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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.

4 إذا كان البحــث تحقيقــً لمخطــوط؛ فيذكــر الباحــث 

مــا يفيــد قيمتــه العلميــة وأنــه لــم يســبق تحقيقــه.

لكتابــة  العلميــة  بالمنهجيــة  الباحــث  يلتــزم  أن   5

المخطوطــات. وتحقيــق  البحــوث 

6 أال يتجاوز عدد الصفحات )50 صفحة(.

7 أن يرفــق الباحــث ملخصــً للبحــث باللغتيــن )العربية 

واإلنجليزيــة( بمــا ال يزيــد عــن مائتــي كلمــة.

 ،)14( الهامــش  وخــط   )18( األصــل  خــط  يكــون  أن   8

.)Traditional Arabic( الخــط  ونــوع 

9 للمجلــة الحــق فــي نشــر البحــث علــى الموقــع 

للنشــر. إجازتــه  بعــد  للجمعيــة  اإللكترونــي 

للمجلــة  اإللكترونــي  البريــد  عبــر  البحــوث  ترســل   10

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

11 ال يحــق للباحــث نشــر البحــث قبــل مضــي ســتة 

أشــهر مــن تاريــخ نشــره فــي المجلــة.



إجراءات التحكيم
في مجــلة قضاء

ــط  ــه ضواب ــث: مطابقت ــن حي ــث م ــي البح ــر ف ــي؛ فُينظ ــص المبدئ ــى: الفح ــة األول المرحل

النشــر فــي المجلــة، وصالحيــة إحالتــه إلــى لجنــة التحكيــم.

ويفاد الباحث بقبول إحالة البحث للتحكيم حال موافقته الضوابط، أو الرفض.

المرحلــة الثانيــة: إحالــة البحــث -عنــد مطابقتــه لضوابــط النشــر فــي المجلــة- إلــى 

محكميــن مــن أهــل االختصــاص فــي مجــال البحــث وفــق نمــوذج معاييــر دقيقــة 

لتقييمــه؛ ويشــمل: مالءمــة العنــوان لمضمــون البحــث، ووضــوح أهــداف البحــث، والعمــق 

العلمــي لــه، وإضافتــه للتخصــص، واســتيفاءه المــادة العلميــة، وســالمة المنهــج المتبــع 

فيــه، وســالمته مــن األخطــاء اللغويــة واإلمالئيــة، ودقــة التوثيــق العلمــي فيــه، ووضــوح 

ــبتها. ــه ومناس ــة مراجع ــا، وكفاي ــه وأهميته نتائج

المرحلــة الثالثــة: صــدور نتيجــة المحكميــن للبحــث -إمــا بقبولــه للنشــر كمــا هــو بــدون 

ملحوظــات، أو قبولــه بعــد تعديــل الملحوظــات، أو عــدم قبولــه للنشــر-.

ــل  ــات(؛ ترس ــل الملحوظ ــد تعدي ــر بع ــث للنش ــول البح ــة )قب ــت النتيج ــال كان ــي ح - ف

الملحوظــات للباحــث بهــدف تعديلهــا أو الجــواب عنهــا، ومــن ثــم إرســال شــهادة 

واالعتمــاد. التحكيــم 

ــم  - وفــي حــال كان رأي أحــد المحكميــن )عــدم قبــول البحــث للنشــر(؛ فيرســل لمحكِّ

ــح يقــوم بتقييمــه وتصويبــه. ثالــث مرجِّ

ــح- )عــدم قبــول البحــث  - وفــي حــال كان رأي المحكَميــن -أو أحدهمــا مــع المرجِّ

للنشــر(؛ فيرســل اعتــذار للباحــث عــن نشــر البحــث مــزوًدا بالســبب الــذي مــن أجلــه رفــض 

ــث. البح

ــا بعــد وصــول النســخة النهائيــة  المرحلــة الرابعــة: مراجعــة البحــث وتدقيقــه ختامّيً

ــث  ــخة للباح ــال نس ــر، وإرس ــا للنش ــه صالًح ــا يجعل ــه فحًص ــث، وفحص ــل الباح ــن قب م

لمراجعتهــا قبــل نشــرها وإبــداء رأيــه فيهــا.



7 كلمة رئيس التحرير 

العــرف التجــاري االســتناد إليــه وإثباتــه )وفًقــا لنظــام المحاكــم 
التجاريــة الســعودي(

9 د. عادل بن عبد الرحمن الشمري 

ــاُره،  ــه، وآث ــه، ومحلُّ تعليــق الُمطالبــات فــي نظــام اإلفــاس حقيقت
ــي( ــف الفقه ــه )والتكيي ــتثناءاُته، وإعالُن ــه، واس ُت ــروُطه وُمدَّ وش

67 د. عبد المجيد بن صالح المنصور 

طلب الخدمات في المسجد بواسطة تطبيقات الجوال
د. يزيد بن عبد الرحمن الفياض  137

م والتخلص منه إرث المال الُمَحرَّ
205 د. سلطان بن حذيفة الطوالة 

عقوبة العرنيين واإلشكاالت الفقهية الواردة حولها
251 د. عبد اهلل بن عبد العزيز التميمي 

والية القصاص دراسة فقهية مقارنة 
305 د. عبد العزيز بن عبد الرحمن المحمود 

المقاصد الجزئية لحد القذف وأثرها في االستدالل الفقهي
373 د. عبد اهلل بن عبد العزيز الغمالس 

التدقيــق الوجوبــي علــى األحــكام فــي نظــام اإلجــراءات الجزائيــة - 
دراســة تأصيليــة مقارنــة

459 لمي  د. محمد بن رزق اهلل السُّ

ــرارات  ــادئ والق ــى المب ــة عل ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــراءة الذمــة دراس األصــل ب
ــعودية ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة واألنظم ــكام القضائي واألح

525 د. فهد بن عبد الرحمن الدهمش 

التحكيــم كوســيلة لفــض منازعــات االســتثمار األجنبي )دراســة 
تطبيقيــة فــي اتفاقية واشــنطن 1965م(

601 د. علي بن سليمان الطماوي - د. فارس بن محمد القرني 

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

ُتسَتَقى  ترشيعي  وأصل  حكمة،  وينبوع  هدى  مصدر  النبوية  السنة  فإن 
منه األحكام الرشعية؛ ويتحاكم إليها يف كافة شؤون احلياة؛ قال اهلل تعاىل: 
ِفٓ  َيُِدواْ  ُثمَّ َل  بَۡيَنُهۡم  ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر   ٰ يُۡؤِمُنوَن َحتَّ َوَرّبَِك َل  ﴿فََل 

ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيٗما 65﴾))).  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ
َ
أ

الرسل  بعثِة  مقاصد  من  مقصٌد  بالقسط؛  والقضاء  بالعدل،  واحلكم 
نَزۡلَا 

َ
َوأ بِٱۡلَّيَِنِٰت  رُُسلََنا  ۡرَسۡلَنا 

َ
أ ﴿لََقۡد  سبحاَنُه:  اهللُ  قاَل  السالم،  عليهم 

َمَعُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱلِۡمزَياَن ِلَُقوَم ٱلَّاُس بِٱۡلقِۡسِطۖ﴾))).
سنته  وجاءت  القضاء؛  أصول    اهلل  رسول  أرسى  ولقد 

الرشيفة، وسريته العطرة باألحكام السامية، والقضاء العادل.
فقد روى اإلمام أمحد يف مسنده، وأبو داود والرتمذي يف سننهام؛ حديث 
معاٍذ املشهور؛ حني بعثه النبيُّ  إىل اليمن؛ فقال له: ))بم تقيض؟((، 
  ، قال: بكتاب اهلل، قال: ))فإن مل جتد؟((، قال: فبسنة رسول اهلل
قال: ))فإن مل جتد؟((، قال: أجتهد رأيي وال آلوا، قال: ))احلمد هلل الذي وفق 

رسول رسوله ملا يريض رسول اهلل(())).

))) سورة النساء آية رقم 65.
))) سورة احلديد آية: 5).

))) رواه أمحد يف املسند 6/5)) و)4)، وأبو داود يف سننه 5/)))، والرتمذي يف سننه 
عندي  إسناده  وليس  الوجه،  هذا  من  إال  نعرفه  ال  حديث  »هذا  وقال:   ،6(6/(
ينظر تفصيل احلكم عىل درجته  الثقفي اسمه حممد بن عبيد اهلل«.  بمتصل، وأبو عون 

يف التلخيص احلبري )446/4).
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شملت  والتي  واألقضية؛  املنازعات  يف    النبي  حكم  وقد 
املعامالت املالية واألرسية واجلنايات واحلدود.

عىل  مشتملة  تآليفها  طرق  تنوع  عىل  املطهرة  السنة  دواوين  جاءت  وقد 
األحاديث التي يستمد منها الفقهاء فقههم، والقضاة قضاءهم.

النبوية، ومن اجلدير  ولذا كان االجتهاد يف استنباط األحكام من السنة 
األحكام  استجالء  عىل  بالعمل  القضائي  املجال  يف  الباحثني  عناية  توجيه 

واستنباط الفوائد القضائية من سنة خري البرشية.
والعمل،  القول  يف  واإلخالص  والسداد،  التوفيق  للجميع  اهلل  أسأل 
حممد،  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  العاملني،  رب  هلل  احلمد  أن  دعوانا  وآخر 

وعىل آله وصحبه أمجعني.

رئيس تحرير مجلة قضاء
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العرف التجاري
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)وفًقا لنظام المحاكم التجارية السعودي(

د. عادل بن عبد الرحمن الشمري
األستاذ المساعد في قسم القانون

بكلية الشريعة والقانون في جامعة حائل
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املقدمة
إن احلمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من 
رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال 
هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممداً عبده 
نُتم 

َ
َ َحقَّ ُتَقاتِهِۦ َوَل َتُموُتنَّ إِلَّ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ورسوله، ﴿َيٰٓ

ي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس  َها ٱلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱلَِّ يُّ
َ
أ ۡسلُِموَن 102﴾)))، ﴿َيٰٓ مُّ

ِي  َ ٱلَّ َوِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزۡوَجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثرِٗيا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
يَن  َها ٱلَِّ يُّ

َ
أ َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا 1﴾)))، ﴿َيٰٓ رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡل

َوَيۡغفِۡر  ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ لَُكۡم  يُۡصلِۡح   ٧٠ َسِديٗدا  قَۡوٗل  َوقُولُواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ 

 .(((﴾٧١ َعِظيًما  فَۡوًزا  فَاَز  َفَقۡد  ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ يُِطِع  َوَمن  ُذنُوَبُكۡمۗ  لَُكۡم 
اللهم ريب، فاطر الساموات واألرض عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم بني 
إنك  بإذنك،  احلق  من  فيه  اختلف  ملا  أهدنا  خيتلفون،  فيه  كانوا  فيام  عبادك 

هتدى من تشاء إىل رصاط مستقيم، أما بعد:

فإنه مع صدور نظام املحاكم التجارية السعودي اجلديد يف شهر شعبان 
إثبات  فيه عىل طرق  النص  ألف وأربعامئة وواحد وأربعني، وورد  من عام 
حيث  من  التجاري،  العرف  عىل  فيه  النص  تم  وما  التجارية،  الدعوى 
النظام حيتاج إىل الرشح والتبيني  االستناد عليه وإثباته، وكان النص يف هذا 
التجاري،  القضاء  عليه  )القانون(، وما سار  النظام  أقوال رشاح  والنظر يف 

لتكون قواعد االستناد واإلثبات واضحة، وهلذا ُوجد هذا البحث.

سورة آل عمران، اآلية: )0).  (((
سورة النساء، اآلية: ).  (((

سورة األحزاب، اآلية: 70- )7.  (((
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أمهية املوضوع:

يعد من مصادر  التجاري  العرف  إن  املوضوع من حيث  تأيت أمهية هذا 
النظام التجاري، والقضائي التجاري السعودي)))، وتأيت أمهية معرفة احلكم 
إليه؛  النظامي للعرف التجاري من حيث رشوطه ولزوم أو جواز االستناد 
إثباته  عبء  عليه  يقع  من  وعىل  االستناد،  هذا  يتم  ومتى  القايض،  قبل  من 
لدى  وضوحها  جيب  بحيث  األمهية  من  هي  املسائل  وهذه  إثباته،  وطرق 
املختص يف تطبيق النظام من القضاة واملستندين إليه من املحامني واملدعني، 
هذا  بحث  أمهية  رأيت  لذا  )القانون(،  األنظمة  يف  للمختصني  فقهها  وفهم 
املوضوع، لكون املادة النظامية التي ختص العرف التجاري حديثة الصدور.

الدراسة: مشكلة 

تتعدد فهوم املختصني من املصطلحات الواردة يف األنظمة، مما يرتب يف 
املصطلحات،  هذه  من  النظام  واضع  أراده  الذي  املعنى  يف  غموضًا  بعضها 
وما  املطلق،  السامح  أو  واملنع  اإلجياب  بني  يرتدد  املصطلح  كان  إذا  خاصة 
يف  وردت  وحيث  التطبيق.  يف  نظرية  نظامية  أو  رشعية  نصوص  من  حيكمه 
التجاري  العرف  إىل  االستناد  ختص  مصطلحات  التجارية  املحاكم  نظام 
الصحيح  املعنى  معرفة  لغرض  مفهومها  بيان  الرضوري  من  فكان  وإثباته؛ 
عىل  ترد  قد  التي  املعاين  هي  وما  العلمي،  الرأي  حيث  من  النظامي  للنص 
أيًضا  يرد  وما  النظامية،  األحكام  احتامالهتا عىل  تأثري  وكيفية  املصطلحات، 
ومنشور،  حمكم  علمي  بحث  عيل،  آل  صالح  بن  عارف  د.  التجاري،  احلكم  مصادر   (((
املحكمة  القضائية  األبحاث  سلسلة  السعودية،  القضائية  العلمية  اجلمعية  قضاء،  جملة 
واألحكام  التجاري  القانون  ومصادر  بعدها.  وما   74 ص  السادس،  العدد   ،)(((
بن  بن سليامن  عبدالعزيز  بن  أمحد  د.  السعودية،  العربية  اململكة  التجارية يف  القضائية 

شبيب، جملة اجلامعة اإلسالمية- ملحق العدد )8)، ج 6)، ص 495 وما بعدها.
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من فراغ تنظيمي لبعض األحكام جيعل القايض واملتقايض يف حرية البحث 
النظر فيها حكاًم يرفع  التي يستلزم  الواقعة  التي حتكم  النظامية  القاعدة  عن 

النزاع.

أسباب اختيار البحث:

إثراء املكتبة القانونية والرشعية ببحث علمي يف موضوع حديث.. )

تتضمن . ) التي  املعارصة  املوضوعات  يف  البحث  يف  الشخصية  الرغبة 
أحكاًما جديدة.

إفادة القضاة واملحامني واملهتمني يف حالة تطبيق العرف التجاري.. )

إفادة اجلهات ذات العالقة بنتائج هذا البحث وتوصياته.. 4

السابقة: الدراسات 

من خالل البحث يف املصادر املتنوعة الرشعية والنظامية، يتضح وجود 
والدراسات  العرف،  موضوع  تناولت  اإلثبات  يف  كثرية  سابقة  دراسات 
العرف  يف  أو  اإلثبات  يف  العام  عنواهنا  يف  سواء  حتىص،  أن  مما  أكثر  السابقة 
مفيدة  الدراسات  وهذا  البحث،  مراجع  من  واضح  وهذا  خاص،  بشكل 
جًدا وتعد مرتكز البحث، إال أنه خالل اطالعي وبحثي يف املصادر املختلفة 
إليه  االستناد  حيث  من  التجاري  العرف  تتناول  سابقة  دراسة  عىل  أقف  مل 
وإثباته وفًقا لنظام املحاكم التجارية السعودي، والذي صدر يف شهر شعبان 

من عام )44)هـ.

أما ما ُكتب سابًقا فإنه مل يتناول موضوع البحث من حيث االستناد إىل 
عديدة  دراسات  وجدُت  وقد  اجلديد.  النظام  يف  وإثباته  التجاري  العرف 
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ومع  خارجًيا،  أم  داخلًيا  املكاين  النطاق  خيص  فيام  سواء  العرف  تتناول 
جودهتا واإلثراء العلمي فيها، إال أن موضوع بحثي خيتلف عنها؛ إذ إن حمل 
الدراسة الدقيق يف بحثي هو األحكام املتعلقة باالستناد إىل العرف وإثباته.

نطاق البحث:

النطاق املكاين: النطاق املكاين ملعاجلة موضوع البحث هو اململكة العربية 
السعودية.

النطاق املوضوعي: العرف التجاري من حيث االستناد واإلثبات.

النطاق الزمني: من تاريخ العمل بنظام املحاكم التجارية السعودي.

تناولتها  التي  املتنوعة  واملصادر  السعودية،  األنظمة  املرجعي:  النطاق 
الدول  املقارنة يف  القوانني  التي تضمنت رشح  بالرشح والتعليق، واملصادر 
العربية، وأحكام القضاء التجاري السعودي، باإلضافة إىل املصادر الفقهية 

الرشعية.

منهج الدراسة:

البحث: أساليب 

ألتزم يف بحثي بام يناسبه من األساليب التالية:

قاعدة . ) إىل  للوصول  األجزاء  بتتبع  وذلك  االستقرائي:  األسلوب 
كلية.

أصوهلا . ) إىل  مسألة  أو  رأي  كل  بإرجاع  وذلك  التأصييل:  األسلوب 
وتوثيق املعلومة من مواردها.
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أموًرا . ) املسلمة  القواعد  من  االستنتاج  وهو  االستنباطي:  األسلوب 
أخرى.

األسلوب النقدي: وذلك بتقويم الرأي أو الدليل واحلكم عليه.. 4

ورد . 5 أجزاء،  إىل  الكل  تقسيم  يقتيض  والذي  التحلييل:  األسلوب 
اليشء إىل عنارصه، وتفكيك رموزه وغوامضه.

خطة البحث:

الدراسة،  ومشكلة  املوضوع،  أمهية  تضمنت  مقدمة  من  البحث  يتألف 
ومنهج  التطبيق،  ونطاق  السابقة،  والدراسات  البحث،  اختيار  وأسباب 

البحث وخطة البحث، وهي كام ييل:

كام  مطالب  ثالثة  يف  البحث  بمصطلحات  التعريف  ويتضمن  التمهيد: 
ييل:

ـ املطلب األول: تعريف العرف:

الفرع األول: تعريف العرف يف اللغة.

الفرع الثاين: تعريف العرف يف االصطالح:

أوالً: تعريف العرف يف االصطالح النظامي.

ثانًيا: تعريف العرف يف االصطالح عند فقهاء الرشيعة.

ـ املطلب الثاين: تعريف التجاري:

الفرع األول: تعريف التجاري يف اللغة.

الفرع الثاين: تعريف التجاري يف االصطالح:
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أوالً: تعريف التجاري يف النظام.

ثانًيا: تعريف التجاري يف االصطالح عند فقهاء الرشيعة.

ـ املطلب الثالث: تعريف الُعرف التجاري مركًبا.

العادة  وبني  بينه  والفرق  التجاري،  العرف  أركان  األول:  املبحث 
التجارية، وفيه مطلبان:

ـ املطلب األول: أركان العرف التجاري.

ـ املطلب الثاين: العادة التجارية والفرق بينها وبني العرف التجاري:

الفرع األول: تعريف العادة التجارية.

الفرع الثاين: الفرق بني العرف التجاري والعادة التجارية.

املبحث الثاين: االستناد إىل العرف التجاري وإثباته، وفيه مطلبان:

ـ املطلب األول: االستناد إىل العرف التجاري:

الفرع األول: رشوط االستناد إىل العرف التجاري.

الفرع الثاين: االستناد إىل العرف التجاري من القايض.

ـ املطلب الثاين: إثبات العرف التجاري:

الفرع األول: عبء إثبات العرف التجاري.

الفرع الثاين: طرق إثبات العرف التجاري.

اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس:
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ـ فهرس اآليات القرآنية.

ـ فهرس املصادر واملراجع.

ـ فهرس املوضوعات.
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التمهيد
املطلب األول: تعريف العرف:

الفرع األول: تعريف العرف يف اللغة:

املعنى  والذي هيمنا هو  معان،  لعدة  والفاء  والراء  العني  األحرف:  تأيت 
لكلمة )ُعْرف( وفًقا ملا يناسب موضع البحث.

أنكر شيًئا توحش منه ونبا عنه، وسمي  املعروف؛ ألن من  فالُعْرف هو 
تعاىل:  قوله  ومنه  إليه)))،  تسكن  النفوس  ألن  باملعروف؛  أيًضا  العرف 
هنا  فالعرف   (((﴾199 ٱۡلَجِٰهلنَِي  َعِن  ۡعرِۡض 

َ
َوأ بِٱۡلُعۡرِف  ُمۡر 

ۡ
َوأ ٱۡلَعۡفَو  ﴿ُخِذ 

أواله  يقال  النكر.  ضد  والعرف  املنكر،  ضد  »واملعروف  »املعروف«)))، 

معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، املحقق: عبد السالم حممد   (((
هارون، النارش: دار الفكر، 99))هـ - 979)م، ج4، ص)8). وهذا التعريف تفسري 
لتعريف املؤلف نفسه عندما ذكر أن العرف: »العني والراء والفاء أصالن صحيحان، 
يدل أحدمها عىل تتابع اليشء متصال بعضه ببعض، واآلخر عىل السكون والطمأنينة. 
فاألول: العرف: عرف الفرس. وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه. ويقال: جاءت القطا 

عرًفا عرًفا، أي: بعضها خلف بعض« واآلخر: هو ما تم ذكره يف متن البحث.
سورة األعراف، آية رقم )99)).  (((

أبو  اآلميل،  غالب  بن  كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  القرآن،  تأويل  يف  البيان  جامع   (((
جعفر الطربي )املتوىف: 0))هـ(، املحقق: أمحد حممد شاكر، النارش: مؤسسة الرسالة، 
»معنى  كان  إذا  أنه  ذكر  ثم  ص))).  ج))،  م،   (000  - 0)4)هـ  األوىل،  الطبعة 
عمن  والعفو  حرم،  من  وإعطاء  قطع،  من  رحم  فمن«املعروف»صلة  ذلك،  العرف 
اهلل  خيصص  ومل  العرف.  من  فهو  إليه،  ندب  أو  األعامل  من  به  اهلل  أمر  ما  وكل  ظلم. 
يأمر  أن    نبيه  اهلل  أمر  قد  يقال:  أن  فيه  فاحلق  معنى؛  دون  معنى  ذلك  من 
عباده باملعروف كله، ال ببعض معانيه دون بعض«. تفسري القرآن العظيم )ابن كثري(، 
أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي )املتوىف: 774هـ(، 
= منشورات  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  الدين،  شمس  حسني  حممد  املحقق: 
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عرًفا، أي: معروًفا، واملعروف والعارفة خالف النكر... وهو كل ما تعرفه 
النفس من اخلري... وتطمئن إليه«))).

الفرع الثاين: تعريف العرف يف االصطالح:

أوالً: تعريف العرف يف االصطالح النظامي:

»جمموعة  هو:  العرف  منها:  تعريفات  بعدة  العرف  النظام  رُشاح  ف  عرَّ
القواعد غري املكتوبة التي تنشأ من اطراد سلوك األفراد يف مسألة معينة عىل 

وجه معني، مع اعتقادهم يف إلزامها ورضورة احرتامها«))).

األفراد  اعتياد  عن  الناشئة  املكتوبة  غري  القواعد  »جمموعة  بأنه:  ف  وُعرِّ
عىل اتباع سلوك معني عىل نحو متواتر، مع االعتقاد بقوته امللزمة والشعور 

بوجوب احرتامه«))).

ف بأنه: »ما تعارف الناس عىل اتباعه معتقدين بإلزامه«)4). وُعرِّ

= حممد عيل بيضون - بريوت، الطبعة األوىل، 9)4)هـ، ج)، ص)48. ونقل: »قول 
البخاري: العرف املعروف، نص عليه عروة بن الزبري والسدي وقتادة وابن جرير وغري 
واحد، وحكى ابن جرير: أنه يقال أوليته معروًفا وعارًفا، كل ذلك بمعنى املعروف«.

اهلل، هاشم  الكبري، حممد أمحد حسب  املحقق: عبداهلل عيل  منظور،  ابن  العرب،  لسان   (((
حممد الشاذيل، دار النرش: دار املعارف، القاهرة، ج4، ص 899).

القانون التجاري السعودي، د. حممد حسن اجلرب، الطبعة الرابعة، 7)4)هـ، 996)م،   (((
ص5).

القانونية، د. خالد بن عبدالعزيز الرويس، د. رزق بن مقبول  العلوم  املدخل لدارسة   (((
الريس، النارش: مكتبة الشقري، الطبعة الثانية، ))4)-)00)م، ص99).

عبدالرمحن  د.  والقانون،  الرشيعة  بني  السعودية  العربية  اململكة  يف  الدستوري  النظام   (4(
بن عبدالعزيز بن شلهوب، الطبعة الثانية، 6)4)هـ، 005)م، ص)0).
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معينًا يف موضوع معني بصفة مطردة  الناس سلوًكا  »اتباع  بأنه:  ف  وُعرِّ
وملدة طويلة جيعل الناس يشعرون بقوته اإللزامية كالقانون املكتوب«))).

ف بأنه: »اطراد سلوك األفراد يف مسألة معينة عىل نحو معني اطراًدا  وُعرِّ
مصحوًبا باالعتقاد يف إلزام هذا السلوك«))).

الناس  سلوك  اطراد  من  تنشأ  التي  القواعد  جمموعة  »هو  بأنه:  ف  وُعرِّ
بإلزامها، وبأن خمالفتها تستتبع توقيع جزاء  اعتقادهم  عليها زمنًا طوياًل مع 

مادي«))).
التعاريف  غالب  تتضمن  حيث  معانيها؛  تتقارب  التعريفات  وهذه 
عنرصين مها: اطراد السلوك، واالعتقاد بإلزاميته، لكنها قد ال تكون دقيقة 
سبك  يلزم  أنه  الباحث  يرى  وألجله  جامعة؛  مانعة  جيعلها  الذي  بالشكل 

تعريف يكون مانًعا جامًعا)4).
ثانًيا: تعريف العرف يف اصطالح فقهاء الرشيعة:

النفوس  استقرت  »ما  بأنه:  العرف  تعريف  إىل  القدامى  الفقهاء  ذهب 
عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول«)5).

مبادئ القانون الدستوري، د. حممد سعد الرحاحلة، د إيناس اخلالدي، النارش: مكتبة   (((
الرشد، الطبعة الثانية، 5)4)هـ، ص0).

الثانية،  الطبعة  املنار،  دار  النارش:  عرجاوي،  د.مصطفى  للقانون،  العامة  النظرية   (((
406)هـ، ص47).

اجلامعية،  الدار  النارش:  مطر،  حممد  د.   - فرج  د.توفيق  للقانون،  العامة  األصول   (((
989)م، ص04).

وهذا ما سيتم بيانه يف الفقرة التالية.  (4(
6)8هـ(،  )املتوىف:  اجلرجاين  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  عيل  التعريفات،  كتاب   (5(
ضبطه وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، النارش: دار الكتب العلمية بريوت 

- لبنان، الطبعة األوىل، )40)هـ -)98)م، ص49).
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النفوس مما ال ترده الرشيعة«))). وبأنه: »ما  بأنه: »كل ما عرفته  ف  وُعرِّ
عرفه العقالء بأنه حسن، وأقرهم الشارع عليه«))).

التحفظ عىل بعض املصطلحات  التعريفات)))، ومع  الكثري من  وغريها 
من  باالستفادة  العرف  تعريف  إىل  الباحث  يذهب  التعريفات،  بعض  يف 
العرف  فإن  وهلذا  هلام)4)،  جامًعا  يكون  الذي  والفقهية  النظامية  التعريفات 
اطراد  من  تنشأ  النظام،  أو  الرشع  ختالف  ال  مكتوبة  غري  قاعدة  هو:  املعترب 
سلوك األشخاص)5) يف مسألة معينة عىل وجه معني مع االعتقاد يف إلزامها.

رشح الكوكب املنري، تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبدالعزيز بن عيل الفتوحي   (((
املعروف بابن النجار احلنبيل )املتوىف: )97هـ(، النارش: مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 

8)4)هـ - 997)م، ج4، ص448.
املرجع السابق، ج4، ص449. ينقل عن ابن ظفر يف الينبوع.  (((

وهي موجودة يف مقدمات كتب املداخل لدارسة أصول الفقه أو األنظمة أو القانون،   (((
وما يتم ذكره يف مقدمات كتب الرشيعة والقانونية عند احلديث عن مصادر القانون أو 
أحد فروع القانون، ومنها ما حتدث عن مصادر احلكم الرشعي والنظامي أو القاعدة 

النظامية أو القانونية، وهلذا رأيت عدم اإلطالة يف رسد كل التعاريف.
ذكرت ذلك ألن اململكة العربية السعودية تطبق الرشيعة اإلسالمية واألنظمة التي ال   (4(
ختالف الرشيعة اإلسالمية، وهلذا رأيت أن يكون التعريف جامًعا ملا هو رشعي ونظامي 

ال خيالف الرشيعة، فتطبيق النظام يلزم منه أن ال يكون خمالًفا ألحكام الرشيعة.
ذكرت هنا مصطلح األشخاص، ليكون داخاًل فيه األشخاُص الطبيعيون واملعنويون،   (5(

عىل خالف ما يتم ذكره يف كثري من التعريفات، التي تقترص عىل كلمة أفراد أو أناس.
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املطلب الثاين: تعريف التجاري:

الفرع األول: تعريف التجاري يف اللغة:

جتر)))،  واجلمع  تاجر،  وهو  التجارة،  واالسم  جتًرا،  جتر  من  أصلها 
وصحب«))).  صاحب  يقال:  كام  وجتر،  تاجر  ويقال:  معروفة.  و»التجارة 
والكلمة  )فصيحة(،  ارّي  جِتَ و»عمل  ويشرتي«)))،  يبيع  الذي  و»التاجر: 
إىل  منسوب  اسم  مفرد:  »وجتاري  التاء«)4).  بكرس  )جِتارة(  إىل  منسوبة 

جتارة«)5).

الفرع الثاين: تعريف التجاري يف االصطالح:

أوالً: تعريف التجاري يف النظام:

لبيان معنى مصطلح التجاري يف النظام؛ فإنه ال بد من إضافتها ملا قبلها، 
ونسبتها  التجاري،  النظام  أو  البحث،  هذا  يف  هو  كام  التجاري  العرف  مثل 

لألعامل كام يف بيان األعامل التجارية.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، أبو   (((
العباس )املتوىف: نحو 770هـ(، النارش: املكتبة العلمية - بريوت، ج)، ص)7.

معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، ج)، ص )4).  (((
تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبدالرّزاق احلسيني، أبو الفيض،   (((
النارش:  املحققني،  املحقق: جمموعة من  بيدي )املتوىف: 05))هـ(،  الزَّ امللّقب بمرتىض 

دار اهلداية، ج0)، ص 78).
معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب، الدكتور أمحد خمتار عمر بمساعدة فريق   (4(
ص  ج)،  008)م،   - 9)4)هـ  األوىل،  الطبعة  القاهرة،  الكتب،  عامل  النارش:  عمل، 

.(07
4)4)هـ(  )املتوىف:  عمر  عبداحلميد  خمتار  أمحد  د.  املعارصة،  العربية  اللغة  معجم   (5(
الطبعة األوىل، 9)4)هـ - 008)م، ص  النارش: عامل الكتب،  بمساعدة فريق عمل، 

.(84
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أما ما يتعلق بإضافتها للعرف، فإن هذا هو حمل البحث يف املطلب التايل.

ولكن من املهم بيان ما هو النظام )القانون( التجاري، الذي ُيَعدُّ العرف 
أحد مصادره؟

وترسي  التجارية  األعامل  تنظيم  يتناول  الذي  »القانون  بأنه:  ف  ُعرِّ
أحكامه عىل األشخاص الذين يمتهنون القيام هبذه األعامل، وهم التجار«))).

األعامل  حيكم  الذي  اخلاص  القانون  من  اجلزء  ذلك  »بأنه:  ف  وُعرِّ
التجارية، ونشاط التجار يف ممارسة جتارهتم«))).

أحكامه  تتناول  الذي  اخلاص  القانون  من  الفرع  ذلك  »هو  فيه:  وقيل 
تنظيم الروابط الناشئة عن املعامالت التجارية بني األفراد بسبب احرتافهم 

التجارة، أو لتعلقها باألعامل التجارية عىل وجه العموم«))).

باملعامالت  اشتغل  »من  بالتاجر:  املقصود  فإن  بيانه  سبق  ما  عىل  وبناء 
التجارية واختذها مهنة له«)4).

بعد  صدر  ثم  التجارية)5)،  األعامل  التجارية  املحكمة  نظام  بنيَّ  وقد 
للمحاكم  النوعي  االختصاص  لتحديد  للقضاء  األعىل  املجلس  قرار  ذلك 

القانون التجاري، د. سميحة القليويب، دار النهضة العربية، القاهرة، 975)، ص 0).  (((
القانون التجاري السعودي، د. حممد حسن اجلرب، ص).  (((

املدخل لدراسة العلوم القانونية، د. خالد الرويس- د. رزق الريس، ص)7.  (((
املادة رقم ))( من نظام املحكمة التجارية، الصادر باملرسوم امللكي رقم )))( وتاريخ   (4(

5)/)50/0))هـ.
أو بعد  بيعها بحاهلا  هي: »أ- كل رشاء بضاعة أو أغالل أو مأكوالت وغريها ألجل   (5(
بالتجارة  يتعلق  عمل  أو  أشياء  بتوريد  تعهد  أو  مقاولة  كل  ب-  فيها.  وعمل  صناعة 
وحمالت  التجارية  واملكاتب  باملحالت  يتعلق  أو  بحرا،  أو  برا  النقل  أو  بالعمولة، 
= بأنواعها،  احلوالة  بسندات  يتعلق  ما  كل  ج-  احلراج.  يعني:  باملزايدة،  البيع 
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املحاكم  بنظرها  ختتص  التي  التجارية  األعامل  بيان  وفيه  التجارية)))، 

بني  احلاصلة  والتعهدات  العقود  مجيع  د-  )السمرسة(.  والداللة  بالرصافة  أو   =
املقاوالت  ومجيع  بأنواعهم،  والوكالء  والصيارف  والسامرسة  واملتسببني  التجار 
رشاعية  أو  جتارية  سفن  بإنشاء  يتعلق  عمل  كل  هـ-  ونحوها.  مبان  بإنشاء  املتعلقة 
أو  باستئجارها  يتعلق  ما  وكل  واخلارج،  الداخل  يف  رشائها  أو  بيعها  أو  وإصالحها 
مالحيها  ورواتب  عامهلا  وأجرة  ولوازمها  وأدواهتا  آالهتا  ابتياع  أو  بيع  أو  تأجريها 
عقود  وكل  شحنها  أو  السفينة،  عىل  جيري  استقراض  أو  إقراض  وكل  وخدمها، 
تم  البحرية«،  التجارة  أمور  بسائر  املتعلقة  املقاوالت  ومجيع  هبا  املتعلقة  الضامنات 
رقم  امللكي  املرسوم  بموجب   )(( املادة  من  )د(  الفقرة  يف  الواردة  العبارة  إلغاء 
متعهدًا  املقاول  كان  متى  فيها»......  والتي جاء  5)4)هـ   /(  /  (( وتاريخ  )م/)( 
التجاري. املحكمة  نظام  من   )(( رقم  املادة  هلا«.  الالزمة  واألدوات  املؤن  بتوريد 

عىل  االختصاص  نص  وجاء  9)4)هـ،   /0(  /(( وتاريخ  ت،   /979 رقم  تعميم   (((
النحو اآليت: »أواًل: تعد املادة األوىل من نظام املحكمة التجارية املرجع يف حتديد صفة 
التاجر، وال يعد وجود الرتخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده 
بااللتزامات  اإلخالل  عدم  مع  وذلك  نفيها،  أو  التاجر  صفة  إثبات  يف  مؤثًرا  وصًفا 
التي ترتبها األنظمة عىل التاجر والعقوبات املقررة هلا. ثانًيا: يقصد باألعامل التجارية 
من  لصدوره  التجارية  الصفة  يكتسب  ولكنه  بطبيعته،  جتاري  غري  عمل  كل  بالتبعية: 
ملنشأته  األثاث  ورشائه  جتارته،  خلدمة  السيارات  التاجر  كرشاء  جتارته،  لغرض  تاجر 
اجلمركي،  التخليص  أو  التعقيب،  كمكاتب  اخلدمات  مكاتب  مع  وتعاقده  التجارية، 
التي  فالدعاوى  جتارته؛  لغرض  ونحوها  والقانونية  اهلندسية  االستشارات  مكاتب  أو 
التاجر بسبب هذه األعامل من اختصاص املحاكم التجارية. ثالًثا: ال ختتص  تقام عىل 
املحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلًقا بامللكية، أو حق 
متصل به، أو دعوى الرضر من العقار نفسه أو من املنتفعني به، أو دعوى أقيام املنافع 
أو اإلخالء أو دفع األجرة أو املسامهة فيه، أو دعوى منع التعرض حليازته أو اسرتداده 
التجارية  أعامهلام  بسبب  والدعوى  تاجرين  الدعوى  طرفا  كان  ولو  ذلك،  ونحو 
التجارية  أعامله  بسبب  والدعوى  تاجًرا،  عليه  املدعى  كان  أو  التبعية،  أو  األصلية 
من  الدعوى  كانت  متى  العامة  املحاكم  الدعاوى  هبذه  وختتص  التبعية،  أو  األصلية 
التي  املقاوالت  مجيع  املباين:  إنشاء  بمقاوالت  املراد  رابًعا:  العام.  القضاء  اختصاص 
تعدل من حالة العقارات كمقاوالت البناء والرتميم وإنشاء اجلسور واألنفاق واهلدم 
= ال،  أم  واألدوات  املؤن  بتوريد  متعهًدا  املقاول  كان  سواء  ذلك،  ونحو  واحلفر 
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= وختتص املحاكم التجارية بدعاوى مقاوالت إنشاء املباين يف أي من احلاالت اآلتية: 
كان  ج-إذا  املقاول.  هو  عليه  املدعى  كان  إذا  ب-  مقاولني.  النزاع  طرفا  كان  إذا  أ- 
أو  األصلية  التجارية  ألعامله  العقد  وأبرم  تاجًرا،  املقاول  مع  املتعاقد  اآلخر  الطرف 
التبعية، سواء كان مالًكا للعقار أم ال، وأًيا كان املدعي أو املدعى عليه يف هذه احلالة. 
املباين، سواء كان  إنشاء  التجارية دعاوى مقاوالت  املحاكم  وال يدخل يف اختصاص 
املقاول متعهًدا بتوريد املؤن واألدوات أم ال، إذا كان املدعي هو املقاول وكان املدعى 
عليه ليس تاجًرا، أو كان املدعى عليه تاجًرا ولكن مل يربم عقد املقاولة ألعامله التجارية 
األصلية أو التبعية. خامًسا: يرسي عىل الدعاوى املتعلقة بالتوريد ما ذكر يف الدعاوى 
املتعلقة بمقاوالت إنشاء املباين، وال يؤثر يف االختصاص كون حمل التوريد وارًدا عىل 
بالدعاوى  التجارية  املحاكم  العقار. سادًسا: ختتص  الطرفني يملك  أن أحد  أو  عقار، 
كان  إذا  أ-  اآلتية:  احلاالت  من  أي  يف  وغريه،  العقار  يف  سواء  السمرسة  عن  الناشئة 
السمرسة.  يمتهن  عليه ممن  املدعى  كان  إذا  السمرسة. ب-  يمتهن  املتداعيني ممن  كال 
تاجًرا،  عليه  املدعى  وكان  للسمرسة،  املمتهن  غري  السمسار  هو  املدعي  كان  إذا  ج- 
والعقد ألعامله التجارية األصلية أو التبعية. وال يدخل يف اختصاص املحاكم التجارية 
املمتهن  السمسار غري  بام يف ذلك  تاجًرا،  ليس  املدعى عليه  إذا كان  السمرسة  دعاوى 
األصلية  التجارية  ألعامله  املدعي  مع  العقد  يربم  مل  ولكن  تاجًرا  كان  أو  للسمرسة، 
ضد  املقامة  الرضر  دعاوى  التجارية  املحاكم  اختصاص  يف  يدخل  سابًعا:  التبعية.  أو 
التاجر بسبب أعامله التجارية األصلية أو التبعية، سواء كان املدعي طرًفا يف العقد مع 
املتعلقة  الدعاوى  من  العامة  املحكمة  اختصاص  يف  يدخل  ما  باستثناء  ال،  أم  التاجر 
صفة  الرشكة  تكتسب  ال  ثامنًا:  السري.  حوادث  عن  الناشئة  والدعاوى  بالعقار، 
الرشكات،  لنظام  خاضعة  كانت  ولو  جتاري  عمل  مزاولة  نشاطها  يكن  مل  إذا  التاجر 
 - )املستشفيات  التالية:  األعامل  من  أي  مزاولة  غرضها  التي  كالرشكات  وذلك 
خدمات   - للحجاج  خدمات  تقديم   - املحاسبة   - اهلندسية  االستشارات   - التعليم 
مثل  عىل  الدعوى  فإن  ولذا  ونحوها،  الزراعية(  الرشكات  اجلمركي-  التخليص 
من  ب(  )أ،  الفقرتني  وفق  التجارية  املحاكم  اختصاص  يف  تدخل  ال  الرشكات  هذه 
الرشكة  قيام  حال  يف  أنه  إال  الرشعية،  املرافعات  نظام  من  والثالثني  اخلامسة  املادة 
تقام  وبالتايل  العمل،  ذلك  حدود  يف  التاجر  صفة  تكتسب  فإهنا  جتاري  عمل  بمزاولة 
ذلك  ومن  التجارية،  املحاكم  لدى  العمل  بذلك  متعلقة  كانت  إذا  عليها  الدعوى 
الرشكة  قيام  أو  الغري،  عىل  بيعها  ألجل  أدوية  توريد  نشاط  بمزاولة  املستشفى  قيام 
البذور من أجل بيعها عىل الغري، فالدعوى املقامة عىل املستشفى = الزراعية باسترياد 
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بابه  يف  تضمن  والذي  التجارية)))،  املحاكم  نظام  صدر  ثم  ومن  التجارية، 
الثاين اختصاص املحاكم التجارية))).

