية . )) املنازعات  يف  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  الزعبي،  داود  حممد 

الدولية، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، األردن، الطبعة األوىل، ))0)م.
اجلامعة . )) دار  العربية،  والدول  التحكيم يف مرص  حممد عيل سكيكر، ترشيعات 

اجلديدة، اإلسكندرية، بدون طبعة، 007)م.
العربية، . )) النهضة  دار  الدويل،  التجاري  التحكيم  الرشقاوي،  سمري  حممود 

القاهرة، بدون طبعة، ))0)م.
العربية، . 6) النهضة  دار  الدويل،  التجاري  التحكيم  الربيري،  أمحد  خمتار  حممود 

القاهرة، الطبعة الرابعة، ))0)م.
العربية، . 7) النهضة  دار  التحكيم،  أصول  يف  املرجع  يونس،  مصطفى  حممود 

القاهرة، بدون طبعة، 009)م.
الدويل، . 8) التجاري  التحكيمي  القرار  بطالن  العنزي،  العزيز  عبد  ممدوح 

منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، الطبعة األوىل، 006)م.
خصومة . 9) يف  اإلثبات  يف  املحكم  وسلطات  التزامات  املناصري،  يوسف  منري 

عامن،  والتوزيع،  للنرش  الدولية  العلمية  الدار  الدويل،  التجاري  التحكيم 
األردن، الطبعة األوىل، 6)0)م.
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العربية . 0) اململكة  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز  الزيد،  غنيم  بن  نارص 
والتوزيع،  للنرش  الصميعي  دار  ))))هـ-))0)م،  عام  الصادر  السعودية 

الرياض، الطبعة األوىل، 7)0)م.
الدويل، . )) التجاري  التحكيم  يف  للمحكم  القانوين  املركز  الرشمان،  حممد  نارص 

مركز الدراسات العربية للنرش والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، ))0)م.

ثالثًا: الرسائل العلمية والبحوث:
دورة . ) يف  مقدم  بحث  التحكيم،  حكم  تعديل  النمر،  العل  أبو  عيل  العل  أبو 

من  الفرتة  خالل  شمس  عني  حقوق  حتكيم  مركز  نظمها  التي  املحّكم  إعداد 
7-))/)/)00)م.

يف . ) منشور  بحث  التنفيذية،  وقوته  وحجيته  التحكيم  حكم  الزيادي،  إسامعيل 
جملة التحكيم العاملية، بريوت، العدد )))(، السنة الرابعة، يناير ))0)م.

برهان أمر اهلل، حكم التحكيم، بحث منشور يف جملة التحكيم العلمية، بريوت، . )
العدد )))(، السنة السادسة، يناير ))0)م.

حسني شحادة احلسني، دعوى بطالن حكم التحكيم وآثارها، بحث مقدم خالل . )
8)-9)/))/6)))هـ،  يومي  املنعقد  والتحكيم،  للقضاء  الدويل  املؤمتر 
السجل  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  للقضاء،  العايل  املعهد 

العلمي للمؤمتر، املجلد األول.
قضايا . ) من  املستنبطة  القانونية  املبادئ  ألهم  ملخص  فتحي،  مصطفى  حسني 

التجاري  للتحكيم  اإلقليمي  القاهرة  مركز  مظلة  حتت  املنظورة  التحكيم 
العريب  االحتاد  عن  الصادرة  العريب،  التحكيم  جملة  يف  منشور  بحث  الدويل، 

للتحكيم الدويل، القاهرة، العدد الثامن، أغسطس )00)م.
يف . 6 واختصاصها  التحكيم  هيئة  سلطة  الباز،  أمحد  وعباس  عبادي،  عمر  سونا 

»اليونسرتال«،  النموذجي  والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  التحكيم  إجراءات 
بحث منشور يف املجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )))(، ع ))(، 

7)))هـ/6)0)م.
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يف . 7 دراسة  والبطالن،  القبول  بني  التحكيم  حكم  اللطيف،  عبد  رأفت  شعبان 
لعام   )((( رقم  اإلمارات  لدولة  االحتادي  املدنية  اإلجراءات  قانون  أحكام 
جملة  يف  منشور  بحث  )00)م،  لسنة   )(0( رقم  بالقانون  واملعدل  )99)م، 

التحكيم العاملية، بريوت، العدد )7)(، السنة السابعة، يوليو ))0)م.
طبقًا . 8 التحكيم  حلكم  والشكلية  املوضوعية  الرشوط  الورفيل،  إبراهيم  حممد 

التحكيم  جملة  يف  منشور  بحث  الليبي،  والتجارية  املدنية  املرافعات  لقانون 
العاملية، بريوت، العدد اخلامس، السنة الثانية، يناير 0)0)م.