تاسًعا:  التجارية.  املحاكم  اختصاص  من  التعامل  هذا  بشأن  الزراعية  الرشكة  أو   =
سواًء  الرشكات،  مجيع  يف  الرشكاء  بني  تنشأ  التي  باملنازعات  التجارية  املحاكم  ختتص 
تلك املسامة يف الفقه، أو املسامة يف النظام، ولو كانت مهنية، أو رشكة ذات نشاط عقاري. 
الفقهية،  الرشكات  إحدى  بطالن  أو  فساد  التجارية  املحكمة  لدى  ثبت  إذا  عارًشا: 
فتحكم يف املوضوع بام يرتتب عليه من آثار تنهي النزاع بني الطرفني. احلادي عرش: فيام 
عدا الرشكات اخلاضعة لنظام الرشكات، إذا كان غرض الرشكة املضاربة أو االستثامر 
ونحومها يف العقار دون حتديد عقار معني، فإن النزاع بني الرشكاء يدخل يف اختصاص 
املحاكم التجارية، وأما إذا كانت الرشكة يف عقار معني فال يدخل يف اختصاصها لكوهنا 
مسامهة يف عقار. الثاين عرش: إذا كان من ضمن الرتكة رشكة - من الرشكات اخلاضعة 
لنظام الرشكات - أو حصة فيها، فإن مجيع املنازعات املتعلقة بعقد الرشكة ختتص هبا 
املحكمة التجارية، سواء كانت فيام بني الورثة، أو مع بقية الرشكاء أو الرشكة، كطلب 
التجارية  األنظمة  من  عرش:  الثالث  القضائية.  احلراسة  أو  املدير  حماسبة  أو  تصفيتها 
الرشعية؛  املرافعات  نظام  من  والثالثني  اخلامسة  املادة  من  )د(  الفقرة  يف  إليها  املشار 
نظام الرشكات، ونظام الوكاالت التجارية، ونظام السجل التجاري، ونظام املحكمة 
التجارية، ونظام البيانات التجارية، ونظام الرهن التجاري. الرابع عرش: ال يدخل يف 
اختصاص املحاكم التجارية - حالًيا - املخالفات املتعلقة باألنظمة التجارية، ويكون 
نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى املحاكم اجلزائية وفًقا للبند )ثانًيا( من قرار 
اخلامس  8)/))/8)4)هـ.  بتاريخ   )(8/4/(49( رقم  للقضاء  األعىل  املجلس 
عرش: إذا أقيمت الدعوى يف موضوع واحد لدى حمكمتني خمتصتني، فإن االختصاص 
يف  وحتكم  األوىل،  الدعوى  مع  األوراق  مجيع  وتضم  أوال،  لديه  أقيمت  ملن  ينعقد 
الثانية متهيئة للحكم، ومن  النزاع بني الطرفني، ما مل تكن الدعوى  الدعويني بام ينهي 
لدى  دعواه  املقاول  وأقام  تاجر،  غري  الثاين  الطرف  كان  إذا  املقاوالت،  دعاوى  ذلك 
العكس«. أو  التجارية  املحكمة  لدى  دعواه  الثاين  الطرف  أقام  ثم  العامة،  املحكمة 

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/)9( يف 5)/ 08/)44)هـ.  (((
املعاهدات  أو  التجارية،  األنظمة  فيه نص خاص يف  يرد  مل  »فيام  اخلامسة عرشة:  املادة   (((
واالتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفا فيها، ترسي قواعد االختصاص الدويل 
املنصوص عليها يف نظام املرافعات الرشعية عىل الدعاوى التي ختتص بنظرها املحكمة. 
= تنشأ  التي  املنازعات   -( اآليت:  يف  بالنظر  املحكمة  ختتص  عرشة:  السادسة  املادة 
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ثانًيا: تعريف التجاري يف اصطالح فقهاء الرشيعة:

علامء  أن  أجد  التجارة،  من  هي  التي  التجاري  تعريف  يف  النظر  وعند 
القرآن  تفسري  كتب  يف  سواء  التجارة  بتعريف  قاموا  اإلسالمية  الرشيعة 
عىل  هي  املفرسين  عند  التجارة  تعريف  فإن  لذا  الفقهية،  الكتب  أو  الكريم 

النحو اآليت:

عىل  املقامة  الدعاوى   -( التبعية.  أو  األصلية  التجارية  أعامهلم  بسبب  التجار  بني   =
التاجر يف منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة املطالبة األصلية يف الدعوى تزيد 
عىل مائة ألف ريال، وللمجلس عند االقتضاء زيادة هذه القيمة. )- منازعات الرشكاء 
يف رشكة املضاربة. 4- الدعاوى واملخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الرشكات. 
الدعاوى   -6 اإلفالس.  نظام  أحكام  تطبيق  عن  الناشئة  واملخالفات  الدعاوى   -5
واملخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة امللكية الفكرية. 7- الدعاوى واملخالفات الناشئة 
باحلارس  املتعلقة  والطلبات  الدعاوى   -8 األخرى.  التجارية  األنظمة  تطبيق  عن 
النزاع متعلقة بدعوى  القضائي واألمني واملصفي واخلبري املعينني ونحوهم، متى كان 
الناشئة عن دعوی سبق  التعويض عن األرضار  املحكمة. 9- دعاوى  بنظرها  ختتص 
نظرها من املحكمة. املادة السابعة عرشة: )- ما مل يتفق الطرفان كتابة عىل غري ذلك، 
وفيام مل يرد فيه نص خاص يف النظام يكون االختصاص املكاين للمحكمة التي يقع يف 
نطاق اختصاصها مكان إقامة املدعى عليه، فإن مل يكن له مكان إقامة يف اململكة فيكون 
أن  املدعي. وجيوز  إقامة  اختصاصها مكان  نطاق  يقع يف  التي  للمحكمة  االختصاص 
تقام الدعوى يف املحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ يف نطاقها. )- 
يف الدعاوى املتعلقة بالرشكات يكون االختصاص املكاين للمحكمة التي يقع يف نطاق 
اختصاصها املقر الرئيس للرشكة، سواء كانت الدعوى عىل الرشكة، أو من الرشكة عىل 
أحد الرشكاء، أو من رشيك عىل آخر، أو عىل مديرهيا أو أعضاء جملس إدارهتا. وجيوز 
املنازعات  يف  الرشكة  فرع  اختصاصها  نطاق  يف  يقع  التي  املحكمة  إىل  الدعوى  رفع 
الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع. املادة الثامنة عرشة: للمحكمة أن تفصل استقالالً 
يف الدفع بعدم االختصاص النوعي يف مدة ال تتجاوز )عرشين( يوما من تاريخ الدفع«.
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﴾)))، فالتجارة:  ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡمۚ
َ
ٓ أ قوله تعاىل: ﴿إِلَّ

وقيل:  األرباح«))).  طلب  هبا  املقصود  املعاوضات  عقود  عىل  واقع  »اسم 
التاجر،  صناعة  »هي  التجارة:  إن  وقيل:  والرشاء«))).  البيع  هي  »التجارة: 
البيع  »هي  وإهنا  والزيادة«)4).  النمو  لطلب  املال  يف  يترصف  الذي  وهو 
والرشاء املتحقق منه الفائدة، أو املرتجى ذلك منه«)5). و»التجارة: هي البيع 

والرشاء طلبا للربح«)6).

ببدل،  للغري  اليشء  جعل  عن  »عبارة  هي:  التجارة  فإن  الفقهاء  وعند 
الربح«)8).  لغرض  باملعاوضة  املال  »تقليب  التعاطي«)7). وأهنا:  تفسري  وهو 

سورة النساء، آية رقم )9)).  (((
70)هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  اجلصاص  الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  أمحد  القرآن،  أحكام   (((
املحقق: حممد صادق القمحاوي - عضو جلنة مراجعة املصاحف باألزهر، النارش: دار 

إحياء الرتاث العريب - بريوت، تاريخ الطبع: 405)هـ، ج)، ص8)).
اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطبي(، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح   (((
الربدوين  )املتوىف: )67هـ(، حتقيق: أمحد  القرطبي  الدين  األنصاري اخلزرجي شمس 
الثانية، 84))هـ -  الطبعة  القاهرة،  الكتب املرصية -  النارش: دار  وإبراهيم أطفيش، 

964)م، ج5، ص)5).
البحر املحيط يف التفسري، أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري   (4(
الفكر -  النارش: دار  الدين األندليس )املتوىف: 745هـ(، املحقق: صدقي حممد مجيل، 

بريوت، 0)4)هـ، ج)، ص04).
املرجع السابق، ج)، ص0)).  (5(

املرجع السابق ج7، ص49.  (6(
الكاساين  أبو بكر بن مسعود بن أمحد  الدين،  بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء   (7(
 - 406)هـ  الثانية،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  587هـ(،  )املتوىف:  احلنفي 

986)م، ج5، ص4)).
الكتب  دار  النرش:  دار  األنصاري،  زكريا  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى   (8(
العلمية - بريوت - ))4)هـ - 000)م، الطبعة األوىل، حتقيق: د. حممد حممد تامر، 

ج)، ص)8).
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الربح«)))،  رجاء  فيه  والترصف  املال  »تقليب  إهنا:  فيها  قيل:  حيث  ونحوه 
وقيل فيها إهنا: »تقليب املال بالترصف فيه لطلب النامء«))). وقيل بأهنا: هي 

الترصف يف البيع والرشاء))).

وهذا ما يتعلق بالتجارة، أما مصطلح جتاري، فإنه يتبني املقصود منه يف 
موضع البحث عند إضافته، كام هو يف املطلب التايل.

املطلب الثالث: تعريف الُعرف التجاري مركًبا:

عليها  تعارف  التي  القواعد  »جمموعة  بأنه:  فيه  قيل  التجاري  العرف 
اتباع  ورضورة  بإلزامها  شعورهم  مع  التجارية  معامالهتم  تنظيم  يف  التجار 

أحكامها«)4).

تنظيم  يف  التجار  عليها  تعارف  التي  القواعد  »جمموعة  إنه:  فيه  وقيل 
معامالهتم التجارية مع شعورهم بإلزامية تلك القواعد وتطبيقها«)5).

حاشية عمرية، شهاب الدين أمحد الربليس امللقب بعمرية، سنة الوفاة 957هـ، حتقيق:   (((
998)م،   - 9)4)هـ  النرش  سنة  الفكر،  دار  النارش:  والدراسات،  البحوث  مكتب 

مكان النرش لبنان - بريوت، ج)، ص)).
روجعت  اهليتمي،  حجر  بن  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  املنهاج،  رشح  يف  املحتاج  حتفة   (((
الكربى  التجارية  املكتبة  النارش:  العلامء،  من  جلنة  بمعرفة  نسخ  عدة  عىل  وصححت 
النرش: 57))هـ - )98)م، ج)،  بمرص لصاحبها مصطفى حممد، بدون طبعة، عام 

ص)8).
دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن   (((
عامل  النارش:  )05)هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل  البهويت  إدريس  بن  حسن  بن  الدين  صالح 

الكتب، الطبعة األوىل، 4)4)هـ - )99)م، ج)، ص95).
القانون التجاري السعودي، د. حممد حسن اجلرب، ص 6).  (4(

القانون التجاري السعودي، د. رحاب حممود داخيل، النارش: مركز الدراسات العربية   (5(
للنرش والتوزيع، مرص اجليزة، 5)0)م، ص6).
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إيرادها،  السابق  التعاريف  عن  ختتلف  تكاد  ال  أخرى  تعاريف  وهناك 
التجار  إضافة مصطلح  مع  مفرًدا،  العرف  تعريف  من  تقريبا  مأخوذة  وهي 

التجارية. واملعامالت 

بأنه: قاعدة غري مكتوبة ال ختالف  ف العرف التجاري  الباحث فُيعرِّ أما 
الرشع أو النظام تنشأ من اطراد سلوك األشخاص التجاريني يف مسألة ختص 

العملية التجارية عىل وجه معني مع االعتقاد بإلزامها.
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املبحث األول
أركان العرف التجاري،

والفرق بينه وبني العادة التجارية
املطلب األول: أركان العرف التجاري:

أي  تسمية  يمكن  ال  وهلذا  عليهام؛  يقوم  ركنان  له  التجاري  العرف 
املادي،  الركن  ومها:  الركنني،  هذين  توافر  عند  إال  عرف  بأنه  سلوك 
سلوك  )اطراد  القول:  عند  التعريف  يف  ذكره  تم  ما  وهو  املعنوي،  والركن 
واآلخر  املادي،  الركن  يمثل  فاألول  باإللزام(.  و)االعتقاد  األشخاص(، 

يمثل الركن املعنوي.
أمر  بشأن  اطراد سلوك األشخاص عىل وجه معني  املادي هو:  فالركن 
من األمور التجارية بحيث تتولد لدهيم عادٌة نتيجة اطرادهم هلذا السلوك، 
من  جتاري  أمر  لتنظيم  معينة  طريقة  األشخاص  يسلك  عندما  حيدث  وهذا 
من  السلوك  هذا  يتكرر  ثم  هبم،  املحيطة  للظروف  ومراعاة  أنفسهم،  تلقاء 
تتولد  وهكذا  آخرين،  من  الفعل  يتسلسل  ثم  سبقهم،  ملن  مقلدين  غريهم، 
املادي يف  الركن  يقوم  وتثبت وترسخ ويطَّرد عملها))). ولكي  بينهم  العادة 

العرف املعترب، فإنه يشرتط لذلك عدة رشوط عامة))):
النجار،  مربوك  عبداهلل  د.  اإلسالمي،  بالفقه  مقارنة  دراسة  القانونية  القواعد  أصول   (((
ص86)- 6)4)هـ-006)م،  األوىل،  الطبعة  اإلسالمية،  للدراسات  العايل  املعهد 

.(87
كلية  املنصورة،  جامعة  النارش  الزقرد،  السعيد  أمحد  د.  القانونية،  للعلوم  املدخل   (((
منصور،  حسني  حممد  د.  القانون،  نظرية   ،(88-(87 ص  ج)،  )00)م،  احلقوق، 
القضاء،  وأحكام  الفقه  آراء  ضوء  يف  القانون  لدراسة  املدخل   .(46 ص  )00)م، 
)00)م،  القاهرة،  اخلامسة،  الطبعة  القانون(،  )نظرية  لطفي،  حممود  حسام  حممد  د. 

ص98).
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العموم: إذ ال يكفي االعتياد عىل السلوك، وإنام يلزم أن تكون العادة . )
قام هبا عدد كبري من األشخاص، وال يلزم أن يقوم بذلك مجيع األشخاص، 
وإنام يكفي يف ذلك أن تكون هذه عادة األغلبية، وال يشرتط أن تكون عامة 
اختلف  معينة، وهلذا  منطقة  قيامه يف  يكفي يف ذلك  وإنام  لكل األشخاص، 

العموم يف هذا اخلصوص عن الشمول واإلمجاع.

مر . ) يكون  بأن  عادة؛  يكون  أن  للسلوك  يشرتط  زمن(:  )مرور  القدم 
عليه مدة من الزمن، لكي يصح أن ُيقال: إن املتعاملني اعتادوا عليه، وهذه 
ذلك  تقدير  ويرجع  ذاته،  والسلوك  الظروف  باختالف  ختتلف  نسبية  املدة 
السلوك من جمرد عادة إىل  الزمنية لتحويل  املدة  إىل قايض املوضوع)))؛ ألن 

عرف ليس دائام ينطبق عىل كل صور السلوك.

منتظمة . ) تكون  بأن  وذلك  ثابتة،  العادة  تكون  أن  يشرتط  الثبات: 
قد  األشخاص  سلوك  بأن  القول  يمكن  بام  تغري،  أو  انقطاع  دون  ومستمرة 

استقر عىل العمل عىل كذا.

عدم خمالفة أحكام الرشيعة أو النظام: يشرتط أن يكون السلوك غري . 4
السلوك  بأن  القول  يمكن  ال  وهلذا  النظام،  أو  اإلسالمية  للرشيعة  خمالف 
لو  مثل  األخرى،  الرشوط  اجتمعت  ولو  ملزمة،  قانونية  قاعدة  املخالف 
القول  يمكن  فال  معينة،  جتارية  معاملة  عىل  الربا  أخذ  عىل  أشخاص  اعتاد 
بأننا أمام قاعدة قانونية ملزمة، وذلك ملخالفة هذا السلوك ألحكام الرشيعة 

اإلسالمية، وكذا احلال عند خمالفة أحكام النظام.

ويصح أن يكون مرجع ذلك إىل أهل اخلربة.  (((
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قد  وألفوه  عليه  ساروا  ما  بأن  األشخاص  اعتقاد  هو  املعنوي:  والركن 
صار ملزًما هلم، وأن هناك جزاء ُيوَقع عىل كل من خيالفه)))، وهو ما يسمى 
القواعد  سائر  شأن  شأهنا  العرفية،  القاعدة  احرتام  وأن  االلتزام،  بعقيدة 
زمنية  وملدة  ومطردة  مستمرة  وبصفة  ما،  سلوك  اتباع  فإن  وهلذا  القانونية، 
لو  لكن  ُعرف،  عنه  يقال  أن  يمكن  ال  باإللزام  اعتقاد  هناك  يكون  أن  دون 
فإذا  يوجد)))،  العرف  فإن  بيانه  سبق  كام  السلوك  توافر  مع  االعتقاد  توافر 
ثابًتا  ُعرًفا  أصبح  معينًا  سلوًكا  أن  من  القضاء  وتأكد  العرف،  ركنا  توافر 
مستقًرا، فإنه يصبح يف هذه احلالة قاعدة قانونية ملزمة كالنظام املكتوب))).

املطلب الثاين: العادة التجارية والفرق بينها وبني العرف التجاري:

الفرع األول: تعريف العادة التجارية:

إدراج رشط معني يف  األفراد عىل  »اعتياد  بأهنا:  التجارية  العادة  فت  ُعرِّ
عقودهم، بحيث يمكن القول بوجود هذا الرشط ضمنًا دون النص رصاحة 
عليه يف العقود، نتيجة استقراره يف املعامالت التجارية، لذا تسمى العادات 

بالعادات االتفاقية«)4). التجارية 

فت بأهنا: »عبارة عن القاعدة التي شاعت واستقرت يف املعامالت  وُعرِّ
التجارية نتيجة اعتياد األفراد األخذ هبا يف عقودهم إىل درجة يمكن القول 

النجار،  مربوك  عبداهلل  د.  اإلسالمي،  بالفقه  مقارنة  دراسة  القانونية  القواعد  أصول   (((
ص 88).

املدخل للعلوم القانونية، د. أمحد السعيد الزقرد، ج)، ص 89).  (((
نظرية القانون، د. حممد حسني منصور، ص 48).  (((

القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  النارش:  الرشقاوي،  سمري  حممود  د.  التجاري،  القانون   (4(
989)م، ج)، ص 7).
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النص  إىل  حاجة  دون  حكمها  اتباع  إىل  ضمنًا  املتعاقدين  إرادة  باجتاه  معها 
عليها«))).

وقيل فيها بأهنا: »قاعدة تتكون نتيجة لتواتر إدراجها واتباعها يف العقود 
واملعامالت التجارية بانتظام، ولكن دون أن تبلغ درجة الرسوخ التي ُتضفي 
اجتاه  من  القانونية  قيمتها  تكتسب  هي  وإنام  القانوين...  اإللزام  صفة  عليها 

إرادة املتعاقدين ضمنًا إىل تطبيقها«))).

ودرجوا  معينة،  جتارية  مسألة  يف  املتعاملون  اعتاده  »ما  بأهنا:  فيها  وقيل 
الناس عىل أمر ما دون أن يتولد الشعور لدهيم بأن  اتباعه، فهي اعتياد  عىل 

هذا األمر ملزم هلم«))).

ومما سبق يتضح أن العادة تقوم عىل ركن مادي فقط، وهو السلوك الذي 
ض ضمنًا تطبيُقه. استقر العمل عليه، وافرُتِ

وغري  مكتوبة  غري  قاعدة  هي:  التجارية  العادة  أن  الباحث  ويرى 
العمل عليها  استقر  النظام،  أو  الرشع  العقود ال ختالف  منصوص عليها يف 
القول  يمكن  بحيث  بإلزامها،  االعتقاد  التجارية، دون  املعامالت  وشاع يف 

أنه اجتهت أطراف العالقة التجارية إىل األخذ هبا.

الفرع الثاين: الفرق بني العرف التجاري والعادة التجارية:

التجارية،  التجاري والعادة  العرف  الفروق من تعريفي  يمكن استنباط 
التجاري  العرف  فإن  امللزمة،  القوة  حيث  من  بينهام  التفريق  يمكن  وهلذا 

القانون التجاري السعودي، د. حممد حسن اجلرب، ص7).  (((
السابعة، 004)م، ص  الطبعة  السعودي، د. سعيد حييى،  التجاري  النظام  الوجيز يف   (((

.(9-(8
القانون التجاري السعودي، د. رحاب حممد داخيل، ص7).  (((
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ملزمة،  غري  التجارية  العادة  بينام  استبعاده،  إىل  األطراف  يتجه  مل  ما  ملزم 
قبوهلا  كان  سواء  هبا،  العمل  إىل  األطراف  نية  اجتاه  من  قوهتا  تكتسب  وإنام 
رصاحة أو ضمنًا، وهلذا سميت العادة التجارية بالعادة االتفاقية، فإذا ثبت 
وجب  هبا  علمه  نفى  أو  بالعادة،  للعمل  املتعاقدين  أحد  من  الرضا  عدم 
استبعادها)))، ولذلك فهي تطبق باعتبارها رشط يف العالقة التجارية، وعىل 
حالة  يف  أما  هبا)))،  األخذ  عىل  واالتفاق  قيامها،  يثبت  أن  هبا  يتمسك  من 
ادعاء أحد األطراف بأنه ال يعلم بوجود العرف، فإنه ال أثر الدعائه، ويطبق 

العرف))).

بينام  الثاين، وهو االعتقاد باإللزام،  والقوة امللزمة للعرف تأيت من ركنه 
يف العادة ال يوجد ركن معنوي، وإنام هي قائمة عىل الركن املادي فقط، وهو 
العادة  فإن  وهلذا  التجارية،  والعادة  التجاري  العرف  بني  اجلوهري  الفرق 
التجارية ليست قاعدة قانونية ملزمة يف ذاهتا، ولكن قد ترقى إىل هذه املرتبة 
العادة،  اتباع  اتباع حكمها)4)، لذا فإنه إذا تم االتفاق عىل  عند االتفاق عىل 

فإهنا تكون ملزمة للطرفني.

وهلذا فإن العرف يستمد قوته من تلقاء نفسه باعتباره من مصادر النظام 
اخلصوم  به  علم  سواء  ملزم  فهو  القضائي،  احلكم  مصادر  ومن  )القانون( 
أم مل يعلموا، وهلذا ُيقال إنه ُيفرتض علم القايض به باعتباره قاعدة قانونية، 

القانون التجاري السعودي، د. حممد حسن اجلرب، ص 7).  (((
الوجيز يف النظام التجاري السعودي، د. سعيد حييى، )).  (((

القانون التجاري، د. حممود سمري الرشقاوي، ج)، ص8).  (((
-(05 ص  العريب979)م،  الفكر  دار  النارش:  عبدالرمحن،  محدي  د.  القانون،  فكرة   (4(

.(06
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يامرس  القضاء  جتد  وهلذا  نفسه)))،  تلقاء  من  القايض  يطبقه  أن  اآلراء  ومن 
بوصفه  األحكام)))،  من  كثري  يف  نفسه  تلقاء  من  التجاري  العرف  تطبيق 
تلقاء  من  )االتفاقية()))  التجارية  العادة  تطبيق  يامرس  وال  نظامية،  قاعدة 

نفسه، وإنام يطبقها عندما ُيثبت أحد األطراف أهنا هي العادة.

يف املبحث التايل سيأيت تفصيل إثبات العرف.  (((
يف املبحث التايل سيأيت ذكر األحكام القضائية.  (((

النظرية العامة للقانون، أ. د. مصطفى حممد عرجاوي، النارش: املطبعة العربية احلديثة،   (((
القاهرة، 985)م، ص 57)-58).
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املبحث الثاين
االستناد إىل العرف التجاري وإثباته

النظامي  األساس  هو  التجارية  املحاكم  نظام  من   )57( املادة  نص  ُيَعدُّ 
نص  فيه  يرد  مل  »فيام  فيه:  النص  جاء  حيث  املبحث،  هذا  عليه  يقوم  الذي 
خاص، أو اتفاق بني األطراف عىل غريه؛ جيوز االستناد إىل العرف التجاري 
يثبت  أن  العادة  أو  بالعرف  يتمسك  من  وعىل  األطراف،  بني  العادة  أو 
حيث  للنظام  التنفيذي  بالالئحة  النص  فيه  ورد  ما  وكذلك  وجودمها«))). 

نظام املحاكم التجارية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/)9 وتاريخ 5)/8/)44)هـ.   (((
املواد  عىل  )-ترسى  الثانية:  »املادة  عىل:  التجارة  قانون  يف  املرصي  املنظم  ونص 
نصوص  رست  االتفاق،  هذا  يوجد  مل  فإذا  املتعاقدين،  بني  االتفاق  أحكام  التجارية 
القانون أو غريه من القوانني املتعلقة باملواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري  هذا 
أحكام  تطبيق  وجب  جتارية  عادة  أو  جتارى  عرف  يوجد  مل  فإذا  التجارية،  والعادات 
القانون املدين.) - ال جيوز تطبيق االتفاقات بني املتعاقدين، أو قواعد العرف التجاري 
أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام يف مرص«. قانون التجارة املرصي، 
 /5/(7 يف  الصادر   )(9( العدد  الرسمية  اجلريدة  يف  املنشور   )(999/(7( رقم 
يوجد  مل  إذا  الثالثة:  »املادة  عىل:  التجارة  قانون  يف  األردين  املنظم  ونص  999)م. 
الفقهاء  واجتهاد  القضائية  بالسوابق  يسرتشد  أن  فللقايض  تطبيقه  يمكن  قانوين  نص 
حتديد  عند  القايض  )-عىل  الرابعة:  املادة  التجاري.  والعرف  اإلنصاف  وبمقتضيات 
آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد إال إذا ظهر أن املتعاقدين قصدوا خمالفة 
ويعد   -( اإللزامية.  القانونية  النصوص  مع  متعارًضا  العرف  كان  أو  العرف،  أحكام 
األردين  التجارة  قانون  العام«.  العرف  عىل  مرجحني  املحيل  والعرف  اخلاص  العرف 
 (0 85))هـ،   /((  /9 بتاريخ  الرسمية  اجلريدة  يف  نرش  966)م،  لسنة   (( رقم 
عىل:  التجارة  قانون  يف  الكويتي  املنظم  ونص   .(9(0 العدد  966)م،  سنة  آذار 
»املادة الثانية: مع مراعاة ما نص عليه يف املادة 96 ترسي عىل املسائل التجارية قواعد 
العرف التجاري فيام مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون أو يف غريه من القوانني املتعلقة 
فإذا  العام،  العرف  عىل  املحيل  العرف  أو  اخلاص  العرف  ويقدم  التجارية،  باملسائل 
= والتسعون:  السادسة  املادة  املدين«.  القانون  أحكام  طبقت  جتاري  عرف  يوجد  مل 
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الطعن  عند  املستقر، وهلا  التجاري  العرف  إىل  املحكمة  »تستند  النص:  جاء 
فيه أن تستعني بمن تراه إلثبات وجوده من عدمه«))).

= »فيام عدا ما نص عليه هذا الكتاب ترسي عىل االلتزامات والعقود التجارية األحكام 
980)م،  لسنة   68 رقم  الكويتي  التجارة  قانون  املدين«.  القانون  يف  عليها  املنصوص 
الصادر يف 9/4/ 96))هـ املوافق 9) أغسطس سنة 976). ونص املنظم البحريني 
عليه  اتفق  ما  التجارية  املواد  عىل  ترسي   -( الثانية:  »املادة  عىل:  التجارة  قانون  يف 
اتفاق  يوجد  مل  فإذا   -( آمرة.  ترشيعية  نصوص  مع  اتفاقهام  يتعارض  مل  ما  املتعاقدان 
خاص رست قواعد العرف التجاري فيام مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون أو يف غريه 
العرف  عىل  املحيل  أو  اخلاص  العرف  ويرجح  التجارية.  باملواد  املتعلقة  القوانني  من 
العام. )- فإذا مل يوجد عرف جتاري وجب تطبيق القوانني اخلاصة باملواد املدنية فإذا مل 
توجد استنبط القايض أصول حكمه من مبادئ الرشيعة اإلسالمية، ثم مبادئ القانون 
الطبيعي وقواعد العدالة«. قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 987). ونص املنظم 
اإلمارايت يف قانون املعامالت التجارية عىل: »املادة الثانية: )- يرسي عىل التجار وعىل 
آمر.  جتاري  نص  مع  اتفاقهام  يتعارض  مل  ما  املتعاقدان  عليه  اتفق  ما  التجارية  األعامل 
)- فإذا مل يوجد اتفاق خاص رست قواعد العرف التجاري فيام مل يرد بشأنه نص يف 
اخلاص  العرف  ويقدم  التجارية،  باملسائل  املتعلقة  القوانني  من  غريه  أو  القانون،  هذا 
أو املحيل عىل العرف العام، فإذا مل يوجد عرف جتاري وجب تطبيق األحكام اخلاصة 
جيوز  )-وال  التجاري.  للنشاط  العامة  املبادئ  مع  يتعارض  ال  فيام  املدنية  باملسائل 
تطبيق االتفاقيات اخلاصة أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع النظام العام أو 
التجارية اإلمارايت رقم 8) لسنة )99)، املنشور باجلريد  اآلداب«. قانون املعامالت 
الرسمية بتاريخ 7م 9/ )99)م وعمل به من تاريخ 7/ ))/ )99)م. ونص املنظم 
العامين يف قانون التجارة عىل: »املادة اخلامسة: إذا مل يوجد نص ترشيعي، رست قواعد 
العرف ويقدم العرف اخلاص أو العرف املحيل عىل العرف العام، فإذا مل يوجد طبقت 
 55 رقم  العامين  التجارة  قانون  العدالة«.  قواعد  ثم  الغراء  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام 

لسنة 990)م.
وتاريخ   )8(44( رقم  بالقرار  الصادرة  التجارية،  املحاكم  لنظام  التنفيذية  الالئحة   (((

6)/0)/ )44)هـ. املادة رقم ))6)).
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املطلب األول: االستناد إىل العرف التجاري:

الفرع األول: رشوط االستناد إىل العرف التجاري:

لالستناد إىل العرف التجاري اشرتطت املادة))) عدم وجود نص خاص 
أو اتفاق بني األطراف، ففي هذه احلالة جيوز االستناد إىل العرف التجاري، 

ويقع عبء إثبات وجوده عىل من يتمسك به.

وهلذا فإن رشوط االستناد إىل العرف التجاري هي:

أواًل: عدم وجود نص خاص:

النص  تم  ملا  وفًقا  نظامية،  أو نصوص  أن تكون رشعية  إما  والنصوص 
عىل  املحاكم  »تطبق  فيه:  جاء  حيث  للحكم،  األسايس  النظام  يف  عليه 
عليه  دل  ملا  وفًقا  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  أمامها  املعروضة  القضايا 
الكتاب  مع  تتعارض  ال  أنظمة  من  األمر  ويل  يصدره  وما  والسنة،  الكتاب 
يتم  فإنه  معينة،  معاملة  يف  رشعية  نصوص  من  ورد  ما  وهلذا  والسنة«))). 
تطبيق ما تم النص عليه، وكذا يف النصوص النظامية كمرتبة ثانية بعد النص 
الرشعي، مع مراعاة أن يكون النص النظامي من النصوص اآلمرة التي ال 
األفراد  جترب  التي  »هي  بأهنا:  ف  ُتعرَّ التي  وهي  خالفها،  عىل  االتفاق  جيوز 
عىل اتباع سلوك أو حظره دون أن يكون هلم االتفاق عىل خمالفتها واستبعاد 
حكمها بينهم«))). وهذا عىل خالف النصوص املكملة أو املفرسة التي جيوز 

نظام املحاكم التجارية، املادة رقم )57).  (((
النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي رقم: )أ/90( وتاريخ 7)/8/))4)هـ،   (((
املادة رقم 48. ونص عىل نفس األلفاظ يف نظام املرافعات الرشعية، الصادر باملرسوم 

امللكي رقم )م/)( بتاريخ ))/)/5)4)هـ، املادة رقم ))).
املدخل لدراسة العلوم القانونية، د. خالد الرويس، د. رزق الريس، ص 84.  (((
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النص  وهذا  اإلرادة،  بطالن  إىل  خمالفتها  يؤدي  وال  خالفها،  عىل  االتفاق 
أو  اتفاقاهتم  صياغة  يف  به  يستأنسون  للمتعاملني  أداة  ليكون  وجد  املكمل 

إنشاء عقودهم))).

ثانًيا: عدم وجود اتفاق بني األطراف:

كاملرشوط  عرًفا  املعروف  أن  املعامالت:  يف  األساسية  القواعد  من  إن 
القائم  التعاقد بني طرفني مع سكوهتام عن العرف  رشًطا، وبناًء عليه إذا تم 
يف نفس املعاملة، ومل يتم االتفاق عىل إثباته أو نفيه، فإن العرف يكون ملزًما 
هلام، أما يف حالة ترصيح املتعاقدين عىل خمالفة العرف بام يوافق مقصود العقد 
العرف  إىل  االستناد  يتم  ال  وهلذا  العرف،  استبعاد  ويتم  االتفاق)))،  يصح 

التجاري بوجود اتفاق بني األطراف عىل ما خيالف العرف.

ما كان  الصحيح هو  النص اخلاص يكون االستناد  إنه عند وجود  أي: 
يكون  األطراف  بني  اتفاق  وجود  عند  وكذلك  اخلاص،  النص  إىل  مستنًدا 

االستناد الصحيح مستنًدا إىل االتفاق.

أو االتفاق بني األطراف  النص اخلاص  ونتيجة ذلك: عند عدم وجود 
جاز االستناد إىل العرف التجاري.

العربية،  النهضة  النارش: دار  النجار،  القانون، د. عبداهلل مربوك  لفقه  املعارص  املدخل   (((
الطبعة الثالثة، 005)م-006)م، ص )5.

بن  عبدالسالم  بن  عبدالعزيز  الدين  عز  حممد  أبو  األنام،  مصالح  يف  األحكام  قواعد   (((
660هـ(،  )املتوىف:  العلامء  بسلطان  امللقب  الدمشقي،  السلمي  احلسن  بن  القاسم  أيب 
 - األزهرية  الكليات  مكتبة  النارش:  سعد،  عبدالرؤوف  طه  عليه:  وعلق  راجعه 
القاهرة، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، 4)4)هـ - )99)م، ج)، ص86). أصول 
املعهد  النجار،  مربوك  عبداهلل  د.  اإلسالمي،  بالفقه  مقارنة  دراسة  القانونية  القواعد 

العايل للدراسات اإلسالمية، الطبعة األوىل، 6)4)هـ-006)م، ص)47.
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وعند إمعان النظر يف النص أجد أن هناك كلمة قد تكون ملبسة، وهي 
فالضمري  غريه(،  عىل  األطراف  بني  اتفاق  )أو  مجلة  يف  واملوجودة  )غريه(، 
هنا يعود عىل من؟ هل يعود إىل: )نص خاص(؟ فإذا قال قائل أنه تعود إىل 
)نص خاص(، فهنا إشكال نظامي؛ إذ إنه ال جيوز االتفاق عىل خالف النص 

اخلاص.

التجاري،  العرف  هو  الذي  الفصل،  اسم  إىل  يعود  أنه  قائل:  قال  وإذا 
فإنه هنا ال يستقيم؛ ألن عنوان الفصل ليس جزء من النص النظامي، فالنص 
املنفصل عن  العنوان  إىل  الضمري  أن يرجع  املادة، فال يصح  بعد رقم  بدايته 

النص.

وقد ُيقال أن املقصود هو: إذا وجد اتفاق بني األطراف يف حالة مل يوجد 
فيها النص اخلاص.

وقد يقول قائل: أن الضمري يعود ملا بعده، وهو العرف التجاري، إذ إنه 
مل  العرف  غري  عىل  األطراف  بني  اتفاق  تم  فإذا  النظامية،  املادة  يف  املراد  هو 

ُيؤخذ به، وجيوز االستناد إىل العرف التجاري عند عدم االتفاق عىل غريه.

قيل  إذا  إال  يستقيم،  ال  اللغة  يف  كان  وإن  املعنى،  يف  األقرب  هو  وهذا 
ونظامية.  رشعية  خمالفة  فيه  األول:  القول  أن  إال  وتأخري،  تقديم  النص  يف 
والقول الثاين: فيه خمالفة من حيث اللغة؛ الستناده إىل خارج النص، والقول 
املعنى،  حيث  من  يستقيم  كان  وإن  اللغة،  حيث  من  يستقيم  ال  قد  الثالث: 
األقرب  وهو  املفرس،  تأخر  يف  اللغة  حيث  من  خُيرج  قد  األخري:  والقول 

للمعنى.
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مل  فيام  املادة هو اآليت:  املقصود من نص  أن  الباحث  إليه  والذي يذهب 
يرد فيه نص خاص يتم االستناد إىل العرف التجاري ما مل يوجد اتفاق بني 

األطراف عىل غريه.
ومن حيث عموم املادة فإن الصياغة التي يراها الباحث موصلة للمعنى 
نص  فيه  يرد  مل  فيام  هي:  التجارية،  العادة  عن  التجاري  العرف  فصل  بعد 
بعد  التجاري،  العرف  إىل  االستناد  يتم  األطراف،  بني  اتفاق  أو  خاص، 

ثبوت وجوده.

املحاكم  »تطبق  وهو:  للحكم،  األسايس  النظام  يف  جاء  ما  هذا  ويؤيد 
عليه  دل  ملا  وفًقا  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  أمامها  املعروضة  القضايا  عىل 
الكتاب  مع  تتعارض  ال  أنظمة  من  األمر  ويل  يصدره  وما  والسنة،  الكتاب 

والسنة«))).

التي  اخلاصة  النظامية  أو  الرشعية  النصوص  خمالفة  جيوز  ال  فإنه  ولذا 
تنظم معاملة معينة، وهلذا فإن الباحث يرى أن العرف ال يمكن االستناد إليه 
عند وجود النص اخلاص، أو االتفاق بني األطراف عند عدم وجود النص، 

ومن االتفاقات اجلائزة نظاًما االتفاق عىل خمالفة العرف التجاري.

ثالًثا: أن يكون العرف مما استقر العمل عليه )أن يكون ثابت الوجود(:

وهذا الرشط هو ما تم النص عليه يف نظام املحاكم التجارية)))، والالئحة 
إىل  إال  االستناد  يتم  ال  أنه  النصني  من  يؤخذ  إنه  حيث  للنظام)))،  التنفيذية 
ُعرف جتاري موجود وثابت، سواء كان ذلك مستقر لدى املحكمة ابتداء أو 

النظام األسايس للحكم، املادة رقم )48).  (((
نظام املحاكم التجارية، املادة رقم )57).  (((

الالئحة التنفيذية لنظام املحاكم التجارية، املادة رقم ))6)).  (((
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بمن  املحكمة  استعانة  إثباته عن طريق  كان  أو  به،  اثبت وجوده من متسك 
تراه يف حالة الطعن بوجود عرف جتاري مستقر العمل عليه))).

الفرع الثاين: االستناد إىل العرف التجاري من القايض:

قبل  من  التجاري  العرف  إىل  االستناد  هو  الفرع  هذا  يف  الدراسة  حمل 
»فيام  اآليت:  النحو  عىل  النص  جاء  حيث  أمامه،  النزاع  ُينظر  الذي  القايض 
اتفاق بني األطراف عىل غريه؛ جيوز االستناد إىل  مل يرد فيه نص خاص، أو 

العرف التجاري أو العادة بني األطراف،...«))).

وهذه املادة جاءت بكلمة »جيوز«، وورود كلمة »جيوز« يف املادة النظامية، 
وحسب سياقها حيتمل عدة معان: منها: اإلباحة)))، ويكون القايض يف هذه 
وقد  إليه،  االستناد  عدم  أو  التجاري  العرف  إىل  االستناد  بني  خمرًيا  احلالة 
يكون املعنى من ذلك كام يف اللغة: أنه يسوغ له)4) االستناد، أو كام جاء عند 

وهذا هو حمل الدراسة يف املسائل التالية.  (((
نظام املحاكم التجارية، جزء من املادة رقم )57).  (((

موفق  املناظر،  وجنة  الناظر  روضة  والرتك«؛  الفعل  عن  احلرج  »نفي  اإلباحة:  معنى   (((
الدين أيب حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة، حتقيق: د. سعد بن نارص الشثري، النارش: 
يف  املعتمد  يف:  ونحوه  ص))).  ج)،  ))4)هـ،  األوىل،  الطبعة  العبيكان،  مكتبة 
6)4هـ(،  )املتوىف:  املعتزيل  الَبرْصي  احلسني  أبو  الطيب  عيل  بن  حممد  الفقه،  أصول 
املحقق: خليل امليس، النارش: دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة األوىل، )40)هـ، 
ج)، ص09). و قواطع األدلة يف األصول، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبداجلبار 
املحقق:  489هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  ثم  احلنفي  التميمي  السمعاين  املروزى  أمحد  بن 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  الشافعي،  إسامعيل  حسن  حممد  حسن  حممد 

لبنان، الطبعة األوىل، 8)4)هـ/999)م، ج)، ص7)).
خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، حتقيق: حممود خاطر، النارش:   (4(

مكتبة لبنان نارشون - بريوت، طبعة جديدة، 5)4)هـ - 995)م، ص 9)).



العرف التجاري االستناد إليه وإثباته

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
43

حُيمل  أو  له)))،  مأذوًنا  أنه  ومنها:  معاين)))،  عدة  حتمل  أهنا  األصول  علامء 
وجب)))-  جاز  إذا  منه  ممنوًعا  كان  ما  بأن  األصولية:  الفقهية  القاعدة  عىل 
وهي قاعدة أكثرية ال كلية-)4)، وخصوًصا إذا ُعلم أنه ممنوع من االستناد إىل 
العرف التجاري عند وجود النص اخلاص، أو االتفاق بني األطراف، وجاز 
له االستناد عند زوال املانع، فيكون وجب عليه االستناد إىل العرف، ويؤخذ 

التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي   (((
 / السعودية   - الرشد  مكتبة  النارش:  885هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل  الصاحلي  الدمشقي 
الرياض، الطبعة األوىل، ))4)هـ - 000)م، ج)، ص5)0)، رشح الكوكب املنري، 
بابن  املعروف  الفتوحي  عيل  بن  عبدالعزيز  بن  أمحد  بن  حممد  البقاء  أبو  الدين  تقي 
النجار احلنبيل )املتوىف: )97هـ(، النارش: مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، 8)4)هـ - 

997)م، ج)، 9)4.
الكالم للمحقق: قواطع األدلة يف األصول، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبداجلبار   (((
املحقق:  489هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  ثم  احلنفي  التميمي  السمعاين  املروزي  أمحد  ابن 
حممد حسن حممد حسن إسامعيل الشافعي، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
النحو  عىل  كاملة  املحقق  وعبارة  ص)6.  ج)،  8)4)هـ-999)م،  األوىل،  الطبعة 
الفعل،  يف  اإلذن  األول:  اإلطالق  ثالثة:  بإطالقات  يطلق  اجلواز  أن  »واعلم  اآليت: 
الكراهة.  اإلباحة،  الندب،  الوجوب،  هي:  أربعة  أحكاما  يشمل  اإلطالق  هبذا  وهو 
هي:  ثالثة  أحكاما  يشمل  اإلطالق  وهذا  والرتك،  الفعل  يف  اإلذن  الثاين:  اإلطالق 
السواء.  عىل  والرتك  الفعل  بني  التخيري  الثالث:  اإلطالق  الكراهة.  اإلباحة،  الندب، 

وهذا اإلطالق ال يشمل إال اإلباحة«.
أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين الدين   (((
أبو حييى السنيكي )املتوىف: 6)9هـ(، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، ج)، ص448، 
حممود  بن  حممد  بن  حسن  اجلوامع،  مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح  عىل  العطار  حاشية 

العطار الشافعي )املتوىف: 50))هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، ج)، ص478.
الطالب، اخترصه:  )منهج  املنهج  البجريمي عىل رشح  العبيد = حاشية  لنفع  التجريد   (4(
الطالب(،  منهج  رشح  يف  رشحه  ثم  للنووي،  الطالبني  منهاج  من  األنصاري  زكريا 
النارش:  ))))هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  املرصي  ِمّي  الُبَجرْيَ عمر  بن  حممد  بن  سليامن 

مطبعة احللبي، بدون طبعة، تاريخ النرش: 69))هـ - 950)م، ج4، ص56).



العرف التجاري االستناد إليه وإثباته

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
44

وهذا  الوجوب،  هبا  ويريدون  جاز  كلمة  الفقهاء  كالم  يف  جيري  أنه  أيًضا 
ظاهر يف حالة كان الفعل يدور بني حرمة ووجوب، وهلذا ُيستفاد من قوهلم: 
العرف،  املعاين، وملكانة  الوجوب)))، ومن هذه  فيبقى  احلرمة،  نفي  )جيوز( 
األخذ  عىل  الدالة  الكثرية  واألدلة  للنظام)))،  التنفيذية  الالئحة  يف  جاء  وملا 
به)))، وما سار عليه القضاء التجاري السعودي، وما يعضده من نصوص يف 
أنظمة أخرى مثل ما جاء يف نظام التحكيم، حيث ورد النص عىل أنه: »جيب 
حمل  العقد  رشوط  النزاع  موضوع  يف  الفصل  عند  التحكيم  هيئة  تراعي  أن 
النزاع، وتأخذ باالعتبار األعراف اجلارية يف نوع املعاملة...«)4)؛ فإن الذي 
يظهر هو أن القايض متى مل جيد النص اخلاص، أو االتفاق بني األطراف، فإنه 
يأخذ بالعرف إذا أثبت وجوده، وهذا يف حالة متسك به أحد األطراف وأثبت 
تتكلم عن حالة  مل  التجارية  املحاكم  نظام  النظامية يف  املادة  أن  إال  وجوده، 
التجاري، مع وجود  بالعرف  مهمة، وهي عندما ال يتمسك أحد األطراف 
عرف يف هذه املعاملة، وأرضب لذلك مثااًل: مدٍع يطلب أتعاب سمرسة)5) 

البحر املحيط يف أصول الفقه، أبو عبداهلل بدر الدين حممد بن عبداهلل بن هبادر الزركيش   (((
تامر،  حممد  حممد  د.  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  نصوصه  ضبط  794هـ(،  )املتوىف: 

النارش: دار الكتب العلمية، لبنان/ بريوت، ))4)هـ - 000)م، ج)، ص))).
بمن  تستعني  أن  فيه  الطعن  عند  وهلا  املستقر،  التجاري  العرف  إىل  املحكمة  »تستند   (((
املادة رقم  التجارية،  املحاكم  لنظام  التنفيذية  الالئحة  تراه إلثبات وجوده من عدمه«، 

.((6((
بن  يعقوب  د.  تطبيقية،  تأصيلية  نظرية  دراسة  حمكمة  العادة  ذلك:  يف  لالستزادة   (((

عبدالوهاب الباحسني، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية ))4)هـ.
نظام التحكيم السعودي، الصادر باملرسوم امللكي رقم م/4) بتاريخ 4)/5/))4)هـ،   (4(

جزء من الفقرة )ج( من املادة رقم )8)).
العمولة  عىل  كذلك  اللفظ  نفس  ويطلق  العقود،  إبرام  يف  »الوساطة  هي:  السمرسة   (5(
= بني  التقريب  هي  السمسار  ومهمة  سمساًرا،  يسمى  الذي  املتوسط  يتقاضاها  التي 
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العقد،  ضد تاجر يف عملية جتارية)))، طالًبا نسبة مئوية قدرها )% من قيمة 
بينام يرد التاجر بأن املدعي ال يستحق شيًئا، يف حني أن العرف التجاري يقرر 
أن النسبة املتعارف عليها هي 5.)%، ومها يف خماصمتها مل يشريا إىل العرف 
التجاري، سواء عن قصد أم بال قصد، يف حني ال يوجد نص خاص حيكم 
املسألة، كام ال يوجد اتفاق بينهام حيدد نسبة السمرسة الواجب دفعها، فهل 
للقايض رد الدعوى لعدم وجود النص النظامي، وعدم وجود االتفاق بني 
الطرفني، باإلضافة إىل أن صاحب املصلحة وهو املدعي مل ُيثِر مسألة العرف 
املدعي  ُيثِره  مل  ولو  مطلًقا  بالعرف  العمل  القايض  عىل  أن  أم  به؟  ويتمسك 
القايض  أم  النظامي؟  النص  عن  حجية  يقل  ال  وأنه  العرف،  بحجية  عماًل 
أصاًل غري ملزم بإعامل العرف واالستناد إليه واألمر راجع له حتى لو أثاره 

املدعي ومتسك به يف قضيتنا هذه؟

املحاكم  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  يؤخذ)))  قد  اخلصوص  هذا  يف 
التجارية أهنا عاجلت هذا الفراغ املوجود يف النظام، حيث جاء النص: »تستند 
بمن  تستعني  أن  فيه  الطعن  عند  وهلا  املستقر،  التجاري  العرف  إىل  املحكمة 

تراه إلثبات وجوده من عدمه«))).
يستحق  وهو  الصفقة،  قيمة  من  مئوية  نسبة  عادة  تكون  عمولة  نظري  التعاقد  طريف   =
د. حممد  السعودي،  التجاري  القانون  بناًء عىل وساطته«  العقد  إبرام  تم  متى  العمولة 
حسن اجلرب، ص70، وأشار يف تعريف السمرسة إىل: الوجيز يف القانون التجاري، د. 

عيل مجال الدين عوض، النارش: دار النهضة، القاهرة، 975)م، بند رقم )55).
قلت ذلك لتكون داخلة يف اختصاص املحاكم التجارية.  (((

ُيقال يف مسألة طعن القايض عىل وجود ُعرف جتاري مستقر، هي مفرتضة يف  ألن قد   (((
حالة أثبت أحد األطراف وجود ُعرف جتاري مستقر ومل يقتنع القايض فطعن بذلك، 
وجود  حالة  يف  ألنه  عدمه،  من  وجوده  إلثبات  يراه  بمن  يستعني  احلالة  هذه  يف  فإنه 

ُعرف جتاري مستقر ومستقر لدى القايض العمل به، فال معنى من ذكر حالة الطعن.
الالئحة التنفيذية لنظام املحاكم التجارية، املادة رقم )6).  (((
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العمل  املستقر  التجاري  العرف  إىل  يستند  بأن  ملزم  فالقايض  وهلذا 
ويثبت عدم  بذلك  يطعن  أن  إال  يستبعده  أن  له  التجار، وال جيوز  بني  عليه 
تقرير  يف  احلق  له  ممن  يراه  بمن  االستعانة  طريق  عن  ذلك  ويكون  وجوده، 

إثبات العرف التجاري من عدمه.
عدم  عند  التجاري  العرف  إىل  باالستناد  ابتداء  القايض  إلزام  ومسألة 
وجود النص أو االتفاق بني األطراف؛ هي مسألة تكلم عنها رشاح النظام 
)القانون(، ومن املناسب ذكر أقوهلم يف ذلك: مع األخذ باالعتبار أن النص 
األنظمة)))،  رشاح  آراء  من  ذكره  سيتم  ملا  الحق  نص  هو  السابق  الالئحي 

ومع مراعاة مكان التطبيق))).
هناك  أن  يتضح  اختالفها  ومع  األنظمة،  رشاح  عبارات  اختلفت  قد 
خالًفا يف هذه املسألة، فيذهب بعض رشاح النظام )القانون( إىل أنه يفرتض 
وأنه  بالنظام،  علمهم  ُيفرتض  كام  التجاري،  بالعرف  والقايض  الكافة  علم 
لتكليف  تلقاء نفسه، وأنه ال حاجة  العرف من  القايض أن يطبق  يتعني عىل 
املتقاضني بإثباته، فكام أنه ال ُيكلف املتقايض بإثبات النص النظامي، فإنه ال 
يكلفه بإثبات العرف)))، وذهبت بعض العبارات إىل أنه ال يتعني وإنام جيوز 

نظًرا حلداثة صدور الالئحة.  (((
أحد  يف  جتاري  قانون  ختص  قانونية  مادة  لرشح  رأيه  يف  يستند  الرشاح  بعض  لكون   (((
نفس  يف  القانوين  النص  يكون  عندما  الرشاح  آراء  ذكر  مراعاة  متت  أنه  مع  الدول، 

املعنى، أو حالة النص النظامي السعودي يف موضع البحث، أو عدم وجود النص.
التجاري  القانون  رشح  ص8)،  اجلرب،  حسن  حممد  د.  السعودي،  التجاري  القانون   (((
الثقافة،  دار  النارش:  اخلالدي  خلف  إيناس  د.  الرحاحلة،  سعد  حممد  د.  السعودي، 
األردن - عامن، بحث حمكم، 6)4)هـ-5)0)م، ص4)، الوجيز يف النظام التجاري 
السعودي، د. سعيد حييى، ص8)، أصول القواعد القانونية، عبداهلل النجار، ص)9)، 
التجاري،  القانون  الزقرد، ص)9)-)9)، مبادئ  القانونية، د. أمحد  للعلوم  املدخل 
نظمي  جرادة،  حييى  أمحد  القايض  عواد،  ربحي  حازم  القايض  زايد،  أمحد  د.  املحامي 

زكي شحاذة، النارش: دار يافا، األردن، عامن، الطبعة الثانية، 006)م، ص)).
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ويذهب  املتقاضني))).  من  ُيطلب  مل  ولو  نفسه،  تلقاء  من  يطبقه  أن  للقايض 
ُيلَزم بتطبيقه عندما ال يسعفه النص النظامي يف حل  آخرون إىل أن القايض 
املتقايض  به  يتمسك  أن  بتطبيقه دون  ُيلَزم  أنه ال  إال  املعروض عليه،  النزاع 
النظام كمصدر  بمرتبة  العرف يف كونه  يغري من مرتبة  يثبته، وأن هذا ال  أو 
للحكم، وأن القايض يطبق النظام من تلقاء نفسه؛ ألن املتقايض جيب عليه 

أن يثبت وجود النص النظامي وانطباقه عىل احلالة موضوع الدعوى))).

يف  الالئحة  إليه  ذهبت  بام  التمسك  إىل  الباحث  يذهب  اآلراء  هذه  بني 
حالة كان االستناد للعرف التجاري املستقر من قبل املحكمة، وهلذا يتضح 

رأي الباحث يف مسألة االستناد إىل العرف التجاري عىل النحو اآليت:

أوالً: يف حالة متسك أحد األطراف بالعرف التجاري فإن القايض ملزم 
بتطبيقه متى ثبت لديه وجوده وانطباقه، وعبء إثباته حينئذ عىل من يتمسك 
به، وال يصح عدم االستناد إال يف حالة طعن القايض بالعرف، واستعان بمن 

يراه إلثبات وجوده من عدمه.

نص  فيه  يرد  مل  فيام  التجاري  العرف  بتطبيق  ابتداًء  ملزم  القايض  ثانًيا: 
خاص أو اتفاق بني األطراف، ولو مل يتمسك به أحد األطراف؛ ألن يف عدم 
االستناد يف هذه احلالة يؤدي إىل تضييع كثري من احلقوق التجارية، وخاصة 
إذا ُعرف أن كثرًيا من العمليات التجارية تقوم عىل األعراف)))، فضاًل عن 
وجود النص الالئحي الذي يؤخذ من أنه ُيلزم املحكمة االستناد إىل العرف 
لدى  مستقًرا  كان  سواء  تعني  املستقر  أن  أراه  والذي  املستقر)4)،  التجاري 

القانون التجاري السعودي، د. رحاب حممود داخيل، ص7).  (((
القانون التجاري، حممود سمري الرشقاوي، ج)، ص6).  (((

ويضاف لذلك األدلة التي تم االستناد إليها يف احلالة األوىل.  (((
الالئحة التنفيذية لنظام املحاكم التجارية، املادة رقم ))6)).  (4(
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املحكمة سابًقا، أو أثبت ذلك من يتمسك به، فإن كان مستقًرا لدى املحكمة 
ابتداء حكمت به، وإن أثبت وجوده من يتمسك به، حكمت به املحكمة ما 

مل تطعن به.

لذا فالقايض ملزم بأن يستند إىل العرف التجاري ولو مل ُيطلب من أحد 
املتقاضني، إذ إن القايض ملزم ابتداًء أن حيكم بناء عىل النص أو االتفاق عند 
عدم وجود النص، ومن ثم االستناد إىل العرف، هذا من حيث االبتداء، أما 
يف حالة التمسك بالعرف التجاري من أحد األطراف، وادعاء وجوده، فإنه 
يف هذه احلالة ُيكلف بإثبات العرف الذي يتمسك به، فإذا أثبته؛ استند إليه 

يف حكمه، ما مل ُيطعن به، وُأثبت خالف ذلك.

االتفاق  قرينة عىل  التجاري  بالعرف  التمسك  أن عدم  ُيقال:  قد  أنه  إال 
التمسك وحده ال يكفي، وإنام يلزم  عىل خالفه أو استبعاده، فضاًل عن أن 
إثبات وجوده. ُيرد عىل ذلك بام هو أقوى منه، وهو أن القايض ابتداء ملزم 
بالعرف  إذا مل يتمسك  النص أو االتفاق، وهلذا  إذا مل يسعفه  العرف  بتطبيق 
أحد األطراف، فإنه ليس قرينة عىل خالفه أو استبعاده، وللقايض أن يسأل 

عن ذلك، ويتضح له واقع احلال.

املطلب الثاين: إثبات العرف التجاري:

الفرع األول: عبء إثبات العرف التجاري:

عبء اإلثبات هو ما تم النص عليه رصاحة يف نظام املحاكم التجارية؛ 
إذ جعل عبء إثبات وجود العرف التجاري عىل من يتمسك به)))، وال جيوز 
نفس  عليه  ما نص  به، وهو  املتمسك  إىل غري  إثباته  نقل عبء  االتفاق عىل 

نظام املحاكم التجارية، املادة رقم )57).  (((
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النظام؛ إذ جاء النص عىل اآليت: »فيام مل يرد فيه نص خاص، جيوز االتفاق 
عىل نقل عبء اإلثبات«)))؛ والذي يتضح من نص املادة )57( هو أن عبء 
إثبات العرف التجاري يقع عىل من يتمسك به، ولذا فإنه من خالل النصني 
إثبات وجود العرف يقع عىل من يتمسك به، وال جيوز  السابقني يتضح أنَّ 

نقل عبء اإلثبات للطرف اآلخر، وللفقه القانوين آراء يف ذلك:

أنه ال  إىل  ابتداًء، ذهب  العرف  بتطبيق  ملزم  القايض  أن  إىل  فمن ذهب 
بتطبيق  ملزم  غري  القايض  أن  إىل  ذهب  ومن  وجوده)))،  إثبات  مدعيه  يلزم 
إثباته يقع عىل من  ابتداًء، ما مل ُيطلب؛ ذهب إىل أن عبء  التجاري  العرف 

يدعي وجوده))).

باالستناد  ابتداء  ملزًما  القايض  كان  إذا  أنه  يعارض  ما  يوجد  ال  ولكن 
يصح  وهلذا  به،  يتمسك  من  عىل  وجوده  إثبات  عبء  يكون  أن  العرف  إىل 
عىل  وجوده  إثبات  عبء  ويقع  للعرف،  باالستناد  ملزًما  القايض  يكون  أن 
لدى  ثابت  التجاري  العرف  يكن  مل  حالة  يف  ذلك  ويكون  به،  يتمسك  من 
املحكمة أنه استقر العمل عليه، وهلذا النص النظامي يف ذلك حيكم املسألة، 

املرجع السابق، الفقرة رقم )5( من املادة رقم )8)).  (((
التجاري  القانون  رشح  ص8)،  اجلرب،  حسن  حممد  د.  السعودي،  التجاري  القانون   (((
الثقافة،  دار  النارش:  اخلالدي،  خلف  إيناس  د.  الرحاحلة،  سعد  حممد  د.  السعودي، 
األردن - عامن، بحث حمكم، 6)4)هـ-5)0)م، ص4)، الوجيز يف النظام التجاري 
السعودي، د. سعيد حييى، ص8)، أصول القواعد القانونية، عبداهلل النجار، ص)9)، 
التجاري،  القانون  الزقرد، ص)9)-)9)، مبادئ  القانونية، د. أمحد  للعلوم  املدخل 
نظمي  جرادة،  حييى  أمحد  القايض  عواد،  ربحي  حازم  القايض  زايد،  أمحد  د.  املحامي 

زكي شحاذة، النارش: دار يافا، األردن، عامن، الطبعة الثانية، 006)م، ص)).
القانون التجاري، حممود سمري الرشقاوي، ج)، ص6).  (((
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فمن يتمسك بالعرف ُيلزم بإثبات وجوده، وال جيوز االتفاق عىل نقل عبء 
اإلثبات إىل الطرف غري املتمسك به.

ويف هذه املسألة يمكن إمعان النظر يف النصني: النظامي))) والالئحي))) 
فيام خيص العرف التجاري، بحيث يكون إثبات العرف التجاري سواء من 
القايض أو من املتقايض عىل النحو اآليت: إن كان االستناد من القايض ابتداء 
بإثباته، وإن كان  ُيلزم أي طرف  إليه، وال  لعرف جتاري مستقر، فإنه يستند 
استقرار  القايض  لدى  يثبت  مل  جتاري  لعرف  األطراف  أحد  من  التمسك 
العمل به، فإن عبء إثبات وجوده يقع عىل املتمسك به، فإن أثبت وجوده 
وقنع القايض بذلك، فإنه حيكم به، وإن طعن به، استعان بمن يراه إلثبات 

وجوده من عدمه.

الفرع الثاين: طرق إثبات العرف التجاري:

املحاكم  نظام  صدور  قبل  سابًقا  كان  العرف  إثبات  من  يتضح  الذي 
مستنًدا  حيكم  الذي  القايض،  قبل  من  يتم  التنفيذية؛  والئحته  التجارية 
من  التجاري  العرف  إثبات  يطلب  أو  نفسه)))،  تلقاء  من  التجاري  للعرف 

نظام املحاكم التجارية، املادة رقم )57).  (((
الالئحة التنفيذية لنظام املحاكم التجارية، املادة رقم ))6)).  (((

)9/د/تج/))  االبتدائي:  احلكم  رقم  7)4)هـ،  لعام  058)/)/ق  رقم:  القضية   (((
اجللسة:  تاريخ  8)4)هـ،  لعام  )8/ت/)  التدقيق:  حكم  رقم  7)4)هـ،  لعام 
408)هـ-))4)هـ،  لألعوام  التجارية  واملبادئ  األحكام  جمموعة  8/5/7)4)هـ. 
ديوان املظامل، اململكة العربية السعودية، ج)، ص67)-69)، حيث جاء النص بعدم 
ختطيط  هو  الرشكة  من  الغرض  كان  إذا  بأنه  جتاري  عرف  وجود  لعدم  االختصاص 
القضية  هذه  ويف  جتارية.  رشكة  أهنا  عىل  ينص  ال  التجاري  العرف  فإن  العقار،  وبيع 
والقضية  القضية.  أطراف  القايض دون طلب من  نفس  تلقاء  للعرف من  االستناد  تم 
= 06)/د/تج/9  االبتدائي:  احلكم  رقم  0)4)هـ،  لعام  )6))/)/ق  رقم: 
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اجللسة  تاريخ  6)4)هـ،  لعام  ))/ت/4  التدقيق:  حكم  رقم  5)4)هـ،  لعام   =
العرف  أثر  حتديد  وفيه  ص57)-86).   ،( ج  السابق،  املرجع  ))/6/8)4)هـ، 
التجاري يف االلتزامات العقدية، وذلك عندما الحظت الدائرة أنه مل يتم تسليم الثمن 
أن  الدائرة  عىل  كان  أنه  ذكرت  وهلذا  التعاقد،  عن  املتعاقدين  نية  لُيعرف  املثمن؛  وال 
هذا  يف  الفقهاء  قرره  وما  والعادة  العرف  ضوء  يف  وصيغته  العقد  نصوص  عند  تقف 
66)/د/ االبتدائي:  احلكم  رقم  6)4)هـ،  لعام  8)8/)/ق  رقم:  القضية  الشأن. 
تج/9 لعام 9)4)هـ، رقم حكم التدقيق: 66/ت/) لعام 0)4)هـ، تاريخ اجللسة: 
رفض  عىل  حكمها  جاء  حيث  ص7)).  ج5،  السابق،  املرجع  8)/))/9)4)هـ، 
النظام. والقضية رقم: 0))/)/ق  أو  العرف  أو  الدعوى لعدم استنادها عىل الرشع 
حكم  رقم  409)هـ،  لعام  84)/د/تج/9  االبتدائي:  احلكم  رقم  408)هـ،  لعام 
املرجع  6)/))/409)هـ،  اجللسة:  تاريخ  409)هـ،  لعام  )9)/ت/4  التدقيق: 
عقود  بأن  العرف؛  إىل  مستنًدا  احلكم  جاء  حيث  ص7))-7))،  ج5،  السابق، 
والعقد  العقد،  تنفيذ  من  االنتهاء  يف  التأخري  عند  جزائًيا  رشًطا  تتضمن  املقاوالت 
عرًفا،  العقود  يف  وجوده  ُيعد  هو  الذي  اجلزائي  الرشط  فيه  ُيذكر  مل  الدعوى  املحل 
وهلذا استنبطت املحكمة أن إرادة طريف العقد كانت متجه إىل عدم حتديد موعد حمدد. 
78/د/تج/)  االبتدائي:  احلكم  رقم  ))4)هـ،  لعام  696)/)/ق  رقم:  القضية 
لعام 5)4)هـ، رقم حكم التدقيق: 9))/ت/4 لعام 5)4)هـ، املرجع السابق تاريخ 
اجللسة: 4)/5/5)4)هـ. ج6، ص)-))، حيث أخذ احلكم يف تسبيبه برفض طلب 
التحكيم؛ وسببت عىل أن ما ذكره وكيل املدعى عليه من أنه ال يوجد لديه أصل العقد، 
العقد حيصل عىل  يثبت أن كاًل من طريف  الذي  أن هذه غري صحيح، وخمالف للعرف 
نسخة أصليه منه بعد اعتامده وتوقيعه، وذلك عند رفض املحكمة رشط التحكيم؛ ألن 
املدعى عليه أو وكيلها مل تدفع بذلك يف بداية نظر الدعوى. القضية رقم: 9))/)/ق 
حكم  رقم  9)4)هـ،  لعام  9)/د/تج/0)  االبتدائي:  احلكم  رقم  7)4)هـ،  لعام 
املرجع  4)/9/8)4)هـ،  اجللسة:  تاريخ  9)4)هـ،  لعام  )0)/ت/)  التدقيق: 
السابق، ج6 ص 89). حيث جاء يف ملخص احلكم أن الرشط اجلزائي يف العقد نتيجة 
التأخر يف تنفيذ العقد مل يكن فيها زيادة وغبن يف مقداره، وأنه هذا الرشط وافق العرف 
املتبع يف عقود املقاوالت. والقضية رقم: 655/)/ق لعام ))4)هـ، والقضية رقم: 
))4)هـ،  لعام  66)/د/تج/9  االبتدائي:  احلكم  رقم  ))4)هـ،  لعام  95)/)/ق 
5/)/4)4)هـ،  اجللسة  تاريخ  4)4)هـ،  لعام  7)/ت/4  التدقيق:  حكم  رقم 
= املحاسبة  أن  والعادة  العرف  بأن  األخذ  ص)60-5،  ج9،  السابق،  املرجع 
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القايض  يلتفت  أو ال  التجارة)))،  نوع  العرف حسب  بإثبات  املختصة  اجلهة 
ملدعي الُعرف التجاري لوجود ما هو أقوى منه))).

الرشيك  إلزام  املدعيني  مطالبة  عند  وذلك  له،  الحقة  ال  لالتفاق  سابقة  تكون  إنام   =
املدعى عليه بوضع اتفاقية التسوية املربمة بينهم موضع التنفيذ، والذي كان دفع املدعى 
إبرامها، مع  تم  املحاسبي، والذي عىل ضوئه  البيان  ملا جاء يف  عليه بمخالفة االتفاقية 
فيها،  بام ورد  إلزامه  يقتيض  لذا  املدعني،  التسوية مع  اتفاقية  بتوقيع  املدعى عليه  إقرار 

وهذا ينفي صحة دعواه بأن االتفاق كان عىل أساس إعادة املحاسبة فيام بعد.
/د/تج/5)   ((( االبتدائي:  احلكم  رقم  ))4)هـ،  لعام  ))/)/ق  رقم:  القضية   (((
اجللسة:  تاريخ  4)4)هـ،  لعام  8)/ت/4  التدقيق:  حكم  رقم  ))4)هـ،  لعام 
5)/)/4)4)هـ، املرجع السابق ج)، ص75)-)8)، حيث جاء احلكم مستنًدا إىل 
دعوى املدعى عليه يف رد دعوى املدعي يف أن العرف التجاري فيام خيص سامكة الصاج 
امللون املباع للمدعي، وتم الكتابة من املحكمة للغرفتني التجاريتني بالرياض والدمام 
الرشقية،  املنطقة  وغرفة  الرياض  غرفة  عىل  اإلمجاع  فكان  القضية،  طريف  مشاورة  بعد 
احلكم  وهذا  صحيح.  فهو  التجاري  العرف  من  عليه  املدعى  يدعيه  ما  أن  إثبات  وتم 
يثبت األخذ بالعرف التجاري بعد أخذ رأي اجلهة املختصة يف معرفة العرف التجاري.
)))/د/ االبتدائي:  احلكم  رقم  ))4)هـ،  لعام  945/)/ق  رقم:  القضية   (((
اجللسة  تاريخ  4)4)هـ،  لعام  8/ت/4  التدقيق:  حكم  رقم  ))4)هـ،  لعام  تج/) 
العربية  اململكة  املظامل،  ديوان  التجارية،  واملبادئ  األحكام  جمموعة  9/)/4)4)هـ، 
التجاري  والعرف  عليه  املتعارف  أن  املدعي  ادعى  حيث  ص86)؛  ج)،  السعودية، 
أخرى. وكان  أي جتارة  بل وربام يف  الدعوى(،  )أي حمل  التجارة  مثل هذه  السائد يف 
يقصد أن سعر تاجر اجلملة غري سعر تاجر نصف اجلملة، وغري بيع الفرد، وأن الذي 
حيكم التعامل هو سعر السوق نفسه، وذلك يف مطالبة املدعي بإلزام املدعى عليه بدفع 
باعتها  التي  فارق سعر يف بضائع اخلرضوات والفواكه  املستحقة عن  قيمة احلسميات 
بيع،  الطرفني هو عقد  تم بني  ما  أن  إىل:  الدائرة  فيه  انتهت  املدعى عليه، والذي  عليه 
وأن البيع صحيح، وتوفرت فيه رشوطه، وأن املدعي ال يستحق هذه احلسومات التي 
ألن  ردته  وإنام  يدعيه،  بام  أخذت  وال  العرف  بإثبات  تلزمه  مل  الدائرة  فهنا  يدعيها. 
األصل الذي بني الطرفني هو فواتري التعامل تم الرتايض عليها بضاعة وثمنًا، وال يلزم 

املدعى عليه بحسومات ريض املدعي رشاءها منه بثمن حمدد.
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التنفيذية  الالئحة  يف  ورد  وما  التجارية  املحاكم  نظام  تطبيق  عند  وأما 
التجاري يقع عىل من يتمسك به يف حال  إثبات وجود العرف  للنظام، فإن 
كان ذلك من أحد األطراف)))، وهذا اإلثبات إما أن يكون عن طريق جهة 
إلثباته  العرف  مدعي  تقدم  فإذا  اخلربة.  أصحاب  طريق  عن  أو  حكومية، 
الباحث  فإن  التجاري،  بالعرف  بإفادته  معه  وتعذر  احلكومية  اجلهة  لدى 
للقايض  يتقدم  أن  له  حيق  إنه  حيث  نفسه،  النظام  نصوص  إعامل  يرى 
بطلب إلزام اجلهة احلكومية بام لدهيا من معلومات تفيد يف الدعوى، وهذا 
عىل:  النص  جاء  إذ  التجارية،  املحاكم  نظام  يف  رصاحة  عليه  النص  تم  ما 
ب-  أ-...  باآليت:  تأمر  أن  األطراف-  أحد  طلب  عىل  بناء   - »للمحكمة 
إلزام أي من اجلهات احلكومية بتقديم ما لدهيا من معلومات أو مستندات 
ومن  العالقة«)))،  ذات  باألنظمة  إخالل  دون  وذلك  بالدعوى،  صلة  ذات 
بالعرف  يتعلق  ما  احلكومية  اجلهات  لدى  التي  املعلومات  من  أن  املعلوم 
التجارة أو اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس  التجاري، خاصة وزارة 
بالعرف  اخلاصة  املعلومات  لدهيا  تكون  التي  اجلهات  من  وغريها  واخلربة، 
هو  الذي  اإلثبات  بعبء  خيل  ال  فإنه  النص؛  إعامل  وعند  لذا  التجاري، 
بناء عىل إعامل هذا  إليه إال  التوصل  عىل عاتق املتمسك به؛ إذ قد ال يمكنه 
للجهة  التجاري، موجه  القايض  أمر من  هنا قد حتصل عىل  النص، ويكون 
ُتقدم له ما يتعلق من معلومات  التجاري، بأن  التي لدهيا معلومات العرف 
خاصة بالعرف التجاري الذي يتمسك به، وخاصة إذا ُعِرف أن نص املادة 

السابقة، جاء يف النظام حتت قسم اإلثبات بالكتابة.
األطراف  متسك  عدم  حالة  يف  وحتى  العرف،  بتطبيق  ملزم  القايض  أن  يرى  الباحث   (((

بالعرف؛ ألن العرف التجاري من مصادر احلكم امللزم به القايض ابتداًء.
نظام املحاكم التجارية، )ب( من الفقرة رقم: )، من املادة رقم: 46.  (((
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احلكومية  اجلهات  لدى  يكون  ما  بالكتابة،  العرف  إثبات  طرق  ومن 
القايض يف حالة  إليه  العرف ال يستطيع أن يستند  من معلومات، وهلذا فإن 

االدعاء بوجوده، إال بإتيانه مكتوًبا من جهة متلك إثباته.
حكومية،  جهة  من  إثباته  يمكن  ال  مما  التجاري  العرف  كان  إن  وأما 
املحاكم  نظام  فإن  اخلربة،  أصحاب  مثل  آخر،  بطريق  إثباته  يمكن  ولكن 
اإلثبات  طرق  كأحد  اخلربة،  بأصحاب  االستعانة  طرق  عىل  نص  التجارية 
الوزير  »يصدر  اآليت:  النحو  عىل  النص  جاء  حيث  التجارية،  املحاكم  أمام 
أن  عىل  املحكمة،  أمام  باخلربة  اخلاصة  القواعد  املجلس-  مع  بالتنسيق   -
اختياره.  وآلية  باخلبري،  االستعانة  )-كيفية  يأيت:  ما  القواعد  تلك  تتضمن 
وصالحياته.  اخلبري،  التزامات   -( ومرصوفاته.  اخلبري،  أتعاب  تقدير   -(

4- الرقابة عىل أعامل اخلبري. 5- إجراءات أقسام اخلربة يف املحكمة«))).
وقد يكون إثبات العرف التجاري عن طريق الغرف التجارية)))، وتأخذ 
عند  اخلربة  أو حكم أصحاب  امتناعها،  عند  احلكومية  اجلهات  نفس حكم 
أتعاب  لذلك  لزم  إذا  معينة،  خربة  أصحاب  طريق  عن  إلثباته  حاجتها 

ومرصوفات.
وهلذا أرى أن يتم إعامل هذه النصوص فيام خيص إثبات العرف التجاري، 
ويكون ذلك عند طلب إثباته ممن يتمسك به، ويتم ذلك عن طريق املحكمة.