جملة . 9 يف  منشور  بحث  العربية،  القوانني  يف  التحكيم  حكم  العوا،  سليم  حممد 
التحكيم العريب، الصادرة عن االحتاد العريب للتحكيم الدويل، القاهرة، العدد 

الثامن، أغسطس )00)م.
السوداين . 0) القانون  التحكيم يف  لنظام  حممد عثامن خلف اهلل، املالمح األساسية 

االحتاد  عن  الصادرة  العريب  التحكيم  جملة  يف  منشور  بحث  )00)م،  اجلديد 
العريب للتحكيم الدويل، القاهرة، العدد العارش، سبتمرب 007)م.

الرسية والعالنية، بحث منشور يف جملة . )) التحكيم بني  العوا،  مريم حممد سليم 
التحكيم العاملية، بريوت، العدد )7)(، السنة اخلامسة، يناير ))0)م.

رابعًا: األنظمة واللوائح السعودية:
وتاريخ . ) )م/))(،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التحكيم،  نظام 

رقم  العدد  يف  القرى(،  )أم  الرسمية  اجلريدة  يف  املنشور  ))/)/))))هـ، 
)))))( بتاريخ 8)/7/))))هـ، الصفحة رقم ))(.

وتاريخ . ) )م/)(،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشعية،  املرافعات  نظام 
بتاريخ  القرى(،  )أم  الرسمية  اجلريدة  يف  املنشور  ))/)/))))هـ، 

)/)/))))هـ.
رقم . ) العدل  وزير  بقرار  الصادرة  الرشعية،  املرافعات  لنظام  التنفيذية  اللئحة 

)))99)(، وتاريخ 9)/)/))))هـ.



العــــدد  العشـــرون    |   محــرم 1442هـ   |  سبتمبر 2020م
433

اإلجراءات النظامية إلصدار حكم التحكيم

اللئحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم ))))(، . )
وتاريخ 6)/8/8)))هـ، املنشورة يف اجلريدة الرسمية )أم القرى(، يف العدد 

رقم ))67)(، بتاريخ ))/8/9)))هـ، الصفحة رقم))(.

خامسًا: القوانني والتفاقيات العربية واألجنبية والدولية:
قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت، الصادر برقم )))( لسنة ))99)م(.. )
)7)/997)م( . ) رقم  السلطاين  باملرسوم  الصادر  العامين،  التحكيم  قانون 

بتاريخ 8)/997/6)م.
برقم . ) الصادر  والتجارية(،  املدنية  املواد  يف  التحكيم  شأن  )يف  املرصي  القانون 

العدد  يف  الرسمية  اجلريدة  يف  املنشور  8)/)/)99)م،  وتاريخ   ،)(7(
وتاريخ   )9( رقم  بالقرار  املعدل  ))/)/)99)م،  بتاريخ   )(6( رقم 

))/)/997)م.
قانون املرافعات املدنية والتجارية الليبي، الصادر بتاريخ 8)/))/))9)م.. )
))/6/)00)م، . ) وتاريخ   ،)((( برقم  الصادر  األردين،  التحكيم  قانون 

املنشور يف اجلريدة الرسمية، العدد رقم )96))( بتاريخ 6)/7/)00)م.
قانون أصول املحاكامت املدنية األردين، الصادر برقم )6)( لسنة )006)م(.. 6
بتاريخ . 7  )((( رقم  اجلمهوري  بالقرار  الصادر  اليمني،  التحكيم  قانون 

لسنة   )(/6( رقم  العدد  الرسمية،  اجلريدة  يف  املنشور  9)/)/)99)م، 
))/)/997)م،  بتاريخ   )((( رقم  اجلمهوري  بالقرار  املعدل  ))99)م(، 

املنشور يف اجلريدة الرسمية، العدد رقم )7/)( لسنة )997)م(.
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري، الصادر برقم )08-09( بتاريخ . 8

بتاريخ   )((( رقم  العدد  الرسمية،  اجلريدة  يف  املنشور  ))/)/008)م، 
))/)/008)م.