ما سبق يف حالة كان التمسك بالعرف التجاري من أحد األطراف، إال 
استقرار  يف  الطعن  عند  للمحكمة  أن  نصت)))  للنظام  التنفيذية  الالئحة  أن 

نظام املحاكم التجارية، املادة رقم: 56.  (((
التجارية والصناعية، الصادر باملرسوم امللكي رقم م/6،  وينظر يف ذلك نظام الغرف   (((

بتاريخ 0)/400/4)هـ، املادة رقم )5).
الالئحة التنفيذية لنظام املحاكم التجارية، املادة رقم ))6)).  (((
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عرف جتاري أن تستعني بمن تراه إلثبات وجوده من عدمه، وإثبات وجوده 
من عدمه هو إما أن يكون بام لدى اجلهات احلكومية من معلومات أو لدى 
النهائية  التجارية، فاملحصلة  أصحاب اخلربة أو ما هو موجود لدى الغرف 
أن القايض عند طعنه باستقرار ُعرف جتاري؛ فإنه يستعني بمن يراه إلثبات 

وجوده من عدمه.

التجاري عىل مدعي وجوده، ويتم  العرف  إثبات  أن عبء  يتبني  وهبذا 
إثباته أمام القايض بأي طريٍق صحيح كان، وله يف هذا اخلصوص أن يتحصل 
إذا  التجاري  العرف  معلومات  عىل  للحصول  قضائي  أمر  عىل  القايض  من 
كان لدى جهة حكومية، أو يتم ذلك عن طريق اخلرباء، ويتحمل األتعاب 
يف  القايض  يراه  بمن  االستعانة  طريق  عن  اإلثبات  يكون  أو  واملرصوفات، 

حالة طعن باستقرار العمل عىل عرف جتاري.
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اخلامتة
وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات

وأحكام  عام،  بشكٍل  التجاري  بالعرف  اخلاصة  األحكام  دراسة  بعد 
من  ذكره  تم  ما  ومع  التجارية،  املحاكم  لنظام  وفًقا  وإثباته  إليه  االستناد 
النظام  رُشاح  وآراء  مقارنة،  وقوانني  أنظمة،  عدة  يف  نظامية  نصوص 
)القانون( سواء عىل النظام السعودي، أو املقارن، وما تم االستناد إليه من 
املستطاع  بقدر   - حاولت  السعودية،  التجارية  املحاكم  من  قضائية  أحكام 
ذكر  مع  البحث،  هذا  نتائج  إىل  الوصول   - وسهوي  بتقصريي  اعرتايف  مع 

التوصيات، وهي عىل النحو اآليت:

النتائج:

النظام،  أو  الرشع  قاعدة غري مكتوبة ال ختالف  التجاري هو:  العرف  ـ 
تنشأ من اطراد سلوك األشخاص التجاريني يف مسألة ختص العملية التجارية 

عىل وجه معني مع االعتقاد يف إلزامها.

املادي  الركن  ومها:  أساسيني،  ركنني  من  يتكون  التجاري  العرف  ـ 
)اطراد سلوك األشخاص( والركن املعنوي )االعتقاد باإللزام(.

وغري  وثابًتا  وقدياًم  عاًما  يكون  أن  للعرف  املادي  الركن  يف  ُيشرتط  ـ 
خمالف ألحكام الرشيعة اإلسالمية أو األنظمة.

يف  عليها  منصوص  وغري  مكتوبة  غري  قاعدة  هي:  التجارية  العادة  ـ 
يف  وشاعت  عليها،  العمل  استقر  النظام،  أو  الرشع  ختالف  ال  العقود، 
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اجتهت  أنه  معها  القول  يمكن  بإلزامها،  االعتقاد  دون  التجارية،  املعامالت 
أطراف العالقة التجارية إىل األخذ هبا.

التجارية، هو عدم  والعادة  التجاري  العرف  بني  اجلوهري  الفرق  إن  ـ 
توافر الركن املعنوي، والذي هو االعتقاد باإللزام يف العادة التجارية بخالف 
غري  التجارية  العادة  بينام  ملزم،  التجاري  العرف  أّن  ذلك  ونتيجة  العرف، 

ملزمة، إال عند االتفاق عليها رصاحة أو ضمنًا.

لديه  ثبت  إذا  وأيًضا  املستقر،  التجاري  العرف  عىل  القايض  يستند  ـ 
وجوده.

التجاري عىل مدعي وجوده، وال جيوز نقل  العرف  إثبات  ـ يقع عبء 
عبء إثباته إىل الطرف اآلخر.

ـ ال جيوز للقايض ترك العرف التجاري -عند عدم وجود النص اخلاص، 
أو االتفاق بني األطراف-، الذي أثبت وجوده من يتمسك به، إال يف حالة 

طعن به، واستعان بمن يراه فأثبت ذلك.

أو  احلكومية  اجلهات  التجاري عن طريق  العرف  إثبات  يتم  أن  ـ جيوز 
أصحاب اخلربة.

حكومية  جهة  إىل  موجه  أمر  إصدار  القايض  من  املدعي  طلب  جيوز  ـ 
إلعطاء معلومات عن العرف التجاري يف املسألة املتنازع عليها.

إثبات  كان  إذا  اخلربة،  أتعاب  يتحمل  التجاري  بالعرف  يتمسك  من  ـ 
ذلك العرف عن طريق أصحاب اخلربة.
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التوصيات:

ـ أرى أن يتم إعادة صياغة املادة رقم )57( من نظام املحاكم التجارية؛ 
يتم  اتفاق بني األطراف،  أو  فيه نص خاص،  يرد  مل  فيام  لتكون وفًقا لآليت: 

االستناد إىل العرف التجاري، بعد ثبوت وجوده.

ـ أرى أن يتم النص رصاحة عىل مدى إلزام القايض من عدم إلزامه عند 
سكوت األطراف عن العرف التجاري.

التجارية أن  املحاكم  لنظام  التنفيذية  الالئحة  املختص بإصدار  ـ أويص 
عند  النظامية  واحللول  به،  املتمسك  من  التجاري  العرف  إثبات  طرق  يبني 
طريق  عن  ذلك  يكون  أن  وحاجته  إثباته؛  وتعذر  التجاري،  العرف  وجود 

القايض.

من  أو  فيها،  باإلشارة  وذلك  ببعضها،  النظام  مواد  ربط  يتم  أن  أرى  ـ 
خالل الالئحة، كربط املادة )57( املادتني )46( و )56).

البينات،  تعارضت  إذا  النظامي  احلكم  التجارية  املحاكم  نظام  يبني  مل  ـ 
إذا  حالة  يف  وذلك  ينفيه،  أو  غريه  يدعي  ومن  العرف،  وجود  مدعي  بني 
حالة  أو يف  اآلخر،  العرف  مع  يتعارض  بإثبات عرف  الطرفني  من  قام كل 
بينام أثبت الطرف اآلخر عدم وجوده  إثبات أحد األطراف وجود العرف، 
واعتباره. وهلذا أرى أن يتم النص يف الالئحة عىل ذلك، وأويص أن يكون 
أصحاب  من  يطلبه  حيث  القايض،  طريق  عن  احلالة  هذه  يف  العرف  إثبات 

خربة حمايدين، أو من جهة حكومية متلك إثبات العرف التجاري.
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قائمة املصادر واملراجع
)املتوىف: . ) احلنفي  اجلصاص  الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  أمحد  القرآن،  أحكام 

املصاحف  مراجعة  جلنة  عضو   - القمحاوي  صادق  حممد  املحقق:  70)هـ(، 
باألزهر، النارش: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، تاريخ الطبع: 405)هـ.

أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا األنصاري، حتقيق: د. حممد حممد . )
تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ))4)هـ - 000)م، ج).

األصول العامة للقانون، د. توفيق فرج - د. حممد مطر، النارش: الدار اجلامعية، . )
989)م.

مربوك . 4 عبداهلل  د.  اإلسالمي،  بالفقه  مقارنة  دراسة  القانونية  القواعد  أصول 
6)4)هـ- األوىل،  الطبعة  اإلسالمية،  للدراسات  العايل  املعهد  النجار، 

006)م.
بن . 5 اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  بدر  اهلل  عبد  أبو  الفقه،  أصول  يف  املحيط  البحر 

هبادر الزركيش )املتوىف: 794هـ(، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
د.حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، لبنان- بريوت، ))4)هـ - 000)م، 

ج).
بن . 6 يوسف  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد  حيان  أبو  التفسري،  يف  املحيط  البحر 

مجيل،  حممد  صدقي  املحقق:  745هـ(،  )املتوىف:  األندليس  الدين  أثري  حيان 
النارش: دار الفكر - بريوت، 0)4)هـ، ج).

أمحد . 7 بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  عالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  587هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الكاساين 

الثانية، 406)هـ - 986)م، ج5.
احلسيني، . 8 عبدالرّزاق  بن  حمّمد  بن  حمّمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

جمموعة  املحقق:  05))هـ(،  )املتوىف:  بيدي  الزَّ بمرتىض  امللّقب  الفيض،  أبو 
من املحققني، دار اهلداية، ج0).
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الطالب، . 9 )منهج  املنهج  رشح  عىل  البجريمي  حاشية   = العبيد  لنفع  التجريد 
رشح  يف  رشحه  ثم  للنووي،  الطالبني  منهاج  من  األنصاري  زكريا  اخترصه: 
ِمّي املرصي الشافعي )املتوىف:  منهج الطالب(، سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ

))))هـ(، مطبعة احللبي، بدون طبعة، 69))هـ - 950)م، ج4.
التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن . 0)

الرشد،  مكتبة  885هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل  الصاحلي  الدمشقي  املرداوي 
السعودية / الرياض، الطبعة األوىل، ))4)هـ - 000)م، ج).

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، روجعت . ))
التجارية  املكتبة  النارش:  العلامء،  من  جلنة  بمعرفة  نسخ  عدة  عىل  وصححت 
الكربى بمرص لصاحبها مصطفى حممد، بدون طبعة، عام النرش: 57))هـ - 

)98)م، ج).
تفسري القرآن العظيم )ابن كثري(، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش . ))

البرصي ثم الدمشقي )املتوىف: 774هـ(، املحقق: حممد حسني شمس الدين، 
الطبعة  بريوت،   - بيضون  عيل  حممد  منشورات  العلمية،  الكتب  دار  النارش: 

األوىل - 9)4)هـ.
أيب . )) بن  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  القرطبي(،  )تفسري  القرآن  ألحكام  اجلامع 

)67هـ(،  )املتوىف:  القرطبي  الدين  شمس  اخلزرجي  األنصاري  فرح  بن  بكر 
حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، النارش: دار الكتب املرصية - القاهرة، 

الطبعة الثانية، 84))هـ - 964)م.
جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، . 4)

النارش:  شاكر،  حممد  أمحد  املحقق:  0))هـ(،  )املتوىف:  الطربي  جعفر  أبو 
مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 0)4)هـ - 000) م.

بن . 5) بن حممد  اجلوامع، حسن  املحيل عىل مجع  العطار عىل رشح اجلالل  حاشية 
حممود العطار الشافعي )املتوىف: 50))هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، ج).
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حاشية عمرية، شهاب الدين أمحد الربليس امللقب بعمرية، سنة الوفاة 957هـ، . 6)
حتقيق: مكتب البحوث والدراسات، لبنان - بريوت، دار الفكر، 9)4)هـ - 

998)م، ج).
منصور . 7) اإلرادات،  منتهى  برشح  املعروف  املنتهى  لرشح  النهى  أويل  دقائق 

)املتوىف:  احلنبيل  البهويت  إدريس  بن  حسن  بن  الدين  صالح  بن  يونس  بن 
)05)هـ(، النارش: عامل الكتب، الطبعة األوىل، 4)4)هـ - )99)م، ج).

الدين أيب حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة، . 8) املناظر، موفق  الناظر وجنة  روضة 
حتقيق: د. سعد بن نارص الشثري، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، ))4)هـ، 

ج).
إيناس خلف . 9) الرحاحلة، د.  السعودي، د. حممد سعد  التجاري  القانون  رشح 

اخلالدي النارش: دار الثقافة، األردن - عامن، بحث حمكم، 6)4)هـ/5)0)م.
بن . 0) العزيز  عبد  بن  أمحد  بن  حممد  البقاء  أبو  الدين  تقي  املنري،  الكوكب  رشح 

مكتبة  النارش:  )97هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل  النجار  بابن  املعروف  الفتوحي  عيل 
العبيكان، الطبعة الثانية 8)4)هـ - 997)م.

عبدالوهاب . )) بن  يعقوب  د.  تطبيقية،  تأصيلية  نظرية  دراسة  حمكمة  العادة 
الباحسني، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية ))4)هـ.

فكرة القانون، د. محدي عبدالرمحن، النارش: دار الفكر العريب979)م.. ))
القانون التجاري السعودي، د. رحاب حممود داخيل، النارش: مركز الدراسات . ))

العربية للنرش والتوزيع، مرص - اجليزة، 5)0)م.
القانون التجاري السعودي، د. حممد حسن اجلرب، الطبعة الرابعة، 7)4)هـ/ . 4)

996)م.
القانون التجاري، د. سميحة القليويب، دار النهضة العربية، القاهرة، 975)م.. 5)
العربية، . 6) النهضة  دار  النارش:  الرشقاوي،  سمري  حممود  د.  التجاري،  القانون 

القاهرة، 989)م.
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قانون التجارة األردين رقم 12 لسنة 1966م، نرش يف اجلريدة الرسمية بتاريخ . 7)
9/ ))/85))هـ، 0) آذار سنة 966)م، العدد 0)9).

قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987م.. 8)
قانون التجارة العامين رقم 55 لسنة 1990م.. 9)
96))هـ . 0)  /9/4 الصادر يف  1980م،  لسنة   68 رقم  الكويتي  التجارة  قانون 

املوافق 9) أغسطس سنة 976).
قانون التجارة املرصي، رقم )7)/999)( املنشور يف اجلريدة الرسمية العدد . ))

)9)( الصادر يف 7)/5/ 999)م.
باجلريد . )) املنشور   ،1993 لسنة   18 رقم  اإلمارايت  التجارية  املعامالت  قانون 

الرسمية بتاريخ 7م 9/)99)م وعمل به من تاريخ 7/))/)99)م.
قرار املجلس األعىل للقضاء رقم )38/4/149( بتاريخ 1438/11/18هـ.. ))
قواطع األدلة يف األصول، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد . 4)

املحقق:  489هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  ثم  احلنفي  التميمي  السمعاين  املروزي 
 - لبنان  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  إسامعيل  حسن  حممد  حسن  حممد 

بريوت، الطبعة األوىل، 8)4)هـ-999)م، ج).
قواعد األحكام يف مصالح األنام، أبو حممد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم . 5)

بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلامء )املتوىف: 
660هـ(، راجعه وعلق عليه: طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية 

- القاهرة، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، 4)4)هـ - )99)م، ج).
)املتوىف: . 6) اجلرجاين  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  عيل  التعريفات،  كتاب 

دار  النارش:  النارش،  بإرشاف  العلامء  من  مجاعة  وصححه  ضبطه  6)8هـ(، 
الكتب العلمية بريوت - لبنان، الطبعة األوىل )40)هـ - )98)م.

(7 . (8(44( رقم  بالقرار  الصادرة  التجارية،  املحاكم  لنظام  التنفيذية  الالئحة 
وتاريخ 6)/0)/)44)هـ.
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حسب . 8) أمحد  حممد   - الكبري  عيل  عبداهلل  املحقق:  منظور،  ابن  العرب،  لسان 
اهلل - هاشم حممد الشاذيل، دار النرش: دار املعارف، القاهرة.

عواد، . 9) ربحي  حازم  القايض  زايد،  أمحد  د.  املحامي  التجاري،  القانون  مبادئ 
األردن،  يافا،  دار  النارش:  شحاذة،  زكي  نظمي  جرادة،  حييى  أمحد  القايض 

عامن، الطبعة الثانية، 006)م.
اخلالدي، . 40 إيناس  د  الرحاحلة،  سعد  حممد  د.  الدستوري،  القانون  مبادئ 

النارش: مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، 5)4)هـ.
ديوان . )4 1408هـ-1423هـ،  لألعوام  التجارية  واملبادئ  األحكام  جمموعة 

املظامل- اململكة العربية السعودية، ج).
جمموعة األحكام واملبادئ التجارية، ديوان املظامل- اململكة العربية السعودية، . )4

ج).
خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، حتقيق: حممود خاطر، . )4

 - 5)4)هـ  جديدة،  طبعة  الطبعة  بريوت،   - نارشون  لبنان  مكتبة  النارش: 
995)م.

النهضة . 44 دار  النارش:  النجار،  مربوك  عبداهلل  د.  القانون،  لفقه  املعارص  املدخل 
العربية، الطبعة الثالثة، 005)م- 006)م.

املدخل لدارسة العلوم القانونية، د. خالد بن عبدالعزيز الرويس، د. رزق بن . 45
مقبول الريس، النارش: مكتبة الشقري، الطبعة الثانية، ))4)-)00)م.

د. حممد حسام . 46 القضاء،  وأحكام  الفقه  آراء  القانون يف ضوء  لدراسة  املدخل 
حممود لطفي، )نظرية القانون( الطبعة اخلامسة، القاهرة، )00)م.

املدخل للعلوم القانونية، د. أمحد السعيد الزقرد، النارش جامعة املنصورة، كلية . 47
احلقوق، )00)م، ج).

حمكم . 48 علمي  بحث  عيل،  آل  صالح  بن  عارف  د.  التجاري،  احلكم  مصادر 
األبحاث  سلسلة  السعودية،  القضائية  العلمية  اجلمعية  قضاء،  جملة  ومنشور، 

القضائية املحكمة )))(، العدد السادس.
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العربية . 49 اململكة  يف  التجارية  القضائية  واألحكام  التجاري  القانون  مصادر 
اجلامعة  جملة  شبيب،  بن  سليامن  بن  عبدالعزيز  بن  أمحد  د.  السعودية، 

اإلسالمية- ملحق العدد )8).
ثم . 50 الفيومي  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  الكبري،  الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح 

 - العلمية  املكتبة  النارش:  770هـ(،  نحو  )املتوىف:  العباس  أبو  احلموي، 
بريوت، ج).

املعتزيل . )5 الَبرْصي  احلسني  أبو  الطيب  عيل  بن  حممد  الفقه،  أصول  يف  املعتمد 
بريوت،   - العلمية  الكتب  دار  امليس،  خليل  املحقق:  6)4هـ(،  )املتوىف: 

الطبعة األوىل، )40)هـ، ج).
معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب، الدكتور أمحد خمتار عمر بمساعدة . )5

فريق عمل، النارش: عامل الكتب، القاهرة، الطبعة األوىل، 9)4)هـ - 008)م، 
ج).

)املتوىف: . )5 عمر  عبداحلميد  خمتار  أمحد  د.  املعارصة،  العربية  اللغة  معجم 
4)4)هـ( بمساعدة فريق عمل، النارش: عامل الكتب، الطبعة األوىل، 9)4)هـ 

- 008)م.
معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، املحقق: عبدالسالم . 54

حممد هارون، النارش: دار الفكر، 99))هـ - 979)م.
وتاريخ . 55 )أ/90(  رقم:  امللكي  باألمر  الصادر  للحكم  األسايس  النظام 

1412/8/27هـ.
د. . 56 والقانون،  الرشيعة  بني  السعودية  العربية  اململكة  يف  الدستوري  النظام 

عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن شلهوب، الطبعة الثانية، 6)4)هـ، 005)م.
بتاريخ . 57 م/4)  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي،  التحكيم  نظام 

4)/5/))4)هـ.
بتاريخ . 58 م/6،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  والصناعية  التجارية  الغرف  نظام 

0)/400/4)هـ.
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وتاريخ . 59 م/93  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التجارية  املحاكم  نظام 
1441/8/15هـ.

وتاريخ . 60  )((( رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التجارية،  املحكمة  نظام 
5)/)/50))هـ.

نظام املرافعات الرشعية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/1( وتاريخ 1/22/ . )6
1435هـ.

6( . 22 وتاريخ  )م/1(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشعية  املرافعات  نظام 
/1435/1هـ.

النظرية العامة للقانون، أ. د. مصطفى حممد عرجاوي، املطبعة العربية احلديثة، . )6
القاهرة، 985)م.

الوجيز يف القانون التجاري، د. عيل مجال الدين عوض، النارش: دار النهضة، . 64
القاهرة، 975)م.

الوجيز يف النظام التجاري السعودي، د. سعيد حييى، الطبعة السابعة، 004)م.. 65





تعليق الُمطالبات في نظام اإلفالس

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
67

تعليق الُمطالبات
في نظام اإلفالس

ُته،  ه، وآثاُره، وشروُطه، وُمدَّ حقيقته، ومحلُّ
واستثناءاُته، وإعاُنه
)والتكييف الفقهي(

د. عبد المجيد بن صالح المنصور
األستاذ المشارك في قسم العلوم الشرعية

بكلية الملك فهد األمنية
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املقدمة
ين، وأتمَّ لنا النِّعمة، وجعل أحكامه صاحلًة  احلمد هلل الذي أكمل لنا الدِّ
لُكلِّ زمان ومكان، وأشهد أن ال إله إالَّ اهللُ وحده ال رشيك له، أرسل رُسَله 
ًدا عبُده ورسوله، أقام  ، وأنزل معهم الكتاَب وامليزان، وأشهد أنَّ حممَّ باحلقِّ
العصور واألزمان، صىلَّ اهلل عليه  مرِّ  الناس عىل  القسَط والعدَل يف  برشِعه 

ا بعد: وعىل آله وصحبه وَمن تبعهم بإحسان، أمَّ

فإنَّ من نِعم اهلل تعاىل عىل عباده أن جعل ِدينه صاحلًا لُكلِّ زمان ومكان، 
واملبادئ  األصالة  عىل  املحافظة  مع  والتغريُّ  واملرونة  بالشمولية  ويتميَّز 
والثوابت، وما من نازلٍة وواقعة إالَّ ويف رشعنا ما ُيبنيِّ ُحكَمها بطريٍق مبارش 
ِمن  ٱۡلِكَتِٰب  ِف  ۡطَنا  فَرَّ ا  باالستنباط واإلحلاق والقياس، ﴿مَّ أو غري مبارش 
َوُهٗدى  ءٖ  َشۡ  ِ ّلُِكّ تِۡبَيٰٗنا  ٱۡلِكَتَٰب  َعلَۡيَك  ا  لَۡ تعاىل: ﴿َونَزَّ ۚ﴾)))، وقال  ءٖ َشۡ

ٰى لِۡلُمۡسلِِمنَي 89﴾))). َورَۡحَٗة َوبُۡشَ
املطالبات(،  )تعليق  ُمصطلَح  املعارص  القضاء  علم  يف  استجدَّ  مما  وإنَّ 
هذا  عىل  وترتَّب  ونحومها،  واملتعثِّر  املفِلس  باملدين  يقرتن  ُحكاًم  وصار 
بنظام  املصطلُح  هذا  واقرتن  باملدين،  مرتبطٌة  ووضعيَّة  حكميَّة  آثاٌر  احلُكم 
اإلفالس الصادر بمرسوم ملكّي رقم )م/50( وتاريخ 8)/9/5)4)هـ، 
وأحسب  اهتاممه،  بحسب  ُكلٌّ  بأحكامه  القانونيون  اعتنى  صدوره  ومنذ 
واملحامني  الُقضاة  لدى  العميلِّ  الواقع  يف  اهتامًما  النظام  مسائل  أهمِّ  من  أنَّ 
حال  النظام  من  قريب  وبحكم  املطالبات(،  )تعليق  موضوع  هو  والقانونيني 
الفكرُة لرشح  ة من اجلانب الرشعي، جاءت  كونه مرشوًعا ومسودة، خاصَّ

األنعام: 8).  (((
النحل: 89.  (((
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من  كثرٍي  عن  واإلجابة  واحٍد،  نظام  يف  ومجعها  املبدأ،  هبذا  املتعلِّقة  املواد 
اإلشكاليات النظامية يف بعض تطبيقاهتا.

السابقة: الدراسات 

حسب مطالعايت من النظام ال ُيوجد بحٌث منشوٌر لدراسة هذا املوضع 
عىل نحو هذه اخلُطَّة املرسومة؛ بسبب حداثة النظام ولوائحه وقواعده التابعة 
طويلة،  فرتة  النظام  مع  متعايٍش  شخص  إىل  وحاجته  فهمه،  وصعوبة  له، 

ٌص سابٌق يف هذا الباب، واهللُ أعلُم. ومشارك فيه، وله ختصُّ

أهداف البحث:

التنفيذية . ) والالئحة  النظام  قة يف  املتفرِّ املطالبات(  )تعليق  أحكام  مجع 
ومواد  التجارية،  املحاكم  يف  اإلفالس  قضايا  إلجراءات  املنظِّمة  والقواعد 
وامُلَدد  واآلثار  كالرشوط  هلا،  املناسبة  مواضعها  يف  نظمها  ثم  اإلحاالت، 

املرتبطة بالتعليق، ونحو ذلك.

رشح مواد تعليق املطالبات بام يسهل عىل القضاة واملحامني فهمها، . )
وبيان مواطن الفرق يف األحكام بني اإلجراءات وأسباب التفريق، كالفرق 
بني الرشوط وامُلَدد واآلثار يف خمتلف اإلجراءات عىل نحٍو ال يظهر ملَِن يقرأ 

ًدا. النظام جمرَّ

وبيان . ) املطالبات،  بتعليق  ارتباط  هلا  مما  النظام  يف  لة  املعدَّ املواد  بيان 
التعاميم والنامذج املرتبطة بتطبيق النظام، وإرفاقها يف البحث.

بيان التكييف الفقهيِّ ملبدأ )تعليق املطالبات(، ومدى حتقيق املصلحة . 4
فيها للَمدين والدائنني.
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أمهية املوضوع:

تتجىلَّ أمهية املوضوع يف األمور التالية:

ُتسهم . ) التي  البحوث  هذه  ملِِْثل  والباحثني  واملحامني  الُقضاة  حاجة 
املواد، وكشف غموضها وَحلِّ مشكالهتا، وُتعني يف  يف فكِّ شفرات بعض 

تطبيق املواد عىل الوجه الصحيح والسليم.

األكاديمية . ) والدراسات  ة  املختصَّ واملكتبات  العلمي  البحث  حاجة 
 ، نته من موادَّ ل هلذه األنظمة وما تضمَّ والعليا ملِِثل هذه الدراسات التي ُتؤصِّ

ها إىل قواعدها العلميَّة والفقهية الرصينة. وتردُّ

إطاٍر . ) يف  قة  املتفرِّ املواد  مُجعت  حيث  ني؛  املختصِّ ُكلَّ  البحث  ُيساعد 
يف  البحث  عناَء  عليه  وختترص  وأكاديمية،  علمية  بطريقة  ومنظَّم  واحٍد، 

النظام ولوائحه الثالثة املرتبطة به.

سبُب اختيار املوضوع:

يتمحوُر اختيار املوضوع حوَل سببني:

ني من حمامني وباحثني  ل: هو استجابة لكثرة أسئلِة املهتمِّ ـ السبب األوَّ
حول تعليق املطالبات املتعلِّقة برشوطه وُمَدِده وآثاره يف ُكلِّ إجراٍء، وإعادة 
عنها،  اللبَس  ويرفع  فهمها،  القارئ  عىل  ل  ُيَسهِّ بام  ها  موادِّ بعض  صياغة 

واجتهدنا يف ذلك، واهلل املوفق.

ة  الثاين: املسامهة يف خدمة الُقضاة يف الدوائر التجارية املختصَّ ـ السبب 
الوصول  رسعة  يف  ُيعينهم  مما  واحد؛  إطاٍر  يف  املطالبات  تعليق  موادِّ  بجمع 
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إىل احلُكم، وتداُرك أخطاء املدينني أو األمناء أو الدائنني يف رشوط التعليق 
وآثاره وُمَدِده.

البحث: مشكلة 

تظهر مشكلة البحث يف أمرين:

صعوبة فهم بعض النصوص النظامية، وغموض مقصوِدها؛ وذلك . )
هذا  ينعكَس  أن  الطبيعي  ومن  عربية،  غري  أنظمة  من  مرتمجًة  كوهنا  بسبب 
ُكلَّ جديد  وُيتابع  ويتعايش معه،  النظام،  قراءة  ُيدمن  َمْن  ألفاظه، لكن  عىل 
فيه ويف أحكامه وتطبيقاته القضائية، وُيديم البحث فيه؛ يسهل عليه -بإذن 

اهلل-.

د . ) قها يف أكثر من موطن، وتعدُّ تكرار نصوص تعليق املطالبات وتفرُّ
ة إجراءات. اإلحاالت فيها إىل عدَّ

هذا . ) يف  مبارشة  عليها  ُيستند  وفقهيَّة  رشعية  نصوٍص  وجود  عدم 
فقهية  قواعد  من  الفقهاُء  ره  قرَّ ما  هو  الباحث  عليه  اعتمد  ما  وُجلُّ  الباب، 

ة كربى، تنطبق عىل أغلب أبواب الفقه. عامَّ

ُخطَّة البحث:

جاء رسم خطة البحث يف متهيٍد وسبعة مباحث، وتفصيُلها كالتايل:

التمهيد: وفيه التعريف بتعليق املطالبات، وفيه ثالثُة مطالب:

ل: التعريف بالتعليق لغًة واصطالًحا. ـ املطلب األوَّ

ـ املطلب الثاين: التعريف باملطالبات لغًة واصطالًحا.

ـ املطلب الثالث: التعريف بتعليق املطالبات.
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ل: حملُّ تعليق املطالبات. املبحث األوَّ

املبحث الثاين: آثاُر تعليق املطالبات.

املبحث الثالث: رشوط تعليق املطالبات.

ة تعليق املطالبات. املبحث الرابع: ُمدَّ

املبحث اخلامس: استثناءات تعليق املطالبات.

املبحث السادس: إعالن تعليق املطالبات.

املبحث السابع: التكييف الفقهي لتعليق املطالبات.
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التمهيد
املطالبات بتعليق  التعريُف 

وفيه ثالثُة مطالب:

ل: التعريف بالتعليق لغًة واصطالًحا: املطلب األوَّ

وفيه فرعان:

ل: التعليق لغًة: الفرع األوَّ

ُم َواْلَقاُف: َأْصٌل  ة )علق(، قال ابن فارس: »اْلَعنْيُ َوالالَّ التعليق من مادَّ
ِء اْلَعايِل«)))،  ْ ُء بِاليشَّ ْ َكبرٌِي َصِحيٌح َيْرِجُع إِىَل َمْعنًى َواِحٍد، َوُهَو َأْن ُينَاَط اليشَّ

والَعَلُق: النُّشوُب يف اليشء، يكون يف جبل َأو َأرض َأو ما َأشبهها))).

اًم َوالَ َذاَت  تِي الَ َتُكوُن َأيِّ ۚ﴾))) ِهَي الَّ َوَقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿َفَتَذُروَها َكٱلُۡمَعلََّقةِ
.(4( َبْعٍل، َكَأنَّ َأْمَرَها َلْيَس بُِمْسَتِقرٍّ

دة  حمدَّ ة  ُمدَّ عليه  التي  احلقوق  بسداد  املدين  مطالبة  توقيف  تسمية  ولعلَّ 
)تعليًقا( يلتقي مع املعنى اللغوي من جهتني:

رة  ة املقرَّ ين أصبح ناشًبا وُمتعلًقا بانتهاء املدَّ اجلهة األوىل: أنَّ املطالبة بالدَّ
نظاًما.

دار  السالم هارون،  مادة )علق(، )5/4))( حتقيق: عبد  اللغة،  ابن فارس، مقاييس   (((
الفكر، 99))هـ.

ُينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )علق( )0)/)6)(، دار صادر، بريوت، ط)،   (((
4)4)هـ.

النساء: 9)).  (((
ابن فارس، مقاييس اللغة )9/4))).  (4(
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اجلهة الثانية: أنَّ اْلَمدين أصبح بحكم التعليق )ُمَعّلًقا( فال هو َمِديٌن حيقُّ 
ين، كاملرأة املعلَّقة؛  تِه من الدَّ مطالبُته خالل هذه الفرتة، وال هو بريٌء يف ِذمَّ

َجة وال ُمَطّلَقة. ال ُمزوَّ

الفرع الثاين: التعليُق اصطالًحا:

التعليق عند الفقهاء: ربُط حصول مضموِن مجلٍة بحصول مضموِن مجلٍة 
أخرى))).

وقد ُيقصد منه مؤخًرا معنى: التوقُّف املؤقت عن فِْعل اليشء، والتوقُّف 
دة تعليًقا عىل املعنى اللغوي كام سبق، وقيل: إنَّ بني  ة حمدَّ عن فِْعل اليشء مدَّ

التعليق والتوقيف فرًقا))).

املصطلحات  املتعلقة يف  املادة األوىل  فه  تعرِّ فلم  النظام،  التعليق يف  وأما 
املطالبات  تعليق  النظام  ف  عرَّ وإنام  النظام،  يف  تعريف  له  يرد  ومل  بمفرده، 
يف  املصطلح  وسياق  تعاىل،  اهلل  بإذن  سيأيت  كام  مركبًا  مصطلحًا  باعتباره 

النظام ال خيرج عن مراده يف االصطالح الفقهي.

ص)7))(،  النعامن،  حنيفة  أيب  مذهب  عىل  والنظائر  األشباه  الدين،  زين  نجيم،  ابن   (((
حتقيق: الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط)، 9)4)هـ.

ُينظر: املوسوعة الفقهيَّة الكويتية )0)/))).  (((
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املطلب الثاين: تعريف املطالبات:

وفيه فرعان:

ل: املطالبات يف اللغة: الفرع األوَّ

ِوْجداِن  حُماَوَلُة  والطَّلب:  )طلب(،  مادة  من  مطالبة،  مجع  املطالبات 
ْلَبُة: ما كان لك عند آخر من َحقٍّ ُتطالبه به. واْلُمطاَلبة:  ِء وَأْخِذه. والطِّ اليشَّ

َأن ُتطالَِب إِنساًنا بحقٍّ لك عنده، َواَل َتَزاُل َتَتقاضاه وُتطالُبه بذلك))).

الفرع الثاين: املطالبات يف االصطالح:

املصطلحات  يف  املتعلقة  األوىل  املادة  يف  )املطالبات(  النظام  يعرف  مل 
ف النظام املطالبات مركبًا مع  بمفرده، ومل يرد له تعريف يف النظام، وإنام عرَّ
التعليق باعتباره مصطلحًا مركبًا كام سيأيت بإذن اهلل تعاىل، وسياق املصطلح 
فات، كام يف  الدعاوى، واإلجراءات، والترصُّ النظام تضمن ثالثة أموٍر:  يف 

املادة األوىل من نظام اإلفالس.

أما املطالبات واملطالبة يف الفقه فهي يف اقتضاء الديون))).

وهبذا يظهر أن معنى املطالبات يف النظام أشمل منه يف الفقه.

املطلب الثالث: التعريُف بتعليق املطالبات باعتباره ُمصطلًحا مركًَّبا:

تعليُق  بأنَّه:  املطالبات  تعليق  تعريف  عىل  )م)(  يف  اإلفالس  نظاُم  نصَّ 
أو  اْلَمدين  جتاه  دعوى  أو  ف  ترصُّ أو  إجراٍء  أيِّ  استكامل  أو  اذ  اختِّ يف  احلقِّ 

دة وفًقا ألحكام النظام. أصوله أو الضامن لَدْين اْلَمدين، خالل فرتة حمدَّ
ابن منظور، لسان العرب، مادة )طلب(، ))/559).  (((

الباري  فتح  حجر،  وابن  ص)58(،  التعاريف  مهامت  عىل  التوقيف  املناوي،  ينظر:   (((
)07/4)(، البعيل، املطلع ص))6)(، والربكتي، التعريفات الفقهية ص)75)).
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ْوُر:  ف التعليق بالتعليق، والدَّ وُيالحظ يف التعريف أنَّ فيه َدْوًرا؛ ألنَّه عرَّ
ف يف التعريف، وال يصحُّ تعريف اللفظ بلفٍظ مثله أو  إدخاُل جزٍء من املعرَّ
النظام استبدال  الفقه، فاألفضل يف  ر يف علم أصول  أخفى منه، كام هو مقرَّ

كلمة )تعليق( بكلمة إيقاف، فيكون التعريف: )إيقاف احلق يف اختاذ...(.

فإنَّه  الفقهاء،  طريقة  عىل  املطالبات  لتعليق  تعريٍف  صياغة  أردنا  ولو 
ًة خمصوصة  أمور خمصوصة يف حملٍّ خمصوٍص مدَّ )إيقاف  بأنَّه:  القول  يمكن 

من جهٍة خمصوصة(.

رشح التعريف:

املقصود باألمور املخصوصة: هي ثالثُة عنارص:

أو  أصوله  أو  اْلَمِدين  ِضدَّ  هة  املوجَّ الدعاوى  إيقاف  ل:  األوَّ العنرص 
ضامنه، ولعلَّ املقصود بالدعاوى هنا الدعاوى املالية.

ضامنه،  أو  أصوله  أو  اْلَمدين  ضدَّ  اإلجراءات  إيقاُف  الثاين:  العنرص 
فيدخل يف ذلك إيقاُف التنفيذ عىل املدين أو أصوله أو ضامنه، سواء بطريٍق 

قضائي أو بطريٍق عقدي كالتنفيذ عىل الرهن املضمون، ووضع اليد عليه.

ف يف أصول املدين إذا كانت مضمونًة، أو  العنرص الثالث: إيقاُف الترصُّ
يف يد الدائن بعقٍد ونحو ذلك، فال يستطيُع مثاًل املرهتُن بعد تعليق املطالبات 

بيَع العني املرهونة أو تأجرَيها أو هبَتها أو نحو ذلك.

ف فيه: أنَّ التنفيذ يعني وضَع اليد  والفرق بني التنفيذ عىل الرهن والترصُّ
ف يكون بنقل مليكة العني أو املنفعة ببيٍع أو هبٍة أو تأجرٍي أو  عليه، والترصُّ

نحو ذلك.
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التعريف: يشمل ثالثة عنارص: املدين  ـ املقصود باملحلِّ املخصوص يف 
املبحث  تفصيُلها يف  املدين، وسيأيت  لَدين  والضامن  املدين،  نفسه، وأصول 

ل: )حملُّ تعليق املطالبات(. األوَّ

دة نظاًما لتعليق املطالبات،  ة املحدَّ ة املخصوصة: هي املدَّ ـ املقصود باملدَّ
سُيبنيَّ  ما  وهذا  املدين،  ضدَّ  املتََّخذ  اإلجراء  نوع  بحسب  ختتلُف  وهي 

ة تعليق املطالبات. بالتفصيل يف املبحث الرابع، يف مدَّ

دة هلا  ة حمدَّ وهذا ُيفيد أنَّ تعليق املطالبات ليس ُمطلًقا، وإنام هو مقيٌَّد بمدَّ
بداية وهناية.

هلا  التي  فهي  ة،  املختصَّ املحكمة  هي  املخصوصة:  باجلهة  املقصود  ـ 
بطلٍب  فتح اإلجراء  بعد  كافَّة اإلجراءات  املطالبات يف  تعليق  الصالحية يف 
د قيد طلب افتتاح اإلجراء عىل تفصيٍل يأيت يف موضعه،  من املدين، أو بمجرَّ

إن شاء اهلل تعاىل.

املطالبات يف أيِّ إجراء من إجراءات  أنَّه يرتتَّب عىل تعليق  وهبذا يظهر 
فات التي قد  اإلفالس السبعة: وجوُب وقف الدعاوى واإلجراءات والترصُّ
يقوم هبا ُكلُّ دائٍن عىل ِحَدة، وهي آثاٌر ُمتالزمة من الناحية املنطقية، فالغرض 
من طلب املدين من اإلجراء غالًبا هو وقُف تلك املطالبات املختلفة واملتعِددة 
والتناُفس،  التساُبق  إىل  ُتؤدِّي  قد  والتي  الدائنني،  جمموعة  من  ة  والفرديَّ
وعرقلة فرصة تصحيح وضع املدين، وإعادة النشاط التجاري له عىل وجٍه 
وتفاٍي  الدائنني،  معاملة  يف  املساواة  لتحقيق  وضامٌن   للجميع،  مصلحٌة  فيه 
د اإلجراءات، ومحاية للدائنني من التزاحم، ولو ُأجيز لُكلِّ  املرصوفات بتعدُّ
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أيِّ  اختاذ  أو  املدين  املطلق يف أصول  ف  والترصُّ الدعاوى  رفُع  بمفرده  دائٍن 
إجراء مبارش فيها، ألدَّى ذلك إىل اإلخالل بمبدأ املساواة بني الدائنني.

تعليق  وهو  املبدأ،  هذا  )غاية(  ومقصد  )معنى(  مقصود  يتبنيَّ  هنا  ومن 
املطالبات.
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املبحث األوَّل
حملُّ تعليق املُطالبات

املقصود بمحلِّ تعليق املطالبات:

املطالبات،  تعليق  تعريف  يف  النظاُم  ذكَره  ما  وهو  التعليق،  نطاُق  هو 
نا عنها بعنارص التعليق الثالثة، وهي: وعربَّ

، فال حيقُّ  ل: املدين نفسه، ويشمل املدين الطبيعيَّ واملعنويَّ العنرص األوَّ
الطبيعيَّ  الدائَن  يشمل  وكذلك  التعليق،  فرتة  خالل  املدين  ُمطالبُة  للدائن 

، ويشمل الدائَن العاديَّ واملمتاَز))) واملضمون))). واملعنويَّ

واألصول  ة  النقديَّ األصوَل  وتشمل  املدين،  أصول  الثاين:  العنرص 
ا كان مركُز َدينه اختاُذ أيِّ إجراٍء جتاَه أصول املدين  الثابتة، فال حيقُّ للدائن أيًّ

ف فيها خالل فرتة التعليق. أو الترصُّ

هذا املصطلح غري موجود يف النظام بلفظه، لكن فكرته موجودة، وتعني عند القانونيني   (((
مفضاًل  فيظل  هبا،  القانون  خيوله  خاصة  صفة  لديه  تكون  الذي  هو  املمتاز  الدائن  أن 
ومقدمًا عىل سائر الدائنني اآلخرين يف قبض دينه، وله األولوية عىل سائر الغرماء، ومن 
أمثلته: أتعاب ومرصوفات أمني اإلفالس واخلبري -إن وجد- ومرصوفات بيع أصول 
أموال  حفظ  يف  الدائنني  مجيع  ملصلحة  أنفقت  التي  القضائية  واملرصوفات  التفليسة، 
العامة من رضائب ورسوم وغريها، وامتياز  املدين وبيعها، واملبالغ املستحقة للخزانة 
النفقة املستحقة يف ذمة املدين ألقاربه، وامتياز املبالغ املستحقة للخدم والكتبة والعامل 
آثار حكم شهر اإلفالس عىل  اهلياجنة،  د.  ينظر:  وكل أجري عن أجورهم ورواتبهم، 
مجاعة الدائنني ص))7-75(، ود. حممد مدكور ود. عيل يونس، اإلفالس ص))7)(، 

وينظر: الفصل الثاين عرش من النظام.
ف  ُيعرَّ مل  ولكن  متعددة،  مواطن  يف  بكثرية  النظام  يف  مستخدم  املضمون  الدائن  لفظ   (((
يف مادة املصطلحات، ولعل سبب ذلك هو ظهور معناه بأنه الدائن الذي ضمن حقه 
املادة  ينظر:  املرهتن،  بالدائن  القانونيني  بعض  عند  عنه  ويعرّب  ونحوه،  عني  أو  برهن 

)84)( واملادة )96)( من النظام.
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للَمِدين  بالضامن  عنه  ُيعربَّ  وقد  املدين،  لَدْين  الضامن  الثالث:  العنرص 
، ويدخل فيه الرشكاُء املتضامنون مع  أو الكفيل الُغْرِميِّ أو الكفيل الشخيصِّ
ا أو ممتاًزا- خالل فرتة تعليق  املدين، فال حيقُّ للدائن - سواء أكان دائنًا عاديًّ
املدين األصيل عن  إذا عجز  املدين وكفيله  لَدْين  الضامن  املطالبات مطالبُة 
اذ أيِّ إجراٍء جتاههم أو  السداد، وال مطالبُة رشكائه املتضامنني معه، وال اختِّ

ف يف أصوهلم. الترصُّ
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املبحث الثاين
آثاُر تعليق املُطالبات

املقصود باآلثار:

إجراء  يف  ُمشرتكة  آثار  وهي  املطالبات،  تعليق  عىل  املرتتِّبة  األحكام 
وإجراء  التصفية،  وإجراء  املايل،  التنظيم  إعادة  وإجراء  الوقائية،  التسوية 
وإجراء  املدينني،  لِصغار  املايل  التنظيم  إعادة  وإجراء  اإلدارية،  التصفية 
ا إجراء التسوية الوقائية لصغار املدينني فلُه آثاٌر  التصفية لصغار املدينني، أمَّ

ختتلف َيسرًيا عن غريه، وهلذا سيكون املبحث يف مطلبني:

ل: آثاُر تعليق املُطالبات يف ُكلِّ اإلجراءات إالَّ إجراء التسوية  املطلب األوَّ
الوقائية لصغار املدينني:

 ،)(0( للامدة  وفًقا  الوقائية  التسوية  إجراء  عىل  التالية  اآلثاُر  َترسي 
للامدة  وفًقا  التصفية  للامدة ))9(، وإجراء  وفًقا  املايل  التنظيم  إعادة  وإجراء 
)97و98(، وإجراء التنظيم املايل لصغار املدينني وفًقا للامدة )59)( وإجراء 
التصفية لصغار املدينني وفًقا للامدة )66)(، وإجراء التصفية اإلدارية وفًقا 
بة عىل تعليق املطالبات يف اإلجراءات  لة هذه اآلثار املرتتِّ للامدة )69)(، وحمصِّ
الستة تنقسم إىل قسمني: آثار )أحكام( تكليفيَّة، وآثار )أحكام( وضعيَّة))):

تكليفية،  أحكام  قسمني:  إىل  تنقسم  الرشعية  األحكام  أنَّ  األصوليني:  عند  املشهور   (((
أحكام وضعية، واحلكم التكليفي هو: خطاب اهلل املتعلِّق بأفعال املكلَّفني باالقتضاء. 
فهو:  الوضعي  واحلكم  والكراهة.  والتحريم،  والندب،  اإلجياب،  يشمل:  وهذا 
خطاب اهلل بجعل اليشء سبًبا أو رشًطا أو مانًعا أو صحيًحا أو فاسًدا. ُينظر: الشاطبي، 
ود.   ،)98/(( الفقه  أصول  يف  املحيط  البحر  والزركيش،   ،)(09/(( املوافقات 
التدمرية،  دار  الفقيه جهله، ص )8)(،  يسع  الذي ال  الفقه  السلمي، عياض، أصول 

الرياض، السعودية، ط)، 6)4)هـ.
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ل: اآلثار التكليفيَّة: القسم األوَّ

تعليق  ة  مدَّ خالل  جيوز  »ال  بقوهلا:   ،)(0( املادة  من   )(( الفقرُة  بيَّنتها 
اآلتية«،  فات  الترصُّ أو  اإلجراءات  من  أيٍّ  استكامُل  أو  اختاُذ  املطالبات 
اآلتية،  الترصفُّات  أو  اإلجراءات  بأحد  البدء  أمرين:  منَع  نت  تضمَّ فالفقرة 
تعليق  قبل  هبا  بدأ  قد  الدائُن  كان  إذا  استكامهلا  منَع  كذلك  نت  تضمَّ كام 

املطالبات، وتفصيُل هذه اآلثار يف األحكام التالية:

ل: احُلكم األوَّ

ذلك  يف  بام  أصوله،  أو  املدين  جتاه  دعوى  أو  ف  أو ترصُّ إجراٍء  أيِّ  منُع 
م بطلب افتتاح أيٍّ من إجراءات اإلفالس. التقدُّ

حيقُّ  ال  الوقائية  التسوية  إجراء  يف  املطالبات  تعليق  بعد  فإنَّه  عليه  وبِناًء 
التصفية  إجراِء  بفتح  ة  املختصَّ للَمحكمة  بطلب  ُم  التقدًّ الدائنني  من  ألَحٍد 
من  نًا  حمصَّ التعليق  ة  مدَّ خالل  املديُن  ويكون  ة،  املدَّ خالل  املدين  ضدَّ  مثاًل 

التصفية، وفًقا هلذه الفقرة.

ُف يف أصول املدين التي يف يده  وكذلك ال حيقُّ ألحٍد من الدائنني الترصُّ
ببيٍع، أو هبٍة، أو تأجرٍي، أو رهٍن، أو خصِم نصيبه من حساب املدين، أو نحو 

ذلك.

أصول  يف  ف  ترصُّ أو  إجراء  أيِّ  اختاُذ  للبنوك  حيقُّ  ال  كذلك  عليه  وبِناًء 
يه ُحْكاًم بتعليق املطالبات عن طريق املدين أو األمني بالطرق  املدين يف حال تلقِّ
والقرارات  األحكام  عىل  املبنيَّة  السابقة  اإلجراءات  ذلك  يف  بام  الرسمية، 
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ة، كقرارات اخلصم والتحويل  املختصَّ التنفيذ واملحاكم  الصادرة من حماكم 
من احلسابات البنكية، فكلُّها تكون معلَّقًة يف فرتة تعليق املطالبات))).

ٍف يرضُّ بحقوق  كام إنَّ املدين ممنوٌع كذلك خالل هذه الفرتة من ُكلِّ ترصُّ
ٍف  أمام املحكمة عىل أيِّ ترصُّ لُكلِّ ذي مصلحة االعرتاُض  الدائنني، وحيقُّ 
عالقة،  ذي  غري  طرٍف  مع  اإلجراء  الفتتاح  سابقة  سنٍة  خالل  املديُن  أجراه 
أو خالل سنتني سابقتني الفتتاح اإلجراء مع طرٍف ذي عالقة، وفًقا للامدة 
فات  الترصُّ من  خيَشْوَن  الذين  للدائنني  تطمينًا  ل  تشكِّ املادة  وهذه   ،)((0(

املريبة للَمدين خالل فرتة تعليق املطالبات.

احُلكم الثاين:

بعد  إالَّ  كضامنات،  مة  املقدَّ التفليسة  أصول  عىل  للتنفيذ  إجراٍء  أيِّ  منُع 
املحكمة. موافقة 

ْين منها جرًبا عليه،  التنفيذ هنا وضُع اليد عىل أصول املدين، واستيفاء الدَّ
ه املدين  َ ة للتصفية لو اجتَّ واملقصود بأصول التفليسة: هي أصول املدين املَعدَّ
تشمل  وقد  فقط،  التجاري  العمل  تأسيس  يف  أصوله  تشمُل  وقد  للتصفية، 

ة، وهذا بحسب طبيعة املدين )طبيعي أو معنوي(. ذلك وأصوله اخلاصَّ

ة  واخلاصَّ ة  التجاريَّ أصوَله  أنَّ  فالغالب  طبيعيًّا  شخًصا  املدين  كان  فإذا 
مسؤولية  ذات  واحد  شخص  رشكة  تكن  مل  ما  التفليسة،  أصول  يف  داخلٌة 

حمدودة.

ن  تضمَّ وقد  األثر،  هبذا  لاللتزام  للبنوك  النقد  مؤسسة  تعميم   )(( رقم  ملحق  ُينظر:   (((
افتتاح أيِّ إجراء من إجراءات  املدين عند  ة بحسابات  املعامالت اخلاصَّ كذلك وقَف 
للمدين حسب  البنكية  بإدارة احلسابات  التصفية اإلدارية، ومتكني األمناء  أو  التصفية 

ة. د من املحكمة املختصَّ نوع اإلجراء املحدَّ
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األصول  تشمل  التفليسة  أصول  فإنَّ  ا  معنويًّ شخًصا  املدين  كان  وإذا 
ة  بالدرجة األوىل، وتشمل األموال اخلاصَّ النقدية والثابتة واملنقولة للرشكة 
للرشكاء املتضامنني فيها إذا كان فيها رشكاُء متضامنون، وإن كانت الرشكة 
ذات مسؤولية حمدودة فإنَّ أصول التفليسة ال تقع إالَّ عىل األصول النقدية 

ة للرشكاء فيها. والثابتة واملنقولة للرشكة فقط، وال تشمل األموال اخلاصَّ

أصول  عىل  املبارش  التنفيُذ  للبنوك  حيقُّ  ال  فإنَّه  الفقرة  هذه  عىل  وبِناًء 
ة، إذا كانت لديه ضامناٌت من املدين  املدين ذي الصفة الطبيعيَّة أو االعتباريَّ
أو  الرهن  ببيِع  فيه  َف  الترصُّ يستطيع  املطالبات، وال  تعليق  كالرهن يف حال 

متلٍُّك أو هبٍة أو نحو ذلك.

بعد  الضامنات  عىل  التنفيُذ  املثال(  يف  )البنك  أو  للدائن  يمكن  ولكن 
املطالبات  تعليق  بعد  للمحكمة  م  يتقدَّ أن  عليه  فيجب  املحكمة،  ُموافقة 
بطلب التنفيذ عىل أصٍل من أصول املدين، بِناًء عىل عقٍد سابق، وللمحكمة 
املوافقُة عىل طلب الدائن أو رفُضه إذا اختلَّ رشٌط من رشوط االستثناء، كام 

سيأيت يف االستثناءات -إن شاء اهلل تعاىل-.

الثالث: احُلكم 

م الضامن العيني  ٍف ضدَّ الضامن الشخيص أو ُمقدِّ منُع أيِّ إجراء أو ترصُّ
لَدْين املدين، إالَّ بعد موافقة املحكمة.

للَمدين  الُغرمي  أو  الشخيص  الكفيُل  هو   : الشخيصِّ بالضامن  املقصود 
الضامن  م  بمقدِّ واملقصود  ا،  معنويًّ أو  طبيعيًّا  شخًصا  الضامُن  أكان  سواٌء 
منها  َيستويف  عينًا ضامًنا  للدائن  م  ُيقدِّ الذي  الكفيُل  املدين: هو  لَدين  العيني 

ه عند عجز املدين األصيل عن الوفاء. حقَّ
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حيقُّ  ال  الوقائيَّة  التسوية  إجراء  يف  املطالبات  تعليق  بعد  فإنَّه  عليه  وبِناًء 
التصفية  إجراء  بفتح  ة  املختصَّ للمحكمة  بطلب  ُم  التقدُّ الدائنني  من  ألحد 
ضدَّ  التنفيذ  طلِب  أو  ة،  املدَّ خالل  للَمدين  الشخيّص  الضامن  ضدَّ  مثاًل 
نًا من  ة التعليق حمصَّ الضامن الشخيّص، ويكون الضامُن الشخيصُّ خالل ُمدَّ

التصفية أو أيِّ إجراٍء آَخَر، وفًقا هلذه الفقرة.
مة  املقدَّ املضمونة  العني  يف  ف  الترصُّ الدائنني  من  ألحد  حيقُّ  ال  وكذلك 
من كفيِل اْلَمِدين ولو كانت بيده، وال حيقُّ له التنفيُذ عليها أو بيُعها أو هبُتها 

أو تأجرُيها أو نحو ذلك.
الدائن  بني  سابٌق  اشرتاٌط  هناك  كان  لو  حتَّى  بأنَّه  ُتفيد  املادة  وعموم 
اْلَمِدين أو  واملدين عىل أنَّ التنفيذ يكون من الكفيل الشخيصِّ يف حال تعثُِّر 
ه، وقد جاء ذلك  التنفيذ ِضدَّ إفالسه، فإنَّ تعليَق املطالبات يمنع الدائَن من 
رصحًيا يف املادة )0)/)( من القواعد املنظِّمة إلجراءات قضايا اإلفالس يف 
نَها  تضمَّ اشرتاطاٍت  أيُّ  املطالبات  تعليق  دون  حيوُل  »ال  التجارية:  املحاكم 
نظاٌم آخُر؛ إليقاف األوامر، أو القرارات، بام يف ذلك رشُط الضامن املايل، أو 

.» الشخيصِّ الكفيل 
املوافقة  بطلب  ُم  التقدُّ السابق(  املثال  )البنك يف  أو  للدائن  يمكن  ولكن 
املوافقُة  وللمحكمة  للَمدين،  الشخيص  الضامن  ِضدَّ  إجراء  فتح  عىل طلب 

عىل الطلب، وهلا الرفُض يف أحواٍل يأيت ذكرها.
عىل  للتنفيذ  املوافقة  بطلب  للمحكمة  م  التقدُّ للدائن  يمكن  وكذلك 
الضامن العينيِّ لكفيل املدين، بعد تعليق املطالبات، وللمحكمة املوافقُة عىل 
يف  سيأيت  كام  االستثناء،  رشوط  من  رشٌط  اختلَّ  إذا  رفُضه  أو  الدائن  طلب 

االستثناءات -إن شاء اهلل تعاىل-.
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احُلكم الرابع:

الالئحة، وبعد  التي تنصُّ عليها  فات  الترصُّ أو  أيٍّ من اإلجراءات  منُع 
الرجوع لالئحة مل نجْد زيادًة عىل ما يف النظام.

القسم الثاين: اآلثار الوضعيَّة:

من  ))( و))(  الفقرة  وتفصيُلهام يف  اإلبطال، واالسرتداد،  وتتمثَّل يف: 
املادة )0)).

ل: احُلكم األوَّ

من  وهي  املادة،  هذه  من   )(( الفقرة  حِلُْكم  خُمالٍِف  إجراٍء  ُكلِّ  إبطال 
صالحيات املحكمة من تلقاء نفسها، أو بِناًء عىل طلِب ذي مصلحٍة، كاملدين 
وإجراء  املايل  التنظيم  إعادة  إجراء  يف  األمني  أو  الوقائية،  التسوية  إجراء  يف 
التصفية، أو جلنة اإلفالس يف إجراء التصفية اإلدارية؛ وعليه فإنَّه يدخل يف 

اإلبطال احلاالُت التالية عىل سبيل التمثيل:

ة تعليق  ـ احلال األوىل: بطالن فتح إجراء التصفية ضدَّ املدين خالل ُمدَّ
املطالبات.

التي يف  املدين  الدائن يف أصول  من  ٍف  ُكلِّ ترصُّ بطالن  الثانية:  احلال  ـ 
يده ببيٍع أو ِهَبٍة أو تأجرٍي أو رهٍن أو خصِم نصيبه من حساب املدين أو نحو 

ة تعليق املطالبات. ذلك خالل ُمدَّ

ـ احلال الثالثة: بطالن أيِّ تنفيٍذ ُمبارِشٍ من البنك عىل أصول املدين ذي 
الصفة الطبيعية أو االعتبارية إذا كانت لديه ضامناٌت من املدين كالرهن يف 

حال تعليق املطالبات.
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الشخيصِّ  الضامن  ضدَّ  التصفية  إجراء  فتح  بطالن  الرابعة:  احلال  ـ 
ة تعليق املطالبات. للَمدين خالل ُمدَّ

املضمونة  العني  يف  الدائنني  من  ٍف  ترصُّ أيِّ  بطالن  اخلامسة:  احلال  ـ 
بيد  العنُي  كانت  ولو  املطالبات،  تعليق  فرتة  خالل  املدين  كفيل  من  مة  املقدَّ

الدائن.

ٍف ببيٍع أو هبٍة أو تأجرٍي أو نحو ذلك  ـ احلال السادسة: بطالن أيِّ ترصُّ
مة من كفيِل املدين خالل فرتة تعليق املطالبات. للعني املضمونة املقدَّ

احُلكم الثاين:

املطالبات،  تعليق  ة  ُمدَّ خالل  فيها  ُف  الترصُّ جرى  أصوٍل  أيِّ  اسرتداُد 
ذي  طلب  عىل  بناًء  أو  نفسها،  تلقاء  من  املحكمة  صالحيات  من  وهي 
الغري  حقوق  مراعاة  مع  وذلك  مناسًبا،  تراه  بام  تقيَض  أن  وهلا  مصلحة، 
ن  م بدعوى التعويض، وهذه الفقرة تتضمَّ ر أن يتقدَّ )حسن النيَّة(، وللُمترضِّ

األحواَل التالية عىل سبيل التمثيل:

الدائُن  فيها  َف  ترصَّ للَمِديِن،  مملوكٍة  عنٍي  أيِّ  اسرتداُد  األوىل:  احلال  ـ 
ها  وضمَّ ذلك،  نحو  أو  تأجرٍي  أو  هبٍة  أو  ببيٍع  املطالبات  تعليق  فرتة  خالل 

ة أخرى. ألصوِل التفليسة مرَّ

ُه ألصول  َذ عليه الدائن، ثم ضمَّ ْهن الذي نفَّ ـ احلال الثانية: اسرتداُد الرَّ
التفليسة.

ـ احلال الثالثة: اسرتداُد األموال التي خصَمها البنُك من حساب املدين 
خالل فرتة تعليق املطالبات.
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فيها  َف  ترصَّ اْلَمِدين،  لضاِمِن  مملوكٍة  عنْيٍ  أيِّ  اسرتداُد  الرابعة:  احلال  ـ 
ذلك،  نحو  أو  تأجرٍي  أو  هبٍة  أو  ببيٍع  املطالبات  تعليق  فرتة  خالل  الدائُن 

ة أخرى. ها ألصول التفليسة مرَّ وضمَّ

ن هذه الفقرة من املادة ُحْكَمنْيِ إضافيني: كام تتضمَّ

املدين،  الدائن يف أصول  ِف  إمضاِء ترصُّ للمحكمة صالحيَة  أنَّ  ل:  األوَّ
وعدم اسرتداد العني املنقولة يف احلاالت السابقة، إذا رأت ذلك يف مصلحِة 

ٌة عليهم. الدائنني، أو ليس فيه َمرضَّ

َف أحِد الدائنني املضمونني يف عنٍي  الثاين: إذا أمضِت املحكمُة مثاًل ترصُّ
دائنني  بإرضار  تسبَّب  مما  املطالبات؛  تعليق  فرتة  خالل  املدين  أصول  من 

ف. اء هذا الترصُّ ِر منهم املطالبُة بالتعويض جرَّ آخرين، فإنَّه حيقُّ للمترضِّ

املَطلب الثاين: آثاُر تعليق املُطالبات يف إجراء التسوية الوقائّية لِصغار 
املَِدينني:

أقلُّ  املِدينني  لِصغار  الوقائيَّة  التسوية  إجراء  يف  املطالبات  تعليق  آثاُر 
اآلثار،  يف  الفروق  بعُض  وهناك  اإلجراءات،  لباقي  اآلثار  من  وأضعُف 
َلُتها يف قسمني: اآلثار التكليفية، واآلثار الوضعية: وبعُضها تتَِّفق معها، وحمصِّ

ل: اآلثاُر التكليفّية: القسم األوَّ

بيَّنَْتها الفقرُة ))( من املادة ))))(: »دون إخالل بأحكام الفصل الرابع 
املطالبات فال جيوز...«: وبياهُنَا  َرت املحكمُة تعليق  إذا قرَّ النظام:  عرش من 

يف األحكام التالية:
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ُل: احُلكُم األوَّ

ألَحٍد  حيقُّ  ال  أي:  اإلفالس(،  إجراءات  من  أيٍّ  افتتاح  طلب  )تقديُم 
فرتة  يف  آخَر  إجراٍء  فتح  بطَلِب  م  يتقدَّ أن  نفسه-  املدين  أو  الدائنني  -سواء 
َر أنَّ أحَد الدائنني طلب  تعليق املطالبات يف إجراء التسوية الوقائّية، ولو ُقدِّ
فإنَّ  التعليق،  فرتة  خالَل  املِدينني  لِصغار  املايل  التنظيم  إعادِة  إجراِء  فتَح 
املطالبات،  تعليق  فرتة  يف  املِدين  ألنَّ  ذلك؛  يف  طلبِه  قبوَل  ترفُض  املحكمة 

وهذا احلكُم يتَِّفق معه كلُّ اإلجراءات السبعة.

احلكُم الثاين:

التفليسة(،  أصول  جتاَه  قانوين  إجراٍء  أو  ٍف  ترصُّ أيِّ  استكامل  أو  اذ  )اختِّ
ْق إىل ُحْكِم التنفيذ  ِل، غري أنَّه مل يتطرَّ وهذا احلكُم سَبَق رشُحه يف املطلب األوَّ
اذ إجراء جتاه الضامن الشخيص  مة كضامنات، وُحكم اختَّ عىل األصول املقدَّ
اذ إجراٍء يف هذه  م الضامن العيني لَدْين املِدين، مما يُدلُّ عىل جواز اختِّ أو مقدِّ
االستثناءات -إن شاء  ذلك يف   ُ كام سنُبنيِّ املحكمة،  موافقة  بدون  األحوال 

اهللُ-، وهذا أحُد الفروق بني هذا اإلجراِء واإلجراءات األخرى.

الثالث: احلكُم 

الالئحُة(، وبعد  التي تنصُّ عليه  أو استكامل أيٍّ من اإلجراءات  اُذ  )اختِّ
ئحة مل نجْد زيادًة عىل ما يف النظام. الرجوع لالَّ

القسم الثاين: اآلثار الوضعيَّة:

املادة  من   )(( الفقرة  يف  وتفصيُلهام  واالسرتداد،  اإلبطال  يف  تتمثَّل 
.(((((
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ل: احلكم األوَّ

من  وهي  املادة،  هذه  من   )(( الفقرة  حلْكِم  خُمالٍِف  إجراٍء  ُكلِّ  إبطاُل 
صالحيات املحكمة من تلقاء نفِسها، أو بِناًء عىل طلب ذي مصلحٍة كاملِدين، 

وعليه فإنَّه يدخل يف اإلبطال احلاالُت التالية عىل سبيل التمثيل:

ـ احلال األوىل: بطالن فتح إجراِء إعادة التنظيم املايل لِصغار املِدينني أو 
ِة تعليق املطالبات. إجراء التصفية لِصغار املدينني ضدَّ املِدين خالل ُمدَّ

التي يف  املِدين  الدائن يف أصول  من  ٍف  ُكلِّ ترصُّ بطالن  الثانية:  احلال  ـ 
يده ببيٍع أو هبٍة أو تأجرٍي أو رهٍن أو خصِم نصيبِه من حساب املِدين أو نحو 
ُتعترب  َا  فإهنَّ مضمونًة،  أصواًل  تكن  مل  ما  املطالبات،  تعليق  ة  ُمدَّ خالل  ذلك 

مقبولًة وصحيحًة كام سبق.
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الثالث املبحث 
رشوُط تعليق املُطالبات

املقصود بالرشوط:

تها واكتساهبا اآلثار  ُرها لقبوهلا يف املحكمة وصحَّ الضوابط الواجُب توفُّ
ة:  ٍة، فالرشوط العامَّ ٍة، ورشوٍط خاصَّ السابقة، وهي منقسمٌة إىل: رشوٍط عامَّ
ة: فهي رشوٌط إضافيَّة واردة  ا اخلاصَّ ُمشرتكة يف ُكلِّ اإلجراءات السبعة، أمَّ
وهلذا  املدينني،  لِصغار  الوقائية  التسوية  وإجراء  الوقائية،  التسوية  إجراء  يف 

سيكون هذا املبحث يف َمطَلَبنْي:

ل: الرشوط العامَّة لتعليق املطالبات: املطلب األوَّ

ل: الرشط األوَّ

أن يكون التعليُق يف حملِّه، وسبق رشُح حمَلِّ التعليق، وهو املِدين نفسه أو 
أصوله أو الضامن لَدْيِن اْلَمِدين، واستفْدَنا هذا الرشط من التعريف.

الرشط الثاين:

ٍم من ذي مصلحٍة، سواء أكان الطلُب لتعليق  أن يكون التعليُق بطَلٍب ُمقدَّ
م من املدين نفِسه يف إجراء التسوية  املطالبات أو لفتح اإلجراء كالطلب املقدَّ
من  م  املقدَّ الطلب  أو  املدينني،  لِصغار  الوقائية  التسوية  إجراء  أو  الوقائية 
املدين بفتِح أيِّ إجراٍء من اإلجراءات األُْخرى، وفًقا للمواد )7)( و)46) 
إجراٍء  أيِّ  فتُح  نفسها  تلقاِء  من  وللمحكمة  و)69)(،  و)47)(  و)97( 
املطالبات،  تعليُق  االفتتاح  ذلك  عىل  ويرتتَّب  دٍة،  حُمدَّ رشوٍط  وفق  ُمناسٍب 

وفًقا للامدة ))4( و)90( و)40)( و )58)).
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الرشط الثالث:

بني  ختتلف  دُة  املحدَّ ُة  واملدَّ نظاًما،  دة  املحدَّ ة  املدَّ يف  التعليُق  يكون  أن 
اإلجراءات، وبياهُنَا بالتفصيل يف املبحث الرابع -إن شاء اهلل-.

ة لتعليق املُطالبات، وفيه فرعان: املطلب الثاين: الرشوط اخلاصَّ

ة بتعليق امُلطالبات يف إجراء التسوية الوقائية: ل: الرشوط اخلاصَّ الفرع األوَّ

ل: الرشط األوَّ

اإلفالس،  أمناِء  قائمِة  يف  ُمدَرٍج  أمنٍي  من  ا  ُمعدًّ تقريًرا  اْلَمِدين  م  ُيقدِّ أن 
وهذا  تنفيذه،  وإمكانية  للُمقرَتِح  الدائنني  أغلبية  لَقُبول  ترجيَحه  ُن  يتضمَّ
ا باقي اإلجراءات  الرشُط خاصٌّ بإجراء التسوية الوقائية وفًقا للامدة )7)(، أمَّ
ِد فتِح اإلجراء، وال حاجَة إىل تقرير أمنٍي  فتعليق املطالبات فيها تلقائيٌّ بمجرَّ
إجراء  يف  املطالبات  تعليق  بني  الفروق  أحُد  وهذا  األمناء،  قائمة  يف  ُمدَرٍج 
التسوية الوقائية وباقي اإلجراءات، وسبُب التفريق: هو أنَّ املِدين يف إجراء 
أمنٍي  شهادة  إىل  فاحتاج  اإلجراء؛  إدارَة  سيتوىلَّ  الذي  هو  الوقائية  التسوية 
فاألمنُي  املايل،  التنظيم  إعادة  إجراء  بخالف  ائنني،  الدَّ أغلبية  قبوِل  برتجيح 
هو َمْن ُيرِشُف عىل إدارة اإلجراء، وإدارُة اْلَمِدين فيه ُمقيَّدٌة، وكذا يف إجراء 
التصفية فاإلدارة املطَلقة لألمني، وُتَغلُّ فيه َيُد املِدين، وكذا يف إجراء التصفية 
لِصغار املِدينني، وكذا يف التصفية اإلدارية، حيث تتوىلَّ جلنُة اإلفالس عمَل 

تصفية أصول التفليسة مع غلِّ يِد املِدين.
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الرشط الثاين:

وهذا  ة،  املختصَّ املحكمة  من  صادًرا  املطالبات  بتعليق  احلكُم  يكون  أن 
فقط  املِدينني  لِصغار  الوقائية  التسوية  وإجراء  الوقائية،  التسوية  إجراء  يف 
التعليق  فإنَّ  األخرى؛  اإلجراءات  بخالف  و))))(،   )(8( للامدة  وفًقا 
خالل  الطلِب  يف  تنظر  واملحكمُة  اإلجراء،  افتتاح  طلب  قيد  بمجرد  يكون 
ة التعليق، فُتوافق عىل الطلب أو ترفُضه، وحيقُّ للمحكمة يف اإلجراءات  ُمدَّ
و)97)   )46( للامدة  وفًقا  نفسها،  تلقاء  من  املطالبات  تعليُق  األُخرى 

و)47)( و)69)).

الوقائية  التسوية  إجراء  يف  امُلطالبات  بتعليق  ة  اخلاصَّ الرشوط  الثاين:  الفرع 
امَلِدينني: لِصغار 

ل: الرشط األوَّ

ة، وهي من افتتاح  أن يكون طلُب تعليق املطالبات من املِدين خالل املدَّ
إجراء التسوية الوقائية لِصغار املِدينني إىل موافقة الدائنني عىل املقرَتح، وفًقا 
اإلجراء،  فتح  قبل  املطالبات  تعليُق  ُيقبل  ال  أنَّه  نفهم  وهبذا   ،)(((( للامدة 
طلب  عىل  الدائنني  ُموافقة  بعد  وال  اإلجراء،  فتح  بطلب  القيد  د  بمجرَّ وال 

فتح اإلجراء.

الرشط الثاين:

ة املطلوبُة ال تزيُد عىل تِسعني يوًما، وُتصِدُر املحكمُة ُحكَمها  أن تكون املدَّ
َا غرُي  خالل مخسة أياٍم من تقديم الطَلب، وفًقا للامدة ))))(، وهذا يعني أهنَّ
قابلٍة للتمديد، بخالف إجراء التسوية الوقائية؛ فهي قابلٌة للتمديد أكثر من 

ة من املحكمة بِناًء عىل طلب املِدين وفًقا للامدة )8)). مرَّ
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الرشط الثالث:

النموذج  وفق  الصغري  املِدين  من  املحكمة  إىل  م  املقدَّ الطلُب  يكون  أن 
ُده  الذي ُتصدُره جلنُة اإلفالس، وُيرفق به نبذٌة عن مضمون املقرَتح، وما حتدِّ

الالئحة، وفًقا للامدة ))))( من النظام))).

الرشط الرابُع:

ُيرفِق  أن  الصغري  املِدين  عىل   :)59( املادة  يف  الالئحة  دُته  حدَّ مما  وهو 
بياُن  جاء  وقد  لذلك،  دة  املحدِّ والوثائَق  املعلوماِت  املطالبات  تعليق  بطلب 
هذه املعلومات والوثائق املطلوبة يف الئحة املعلومات والوثائق الصادرة من 

جلنة اإلفالس))) يف املادة )))).

والوثائق  املعلومات  الذي أصدرته جلنُة اإلفالس، وفيه  النموذج  امللحق رقم ))(  يف   (((
املطلوبة.