بتاريخ . 9  )8(( برقم  الصادر  العراقي،  والتنفيذ  املدنية  املرافعات  قانون 
0)/))/969)م، املنشور يف الوقائع العراقية، العدد رقم )766)(، بتاريخ 

0)/))/969)م، الصفحة رقم ))(.
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قانون التحكيم السوري، الصادر برقم ))( لسنة )008)م(.. 0)
قانون أصول املحاكامت السوري، الصادر برقم ))( لسنة )6)0)م(.. ))
قانون »جملة التحكيم« التونيس، الصادر برقم )))( وتاريخ 6)/)/)99)م، . ))

بتاريخ   )((( رقم  العدد  الرسمي«،  »الرائد  الرسمية  اجلريدة  يف  املنشور 
»الفصول«  املواد  أحكام  ألغى  الذي   ،)(80( رقم  الصفحة  )/)/)99)م، 
من )8))( إىل ))8)( من قانون »جملة« املرافعات املدنية والتجارية التونيس 

الصادر برقم )0))( وتاريخ )/0)/9)9)م.
بقرار . )) الصادر  الدويل،  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  قانون 

))/))/)98)م،  وتاريخ   )7(/(0( رقم  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
واملعدل بقرار اجلمعية رقم ))6/))( وتاريخ )/))/006)م.

قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية يف باريس )ICC(، بتاريخ . ))
)/)/))0)م.

العامة . )) اجلمعية  بقرار  الصادرة  املنقحة،  بصيغتها  للتحكيم  األونسيرتال  قواعد 
لألمم املتحدة رقم ))6/))( وتاريخ 6/))/0)0)م.

التفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن الستثامرات بني الدول ورعايا . 6)
النافذة  8)/)/)96)م،  بتاريخ  واشنطن  مدينة  يف  املوقعة  األخرى،  الدول 
املفعول ابتداًء من تاريخ ))/0)/966)م، املعروفة اختصارًا باسم: )اتفاقية 

واشنطن(.
املعيار الرشعي رقم )32( بشأن التحكيم، الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة . 7)

املعتمد  بجدة،  الدويل  اإلسالمي  الفقه  بمجمع  اإلسالمية  املالية  للمؤسسات 
املنعقد   )(9( اجتامعه  يف  0)/8/8)))هـ،  بتاريخ  الرشعي  املجلس  من 

بتاريخ ))/007/9)م يف مكة املكرمة.
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سادسًا: األحكام القضائية:
جلسة . ) 1438هـ،  لعام  )2924/ق(  رقم  الستئناف  قضية  يف  احلكم 

بمحكمة  األوىل  التجارية  االستئناف  دائرة  من  الصادر  ))/9/6)))هـ، 
االستئناف باملنطقة الرشقية، حكم منشور يف املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل.

احلكم يف القضية رقم )516( لعام 1439هـ، جلسة 0/9/9)))هـ، الصادر . )
من الدائرة التجارية األوىل بمحكمة االستئناف بمدينة الرياض، حكم منشور 

يف املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل.
))/)/0)))هـ، . ) جلسة  1439هـ،  لعام   )241( رقم  القضية  يف  احلكم 

املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  األوىل  التجارية  الدائرة  من  الصادر 
)جدة(، حكم منشور يف املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل.

احلكم يف القضية رقم )392( لعام 1440هـ، جلسة )/0/9)))هـ، الصادر . )
من الدائرة التجارية األوىل بمحكمة االستئناف بمدينة الرياض، حكم منشور 

يف املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل.
جلسة . ) 1439هـ،  لعام  )585/ق(  رقم  الستئناف  قضية  يف  احلكم 

بمحكمة  األوىل  التجارية  االستئناف  دائرة  من  الصادر  9/8/7)))هـ، 
االستئناف باملنطقة الرشقية، حكم منشور يف املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل.

لعام . 6 )1109/ق(  ورقم  )901/ق(  رقم  الستئناف  قضيتي  يف  احلكم 
التجارية  االستئناف  دائرة  من  الصادر  6/)/0)))هـ،  جلسة  1439هـ، 
األوىل بمحكمة االستئناف باملنطقة الرشقية، حكم منشور يف املوقع اإللكرتوين 

لوزارة العدل.
))/)/0)))هـ، . 7 جلسة  1440هـ،  لعام   )569( رقم  القضية  يف  احلكم 

الرشقية،  باملنطقة  االستئناف  بمحكمة  الثانية  التجارية  الدائرة  من  الصادر 
حكم منشور يف املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل.
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))/)/0)))هـ، . 8 جلسة  1440هـ،  لعام   )449( رقم  القضية  يف  احلكم 
الرشقية،  باملنطقة  االستئناف  بمحكمة  الثانية  التجارية  الدائرة  من  الصادر 

حكم منشور يف املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل.
جلسة . 9 1438هـ،  لعام   )5985( ورقم   )5983( رقم  القضيتني  يف  احلكم 

االستئناف  بمحكمة  الثانية  التجارية  الدائرة  من  الصادر  0)/)/9)))هـ، 
بمنطقة الرياض، حكم منشور يف املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل.