ومنها:   ،)((( ِاملادة  ونّص  ))/)/440)هـ،  وتاريخ:   )0((8/(7( رقم  بقرار   (((
املدينني،  لِصغار  الوقائية  التسوية  إجراء  يف  املطالبات  تعليق  طلَب  ُيرافَِق  أن  »جيب 

م من املدين، ما يأيت: املقدَّ
أ. نبذٌة عن مضمون املقرَتح.

ب. بياٌن بالدعاوى واإلجراءات القضائية واألحكام والسندات التنفيذية ِضدَّ اْلَمِدين.
ج. املعلوماُت والوثائق الواردة يف الفقرة )د( من املادة )الرابعة( من هذه الالئحة.

)د.  الالئحة هي:  املادة )4( من هذه  )د( من  الفقرة  الواردة يف  والوثائق  واملعلومات 
ن ما يأيت: ة املِدين، عىل أن تتضمَّ يون التي يف ِذمَّ قائمة الدُّ

). قيمَة ُكلِّ َدْيٍن، وُمنشَأُه، وموعَد الوفاء به.
ته أو سِجلِّه التجاري، وعنوانه، ووسائل االتِّصال به. ). اسم ُكلِّ دائن، ورقم هويَّ

). بياًنا بالديون املضمونة، ونوع الضامن«.
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الرشط اخلامس:

لطَلبِه،  َدة  ُمؤيِّ وثائق  من  منه  تطلُبه  ما  ُكلَّ  الصغرُي  املِدين  م  ُيقدِّ أن 
بقائمة  املدَرِجني  أحد  أو  الصغري  املِدين  حساباِت  مراجع  من  إفادٌة  ومنها: 
للامدة  وفًقا  املقرَتح،  الدائنني عىل  ُموافقة  برتجيح  اخلرباء  أو  اإلفالس  أمناء 

.((/((((
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املبحث الرابع
ُمدَّة تعليق املُطالبات

ُمعلَّقة،  وُمَدد  ُمقيَّدة،  ُمَدد  قسمني:  إىل  تنقسُم  املطالبات  تعليق  ُمَدد 
وبياهُناُم يف املطلبني التاليني:

ل: اْلُمدَدُ اْلُمقيَّدة: املطلب األوَّ

اْلُمَدد اْلُمقيَّدة ُمرتبطٌة بأربعة إجراءاٍت: إجراء التسوية الوقائية، وإجراء 
التسوية الوقائية لِصغار املدينني، وإجراء إعادة التنظيم املايل، وإجراء إعادة 

التنظيم املايل لِصغار املدينني، وبياهُنَا يف الفروع األربعة التالية:

ة تعليق امُلطالبات يف إجراء التسوية الوقائية: ل: ُمدَّ الفرع األوَّ

ة املمنوحة للَمدين من ِقَبل املحكمة بِناًء عىل  ت املادة )8)( عىل املدَّ نصَّ
طلبِه بام ال تزيد عىل )تسعني( يوًما من تاريخ افتتاح اإلجراء، وهلا متديُد هذه 
بِناًء عىل طلب املِدين، ويف مجيع األحوال  ٍة أو أكثَر  ملَِرَّ ة لـ )ثالثني( يوًما  املدَّ

ة تعليق املطالبات عىل )مائٍة وثامنني( يوًما. جيُب أالَّ تزيُد ُمدَّ

تنتهي  أِشهٍر، وبعدها  للتعليق ستُة  القصوى  ة  املدَّ أنَّ  تعني:  املادة  وهذه 
ة. املدَّ

اإلجراء،  إهناء  أو  املقرَتح  عىل  املحكمة  بتصديق  ذلك  قبل  تنتهي  وقد 
وفًقا للامدة )8)/)).

ة بأحد ثالثة أمور: وخالصة انتهاء املدَّ

دة من املحكمة. ة املحدَّ ل: انتهاء املدَّ األمر األوَّ

األمر الثاين: تصديق املحكمة عىل ُمقرَتح إجراء التسوية الوقائية.
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األمر الثالث: إهناء اإلجراء بأحد احلاالت الواردة يف املادة )9))))).

ة تعليق امُلطالبات يف إجراء التسوية الوقائية لِصغار امَلِدينني: الفرع الثاين: ُمدَّ

ة ال تزيد عىل )تسعني( يوًما، وُتصِدُر  ت املادة ))))/)( عىل أنَّ اْلُمدَّ نصَّ
ام من تقديم الطلب. املحكمُة حكَمها خالل )مخسة( أيَّ

اَم  إنَّ الوقائية،  التسوية  كإجراء  للتمديد  قابلٍة  غرُي  َا  أهنَّ ُتفيد  املادة  وهذه 
بِناًء عىل  ة له ثالثُة أشهٍر  ُمدَّ ُتفيد أنَّ أقىص  ٍة واحدة ال تزيد، كام  ملَِرَّ ٌة  ُمدَّ هي 
تعليق  ُة  ُمدَّ وتنتهي  النظام،  ُمطالباٍت يف  تعليِق  ة  ُمدَّ أقلُّ  املِدين، وهي  طَلب 

دة. ة املحدَّ املطالبات بانقضاء هذه املدَّ

عدم  أو  املقرَتح،  عىل  باملوافقة  الدائنني  بتصويت  ذلك  قبل  تنقيض  وقد 
الدائنني عىل املقرَتح أو بإهناء  ك أو  النِّصاب املطلوب يف تصويت املالَّ ق  حتقُّ

اإلجراء، وفًقا للامدة ))))/)).

من  أيٍّ  يف  الوقائية  التسوية  إجراء  بإهناء  املحكمُة  أنَّه: »تقيض  عىل   )(9( املادة  ت  نصَّ  (((
احلاالت اآلتية:

م املِدين إىل املحكمة بطلِب إهناء اإلجراء؛ الكتامل تنفيذ اخلطة. أ. إذا تقدَّ
ر  ك أو الدائنني عىل املقرَتح، أو تعذَّ ق النِّصاُب املطلوب يف تصويت املالَّ ب. إذا مل يتحقَّ
د، وذلك دون إخالٍل بالفقرة )5( من  ك أو الدائنني عليه يف املوعد املحدَّ تصويُت املالَّ

املادة )احلادية والثالثني( من النظام.
ج. إذا رفضت املحكمُة التصديق عىل املقرَتح.

منطبقًة  َتُعْد  مل  اإلجراء  افتتاح  رشوط  لكون  اإلجراء؛  إهناء  بطلب  املِدين  م  تقدَّ إذا  د. 
عليه.

ر تنفيذ اخلطة. م املديُن أو الدائن بطلب إهناء اإلجراء؛ لتعذُّ هـ. إذا تقدَّ
م املديُن بطلب إهناء اإلجراء؛ لعدم رغبته يف االستمرار يف إدارة نشاطه، أو  و. إذا تقدَّ

استكامل تنفيذ اخلطة.
م ذو مصلحٍة بطلب إهناء اإلجراء؛ لوجود خمالفات ُمؤثِّرة خالل اإلجراء،  ز. إذا تقدَّ

مة يف النظام«. أو الرتكاب املِدين لفعٍل من األفعال املجرَّ
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ة بأحد أربعة أمور: وخالصة انتهاء املدَّ

دة من املحكمة. ة املحدَّ ل: انتهاء املدَّ األمر األوَّ

األمر الثاين: تصويت الدائنني باملوافقة عىل املقرَتح.

ك أو الدائنني  ق النِّصاب املطلوب يف تصويت املالَّ األمر الثالث: عدم حتقُّ
عىل املقرَتح.

األمر الرابع: إهناء اإلجراء بأحد احلاالت الواردة يف املادة )9))).

ة تعليق امُلطالبات يف إجراء إعادة التنظيم املايل: الفرع الثالث: ُمدَّ

ة يف إجراء إعادة التنظيم املايل -وفًقا للامدة )46( من النظام-  كانت املدَّ
واألمر  اإلجراء،  افتتاح  طلب  رفض  ل:  األوَّ األمر  أمور:  ثالثة  عىل  ُمعلَّقًة 
قبل  اإلجراء  إهناء  الثالث:  واألمر  املقرَتح،  عىل  املحكمة  تصديق  الثاين: 
َلت بموجب املرسوم امللكيِّ رقم )م/89(، وتاريخ  ذلك، لكنَّ هذه املادة ُعدِّ

ٍة عىل النحو اآليت: 7/9/)44)هـ؛ لتكون ُمقيَّدة بمدَّ

»يرتتَّب عىل قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املايل أو افتتاحه تعليُق 
بِناًء عىل طلب  أو  تلقاء نفسها  ة )80)( يوًما، وللمحكمة من  ملُِدَّ املطالبات 

ة بام ال يزيد عن )80)( يوًما«. األمني أو املِدين متديُد هذه املدَّ

د قيد طلب افتتاح اإلجراء حيصُل املدين بسببه  وهذه املادة ُتفيد أنَّه بمجرَّ
ُمستقلٍّ  طلب  تقديم  إىل  احلاجة  دون  أشهٍر  ستة  ة  ملُِدَّ املطالبات  تعليق  عىل 
إنَّام  ة،  املدَّ هذه  عىل  املحكمة  ُمصادقة  إىل  احلاجة  ودون  املطالبات،  لتعليق 
أو  الدائن  أو  املِدين  من  بطلٍب  القيُد  أكان  سواء  تلقائية،  نظامية  ة  ُمدَّ هي 
ة، وهذا أحد الفروق بني إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة  اجلهة املختصَّ
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التنظيم املايل، وكذلك يتمُّ التعليُق بافتتاح اإلجراء، وهي مرحلٌة بعد طَلب 
القيد.

ة قد مُتنَُح للَمِدين يف إجراء إعادة التنظيم  كام إنَّ املادة ُتفيد أنَّ أقىص ُمدَّ
ِة تعليٍق  املايل بِناًء عىل طلبه أو بتقديٍر من املحكمة سنٌة كاملة، وهي أطوُل ُمدَّ
ة، وهذا الفرق الثاين بني إجراء التسوية الوقائية  يف النظام، وبعدها تنتهي املدَّ

وإجراء إعادة التنظيم املايل.

ة قبل ذلك يف حال رفض طلب افتتاح اإلجراء أو تصديق  وقد تنتهي املدَّ
املحكمة عىل املقرَتح أو إهناء اإلجراء قبل التصديق عليه، وفًقا للامدة )46) 

ْ هذه الفقرة. لة، حيث مل تتغريَّ من النظام واملعدَّ

ة يف إجراء إعادة التنظيم املايل بأحد أربعة أمور: وخالصة انتهاء املدَّ

دة من املحكمة. ة املحدَّ ل: انتهاء املدَّ األمر األوَّ

األمر الثاين: يف حال رفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املايل تنتهي 
ُة، ولو ُيكمل املديُن ستة أشهر، وُيْلَغي أثُر تعليِق املطالبات. املدَّ

ُة. األمر الثالث: يف حال تصديق املحكمة عىل املقرَتح تنتهي املدَّ

األمر الرابع: إهناء اإلجراء بأحد احلاالت الواردة يف املادة )87).

لِصغار  املايل  التنظيم  إعادة  إجراء  يف  امُلطالبات  تعليق  ة  ُمدَّ الرابع:  الفرع 
املِدينني:

للامدة  -وفًقا  املِدينني  لِصغار  املايل  التنظيم  إعادة  إجراء  يف  ُة  املدَّ كانت 
ل: رفض طلب افتتاح  )47)( من النظام- ُمعلَّقًة عىل ثالثة أمور: األمر األوَّ
اإلجراء، واألمر الثاين: نفاذ املقرَتح، واألمر الثالث: إهناء اإلجراء قبل ذلك 
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َلت بموجب املرسوم امللكي رقم )م/89(،  من املحكمة، لكنَّ هذه املادة ُعدِّ
ة عىل النحو اآليت: وتاريخ 7/9/)44)هـ؛ لتكون ُمقيََّدًة بمدَّ

املِدينني  التنظيم املايل لِصغار  افتتاح إجراء إعادة  »يرتتَّب عىل قيد طلب 
ة 80) يوًما، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو  أو افتتاحه، تعليُق املطالبات ملدَّ

ة بام ال يزيد عن 0)) يوًما«. بناًء عىل طلب األمني أو املِدين متديُد هذه املدَّ

د قيد طلب افتتاح اإلجراء حيصل املدين بسببه  وهذه املادة ُتفيد أنَّه بمجرَّ
ُمستقلٍّ  طلٍب  تقديم  إىل  احلاجة  دون  أشهٍر،  ستة  ِة  ملدَّ املطالبات  تعليق  عىل 
إنام  ة،  املدَّ هذه  عىل  املحكمة  مصادقة  إىل  احلاجة  ودون  املطالبات،  لتعليق 
أحد  وهذا  املايل،  التنظيم  إعادة  إجراء  يف  قيل  كام  تلقائية،  نظامية  ة  مدَّ هي 
التنظيم  إعادة  وإجراء  املِدينني،  لِصغار  الوقائية  التسوية  إجراء  بني  الفروق 
املايل لِصغار املِدينني، وكذلك يتمُّ التعليُق بافتتاح اإلجراء، وهي مرحلٌة بعد 

القيد. طلب 

كام إنَّ املادة ُتفيد أنَّ للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء عىل طَلِب املِدين 
ٍة قد  الـ )80)( األوىل؛ لتكون أقىص ُمدَّ ِة )0))( يوًما إضافًة إىل  زيادَة املدَّ
ة  ُمدَّ ما جمموُعه عرشة أشهر، وهي أطوُل من  للَمِدين يف هذا اإلجراء  مُتنَح 
إجراء  بني  الثاين  الفرق  وهذا  ُة،  املدَّ تنتهي  وبعدها  الوقائية،  التسوية  إجراء 
التسوية الوقائية لِصغار املدينني وإجراء إعادة التنظيم املايل لِصغار املدينني.

نفاذ  أو  اإلجراء  افتتاح  قبل ذلك يف حال رفض طلب  ُة  املدَّ تنتهي  وقد 
لة. املقرَتح أو إهناء اإلجراء قبل نفاذه، وفًقا للامدة )47)( املعدَّ
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ة يف إجراء إعادة التنظيم املايل لِصغار املِدينني بأحد أربعة  وخالصة انتهاء املدَّ
أمور:

دة من املحكمة. ة املحدَّ ل: انتهاء املدَّ األمر األوَّ

األمر الثاين: يف حال رفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املايل لِصغار 
ة، ولو مل يكمل ستة أشهر، وُيْلَغي أثُر تعليق املطالبات. املدينني تنتهي املدَّ

األمر الثالث: يف حال نفاذ املقرَتح، وُيعترب املقرَتُح نافًذا من تاريخ إيداع 
وفًقا  املحكمة،  لدى  الدائنون-  قبَِلُه  الذي  املقرتح  -عىل  التصويت  نتيجة 

للامدة )55)).

املادة  الواردة يف  الرابع: إهناء اإلجراء قبل نفاذه بإحدى احلاالت  األمر 
.((56(

املطلب الثاين: اْلُمدَد املعلَّقة:

َا ليست ُمطَلَقًة وال ُمقيََّدًة، إنَّاَم هي ُمرتبطٌة  املقصود باْلُمَدد املعلَّقة أي: أهنَّ
ٍة ُمعلَّقة هي: إجراء التصفية، وإجراء  بأموٍر أخرى، واإلجراءات املرتبطة بمدَّ

التصفية لِصغار املِدينني، وإجراء التصفية اإلدارية.

هذه اإلجراءات الثالثة اتَّفقت عىل بداية اإلجراء وانتهائه، وفًقا للمواد 
مرتبٌط  فيها  املطالبات  تعليق  بداية  ص  وملخَّ  ،)(66( و)69))   )97(

بحصول أحد أمرين:

التصفية  إجراء  أو  التصفية،  إجراء  افتتاح(  طلب  )قيد  ل:  األوَّ األمر 
بمجرد  أنَّه  تفيُد  املواد  وهذه  اإلدارية،  التصفية  إجراء  أو  املِدينني،  لِصغار 
تعليق  عىل  بسببه  املدين  حيصُل  اإلجراءات  هذه  من  أيٍّ  افتتاح  طلب  قيد 



تعليق الُمطالبات في نظام اإلفالس

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
102

اإلجراء،  بانتهاء  ُحكِمها  أو  للطلب  املحكمة  برفض  َقٍة  ُمتعلِّ ة  ملُِدَّ املطالبات 
إىل  احلاجة  ودون  املطالبات،  لتعليق  ُمستِقلٍّ  طلٍب  تقديم  إىل  احلاجة  دون 
أكان  سواء  تلقائّية،  نظامّية  ة  ُمدَّ هي  إنَّاَم  ة،  املدَّ هذه  عىل  املحكمة  مصادقة 
ة، كام قيل يف إجراء إعادة التنظيم  القيُد من املِدين أو الدائن أو اجلهة املختصَّ

املايل، وإجراء إعادة التنظيم املايل لِصغار املدينني.

األمر الثاين: )ُحكم املحكمة بافتتاح أيٍّ من اإلجراءات السابقة(، وهذا 
تعليَق  فإنَّ  اإلجراءات  هذه  أحد  بفتح  املحكمة  ُحكم  د  بمجرَّ أنَّه  يعني: 

املطالبات يكون تبًعا حلكم االفتتاح يف بدايته.

ة فيها مرتبٌط كذلك بحصول أحد أمرين: ص انتهاء املدَّ وملخَّ

اإلجراءات،  هذه  أحد  فتح  طلب  برفض  املحكمة  ُحكُم  ل:  األوَّ األمر 
أي: بعدما قّيد املدين طلب فتح إجراء التصفية مثاًل رفضته املحكمُة، ففي 
د القيد، ويكون كأن  هذه احلالة ُيْلَغي أثُر تعليق املطالبات، الذي ُمنِح بمجرَّ

مل يكن.

يف  الواردة  للمواد  وفًقا  اإلجراء(،  بإهناء  املحكمة  )ُحكم  الثاين:  األمر 
النظام ))))( أو )56)( أو )79)).
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املبحث اخلامس
املُطالبات استثناءاُت تعليق 

املطالبات: املقصود باستثناءات تعليق 

ة التعليق،  فات ال يشملها التعليُق، وجتوز خالل مدَّ أْي: إجراءات وترصُّ
واستثناءاٌت  مشرتكة،  استثناءاٌت  قسمني:  إىل  تنقسم  االستثناءاُت  وهذه 

ة، وبياهُناُم يف املطلبني التاليني: خاصَّ

ل: االستثناءاُت املشرتَكة: املطلب األوَّ

يف  رة  واملكرَّ الواردة  االستثناءات  هي  املشرَتكة،  باالستثناءات  املقصود 
يف  املشرتكة  اإلجراءات  وهذه  بعضها،  يف  بسيٍط  تغيري  مع  إجراٍء  من  أكثر 
لِصغار  الوقائية  التسوية  وإجراء  الوقائية،  التسوية  إجراء  هي  االستثناءات 
لِصغار  املايل  التنظيم  إعادة  وإجراء  املايل،  التنظيم  إعادة  وإجراء  املدينني، 
املِدينني، وإجراء التصفية وإجراء التصفية لِصغار املدينني، وإجراء التصفية 
اإلدارية، وفًقا للمواد )0)(، و)))( و))9( و)97( و)59)( و)66)( من 
ة ثالُث حاالت،  النظام، وهذه االستثناءات من تعليق املطالبات خالل املدَّ

هي من صالحيات املحكمة، وحالٌة رابعة حقٌّ للدائن، وهي كالتايل:

ل: االستثناء األوَّ

للمحكمة أن ُتوافق عىل طلب أحد الدائنني يف التنفيذ عىل أصول التفليسة 
مة كضامناٍت يف احلالتني اآلتيتني: أو أصول الضامن لَدْيِن املِدين املقدَّ
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ـ احلال األوىل: أالَّ يرتتَّب عىل التنفيذ تأثرٌي يف استمرار نشاط املِدين، أو 
ك عىل املقرَتح، فإذا كان ذلك التنفيُذ  يف احلصول عىل موافقة الدائنني واملالَّ

سُيؤثِّر عىل ما سبق فإنَّ املحكمة لن متنحه االستثناَء.

بالدائن  بالًغا  رضًرا  ُيلِحُق  قد  الطلب  رفُض  كان  إذا  الثانية:  احلال  ـ 
يلحُق  قد  الذي  الرَضَر  ويفوُق  عنه،  تعويُضه  املدين  عىل  ر  يتعذَّ املضمون، 
ُيلِحُق  الطلب ال  إذا كان رفُض  أنَّه  ُيفهم  باملِدين والدائنني اآلخرين، وهبذا 
أو  تعويُضه،  ُيمكُن  بالٍغ  غرُي  رضٌر  به  َيلَحق  أو  املضمون،  بالدائن  رضًرا 
رضُره دوَن الرضِر الذي َيلَحُق باملِدين والدائنني اآلخرين؛ فإنَّ املحكمَة لن 

متنَحه حقَّ التنفيذ عىل تلك األصول.

ت املادُة )))( من الئحة املعلومات والوثائق  وتأكيًدا للحالتني فقد نصَّ
أن  »جيب  أنَّه:  عىل  التنفيذية  والئحته  اإلفالس  نظام  يف  عليها  املنصوص 
لَدْين  الضامن  أصول  أو  التفليسة  أصول  من  أيٍّ  عىل  التنفيذ  طلَب  ُيرافق 

م من الدائن، ما يأيت: ة تعليق املطالبات، املقدَّ املِدين خالل ُمدَّ

أ. بيانات األصل املطلوب التنفيذ عليه، ونسخة من وثائقه.

ْين املضمون، وما يثبت ضامنه باألصل املراد التنفيذ عليه«. ب. مقدار الدَّ

وهذا االستثناء َيرسي يف إجراء التسوية الوقائية، وإجراء إعادة التنظيم 
إجراء  يف  جزئيًّا  وَيرسي  املِدينني،  لِصغار  املايل  التنظيم  إعادة  وإجراء  املايل 
التصفية وإجراء التصفية لِصغار املِدينني، وال َيرسي كلًيا عىل إجراء التسوية 
الوقائية لِصغار املدينني، وال عىل إجراء الصفية اإلدارية، وبياُن سبب ذلك 

يف الفروع الثالثة:
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ل: إجراء التصفية وإجراء التصفية لِصغار امَلِدينني: الفرع األوَّ

للامدة  وفًقا  املدينني  لِصغار  التصفية  وإجراء  التصفية  إجراء  يف  الوارد 
املضمون-  الدائن  من  ٍم  ُمقدَّ طَلٍب  عىل  بناًء   - املحكمُة  »تأذن  أْن:   )97(
هبذه  وهو  املدين«،  لَدْين  الضامنة  التفليسة  أصول  من  أيٍّ  عىل  بالتنفيذ 
للدائن  حيقُّ  ال  أنَّه  منه:  ُيفَهُم  لكن  السابقة،  اإلجراءات  مع  َيشرتك  اجلزئية 
إجراء  يف  للَمِدين  الشخيص  الكفيل  أو  الضامن  أصول  ضدَّ  التنفيذ  طلُب 
يف  رصحًيا  املعنى  هذا  جاء  وقد  املدينني،  لِصغار  التصفية  إجراء  أو  التصفية 
نظاميٍّ  إجراٍء  اُذ  اختِّ املحكمة  لغري  جيوز  »ال  ها:  ونصُّ  )98( هلا  التالية  املادة 
م ضامًنا شخصيًّا  ة تعليق املطالبات ضدَّ أيِّ ُمتضاِمٍن مع املِدين قدَّ خالل مدَّ
أو عينيًّا؛ لضامن التزام املِدين«، وهذه املادة تعني: أنَّ الذي له الصالحية يف 
اذ أيِّ إجراٍء ضدَّ الضامن هو املحكمُة فقط، دون الدائن، وهذا هو الفرُق  اختِّ
التنظيم  إعادة  وإجراء  الوقائية  التسوية  إجراء  بني  االستثناء  هذا  يف  الدقيُق 

املايل من جهة، وإجراء التصفية من جهٍة أخرى.

كام أنَّ هناك فرًقا آخَر، وهو أنَّ املادة )97( كذلك مل تشرتْط ما اشرتطته 
اُم مطلوبتان يف حال إرادة استمرار نشاط املِدين  املادُة )))( من حالتني؛ ألهنَّ
ا يف هذا اإلجراء فال  واحلصول عىل موافقة الدائنني واملاّلك عىل املقرَتح، أمَّ
التفليسة،  أصول  تصفيُة  التصفية  إجراء  يف  املطلوب  ألنَّ  احلالتني؛  ُتطلب 
التنفيذ  من  املضمون  الدائن  متكني  عدم  وإنَّ  املِدين،  نشاِط  استمراَر  وليس 
ِضْمن  بإدخاهلا  بالٌغ  رضٌر  يلحُقه  وقد  ه،  حقَّ ُيضيع  املضمونة  األصول  عىل 
سائر  عىل  ٌم  ُمقدَّ امتياٍز  حقُّ  عليها  َدْينه  أنَّ  مع  بالتصفية،  املشمولة  األصول 

الدائنني يف التصفية.
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أيٍّ من أصول  تنفيذه عىل  قبل  الدائن هنا  ُيشرتط عىل  أنَّه  لكن ال شكَّ 
هو  مما  السابقة،  اإلجراءات  سائر  يف  ُيشرتُط  ما  التصفية  إجراء  يف  املِدين 
يف  عليها  املنصوص  والوثائق  املعلومات  الئحة  من   )((( املادة  يف  مذكور 

نظام اإلفالس والئحته التنفيذية التي سبق ذكُرها.

الفرع الثاين: إجراء التسوية الوقائية لِصغار امَلِدينني:

ال يرسي ما سبق من استثناٍء يف إجراء التسوية الوقائية لِصغار املِدينني؛ 
ًة به، نذكرها يف املطلب الثاين -بإذن اهلل-. ألنَّ لإلجراء استثناءاٍت خاصَّ

الفرع الثالث: إجراء التصفية اإلدارّية:

ال َيرسي ما سبق من استثناٍء يف إجراء التصفية اإلدارية؛ ألنَّه من املفرَتض 
يف هذا اإلجراء أنَّه ال ُيفتَتح إالَّ يف حال كانت أصوُل املِدين ال تكفي للوفاء 
للامدة  وفًقا  املِدينني،  لِصغار  التصفية  إجراء  أو  التصفية  إجراء  بمرصوفات 
التنفيذ  يستحقُّ  ثمة أصوٌل مضمونٌة يف اإلجراء  ليس  أنَّه  يعني:  مما   )(68(

عليها.

الثاين: االستثناء 

وفًقا للمواد )))( و ))9( و)97( و)59)( و)66)( و)69)(، تنظُر 
عنَي  وجد  الذي  الدائن  طلب  يف  املطالبات-  تعليق  ِة  مدَّ -خالل  املحكمُة 
املادة  يف  الالئحة  ت  ونصَّ الالئحة،  ده  حتدِّ ملا  وفًقا  وذلك  املِدين،  عند  ماله 

)0)( عىل أنَّ املحكمة تقيض بردِّ عني ماله يف احلاالت اآلتية:

ـ احلال األوىل: إذا مل يتغريَّ ماُله بزيادٍة أو نقصاٍن أو تعديٍل أو خلٍط مع 
آخر بام ُيغريِّ من طبيعته.
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ـ احلال الثانية: إذا مل يقبض الدائُن أيَّ جزٍء من ثمن هذا املال.

تاريخ  من  اٍم  أيَّ )مخسة(  خالل  بطَلبِه  الدائُن  م  تقدَّ إذا  الثالثة:  احلال  ـ 
املطالبات. تعليق 

حيقُّ  فال  الثالثة  الرشوط  هذه  أحُد  اختلَّ  إذا  ُه:  أنَّ املادة  هذه  من  وُيفهم 
ُكلِّ  يف  َيرسي  االستثناء  وهذا  ها،  يسرتدَّ أن  املِدين  عن  ماله  عني  وجد  ملَِن 
له  ْق  يتطرَّ فلم  املدينني،  لِصغار  الوقائية  التسوية  إجراَء  عدا  ما  اإلجراءات 
النظام سلًبا وال إجياًبا، والظاهر أنَّ رَسَياَنه يف إجراء التسوية الوقائية لِصغار 
د  وُيؤكِّ أوىل، وهو أضعُف اإلجراءات حصانًة كام سيأيت،  باب  املدينني من 
ُكلِّ  يف  ُمشرتكة  كامدة  احلكَم  هذا  ذكرت   )(0( املادة  يف  الالئحة  أنَّ  هذا 

إجراءات اإلفالس دون حتديد.

الثالث: االستثناء 

و)69)(،  و)66)(  و)59)(  و)97(   )9(( و   )((( للمواد  وفًقا 
للمحكمة -بِناًء عىل طلب ذي مصلحة- وقُف رسيان تعليق املطالبات عن 
ِذ بشأهِنَا إجراٌء قبل رسيان التعليق، إذا ثبت لدهيا أنَّ يف  دة، اختُّ مطالبات حمدَّ

ذلك مصلحًة للَمِدين وأغلبية الدائنني.

رسيان  )وقف  يف  تقديريًة  سلطًة  للمحكمة  أنَّ  يعني:  االستثناء  وهذا 
أو  اإلجراءات  بعض  إمضاء  أي:  املطالبات(  بعض  عن  املطالبات  تعليق 
ة التعليق، مثل  فات أو الدعاوى التي صدر بشأهنا إجراٌء قبل بْدِء ُمدَّ الترصُّ
ف  نة احلجَز عىل أصول املِدين أو منعه من الترصُّ القرارات واألوامر املتضمِّ
ُحِجَز  أو  السفر  منُع  املِديَن جرى عليه  أنَّ  ر  ُقدِّ فلو  السفر،  املنع من  أو  فيها 
للمحكمة  فإنَّ  الدائنني-  املطالبات -بناًء عىل طلب  تعليق  قبل  عىل أصوله 
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باملنع  املتعلِّقة  إذا وافقت عىل تعليق املطالبات للَمِدين أن َتستثنَي املطالبات 
وحجزها  األصول  يف  ف  الترصُّ من  بمنعه  املتعلِّقة  القرارات  أو  السفر  من 
ونحو ذلك، لكن برشط أن يثبت للمحكمة أنَّ يف االستثناء َمصلحًة للَمِدين 
وأغلبية الدائنني، وعليه فلو مل يكن فيه مصلحٌة للَمِدين وأغلبية الدائنني، أو 
ة ببعض الدائنني دون األغلبية، فإنَّ  كان فيه رضٌر عليهم، أو مصلحٌة خاصَّ

املحكمة ال ُتْعِمل هذا االستثناَء، وُتلِغي أَثَر تلك األوامر والقرارات.

قضايا  إلجراءات  املنظِّمة  القواعد  من   )(0( املادة  نت  تضمَّ وقد 
ها عىل أْن: »يستِمرَّ أَثُر األوامر  اإلفالس يف املحاكم التجارية هذا املعنى بنصِّ
نة احلجَز عىل األصول  املتضمِّ املطالبات-  والقرارات -الصادرة قبل تعليق 
ر املحكمُة املقيَّد لدهيا  ف فيها أو املنع من السفر، ما مل ُتقرِّ أو املنع من الترصُّ

طلُب افتتاح اإلجراء خالَف ذلك«.

َذها  فات التي اختَّ وقد يدخل يف معنى املادة كذلك: إمضاُء بعض الترصُّ
املِدين  أصول  من  أصٍل  ضدَّ  املطالبات  تعليق  بدء  قبل  الدائنني  بعُض 
بإجراء  الدائُن  بدأ  أو  بينهام،  العقود  من  عقٍد  فسَخ  ر  قرَّ أو  لديه،  املضمونة 
ائن بطلب املِدين  ة مع املِدين قبل رسيان تعليق املطالبات، ثم علَم الدَّ ُمقاصَّ
من املحكمة بتعليق املطالبات، فإنَّ الدائن )وهو ذو مصلحة( حيقُّ له تقديُم 
املطالبات،  تعليق  من  واستثنائها  التعليق،  فرتة  مطالباته  بإمضاء  طلٍب 
الدائن،  ذلك  فات  ترصُّ عن  املطالبات  تعليق  رسيان  ُتوِقَف  أن  وللمحكمة 

إذا كان فيه مصلحٌة للَمِدين وأغلبية الدائنني.

والوثائق  املعلومات  الئحة  من   )(4( املادة  ت  نصَّ للرشط  وتأكيًدا 
أن  »جيب  أنَّه:  عىل  التنفيذية  والئحته  اإلفالس  نظام  يف  عليها  املنصوص 
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من  م  املقدَّ دة،  حمدَّ مطالبات  عن  املطالبات  تعليق  رسيان  وقف  طلب  ُيرافق 
ذي مصلحة، بيان نوع اإلجراء املتََّخذ بشأهنا قبل رسيان التعليق، وما ُيفيد 
املطالبات  تعليق  رسيان  وقف  عند  الدائنني  وأغلبية  املِدين  مصلحة  ق  حتقُّ

عنها«.

وهذا االستثناء الثالث َيرسي يف ُكلِّ إجراءات اإلفالس السبعة.

الرابع: االستثناء 

ها: »استثناًء من تعليق املطالبات، حيقُّ  هو ما ورد يف املادة )90)(، ونصُّ
للدائن أن ُيطالب املِدين بسداِد َدْينِه يف حال ُمطالبة املِدين له بأداء ما عليه، 
-إن  للَمِدين  َدْيٍن  من  تِه  ِذمَّ يف  ى  تبقَّ ما  سوى  املدين  إىل  الدائُن  ُيؤدِّي  وال 
ي  املتَبقِّ املبلُغ  كان  وإذا  َدْيٍن.  من  املِدين  عىل  للدائن  ما  خصم  بعد  وجد- 
ي بحقِّ  ين حًقا للدائن عىل املِدين فيتمتَّع الدائن بالنسبة للمبلغ املتبقِّ من الدَّ

التصويت عىل املقرَتح أو أيِّ قرار«.

يون  والدُّ ة  اْلُمقاصَّ إجراءاِت  املطالبات  تعليق  من  َتستثني  املادُة  فهذه 
ًة يف فرتة تعليق املطالبات  التباُدلِيَّة؛ إذ حيقُّ للدائن أن ُيطالب بسداد َدْينه ُمقاصَّ

ة الدائن. مقابل طلب املِدين سداد ديونه التي يف ِذمَّ

ة: املطلب الثاين: االستثناءات اخلاصَّ

ة: املقصود باالستثناءات اخلاصَّ

ٍر يف إجراءاٍت أخرى،  هي االستثناءاُت الواردة يف إجراء واحٍد غري ُمتكرِّ
ة واردٌة يف  وال تشرتك مع غريها من اإلجراءات، وهذه االستثناءات اخلاصَّ
عىل  املشتِمَلة   )(((( للامدة  وفًقا  املدينني،  لِصغار  الوقائية  التسوية  إجراء 
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املمنوعات وآثار تعليق املطالبات يف إجراء التسوية الوقائية لِصغار املدينني، 
ويتَِّضح من خالهلا أنَّ ُحْرَمة تعليق املطالبات يف اإلجراء أضعُف من غريه، 
فات ما ال جتوز يف غريه، حيث  ، وجيوز فيه من الترصُّ وحصانَة املِدين فيه أقلُّ
عليها  ُنصَّ  كام  املادة  يف  عليها  لنُصَّ  ممنوًعا  كان  لو  إذ  منعها؛  عىل  ينصَّ  مل 
تعليق  فرتة  اجلائزة  فات  والترصُّ اإلجراءات  اإلجراءات األخرى، وهذه  يف 

املطالبات تشمُل ما ييل:

ل: االستثناء األوَّ

كضامنات،  مة  املقدَّ التفليسة  أصول  عىل  للتنفيذ  إجراٍء  أيِّ  اذ  اختِّ جواُز 
غري  األصوُل   )(((/(( للامدة  وفًقا  املمنوع  إذ  املحكمة؛  موافقة  بدون 

املضمونة.

ذي  املِدين  أصول  عىل  املبارُش  التنفيُذ  للبنوك  حيقُّ  فإنَّه  ذلك  عىل  وبِناًء 
الصفة الطبيعية أو االعتبارية، إذا كانت لديه ضامناٌت من املِدين كالرهن يف 
َف  حال تعليق املطالبات يف إجراء التسوية لِصغار املِدينني، ويستطيع الترصُّ
فيه ببيع الرهن، لكن برشط أن يلتزم الدائُن املضمون عند التنفيذ عىل املال 
من  اٍم  أيَّ ثالثة  خالل  الصغري  املِدين  إىل  َدْينِه  عىل  زاد  ما  بَِردِّ  لَدْينِه  الضامن 

انتهاء التنفيذ عىل املال الضامن، وفًقا للفقرة ))( من نفس املادة.

الثاين: االستثناء 

م  ُمقدِّ أو  املِدين،  لَدْين  الشخيص  الضامن  جتاَه  ٍف  ترصُّ أو  إجراٍء  اذ  اختِّ
الضامن العيني لَدْين املِدين، بدون موافقة املحكمة؛ ألنَّ املادة مل متنع ذلك كام 

منعته يف أصول التفليسة للَمِدين، ومنعته يف اإلجراءات األخرى.
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وبِناًء عليه فإنَّه بعد تعليق املطالبات يف إجراء التسوية الوقائية حيقُّ أليٍّ 
مثاًل  التصفية  إجراء  بفتح  ة  املختصَّ للمحكمة  بطَلٍب  ُم  التقدُّ الدائنني  من 
الضامن  ضدَّ  التنفيذ  طلب  أو  ة،  املدَّ خالل  للَمِدين  الشخيص  الضامن  ضدَّ 
من  نًا  حمصَّ التعليق  ة  مدَّ خالل  الشخيّص  الضامن  يكون  وال  له،  الشخيص 

التصفية أو أيِّ إجراء آخر، وفًقا هلذه الفقرة.

من  مة  املقدَّ املضمونة  الَعنْي  يف  ُف  الترصُّ الدائنني  من  أليٍّ  حيقُّ  وكذلك 
املِدين  َدْينِه إىل ضامِن  التنفيُذ عليها، وردُّ ما زاد عىل  له  املِدين، وحيقُّ  كفيل 

الصغري كام سبق.
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املبحث السادس
إعالُن تعليق املُطالبات

املقصود باإلعالن هنا:

سِجلِّ  يف  احلُكم  قرار  وإيداع  املطالبات،  تعليق  بُحْكم  الدائنني  تبليُغ 
اإلفالس، وهذا املطَلُب وارٌد يف ُكلِّ اإلجراءات السبعة، وذلك كالتايل:

ت املادة )9)( عىل أْن: »يلتزم املِدين  اًل: يف إجراء التسوية الوقائية نصَّ أوَّ
بتبليغ دائنيه بقرار املحكمة بتعليق املطالبات فوَر صدوره...«.

ت عليه املادة )4)( من الالئحة التنفيذية  ويتزامن مع ذلك التزاُم ما نصَّ
عىل أْن: »ُيودع املِديُن لدى سِجلِّ اإلفالس قراَر املحكمة باملوافقة عىل طلب 

تعليق املطالبات أو متديِده فوَر صدوره«.

 (60( املادة  ت  نصَّ املِدينني  لِصغار  الوقائية  التسوية  إجراء  يف  ثانًيا: 
قراًرا  املحكمة  إصدار  فوَر  الصغري  املِدين  عىل   -(« التنفيذية:  الالئحة  من 
سِجلِّ  لدى  القرار  إيداُع  متديده،  أو  املطالبات  تعليق  طلب  عىل  باملوافقة 
اإلفالس. )- ُيعلن املِديُن الصغرُي قرار املحكمة باملوافقة عىل طَلب تعليق 

ام من تاريخ صدوره«. املطالبات أو متديده خالل )مخسة( أيَّ

تبليَغ  قبله  والذي  اإلجراء  هذا  يف  املحكمة  عىل  النظام  ُيوِجب  مل  اَم  وإنَّ
املِدين بتعليق املطالبات أو فتح اإلجراء؛ ألنَّ فتَح اإلجراءين والتعليق فيهام 

ال يكون إالَّ بطلب املِدين بخالف اإلجراءات األخرى.

ا أن يكون  ثالًثا: يف إجراء إعادة التنظيم املايل ال خيلو اإلعالُن من أنَّه: إمَّ
املِدين  عىل  واجًبا  ويكون  املحكمة،  مهام  من  يكون  أو  املِدين،  عىل  واجًبا 
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طلب  قيد  د  بمجرَّ ُمرتبٌِط  املطالبات  تعليق  ألنَّ  فتحه؛  بطَلِب  هو  م  تقدَّ إذا 
ا يف ذلك من النظام أو اللوائح املرتبطة  ا مبارِشً افتتاح اإلجراء، ومل أجْد نصًّ
التبليغ  الواردة يف  بالنظام، ولكن يمكن أن يستند فيه عىل عموم النصوص 
واإلعالن يف املادة )6( من الالئحة التنفيذية، وفيها: »)- يكون التبليُغ من 
وفق  والالئحة  النظام  أحكام  بموجب  اإلفالس  جلنة  أو  األمني  أو  املِدين 
جلنة  أو  األمني  أو  املِدين  من  اإلعالن  يكون   -( لذلك.  د  املحدِّ النموذج 
للجنة  اإللكرتوين  املوِقع  عىل  والالئحة  النظام  أحكام  بموجب  اإلفالس 
فيُعلن  والالئحة،  النظام  يف  عليه  املنصوص  التبليُغ  ر  تعذَّ )-إذا  اإلفالس. 
للمحكمة   -4 اإلعالن.  تاريخ  من  التبليغ  آثاُر  وَترسي  تبليغه،  ر  تعذَّ ملَِن 
قرار  أو  أيِّ ُحكم  باإلعالن عن  أو جلنة اإلفالس  أو األمني  املِدين  تأمر  أن 
بعد،  ُيعنيَّ  مل  أنَّه  القيد  طلب  مرحلة  يف  ُيفرتض  فإنَّه  األمني  ا  أمَّ إجراء«،  أو 
النظام، ومن  من  للامدة )56(  وفًقا  تعيينه،  بعد  التبليغ  مهامَّ  األمنُي  وُيبارش 
اإلفالس  سِجلِّ  يف  اإلجراء  بافتتاح  املحكمة  ُحكِم  من  نسخٍة  إيداُع  ه  مهامِّ

وفًقا للامدة )50/6).

م غرُي  ويكون اإلعالن عىل املحكمة وفًقا للامدة )44( من النظام »إذا تقدَّ
املِدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املايل، فعىل املحكمة تبليُغ املِدين به 

اٍم من تاريخ تقديمه...«. ة ال تزيد عىل )مخسة( أيَّ خالل ُمدَّ

رابًعا: يف إجراء إعادة التنظيم املايل لِصغار املِدينني ال خيلو اإلعالُن من 
ا أن يكون واجًبا عىل املِدين أو األمني، أو يكون من مهامِّ املحكمة،  أنَّه: إمَّ
املطالبات  تعليق  ألنَّ  فتحه؛  بطلب  هو  م  تقدَّ إذا  املِدين  عىل  واجًبا  ويكون 
افتتاح اإلجراء، أو يكون عىل األمني بعد االتِّفاق  د قيد طلب  ُمرتبٌط بمجرَّ
م املِدين  ت األمني، وُيقدِّ مع أحد املدَرجني بقائمة أمناء اإلفالس؛ لتويلِّ مهامَّ
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والوثائَق؛  املعلومات  ومجيَع  القراَر  األمني  إىل  ة  املختصَّ اجلهة  أو  الصغري 
لغرض اإليداع القضائي، وفقا للامدة ))/45)(، وكذلك ُيمكن أن يستند 
من   )6( املادة  يف  واإلعالن  التبليغ  يف  الواردة  النصوص  عموم  عىل  فيه 
قرار  بإصدار  وجوُده  ُمقرتٌن  هنا  واألمني  ذكرها،  السابق  التنفيذية  الالئحة 
التنظيم  إعادة  إجراء  بخالف  القضائي،  اإليداع  لغرض  اإلجراء؛  افتتاح 
قرار  مع  رسميًّا  ُيعنيَّ  هنا  األمني  أنَّ  عىل  نصَّ  كذلك  النظام  أنَّ  عىل  املايل، 
املادة  ت  نصَّ ثم   ،(((((49/(( للامدة  وفًقا  اإلجراء  بافتتاح  املحكمة  حكم 
)50)( عىل: »)- يعلن األمنُي عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم املايل لِصغار 
اإلفالس  سِجلِّ  يف  وُيودع  افتتاحه،  تاريخ  من  ام  أيَّ )مخسة(  خالل  املِدينني 
ٍة ال  ما ُيفيد بافتتاح اإلجراء، ويدعو الدائنني إىل تقديم ُمطالباهتم خالل ُمدَّ
ُده الالئحة. )-ُيبلغ  تزيد عىل )ستني( يوًما من تاريخ اإلعالن، وفًقا ملا حتدِّ
اٍم من تاريخ  األمنُي الدائنني املعلومني لَدْيه بافتتاح اإلجراء خالل )مخسة( أيَّ
ٍة ال تزيد عىل )ستني( يوًما  افتتاحه، ويدعوهم إىل تقديم ُمطالباهتم خالل ُمدَّ

دت الالئحُة عىل هذا املعنى يف املادة ))6). من تاريخ التبليغ«، وأكَّ

م  ها: »إذا تقدَّ ويكون اإلعالُن عىل املحكمة وفًقا للامدة )45/4)(، ونصُّ
به خالل  الصغري  املدين  تبليُغ  املحكمة  فعىل  اإلجراء،  افتتاح  بطلب  الدائُن 

ام من تاريخ تقديمه...«. ٍة ال تزيد عىل )مخسة( أيَّ ُمدَّ

يكون  أن  ا  إمَّ أنَّه:  من  اإلعالُن  خيلو  ال  التصفية  إجراء  يف  خامًسا: 
املِدين  عىل  واجًبا  ويكون  املحكمة،  مهام  من  يكون  أو  املِدين،  عىل  واجًبا 
طلب  قيد  د  بمجرَّ ُمرتبٌط  املطالبات  تعليق  ألنَّ  فتحه؛  بطلب  هو  م  تقدَّ إذا 

ت املادة ))/48)( عىل أنَّه: »ُيعدُّ األمني الذي اتَّفق معه املِدين الصغري أو اجلهة  ونصَّ  (((
ة ُمعيَّنًا من تاريخ اإليداع القضائي«. املختصَّ
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إذا  املِدين  »يلتزم  بقوهلا:  املادُة ))/95(  ت عىل ذلك  افتتاح اإلجراء، ونصَّ
الالئحة«،  ُده  ملا حتدِّ بالطلب، وفًقا  دائنيه  بتبليغ  افتتاح اإلجراء  م بطلب  تقدَّ
املِدين -إذا  إذ تقول: »عىل  املادة )49(  التنفيذية يف  الالئحُة  دت ذلك  وحدَّ
جلسة  وموِعد  بالطلب،  دائنيه  تبليُغ  التصفية-  إجراء  افتتاح  بطلب  م  تقدَّ
إىل  اعرتاٍض  تقديُم  وللدائن  قيِده،  تاريخ  من  اٍم  أيَّ )سبعة(  خالل  فيه  النظر 
)مخسة(  عن  تقلُّ  ال  ٍة  بمدَّ فيه  النظر  جلسة  موعد  قبل  الطلب  عىل  املحكمة 

ام«. أيَّ

ت عىل أنَّه:  ويكون اإلعالن عىل املحكمة وفًقا للامدة ))/95( التي نصَّ
املحكمة  فعىل  للمِدين،  التصفية  إجراء  افتتاح  بطلب  املِدين  غرُي  م  تقدَّ »إذا 

اٍم من تاريخ قيد الطلب«. ٍة ال تزيد عىل )مخسة( أيَّ تبليُغ املِدين به خالل ُمدَّ

سادًسا: يف إجراء التصفية لِصغار املدينني: اإلعالُن فيه مثُل اإلعالن يف 
إجراء إعادة التنظيم املايل لِصغار املِدينني، وفًقا ملادة اإلحاالت )66)( من 

النظام.

ا أن يكون  سابًعا: يف إجراء التصفية اإلدارية ال خيلو اإلعالن من أنَّه: إمَّ
عىل  واجًبا  ويكون  املِدين،  عىل  واجًبا  يكون  أو  ة،  املختصَّ اجلهة  عىل  واجًبا 
ة بطلب  مت اجلهُة املختصَّ ة -وفًقا للامدة ))/68)(- »إذا تقدَّ اجلهة املختصَّ
ٍة ال تزيد عىل  ُمدَّ بالطلب خالل  املِدين  تبليُغ  افتتاح اإلجراء، فعىل املحكمة 

اٍم من تاريخ تقديمه...«. )مخسة( أيَّ

م هو بطلب فتحه؛ ألنَّ تعليق املطالبات  ويكون واجًبا عىل املِدين إذا تقدَّ
»يلتزم   :)(68/(( للامدة  ووفقا  اإلجراء،  افتتاح  طلب  قيد  د  بمجرَّ ُمرتبٌط 
ُده الالئحة«،  م بطلب افتتاح اإلجراء بتبليغ دائنيه، وفًقا ملَِا حُتدِّ املِديُن إذا تقدَّ
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التبليغ واإلعالن يف  الواردُة يف  النصوُص  الالئحُة  ُده  حُتدِّ بام  املقصوَد  ولعلَّ 
املادة )6( من الالئحة التنفيذية السابق ذكُرها.

التبليَغ أو اإلعالَن عىل  النظام يف هذا اإلجراء عىل املحكمة  ومل ُيوجب 
املعتاد؛ إنام أوجب عليها تبليَغ املدين الذي مل حيرض اجللسة بحكمها خالل 
ام من انتهاء اجللسة، وفًقا للامدة ))/70)( ثم ُتعنيِّ  ٍة ال تزيد عىل مخسة أيَّ ُمدَّ
للقيام  اإلفالس؛  جلنَة  اإلدارية  التصفية  إجراء  بافتتاح  حكمها  يف  املحكمُة 
عن  اإلعالُن  ها:  مهامِّ ومن   ،)(7(/(( للامدة  وفًقا  اإلجراء،  إدارة  بمهام 
وُتبِلُغ  افتتاحه،  تاريخ  من  ام  أيَّ مخسة  خالل  اإلجراء  بافتتاح  املحكمة  ُحكم 
ام من تاريخ االفتتاح، ثم ُتودع نسخًة من  الدائنني بذلك أْيًضا خالل مخسة أيَّ

احلكم يف سِجلِّ اإلفالس، وفًقا للامدة ))7)).
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السابع املبحث 
املُطالبات الفقهي لتعليق  التكييف 

احلُْكم  فهم  يف  ُتعنُي  مات  ُمقدِّ بأربع  اإلحاطة  من  ُبدَّ  ال  األمر  بادئ  يف 
املطالبات: لتعليق  الرشعي 

مة األوىل: املقدِّ

خيشى  أو  ُمتعثًِّرا  يكون  أن  ا  إمَّ السبعة  اإلفالس  إجراءات  يف  املدين  إنَّ 
املادة ))/))))  املِدين املنصوص عليها يف  ُمْفِلًسا، وفًقا ألحوال  أو  التعثَُّر 

وغريها من املواد))).

يف  به  ُمطاَلٍب  َدْيٍن  سداد  عن  توقَّف  مِديٌن  )م1(:  النظام  وفق  واملتعثِّر 
استحقاقه. موعد 

واملفلِس وفق النظام )م1(: َمِديٌن استغرقت ديوُنه مجيَع ُأُصوله.

الثانية: مة  املقدِّ

ا أن يقَع عىل ُمفِلٍس أو عىل غري ُمفِلٍس كاملتعثِّر أو  إنَّ تعليق املطالبات إمَّ
ُكلِّ اإلجراءات، وُكلُّ  املطالبات موجوٌد يف  تعليق  التعثُّر؛ ألنَّ  الذي خيشى 

اإلجراءات أتاحت للَمِدين طلَب فتح أيٍّ منها.

الثالثة: مة  املقدِّ

أو  الدائن  املِدين أو بسبٍب من  املطالبات قد يكون بطلٍب من  إنَّ تعليق 
ة حسب نوع اإلجراء. اجلهة املختصَّ

ُينظر لتفصيل مصطلح املفِلس واملتعثِّر: د. املنصور )التكييف الفقهي إلجراءات نظام   (((
اإلفالس اجلديد( ص )))-8)(، بحث حمكٌم ومنشور يف مركز التميُّز البحثي يف فقه 

القضايا املعارصة، ط)، 9)4)هـ.
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الرابعة: مة  املقدِّ

لغرض  أو  النشاط،  استمرار  لغرض  يكون  أن  ا  إمَّ املطالبات  تعليق  إنَّ 
التصفية.

تعليق  فكرَة  أجْد  مل  الفقه  كُتب  واستقراء  مات  املقدِّ هذه  عرض  وبعد 
املسألة  املمكن إخضاُع  أنَّه من  النظام، غري  املذكور يف  النحو  املطالبات عىل 
مقاصد  استعراض  بعد  واملفاسد  املصالح  وقواعد  العامة،  الفقهية  للقواعد 
اح األنظمة  تعليق املطالبات يف خمتَلف اإلجراءات يف نظِر واضع النظام ورُشَّ

ة. العامَّ

أنظمة  وُمطبَّقة يف  األنظمة،  واقع  ليست جديدًة يف  الفكرة  أنَّ هذه  وبام 
الفردية  الدعاوى  )وقف  ومنها:  التسمية،  هذه  من  قريبة  يات  بمسمَّ أخرى 
اح؛  الرشَُّّ كتَبه  مما  االستفادة  ُيمكن  كذلك  فإنَّه  وغريه،  مرص  يف  للدائنني())) 

لفهم مقاصد هذه الفكرة، وآثارها املصلحية عىل املِدين والدائنني.

وباالنعطاف عىل نصوص النظام فإنَّنا نجد أنَّ املنّظم نّص يف املادة )5) 
تعليق  إجراُء  فيها  ويدخل   ، عامٍّ بشكٍل  اإلفالس  إجراءات  أهداف  عىل 

املطالبات، ومن هذه األهداف:

دار   ،)(((-((0( التجاري  القانون  العريني،  حممد  د.  البارودي،  عيل  د.  ُينظر:   (((
ُحكم  آثار  اهلياجنة،  حممد  بن  سعيد  د.  987)م،  اإلسكندرية،  اجلامعية،  املطبوعات 
القاهرة،  للطباعة،  اإلخوة  سة  مؤسَّ  ،)(77( ص  الدائنني،  مجاعة  عىل  اإلفالس  شهر 
املتوسط،  بحر  منشورات   ،)(04/4( التجارة،  قانون  يف  الكامل  ناصيف،  إلياس  د. 

بريوت، باريس، منشورات عويدات، بريوت، باريس، ط)، 986)م.
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متكنُي املِدين املفِلس أو املتعثِّر أو الذي ُيتوقَّع أن ُيعاين من اضطراب أ. 
أوضاِعه املالية من االستفادة من إجراءات اإلفالس؛ لتنظيم أوضاعه املالية، 

وملعاودة نشاطه، واإلسهام يف دعم االقتصاد وتنميته.

مراعاة حقوق الّدائنني عىل نحو عادٍل، وضامن املعاملة العادلة هلم.ب. 

التوزيع ج.  وضامن  هلا،  املنتظم  والبيع  التفليسة  أصول  قيمة  تعظيم 
العادل حلصيلته عىل الدائنني عند التصفية.

يف د.  ة  وبخاصَّ فعاليتها،  وزيادة  وُمَدِدها،  اإلجراءات  تكلفة  خفض 
عىل  وتوزيعها  التفليسة  أصول  بيع  أو  الصغري  املِدين  أوضاع  ترتيب  إعادة 

دة. ٍة حُمدَّ الدائنني عىل نحو عادٍل خالل ُمدَّ

وُيمكُن تلخيُص هذه األهداف هبدفني:

ل: إعطاُء املِدين الفرصَة إلعادة نشاطه التجاري، وتنظيم  ـ اهلدف األوَّ
ًة  مرَّ النشاط  ملعاودة  وإعانته  تعثُّره،  أو  إفالسه  بعد  أخرى  مرًة  املالية  أعامله 
عمله  ومزاولة  عودته  دون  حتوُل  التي  املطالبات  عقبات  وإبعاد  أخرى، 
ا مبارشة كام يف إجراء التسوية الوقائية، أو حتت إرشاف أمني كام  اإلداري، إمَّ
للَمِدين  املايل، وال شكَّ أنَّ هذا اهلدف فيه مصلحٌة  التنظيم  يف إجراء إعادة 

نفسه، ومصلحٌة لدعم االقتصاد الوطني.

ـ اهلدف الثاين: تصفية أصول املِدين تصفية عادلة بني الدائنني إذا عجز 
قد  املطالبات  تعليق  عدم  ألنَّ  التجاري؛  النشاط  يف  االستمرار  عن  املديُن 
ُيؤدِّي إىل تساُبق الدائنني عىل األصول، وتزامحهم بام ال يضمن عدالَة القسم، 

وهذا مقصٌد رشعيٌّ نبيٌل.
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من  مقبوٌل  املطالبات  تعليق  مبدَأ  بأنَّ  القوُل  يمكن  سبق  ما  عىل  وبِناًء 
ة أمور: الناحية الرشعيَّة لِعدَّ

ل: إنَّ مقِصد هذه القاعدة وهذا األثر املرتَِّب ضامُن املساواة  ـ األمر األوَّ
من  ومحايتهم  اإلجراءات،  د  بتعدُّ املرصوفات  وتفاِدي  الدائنني،  معاملة  يف 
املِدين، ولو  اخّتاِذ أيِّ إجراٍء فرديٍّ ضدَّ  التزاُحم، ومنع ُكلِّ واحد منهم من 
فات والتنفيُذ واختاُذ أيِّ إجراء  ُأجيز لُكلِّ دائٍن بمفرِده رفُع الدعاوى والترصُّ
بني  املساواة  بمبدأ  اإلخالِل  إىل  ذلك  ألدَّى  رشوٍط،  أو  قيوٍد  دوَن  ظِيٍّ  حتفُّ
)))، وال شكَّ أنَّ هذه املقاِصَد هلا اعتباُرها يف الرشيعة،  الدائنني يف طلب احلقِّ
َقْدِر  عىل  الغرماء  بني  ماُله  ُيقَسُم  املْفِلس  املِديَن  أنَّ  عىل  الفقهاُء  ينصُّ  وهلذا 
الُغرماء؛  باقي  بني  الباقي  ُيقَسُم  »ثم  مفلح:  ابُن  قال  باحلصص)))،  ديوهِنم 
تسويًة  فيه  ألنَّ  ديوهنم؛  قدر  عىل  املفِلس  ة  بِذمَّ تعلُِّقها  يف  حقوقهم  لتساوي 
مل  لبعضهم  املفِلُس  أو  احلاكُم  قىض  فلو  حقوقهم،  لِكّميَّة  وُمراعاة  بينهم، 
قصُة  له  ويدلُّ  دوهنم...«)))،  اختصاُصه  جيز  فلم  رشكاؤه،  ُم  ألهنَّ ؛  يصحَّ
ُقوا عليه((، فلم يبلْغ وفاء  الرجل الذي ابتاَع ثامًرا، فكثر َدْينُه، فقال: ))تصدَّ
م  َدْينه، فقال لغرمائه: ))ُخُذوا ما وجدتم، وليس لكم إالَّ ذلك(()4)، فهنا قسَّ
يف  لتساوهيم  الدائنني؛  بني  له  بقي  وما  املِدين  ماِل  رأَس    النبيُّ 
املساواة  حتقيق  مبدَأ  راعى    النبي  أنَّ  هنا  واملقِصد  االستحقاق، 
بني الدائنني يف عملية التصفية، وهو ما ينشده مبدُأ تعليق املطالبات كذلك.

ُينظر: اهلياجنة، آثار حكم شهر اإلفالس عىل مجاعة الدائنني ص )77)- 78)).  (((
ُينظر: ابن نجيم، البحر الرائق ))/0))(، واملاوردي، احلاوي الكبري )7/6))).  (((

ابن مفلح، املبدع رشح املقنع )06/4)(، وُينظر: املاوردي، احلاوي الكبري )65/6)).  (((
ص  الدين(،  من  الوضع  استحباب  )باب  املساقاة(،  )كتاب  صحيحه  يف  مسلم  رواه   (4(

))68( رقم ))98)).
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ـ األمر الثاين: يمكن االستدالُل لتعليق املطالبات بام ُروي أنَّ رجاًل من 
، فيشرتي الرواحَل، َفُيْغيِل هبا، ثم ُيرسع السرَي فيسبق  جهينة كان يسبق احلاجَّ
ا  ا بعد: أهيُّ ، فأفَلس فُرفَِع أمُره إىل عمر بن اخلطاب ، فقال: »أمَّ احلاجَّ
سبق  ُيقاَل:  بأن  وأمانته  دينه  من  ريَض  جهينة  أسيفع  األسيفع  فإنَّ  الناس: 
عليه  له  كان  فَمن  به)))،  ِريَن  قد  فأصبح  ُمعِرًضا،  َداَن  قد  وإنَّه  أالَّ   ، احلاجَّ
، وآخَرُه  َله همٌّ ْيَن، فإنَّ أوَّ اكم والدَّ َدْيٌن فليأتِنَا بالَغَداة، نقسم ماله بينهم، وإيَّ

حرٌب«))).

الدائنني  مجيَع  أمَر    عمر  أنَّ  األثر:  هذا  من  االستدالل  ووجه 
املجيء  )وهو  ٍد  حمدَّ ومكان  الغداة(،  وقت  )وهو   ٍ ُمعنيَّ زمن  يف  باالجتامع 
ما  اقتسام  الُغرماء يف  باقي  مع  ين، واالشرتاك  الدَّ إىل جملس عمر(؛ إلثبات 
لُِكلِّ دائٍن منهم احلقَّ يف الدعوى  بقي للُمفلس من أموال، وبذلك مل جيعْل 
ه، واالستيفاء الفردي من مال الغريم، مما يُدلُّ عىل  االنفرادية للُمطالبة بحقِّ
وقف الدعاوى واإلجراءات الفردية للدائنني، وهو ما يقيض به مبدُأ العدل 

قال  قضائه،  عن  »معرًضا«  ى  ُمسمَّ أجٍل  إىل  اشرتى  أي:  دان«  قد  وإنَّه  »أالَ  قوله:   (((
اهلروي: أي: »اشرتى بَدْيٍن ومل هيتمَّ بقضائه«، »أصبح قد ِريَن به« بكرس الراء، وحتتية 
ْين«. رشح الزرقاين عىل موطأ مالك  ساكنة، ونون، قال اهلروي يعني: »أحاط بامله الدَّ

)95/4(، وُينظر: الباجي، املنتقى رشح املوطأ )97/5)).
الرمحن  عبد  بن  عمر  عن   )(((6( رقم   ،)((0-((9/(( موطئه  يف  مالك  رواه   (((
رقم   ،)((9/7( مصنفه  يف  شيبة  أيب  ابن  ووصله  مرساًل،  أبيه  عن  املزين  دالف  بن 
عمر  عن  عمر،  بن  اهلل  عبيد  طريق  من   )(47/(( العلل  يف  والدارقطني   ،)(957(
ح  ورجَّ عمر،  عن  احلارث  بن  بالل  عن  أبيه  عن  دالف  بن  عطية  بن  الرمحن  عبد  بن 
وأخرج  اهلل«،  ُعَبيد  عن  تابعه  وَمن  زهري  قول  »والقول  وقال:  املوصول،  الدارقطني 
البيهقي القصة يف الكربى )49/6( من طريق مالك، وقال: رواه ابن علية عن أيوب، 

قال: ُنبِّْئت عن عمر فذكر نحو حديث مالك، وقال: »نقسم ماله بينهم باحِلَصص«.
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أموال  ه من  أكثَر من حقِّ الدائنني  يأخذ أحٌد من  الدائنني؛ حتى ال  بني مجيع 
املفِلس، والذي يرتتَّب عليه فواُت حقوق باقي الُغرماء أو إنقاصها))). 

ـ األمر الثالث: أنَّ مبدأ تعليق املطالبات إذا كان بطلٍب من املِدين ففيه 
مصلحة للَمِدين ومصلحة الدائنني، وإن مل يكن فيه مصلحٌة للدائنني، فليس 
وإنَّام  حقوقهم،  ضياُع  عليه  يرتتَّب  وال  الدائنني،  عىل  مفسدٌة  وال  رضٌر  فيه 
ن إعادَة ترتيِب وتنظيِم أخِذهم للحقِّ بام خيدم مصلحَة املِدين ومجاعة  يتضمَّ
الدائنني، وإن كان فيه رضٌر عىل أحدهم كتأخري السداد عىل بعض الدائنني، 
فيه  والرضُر  للجميع،  واألنفع  األعظم  بمصاحله  مقارنًة  خفيٌف  رضٌر  فهو 
املبدُأ  النظرة يكون هذا  ٍة للجميع، وهبذه  ٌة مقابل مصلحٍة عامَّ مفسدٌة خاصَّ

ة يف علم الفقه، ومنها:  مدعوًما من القواعد الرشعية املستقرَّ

ة)))،  اخلاصَّ املصلحة  عىل  مة  ُمقدَّ ة  العامَّ املصلحة  إنَّ  األوىل:  القاعدة 
وأغلِب  للَمِدين  ة  عامَّ مصلحٌة  املطالبات  تعليق  مصلحة  أنَّ  تطبيقها  ووجه 
ٌة ببعض الدائنني، وقد ال يكون فيها  التعليق خاصَّ الدائنني، ومصلحة عدم 

ة. ة بتعليق املطالبات عىل املصلحة اخلاصَّ ُم املصلحُة العامَّ مصلحٌة، فُتقدَّ

)))، ووجه  ر العامِّ ُر اخلاصُّ ألجل دفع الرضَّ القاعدة الثانية: حُيَتَمُل الرضَّ
الدائنني  ببعض  املطالبات رضٌر خاصٌّ  تعليق  إن كان يف  أنَّه  القاعدة  تطبيق 
ا باملِدين وبأغلب الدائنني، فُيحتمل  فإنَّ يف عدم تعليق املطالبات رضًرا عامًّ
الرضُر اخلاصُّ ببعض الدائنني وُتعلَّق املطالباُت؛ من أجل دفع رضِر التداُفع 

. والتزاُحم بني معظم الدائنني، وضياع الفرصة عن املِدين، وهو رضٌر عامٌّ

د. الطبطبائي، احلجر عىل املِدين املفلس ص )7))- 8))(، ط. دار الرقابة.  (((
الشاطبي، املوافقات ))/67)( حتقيق: دراز، ط. دار املعرفة.  (((

ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص )87).  (((
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وُتدَفُع  ألعظمهام)))،  دفًعا  املفسدتني؛  أخفُّ  ُل  ُيتحمَّ الثالثة:  القاعدة 
هام)))،  بأخفِّ املفسدتني  أشدُّ  وُتدفع  أدنامها)))،  بارتكاب  املفسدتني  أعظُم 
وهي قواعُد متقاربٌة يف املعنى، ووجُه تطبيقها أنَّ مفسدَة تعليق املطالبات لو 
التعليق، ومفسدُة عدم  كان فيها مفسدٌة فهي أخفُّ وأدنى من مفسدِة عدم 
املفسدَة  ل  فنتحمَّ التعليق،  َمفسدة  من  وأعىل  وأعظم  أشدُّ  املطالبات  تعليق 

األخفَّ واألدنى؛ من أجل دفع األعظم واألشد.

األشباه  امللقن،  وابن   ،)74/(( األنام  مصالح  يف  األحكام  قواعد  السالم،  عبد  ابن   (((
والنظائر ))/87)(، ط. دار ابن القيم.

السبكي، األشباه والنظائر ))/45(، ط. دار الكتب العلمية.  (((
ابن عبد السالم، قواعد األحكام ))/85).  (((
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اخلامتة
احلمد هلل عىل الذي بنعمته تتمُّ الصاحلاُت، ويف اخلتام ُيذكر أهمُّ النتائج 

يف بحث: )تعليق املطالبات(، وهي:

ربُط حصول مضمون مجلٍة بحصول مضموِن . ) الفقهاء:  التعليُق عند 
مجلٍة أخرى.

واإلجراءات، . ) الدعاوى،  أموٍر:  ثالثُة  النظام  يف  باملطالبات  املقصود 
فات، كام يف املادة األوىل من نظام اإلفالس. والترصُّ

بأنَّه: تعليُق احلقِّ . ) ف تعليق املطالبات  تعليق املطالبات يف النظام: ُيعرَّ
ٍف أو دعوى جتاَه املِدين أو أصوله أو  اذ أو استكامل أيِّ إجراٍء أو ترصُّ يف اختِّ

دة وفًقا ألحكام النظام. الضامن لَدْين املِدين، خالل فرتة حمدَّ

ذكره . 4 ما  وهو  التعليق،  نطاُق  هو  املطالبات:  تعليق  بمحلِّ  املقصود 
نفسه،  )املدين  التعليق  عنارص  وهي  املطالبات،  تعليق  تعريف  يف  النظاُم 

وأصوله، والضامن لَدْين املدين(.

املقصود بآثار تعليق املطالبات: األحكام املرتتِّبة عىل تعليق املطالبات، . 5
ة. وهي آثاٌر ُمشرتكٌة، وآثار خاصَّ

الستَّة . 6 اإلجراءات  يف  املطالبات  تعليق  عىل  بة  املرتتِّ اآلثار  لة  حمصِّ
ومن  وضعيَّة،  )أحكام(  وآثار  تكليفيَّة،  )أحكام(  آثار  قسمني:  إىل  تنقسم 
ٍف أو دعوى جتاه املِدين أو أصوله،  اآلثار التكليفيَّة: منُع أيِّ إجراٍء أو ترصُّ
م بطلب افتتاح أيٍّ من إجراءات اإلفالس، ومنع أيِّ إجراء  بام يف ذلك التقدُّ
املحكمة،  موافقة  بعد  إالَّ  كضامنات،  مة  املقدَّ التفليسة  أصول  عىل  للتنفيذ 
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العيني  الضامن  م  ُمقدِّ أو  الشخيص  الضامن  ٍف ِضدَّ  أو ترصُّ أيِّ إجراء  ومنع 
لَدْين املِدين، إالَّ بعد موافقة املحكمة.

ص: يف اإلبطال، واالسرتداد؛ . 7 اآلثار الوضعية لتعليق املطالبات تتلخَّ
فات والدعاوى واإلجراءات املتََّخذة من الدائن ضدَّ املِدين مما  إبطال الترصُّ
ف فيها خالل  ُذِكر يف األحكام التكليفيَّة، واسرتداد أيِّ أصول جرى الترصُّ

ة. املدَّ

أقلُّ . 8 املدينني  لِصغار  الوقائية  التسوية  إجراء  يف  املطالبات  تعليق  آثار 
وأضعُف من اآلثار لباقي اإلجراءات.

لة آثار تعليق املطالبات يف إجراء التسوية الوقائية لِصغار املدينني . 9 حمصِّ
قسامن: اآلثار التكليفيَّة، واآلثار الوضعيَّة، ومن اآلثار التكليفيَّة: منُع تقديم 
ٍف أو  اذ أو استكامل أيِّ ترصُّ طلب افتتاح أيٍّ من إجراءات اإلفالس، أو اختِّ

إجراء قانوين جتاه أصول التفليسة.

اآلثار الوضعية لتعليق املطالبات يف إجراء التسوية لِصغار املدينني . 0)
ص يف: اإلبطال، واالسرتداد، كام قيل يف اإلجراءات املشرتكة السابقة. تتلخَّ

ُرها . )) توفُّ الواجب  الضوابُط  املطالبات:  تعليق  برشوط  املقصود 
إىل  منقسمٌة  وهي  السابقة،  اآلثار  واكتساهبا  تها  وِصحَّ املحكمة  يف  لقبوهلا 
ة، فالرشوط العاَمة: ُمشرتكة يف ُكلِّ اإلجراءات  ة، ورشوط خاصَّ رشوط عامَّ
الوقائية  التسوية  إجراء  يف  واردة  إضافيَّة  رشوٌط  فهي  ة  اخلاصَّ ا  أمَّ السبعة، 

وإجراء التسوية الوقائية لِصغار املدينني.
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وأن . )) حملِّه،  يف  التعليُق  يكون  أن  املطالبات:  لتعليق  ة  العامَّ الرشوط 
دة  املحدَّ ة  املدَّ يف  التعليُق  يكون  وأن  مصلحة،  ذي  من  ٍم  ُمقدَّ بطَلٍب  يكون 

نظاًما.

أن . )) الوقائية  التسوية  إجراء  يف  املطالبات  بتعليق  ة  اخلاصَّ الرشوط 
ن  يتضمَّ اإلفالس،  أمناء  قائمة  يف  ُمدَرج  أمني  من  ا  ُمعدًّ تقريًرا  املِدين  م  ُيقدِّ
ترجيَحه لقبول أغلبية الدائنني للُمقرَتح وإمكانية تنفيذه، وأن يكون احلُكُم 

ة. بتعليق املطالبات صادًرا من املحكمة املختصَّ

ة بتعليق املطالبات يف إجراء التسوية الوقائية لِصغار . 4) الرشوط اخلاصَّ
ة، وأن تكون  املدينني: أن يكون طَلُب تعليق املطالبات من املِدين خالل املدَّ
م إىل املحكمة  ة املطلوبة ال تزيُد عىل تسعني يوًما، وأن يكون الطلب املقدَّ املدَّ
من املِدين الصغري وفَق النموذج الذي ُتصِدُره جلنة اإلفالس، وُيرَفق به نبذٌة 
ُيرَفق بطلب تعليق املطالبات  ُده الالئحة، وأن  املقرَتح وما حُتدِّ عن مضمون 
تطُلُبه  ما  ُكلَّ  الصغري  املِدين  م  ُيقدِّ وأن  لذلك،  دة  املحدِّ والوثائُق  املعلوماُت 
َدة لطَلبِه، ومنها: إفادٌة من مراجع حسابات املِدين الصغري  منه من وثائق ُمؤيِّ
الدائنني  موافقة  أو اخلرباء برتجيح  أمناء اإلفالس  بقائمة  املدَرِجني  أحد  أو 

عىل املقرَتح.

ُمَدُد تعليق املطالبات تنقسُم إىل قسمني: ُمَدد ُمقيَّدة، وُمَدد ُمعلَّقة، . 5)
ة التعليق يف إجراء التسوية الوقائية ال تزيد عىل )تسعني( يوًما من تاريخ  وُمدَّ
عىل  بِناًء  أكثَر  أو  ٍة  ملرَّ يوًما  )ثالثني(  لـ  ة  املدَّ هذه  متديُد  وهلا  اإلجراء،  افتتاح 
عىل  املطالبات  تعليق  ة  ُمدَّ تزيد  أالَّ  جيُب  األحوال  مجيع  ويف  املِدين،  طلب 

)مائة وثامنني( يوًما.
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ال . 6) املدينني  لِصغار  الوقائية  التسوية  إجراء  املطالبات يف  تعليق  ة  ُمدَّ
ِة تعليق ُمطالبات  تزيد عىل )تسعني( يوًما، غري قابلة للتمديد، وهي أقلُّ ُمدَّ

يف النظام.

يوًما، . 7)  )(80( املايل  التنظيم  إعادة  إجراء  يف  املطالبات  تعليق  ة  ُمدَّ
هذه  متديُد  املِدين  أو  األمني  طلب  عىل  بِناًء  أو  نفسها  تلقاء  من  وللُمحكمة 

ة تعليٍق يف النظام. ة بام ال يزيد عن )80)( يوًما، وهي أطول ُمدَّ املدَّ

املِدينني . 8) لِصغار  املايل  التنظيم  إعادة  إجراء  املطالبات يف  تعليق  ة  ُمدَّ
)80)( يوًما، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بِناًء عىل طلب األمني أو املِدين 

ة بام ال يزيد عن )0))( يوًما. متديُد هذه املدَّ

هي . 9) إنَّاَم  ُمقيََّدًة،  وال  ُمطَلَقًة  ليست  َا  أهنَّ املعلَّقة:  باْلُمَدد  املقصود 
ة ُمعلَّقة هي: إجراء التصفية،  مرتبطٌة بأموٍر أخرى، واإلجراءات املرتبطة بمدَّ
اتَّفقت  حيث  اإلدارية،  التصفية  وإجراء  املِدينني،  لِصغار  التصفية  وإجراء 
أو  االفتتاح،  طلب  قيد  د  بمجرَّ اإلجراء  بداية  عىل  الثالثة  اإلجراءاُت  هذه 
ُحكم املحكمة باالفتتاح، واتَّفقت يف أنَّ هناية اإلجراء يكوُن برفض املحكمة 

للطلب، وبإهناء اإلجراء.

فات ال . 0) ا إجراءات وترصُّ املقصود باستثناءات تعليق املطالبات: أهنَّ
إىل  تنقسم  االستثناءات  وهذه  التعليق،  ة  ُمدَّ خالل  وجتوز  التعليق،  يشمُلها 

ة. قسمني: استثناءات ُمشرتكة، واستثناءات خاصَّ

رة . )) املقصود باالستثناءات املشرتكة: هي االستثناءات الواردة واملكرَّ
املحكمة ألحد  موافقة  بعضها، ومنها  بسيط يف  تغيري  إجراء مع  أكثر من  يف 
مة  الدائنني بالتنفيذ عىل أصول التفليسة أو أصول الضامن لَدْين املدين املقدَّ
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كضامنات يف حاالٍت وبرشوط، وتنفيذ َمن وجد عني ماله عند املِدين بموافقة 
املحكمة، وللمحكمة وقُف رسيان التعليق عن بعض املطالبات.