جلسة0)/))/0)))هـ، . 0) 1440هـ،  لعام   )248( رقم  القضية  يف  احلكم 
الصادر من الدائرة التجارية األوىل بمحكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة، 

حكم منشور يف املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل.
8)/)/0)))هـ، . )) جلسة  1440هـ،  لعام   )136( رقم  القضية  يف  احلكم 

الرشقية،  باملنطقة  االستئناف  بمحكمة  األوىل  التجارية  الدائرة  من  الصادر 
حكم منشور يف املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل.

رقم . )) القضية  يف  1431هـ،  لعام  )1587/إس/7(  رقم  الستئناف  حكم 
حمكمة  من  الصادر  )/8/))))هـ  جلسة  8)))هـ،  لعام  ))8)/)/ق( 
االستئناف بديوان املظامل، حكم منشور يف جمموعة األحكام واملبادئ التجارية 

لعام ))))هـ، الصادرة من قضاء ديوان املظامل، املجلد األول، حتكيم.
حكم الستئناف رقم )3977/ق( لعام 1436هـ، جلسة )/))/6)))هـ، . ))

الصادر من حمكمة االستئناف بديوان املظامل، حكم منشور يف جمموعة األحكام 
املجلد  املظامل،  ديوان  قضاء  من  الصادرة  6)))هـ،  لعام  التجارية  واملبادئ 

األول، حتكيم.
جلسة . )) 1437هـ،  لعام  )2/3125/س(  رقم  الستئناف  حكم 

0)/)/8)))هـ، الصادر من حمكمة االستئناف بديوان املظامل، حكم منشور 
قضاء  من  الصادرة  8)))هـ،  لعام  التجارية  واملبادئ  األحكام  جمموعة  يف 

ديوان املظامل، املجلد األول، حتكيم.
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جلسة . )) 1436هـ،  لعام  )2/5190/س(  رقم  الستئناف  حكم 
))/)/6)))هـ، الصادر من حمكمة االستئناف بديوان املظامل، حكم منشور 
قضاء  من  الصادرة  6)))هـ،  لعام  التجارية  واملبادئ  األحكام  جمموعة  يف 

ديوان املظامل، املجلد األول، حتكيم.
جلسة . 6) 1436هـ،  لعام  )2/5190/س(  رقم  الستئناف  حكم 

))/)/6)))هـ، الصادر من حمكمة االستئناف بديوان املظامل، حكم منشور 
قضاء  من  الصادرة  6)))هـ،  لعام  التجارية  واملبادئ  األحكام  جمموعة  يف 

ديوان املظامل، املجلد األول، حتكيم.
7)/)/))))هـ، . 7) جلسة  1434هـ،  لعام   )2/64( رقم  الستئناف  حكم 

الصادر من حمكمة االستئناف بديوان املظامل، حكم منشور يف جمموعة األحكام 
املجلد  املظامل،  ديوان  قضاء  من  الصادرة  ))))هـ،  لعام  التجارية  واملبادئ 

األول، حتكيم.
8/)/))))هـ، . 8) جلسة  1434هـ،  لعام   )1/108( رقم  الستئناف  حكم 

الصادر من حمكمة االستئناف بديوان املظامل، حكم منشور يف جمموعة األحكام 
املجلد  املظامل،  ديوان  قضاء  من  الصادرة  ))))هـ،  لعام  التجارية  واملبادئ 

األول، حتكيم.
))/8/))))هـ، . 9) جلسة  1434هـ،  لعام   )1/248( رقم  الستئناف  حكم 

الصادر من حمكمة االستئناف بديوان املظامل، حكم منشور يف جمموعة األحكام 
املجلد  املظامل،  ديوان  قضاء  من  الصادرة  ))))هـ،  لعام  التجارية  واملبادئ 

األول، حتكيم.

سابعًا: املواقع اإللكرتونية:
»األونسيرتال«،  الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  للجنة  اإللكرتوين  املوقع 
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