ة: هي االستثناءات الواردة يف إجراٍء . )) املقصود باالستثناءات اخلاصَّ
ٍر يف إجراءات أخرى، وال تشرتك مع غريها من اإلجراءات،  واحٍد غري ُمتكرِّ
ة واردة يف إجراء التسوية الوقائية لِصغار املدينني،  وهذه االستثناءات اخلاصَّ
موافقة  بدون  كضامنات  مة  املقدَّ التفليسة  أصول  عىل  التنفيذ  جواُز  ومنها 

املحكمة.

املطالبات، . )) تعليق  بُحكم  الدائنني  تبليغ  هنا:  باإلعالن  املقصود 
وإيداُع قراِر احلكم يف ِسِجلِّ اإلفالس، وهذا املطلب وارٌد يف ُكلِّ اإلجراءات 

السبعة.

ة، وقواعد املصالح . 4) من املمكن إخضاُع املسألة للقواعد الفقهّية العامَّ
اإلجراءات يف  املطالبات يف خمتلف  تعليق  مقاصد  استعراض  بعد  واملفاسد 
نشاطه  إلعادة  الفرصَة  املِدين  إعطاُء  مقاصده:  ومن  النظام،  واضِع  َنَظِر 

التجاري، وتصفية أصول املِدين تصفية عادلة بني الدائنني.

يضمُن . 5) ألنَّه  الرشعيَّة؛  الناحية  من  مقبوٌل  املطالبات  تعليق  مبدأ 
املساواة يف معاملة الدائنني، وحيميهم من التزاُحم، وله مأخٌذ من فِعل عمر 
ة، مثل  اْلُمعترَبَ  مع أسيفع جهينة، وله ما يدَعُمه من القواعد الفقهيَّة 
؛  ة، وحُيَتَمُل الرضُر اخلاصُّ َمٌة عىل املصلحة اخلاصَّ ة ُمقدَّ قاعدة: املصلحة العامَّ

ل أخفُّ املفسدتني؛ دفًعا ألعظمهام. ، وُيتَحمَّ ألجل دفع الرضر العامِّ
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املراجع واملصادر
)ت: . ) الشافعي  العسقالين  الفضل  أبو  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  حجر،  ابن 

)85هـ(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، فتح الباري رشح صحيح البخاري، 
دار املعرفة - بريوت، 79))هـ.

أبو حفص عمر بن عيل األنصاري، )ت: 804هـ(، . ) الدين  امللقن، رساج  ابن 
حتقيق: مصطفى حممود األزهري، األشباه والنظائر، دار ابن القيم، الرياض، 

ودار ابن عفان، القاهرة، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
امللقب . ) الدمشقي،  السلمي  العزيز  عبد  الدين  عز  حممد  أبو  السالم،  عبد  ابن 

بسلطان العلامء )ت: 660هـ(، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، قواعد األحكام 
يف مصالح األنام، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 4)4)هـ.

ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا )ت: 95)هـ(، املحقق: عبد . 4
السالم حممد هارون، مقاييس اللغة، دار الفكر، 99))هـ.

املبدع . 5 848هـ(،  )ت:  حممد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الدين  برهان  مفلح،  ابن 
آل  العزيز  عبد  بن  طالل  األمري  نفقة  عىل  طبع  الكتب،  عامل  دار  املقنع،  رشح 

سعود، الرياض، ))4)هـ.
ابن منظور، حممد بن مكرم األفريقي )ت: ))7هـ(، لسان العرب، دار صادر، . 6

بريوت، الطبعة الثالثة، 4)4)هـ.
حتقيق: . 7 970هـ(،  )ت:  املرصي  احلنفي  إبراهيم  بن  الدين  زين  نجيم،  ابن 

دار  النعامن،  أيب حنيفة  والنظائر عىل مذهب  األشباه  الشيخ: زكريا عمريات، 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 9)4)هـ.

الرائق رشح . 8 البحر  970هـ(،  احلنفي )ت:  إبراهيم  بن  الدين  زين  نجيم،  ابن 
كنز الدقائق، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية.

الليثي . 9 حييى  بن  حييى  رواية:  79)هـ(  )ت:  أنس  بن  مالك  اهلجرة،  دار  إمام 
الغرب  دار  املوطأ،  معروف،  عواد  بشار  حتقيق:  44)هـ(  )ت:  األندليس 

اإلسالمي، الطبعة الثانية، 7)))هـ.
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املنتقى . 0) الباجي )ت: 474هـ(،  القرطبي  الوليد سليامن بن خلف  أبو  الباجي، 
رشح موطأ مالك، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، مطبعة السعادة، بجوار 

حمافظة مرص، الطبعة األوىل، ))))هـ.
البارودي، عيل، ود. العريني حممد، القانون التجاري، دار املطبوعات اجلامعية، . ))

اإلسكندرية، 987)م.
حتقيق: . )) 709هـ(،  )ت:  اهلل  عبد  أبو  احلنبيل  البعيل  الفتح  أيب  بن  حممد  البعيل، 

بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  الفقه،  أبواب  عىل  املطلع  األدلبي،  بشري  حممد 
)40)هـ

الكتب . )) دار  الفقهية،  التعريفات  املجددي،  اإلحسان  عميم  حممد  الربكتي، 
العلمية، الطبعة األوىل، 4)4)هـ.

السنن . 4) 458هـ(،  )ت:  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو  احلافظ  البيهقي، 
بريوت  املعرفة،  دار  النقي،  اجلوهر  يوسف،  املرعشيل،  ذيله:  ويف  الكربى، 

لبنان، ))4)هـ.
الدارقطني، احلافظ أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد )ت: 85)هـ(، حتقيق: د. . 5)

حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي، العلل الواردة يف األحاديث النبوية، دار طيبة، 
الطبعة الثالثة، 4)4)هـ.

)ت: . 6) األزهري،  املرصي  املالكي  يوسف  بن  الباقي  عبد  بن  حممد  الزرقاين، 
العلمية،  الكتب  دار  مالك،  اإلمام  موطأ  عىل  الزرقاين  رشح  ))))هـ(، 

بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
الزركيش، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر )ت: 794هـ(، حتقيق: حممد . 7)

حممد تامر، البحر املحيط يف أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
الطبعة األوىل، ))4)هـ.

األشباه . 8) )77هـ(،  )ت:  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  السبكي، 
والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
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السلمي، عياض بن نامي بن عوض، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، . 9)
دار التدمرية، الرياض، السعودية، الطبعة األوىل، 6)4)هـ.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي املالكي )ت: 790هـ(، حتقيق: عبد اهلل . 0)
دراز، املوافقات يف أصول الفقه، دار املعرفة، بريوت.

الطبطبائي، حممد السيد عبد الرزاق، احلجر عىل املدين املفلس، )آثار اإلفالس( . ))
دراسة فقهية مقارنة، دار الرقابة، الكويت، الطبعة األوىل، 9)4)هـ.

5))هـ(، . )) الكويف )ت:  أيب شيبة  بن  بن حممد  اهلل  عبد  احلافظ  اإلمام  العبيس، 
حتقيق: خمتار أمحد الندوي، املصنف يف األحاديث واآلثار، طبعة الدار السلفية، 

بومباي، اهلند، الطبعة األوىل، 400)هـ.
القواعد املنظمة إلجراءات قضايا اإلفالس يف املحاكم التجارية.. ))
الالئحة التنفيذية لنظام اإلفالس.. 4)
والئحته . 5) اإلفالس  نظام  يف  عليها  املنصوص  والوثائق  املعلومات  الئحة 

التنفيذية.
البرصي )ت: 450هـ(، حتقيق: . 6) املاوردي  أبو احلسن عيل بن حممد  املاوردي، 

اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي  املوجود،  عبد  وعادل  معوض،  عيل 
لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املزين(،  )خمترص  رشح  وهو  الشافعي، 

الطبعة األوىل، 4)4)هـ.
مدكور، حممد، ويونس، عيل، اإلفالس، دار الفكر العريب.. 7)
املناوي، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل احلدادي . 8)

عامل  التعاريف،  مهامت  عىل  التوقيف  ))0)هـ(،  )ت:  القاهري  املناوي  ثم 
الكتب، عبد اخلالق ثروت، القاهرة، الطبعة األوىل، 0)4)هـ.

اإلفالس . 9) نظام  إلجراءات  الفقهي  التكييف  صالح،  بن  املجيد  عبد  املنصور، 
اجلديد، بحث حمكم ومنشور يف مركز التميز البحثي يف فقه القضايا املعارصة، 

الطبعة األوىل، 9)4)هـ.
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ناصيف، إلياس، الكامل يف قانون التجارة، منشورات بحر املتوسط، بريوت، . 0)
باريس، منشورات عويدات، بريوت، باريس، الطبعة األوىل، 986)م.

نظام اإلفالس، الصادر بمرسوم ملكيٍّ رقم )م/50( وتاريخ 8)/9/5)4)هـ. ))
)ت: . )) القشريي  مسلم  بن  احلجاج  بن  مسلم  احلسني  أبو  اإلمام  النيسابوري، 

)6)هـ(، صحيح مسلم، دار السالم الطبعة األوىل، 9)4)هـ.
اهلياجنة، سعيد بن حممد، آثار حكم شهر اإلفالس عىل مجاعة الدائنني، مؤسسة . ))

اإلخوة للطباعة، القاهرة.
الكويتية، . 4) الفقهية  املوسوعة  الكويت،  اإلسالمية يف  والشؤون  األوقاف  وزارة 

الطبعة الثانية، دار السالسل، الكويت، 404)- 7)4)هـ.
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ملحق )1(
وقف  كذلك  تضمن  وقد  املطالبات،  بتعليق  لاللتزام  للبنوك  النقد  مؤسسة  تعميم 
املعامالت اخلاصة بحسابات املدين عند افتتاح أيِّ إجراٍء من إجراءات التصفية أو التصفية 
من  د  امُلحدَّ اإلجراء  نوع  حسب  للَمِدين  البنكّية  احلسابات  بإدارة  األمناء  ومتكني  اإلدارية، 

ة. املختصَّ املحكمة 
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تابع ملحق )1(
وقف  كذلك  تضمن  وقد  املطالبات،  بتعليق  لاللتزام  للبنوك  النقد  مؤسسة  تعميم 
املعامالت اخلاصة بحسابات املدين عند افتتاح أيِّ إجراٍء من إجراءات التصفية أو التصفية 
من  د  امُلحدَّ اإلجراء  نوع  حسب  للَمِدين  البنكّية  احلسابات  بإدارة  األمناء  ومتكني  اإلدارية، 

ة. املختصَّ املحكمة 
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ملحق )2(
نموذج طلب تعليق امُلطالبات يف إجراء التسوية الوقائية لِصغار امَلِدينني 

امُلَعّد بموجب املادة ))))( من نظام اإلفالس

امَلِدين  بيانات 

االسمنوع امَلِديننوع امَلِدين
سة  اسم امَلِدين الثالثي إن كان فرًدا، أواسم املؤسَّ

أو الرشكة

رقم اهلوية/
التجاري السجل 

رقم اهلوية 
للفرد/السِجلُّ 

التجاري 
سات أو  للمؤسَّ

الرشكات

العنوان 
الوطني

احلياسم الشارعرقم املبنى

احلي
الرمز 

الرقم اإلضايفالربيدي

الطلب بيانات 

نص الطلب

فضيلة رئيس املحكمة التجارية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،

املادة  ُحكم  عىل  وبناًء  اإلفالس،  نظام  من  )السادس(  الفصل  أحكام  إىل  إشارة 
إجراء  افتتاح  قرار  إيداع  وبعد  اإلفالس،  نظام  من  املائة(  بعد  والثالثني  )الثانية 

التسوية الوقائية لِصغار امَلِدينني بمرافقاته يف سِجلِّ اإلفالس،
ة ]املدة[؛ لألسباب اآلتية: م إليكم بطلب تعليق امُلطالبات ُمدَّ أتقدَّ

م الطلب اسم ُمقدِّ
اسم مقدم الطلب 

الثالثي
صفته

صفة مقدم 
الطلب

سند 
الصفة

مثل: )عقد الرشكة للمدير 
- الوكالة للوكيل...(

التوقيع
توقيع مقدم 

الطلب
تاريخ تقديم الطلبالتاريخ

ــة عــرشة( مــن الئحــة  ــه املــادُة )الثاني ــت علي ــاُق مــا نصَّ ــم الطلــب إرف ــد تقدي ــه: جيــب عن تنبي
ــة. ــه التنفيذي ــالس والئحت ــام اإلف ــا يف نظ ــوص عليه ــق املنص ــات والوثائ املعلوم
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طلب الخدمات في المسجد
بواسطة تطبيقات الجوال

د. يزيد بن عبد الرحمن الفياض
عضو هيئة التدريس

بقسم الفقه المقارن

المعهد العالي للقضاء
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املقدمة
احلمد هلل الذي جعل عبادته أعىل منازل أوليائه، والصالة والسالم عىل 
مقام  يف    فقال  مقاماته،  أرفع  يف  بالعبودية  املوصوف  حممد  نبينا 
ِعوََجۜا  ۥ  ُ َيَۡعل لَّ َولَۡم  ٱۡلِكَتَٰب  َعۡبِدهِ   ٰ َعَ نَزَل 

َ
أ ِٓي  ٱلَّ  ِ لِلَّ التنزيل: ﴿ٱۡلَۡمُد 

بَِعۡبِدهِۦ  ٰى  ۡسَ
َ
أ ٓي  ٱلَِّ ﴿ُسۡبَحَٰن  اإلرساء:  حال  يف    وقال   ،(((﴾1

لُِنَِيُهۥ  ۥ  َحۡوَلُ َبَٰرۡكَنا  ِي  ٱلَّ ۡقَصا 
َ
ٱۡل ٱلَۡمۡسِجِد  إَِل  ٱۡلََراِم  ٱلَۡمۡسِجِد  ّمَِن  َلۡٗل 

بَِكاٍف  ٱللَُّ  لَۡيَس 
َ
التحدي: ﴿أ َءاَيٰتَِناۚٓ﴾)))، وقال جل ذكره يف سياق  ِمۡن 

يَۡدُعوهُ  ٱللَِّ  َعۡبُد  قَاَم  ا  لَمَّ نَُّهۥ 
َ
﴿َوأ الدعاء:  مقام  يف  تعاىل  وقال   ،(((﴾ َعۡبَدهُ

َكُدواْ يَُكونُوَن َعلَۡيهِ ِلَٗدا﴾)4)، صىل اهلل وسلم عليه وعىل آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

فقال  وتقوى  عبودية  أكثَرهم  منزلًة  الناس  أرفَع    اهلل  جعل  فقد 
البالد  أفضَل  وجعل   ،(5(﴾ ۡتَقىُٰكۡمۚ

َ
أ  ِ ٱللَّ ِعنَد  ۡكَرَمُكۡم 

َ
أ ﴿إِنَّ  سبحانه: 

فقال  واجلدل،  اللغط  عن  وأبعَدها  والتقوى،  بالعبادة  أعمَرها  املساجَد؛ 
اهلل  إىل  البالد  وأبغض  مساجدها،  اهلل  إىل  البالد  ))أحب   : النبي 

أسواقها(()6).

سورة الكهف. آية: ).  (((

سورة اإلرساء. آية: ).  (((
سورة الزمر. آية: 6).  (((
سورة اجلن. آية: 9).  (4(

سورة احلجرات. آية: )).  (5(
ومواضع  املساجد  كتاب   ،)67(( برقم   ،)464/(( صحيحه  يف  مسلم  أخرجه   (6(
الصالة، باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح، وفضل املساجد، من حديث أيب 

. هريرة
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 : بعامرهتا فقال  وملا كانت املساجد بتلك املنزلة أمر اهلل
لَٰوةَ َوَءاَت  قَاَم ٱلصَّ

َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ ِ َمۡن َءاَمَن بِٱللَّ َما َيۡعُمُر َمَسِٰجَد ٱللَّ ﴿إِنَّ

ن يَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِديَن 18﴾)))، 
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۖ َفَعَسٰٓ أ َ َكٰوةَ َولَۡم َيَۡش إِلَّ ٱللَّ ٱلزَّ

النبي  فقال  اجلنة،  بمثله يف  والتشييد موعودًا  بالبناء  املسجد  يعمر  وكان من 
: ))من بنى مسجدًا يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل له مثله يف اجلنة(()))، 
املساجد  هذه  ))إن   : فقال  تدنيسها،  عن  فنهى  بتوقريها  أمر  كام 
 والصالة  إنام هي لذكر اهلل  القذر،  البول وال  ال تصلح ليشء من هذا 
عن  يسأل  املسجد  يف  رجاًل    النبي  رأى  وملا  القرآن(()))،  وقراءة 
))ال وجدت، إنام بنيت املساجد ملا بنيت له(()4)، ومع ذلك  مجل ضال قال: 
معتكف،  وهو  حتى  املسجد  يف  أصحابه  حيدث    النبي  كان  فقد 

وكان أزواجه جيتمعن عنده يف املسجد فيتحدث إليهن)5).

سورة التوبة. آية: 8).  (((
من  باب  الصالة،  كتاب   ،)450( برقم   ،)97/(( صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((
الزهد  كتاب   ،)67(( برقم   ،)464/(( صحيحه  يف  مسلم  وأخرجه  مسجدًا،  بنى 

. والرقائق، باب فضل بناء املساجد، من حديث عثامن بن عفان
وجوب  باب  الطهارة،  كتاب   ،)(85( برقم   ،)((6/(( صحيحه  يف  مسلم  أخرجه   (((
غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد، وأن األرض تطهر باملاء من 

. غري حاجة إىل حفرها، من حديث أنس
أخرجه مسلم يف صحيحه ))/97)(، برقم )569(، كتاب املساجد ومواضع الصالة،   (4(
بريدة  الناشد، من حديث  يقوله من سمع  الضالة يف املسجد وما  النهي عن نشد  باب 

.
أخرجه البخاري يف صحيحه ))/50(، برقم )8)0)(، كتاب االعتكاف، باب زيارة   (5(
برقم )75))(،  اعتكافه، وأخرجه مسلم يف صحيحه )4/))7)(،  املرأة زوجها يف 
كتاب السالم، باب بيان أنه يستحب ملن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو حمرًما له 

. أن يقول هذه فالنة ليدفع ظن السوء به، من حديث صفية بنت حيي
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القرآن  وقراءة  اهلل  لذكر  املسجد  يف  املكوث  املؤمنني  دأب  من  كان  وملا 
-كالطعام  اخلدمات  طلب  إىل  اجللوس  يطيل  من  حيتاج  وقد  واالعتكاف، 
واللباس-، ال سيام حني صار الطلب والرشاء متيرسًا عرب تطبيقات اجلوال 
أو  املسجد  هبيئة  ذلك  خُيِلُّ  وهل  عنه،  السؤال  يكثر  مما  ذلك  وكان  احلديثة، 
وتركب  صورهتا  يف  التطبيقات  تلك  اختالف  مع  بخصوصه،  هني  فيه  ورد 
كثري من معامالهتا من عقود متعددة، فقد استعنُت باهلل يف بحث حكم طلب 
به،  اهلل  ينفعني  أن  راجيًا  اجلوال،  تطبيقات  بواسطة  املسجد  يف  اخلدمات 
ومؤماًل أن يكون يف ذلك نفع ملن حيتاج إليها من املؤمنني عامة، واملعتكفني 

خاصة.

وقد مرت يب صعوبات يف البحث، كان منها:

بطلب  املختصة  اجلوال  لتطبيقات  فقهية  دراسات  وجود  عدم  أوالً: 
اخلدمات -بحسب علمي-.

داخل  والرشاء  البيع  مسألة  يف  الفقهية  املذاهب  حترير  صعوبة  ثانيًا: 
املسجد؛ لآليت:

املسجد، ووجود االختالف يف دخول بعضها يف حكم أ.  تعدد مرافق 
املسجد، مما يقتيض أن ورود القول عن بعض املذاهب بجواز البيع والرشاء 
القول إىل املذهب بجواز  يف أحد مرافق املسجد -كرحبته- ال يقتيض نسبة 

البيع والرشاء يف املسجد؛ ألن مناط قوهلم كوهنا خارج املسجد.

بحث ب.  عند  غالبًا  يرد  املسجد  يف  والرشاء  البيع  مسألة  بحث  أن 
مسائل االعتكاف، وللمعتكف أحكام خيتص هبا عن غريه، مما زاد صعوبة 
البحث يف املسألة لتحرير قول كل مذهب فيها، وهل احلكم املذكور خمتص 
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للبيع  التكليفي  احلكم  املذهب  مقصود  وهل  غريه)))،  يشمل  أم  باملعتكف 
النظر يف كونه مبطاًل لالعتكاف من عدمه دون  والرشاء، أو أن مقصودهم 
قصد صحة البيع أو فساده، وهو ما كان سببًا يف اختالف األبحاث يف نسبة 
القول يف بعض املسائل إىل أحد املذاهب، وتطلب ذلك مني بحثًا واسعًا يف 
نصوص  فيه  مجعت  ملفًا  أعددت  حيث  ذلك،  الستجالء  مذهب  كل  كتب 
الفقهاء يف املسألة يف كل مذهب، مراعيًا تقريرات املحررين وما نسبوه إليه، 
مع احلرص عىل التأكد من مقصود املذهب يف كل مسألة، ومل أرجع للرسائل 
املعارصة إال بعد انتهائي من البحث؛ للتأكد واملقارنة، وأرجو أن أكون قد 

وفِّقت يف حترير كل مذهب حتريرًا صحيحًا وفق مقصود فقهائه.

أن بحث أحكام مرافق املسجد يرد يف أحكام االئتامم وصحة الصالة ج. 
يف ذلك املكان، وال يقتيض إطالق القول بجواز الصالة يف ذلك املرفق خلف 
اإلمام أنه داخل يف املسجد، بل قد يكون ذلك التصال الصفوف، كام أنه ال 
يقتيض القول بمنع الصالة يف ذلك املكان أنه خارج املسجد؛ ألنه قد ُيمنع 

لعلة أخرى كمنع صالة اإلمام فوق املأمومني عند املالكية.

ورود اخلالف يف بعض املسائل داخل املذاهب الفقهية، واالختالف د. 
البحث  مسائل  بعض  يف  للقارئ  سيظهر  ما  وهو  منها،  املذهب  حتديد  يف 
حيث سريى وجود أقوال ووجوه وروايات للمذاهب يف مجلة من املسائل، 

مع توجيه لبعض األقوال يف احلاشية.

يكن  مل  إذا  للمعتكف  املسجد  والرشاء يف  البيع  جواز  نصوا عىل  احلنفية  أن  ذلك:  من   (((
البعض  وقيده  مطلقًا،  للحنفية  مذهبًا  ذلك  أن  البعض  منه  ففهم  للبقعة،  شغل  فيه 

باملعتكف، ثم أطلق الكراهة لغريه. وسيأيت بيان هذه املسألة يف موضعها.
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فِلام سبق كان بحث ما يدخل يف حكم املسجد، وبحث إجراء العقود فيه 
مما يتطلب عناية وبحثًا واسعًا، وقد استقصيت فيه طاقتي -بقدر املستطاع- 
وحده،  اهلل  من  فضل  فذلك  أصبت  فإن  والتوفيق،  العون  اهلل  من  مستمدًا 

وإن أخطأت فمن نفيس املقرصة، وأستغفر اهلل.

السابقة: الدراسات 

واملكتبات  اجلامعات  يف  والفهارس  البيانات  قواعد  يف  البحث  بعد 
دراسٍة  عىل  أقف  مل  والبحوث  بالكتب  اخلربة  ذوي  سؤال  وبعد  املعتمدة، 
اجلوال  تطبيقات  بواسطة  املسجد  يف  اخلدمات  طلب  بحثت  مقارنة  فقهية 
احلديثة واستوعبت مسائله، وإنام غاية ما وجدت دراسات يف بعض مسائل 

البحث، منها:

الدراسة األوىل: مرافق املسجد وأحكامها الفقهية، للباحث: عبد الرمحن 
-(4(5 عام  قدم  املاجستري  ملرحلة  مكمل  بحث  وهو  البقمي،  مصلح  بن 

6)4)هـ لقسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء.

وقد بحثت الدراسة أنواع املرافق واآلثار املرتتبة عىل دخوهلا يف املسجد، 
واملنارة  والصحن  والفناء  واحلريم  والرحبة  املقصورة  حكم  بحث  وفيه 
ونحوها،  املياه  ودورات  النساء  ومصليات  واملنرب  واملحراب  والسطح 
وتأجريها  ببيعها  وذلك  املسجد،  مرافق  يف  الترصفات  أحكام  بحثت  ثم 
البيع والرشاء يف  له، ومل يرد بحث حلكم  واستخدامها يف غري ما خصصت 
يف  التجارية  اإلعالنات  مبحث  يف  أسطر  عدة  يف  عرضًا  إال  املسجد  مرافق 
مرافق املسجد، دون حترير أحوال البيع واخلالف بني املذاهب فيه، فضاًل عن 
بحث العقود األخرى، أو بحث استعامل تطبيقات اجلوال احلديثة ألجلها.
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الدراسة الثانية: أحكام رحبة املسجد يف الفقه اإلسالمي، للباحث: فهد 
-(4(( عام  قدم  املاجستري  ملرحلة  مكمل  بحث  وهو  اجلديع،  دخيل  بن 

))4)هـ لقسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء.

يف  -كام  املسجد  رحبة  أحكام  عىل  البحث  هذا  يف  الباحث  اقترص  وقد 
العنوان-، وخصص املبحث الثاين من الفصل الثاين يف حكم البيع يف رحبة 

املسجد، وذلك يف صفحتني فحسب.

الدراسة الثالثة: أحكام املساجد يف الرشيعة اإلسالمية، للباحث: إبراهيم 
بن صالح اخلضريي، وهو رسالة ماجستري ُقدمت عام 406)هـ لقسم الفقه 

بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض.

فبدأ  اخلاصة،  املساجد  أحكام  األول  الباب  يف  الباحث  حتدث  وقد 
النبوي ثم املسجد األقىص، ثم بحث يف الفصل  باملسجد احلرام ثم املسجد 
الثالث  الفصل  يف  بحث  ثم  والعبادة،  بالبناء  املساجد  عامرة  أحكام  الثاين 
أربع  البيع والرشاء يف املسجد يف  الترصفات يف املسجد، وفيها بحث حكم 

صفحات.

الدراسة الرابعة: املعامالت املالية يف املسجد وصورها املعارصة، للباحث: 
معاذ بن عبد اهلل املحيش، وهي رسالة ماجستري مقدمة عام ))4)هـ لقسم 

الفقه بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم.

تعريف  عن  التمهيد-  من  الثاين  املبحث  -يف  الباحث  حتدث  وقد 
يف  املالية  املعامالت  أحكام  األول  الفصل  يف  بحث  ثم  ومرافقه،  املسجد، 
املسجد، وبحث يف الفصل الثاين: التطبيقات املعارصة للمعامالت املالية يف 
املسجد، وفيها ذكر الوسائل الكتابية كالربيد اإللكرتوين، والوسائل اللفظية 
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تكن  مل  لكوهنا  احلديثة؛  اجلوال  تطبيقات  إىل  يتطرق  ومل  اهلاتفي،  كاالتصال 
موجودة يف وقت الدراسة.

د.  للباحث:  تطبيقية،  فقهية  دراسة  املساجد.  نوازل  اخلامسة:  الدراسة 
7)4)هـ  عام  مقدمة  دكتوراه  رسالة  وهي  العسكر،  عيل  بن  الرمحن  عبد 
سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  للقضاء،  العايل  باملعهد  املقارن  الفقه  لقسم 

بالرياض. اإلسالمية 

والنوازل  املساجد،  بوقفية  املتعلقة  النوازل  عن  الباحث  حتدث  وقد 
املسجد،  بملحقات  املتعلقة  والنوازل  وبنائه،  املسجد  بتصميم  املتعلقة 
باخلدمات  املتعلقة  والنوازل  ونظافته،  املسجد  بأثاث  املتعلقة  والنوازل 
ما  لغري  املسجد  باستخدام  املتعلقة  والنوازل  املسجد،  يف  االتصال  ووسائل 

بني له، والنوازل املتعلقة باملسؤولية عن اإلمهال يف املساجد.

ومل أجد يف الرسالة بحثًا ملسألة طلب اخلدمات للامكث يف املسجد أو البيع 
فيه  للمعاوضة، وبحث  املسجد حماًل  اختاذ  فيه إال يف مسألة: حكم  والرشاء 
حكم اختاذ املسجد متجرًا عىل الدوام يف صفحتني، ثم بنيَّ أن مسألة التعامل 
يف املسجد بالبيع والرشاء كثريًا أو يسريًا خارجة عن حمل البحث. كام بحث 
حكم اإلعالنات االستثامرية يف املسجد، وتطرق إىل مسألة اإلعالن وإجراء 

العقود باقتضاب شديد.

املسجد،  يف  والفعلية  القولية  الترصفات  أحكام  السادسة:  الدراسة 
املاجستري  ملرحلة  مكمل  بحث  وهي  الفايز،  العزيز  عبد  بن  حممد  للباحث: 

قدم عام 4)4)هـ لقسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء.
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وعقد  اإلسالم،  يف  ومكانته  املسجد  تعريف  عن  الباحث  حتدث  وقد 
للترصفات  الثاين  والباب  املسجد،  يف  القولية  للترصفات  األول  الباب 
املسجد واإلعالن عنه ضمن  البيع يف  املسجد، وحتدث عن عقد  الفعلية يف 
الترصفات القولية املكروهة يف املسجد يف أربع صفحات تقريبًا، ومل يتحدث 
تكن  مل  احلديثة؛ ألهنا  التطبيقات  املسجد خدمات عرب  املاكث يف  عن طلب 

موجودًة عند كتابة البحث.

وختتلف هذه الدراسات عن بحثي يف اآليت:

بطلب  املختصة  املعارصة  اجلوال  بتطبيقات  بحثي  اختصاص  األول: 
اجلوال  تطبيقات  لكون  السابقة؛  الدراسات  يف  ُتبحث  مل  والتي  اخلدمات، 
ظهرت يف السنوات األخرية، وهي تزيد يومًا بعد آخر، ولكل تطبيق صور 

تتطلب توصيفًا ودراسًة.

إن  بل  البحث،  مسائل  يف  املذاهب  أقوال  حترير  يف  االختالف  الثاين: 
هذه األبحاث ختتلف عن بعضها يف نسبة األقوال إىل املذاهب، ولعل سبب 

االختالف راجع إىل ما بينته يف صعوبات البحث.

الثالث: االختالف يف النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وهو ما يظهر 
من املقارنة بني هذا البحث والدراسات السابقة.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة:

املقدمة: وتتضمن أمهية املوضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة 
فيه، وخطة البحث، وصعوباته.
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املبحث األول: تعريف مفردات العنوان، وفيه ثالثة مطالب:

ـ املطلب األول: تعريف طلب اخلدمات، وفيه مسألتان:

املسألة األوىل: تعريف الطلب.

املسألة الثانية: تعريف اخلدمات.

ـ املطلب الثاين: تعريف املسجد، وما يدخل فيه.

املسألة األوىل: تعريف املسجد.

املسألة الثانية: ما يدخل يف املسجد.

ـ املطلب الثالث: تعريف تطبيقات اجلوال.

املبحث الثاين: إبرام العقود املالية يف املسجد، وفيه مطلبان:

ـ املطلب األول: البيع والرشاء يف املسجد.

ـ املطلب الثاين: إبرام العقود املالية األخرى يف املسجد.

تطبيقات  بواسطة  املسجد  يف  اخلدمات  طلب  حكم  الثالث:  املبحث 
اجلوال، وفيه مطالب:

لطلب  التجارية  املحالت  ها  ُتِعدُّ التي  التطبيقات  األول:  املطلب  ـ 
اخلدمة منها مبارشة.

وصاحب  التجاري  املحل  بني  الوسيطة  التطبيقات  الثاين:  املطلب  ـ 
الطلب.

ـ املطلب الثالث: تطبيقات إيصال البضائع.

ـ املطلب الرابع: تطبيقات التواصل التي ال ختتص بطلب اخلدمات.
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ثم اخلامتة والفهارس.

لوجهه  خالصًا  العمل  هذا  جيعل  وأن  والسداد،  اهلداية  أسأل  واهلل  هذا 
الكريم، مقربًا إىل رضوانه، نافعًا يل يف حيايت وبعد ممايت، وأن ال يزيغ قلوبنا 

بعد إذ هدانا، وأن هيب لنا من لدنه رمحة، إنه هو الوهاب.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا، واحلمد 
هلل أوالً وأخريًا.
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املبحث األول
تعريف مفردات العنوان

املطلب األول: تعريف طلب اخلدمات:

املسألة األوىل: تعريف الطلب:
وَأخَذه)))،  إجياده  حاول  بمعنى  )َطَلَب(  الفعل  مصدر  لغًة:  الَطَلب 

: رغب))). وطلب إيلَّ
ابتغاء  عىل  يدل  واحد  أصل  والباء:  والالم  »الطاء  فارس))):  ابن  قال 

اليشء. يقال: طلبت اليشء َأطُلُبُه َطَلبًا. وهذا َمطَلبي«)4).
املسألة الثانية: تعريف اخلدمات:

. اخِلدمات لغًة: مجع ِخدمة)5)، 
العرب  لسان  )ص09)(.  املحيط  القاموس   .)(76/9( األعظم  واملحيط  املحكم   (((

))/595(. مادة )َطَلَب(.
القاموس املحيط )ص09)(. لسان العرب ))/595(. مادة )َطَلَب(.  (((

ابن فارس هو: أبو احلسني، أمحد بن فارس بن زكريا الرازي، ولد سنة 9))هـ بقزوين،   (((
وكان من أئمة اللغة واألدب. من مؤلفاته: )مقاييس اللغة( و)املجمل يف اللغة(. تويف 

سنة 95)هـ بالري. سري أعالم النبالء )7)/)0)(. األعالم ))/)9)).
مقاييس اللغة ))/7)4(. مادة )َطَلَب(.  (4(

القياس يف مجع  املعارصين، وهي جارية عىل  إال عند  ِخدمات  ِخدمة عىل  أجد مجع  مل   (5(
التصحيح، وفيها ثالثة أوجه:

/( الدال-.  وفتح  اخلاء  بكرس   - )/ِخَدمات  والدال-.  اخلاء  بكرس   - ِخِدمات   /(
ِخْدمات - بكرس اخلاء وتسكني الدال-.

قال ابن مالك يف ألفيته )األبيات 788-786):
والسامل الَعنِي الثالثِيِّ اساًم َأنِْل * إِْتَباَع َعنْيٍ َفاَءُه باَِم ُشِكْل

دا إِْن َساِكَن الَعنِي مؤنثًا بدا * خُمَتَتاًم بالتاِء أو جُمَرَّ
= فُه بالَفتِح، َفُكالًّ َقْد َرَووا  ِن التَّايَل َغرَي الَفتِح َأْو * َخفِّ وَسكِّ   
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ُدُمُه ِخْدَمًة -بكرس اخلاء، ويصح  ..... من الفعل )َخَدَم(، يقال: َخَدَمُه خَيْ
يقال:  املِهنة،  بالفتح: املصدر، وبالكرس: االسم، واخِلدمة:  فتحها-، وقيل: 

أخدمه، إذا أمهنه وعِمل له))).

إطافة  وهو  منقاس،  واحد  أصل  وامليم  والدال  »اخلاء  فارس:  ابن  قال 
اليشء باليشء... ومن هذا الباب اخلدمة. ومنه اشتقاق اخلادم؛ ألن اخلادم 

بمخدومه«))). ُيطِيُف 

فاخِلدمة: اسم للعمل الذي يقدمه العامل للمعمول له عنايًة به.

واملراد بطلب اخلدمات يف هذا البحث: األمُر بتقديم اخلدمة أو التامُسه)))، 
ومما يدخل يف ذلك:

طلب الطعام والرشاب.. )

طلب األلبسة.. )

رشاء بطاقات االتصال اهلاتفي، وسداد الفواتري.. )

رشاء تذاكر الطريان.. 4

)البيت  ألفيته  يف  مالك  ابن  قال  كام  ِخَدم،  عىل  تكسري  مجع  أيضًا  مجعها  ويمكن   =
عىل  األشموين  رشح  وانظر:  ُفَعل«.  عىل  مجعه  جييء  وقد  فَِعل،  »ولِفْعَلٍة:   :)80(
األلفية ))/0)5-))5، 8)5(، ورشح ابن النظام عليها )ص545-546(. وتقويم 

اللسانني )ص45)-46)(. ومعجم الصواب اللغوي ))/45)).
الصحاح )909/5)(. املحكم واملحيط األعظم )46/5)(. تاج العروس )))/55)   (((

مادة )َخَدَم(.
مقاييس اللغة ))/)6)(. مادة )َخَدَم(.  (((

الطلب: يكون أمرًا إذا كان من األعىل لألدنى، ويكون التامسًا إذا كان من املرء إىل من   (((
يساويه. التعريفات للجرجاين )ص4)(. جواهر البالغة للهاشمي )ص)7).
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طلب إيصال األعيان.. 5

املطلب الثاين: تعريف املسجد، وما يدخل فيه:

املسألة األوىل: تعريف املسجد:

موضع  عىل  أيضًا  ويطلق  فيه)))،  ُيسجد  الذي  املوضع  لغًة:  امَلسِجد 
السجود من بدن اإلنسان)))، والسجود: وضع اجلبهة عىل األرض، وأصل 

السجود: اخلضوع))).

عىل  يدل  مطرد  واحد  أصل  والدال  واجليم  »السني  فارس:  ابن  قال 
َتَطاُمٍن وذل«)4).

واملسجد يف الرشع: كاملسجد يف اللغة:

 : النبي  قول  ومنه  فيه،  ُيسجد  الذي  املوضع  عىل  فيطلق  ـ 
))ُجِعَلت يل األرض مسجدًا وطهورًا(()5).

َفامَلفَعُل  َيْدُخُل  َدَخَل  مثل:  َيْفُعل،  َفَعَل  عىل  كان  ما  كل  اء:  الفرَّ »قال  اجلوهري:  قال   (((
املسِجد واملسَجد،  الفرق... وسمعنا:  فيه  يقع  بالفتح -اساًم كان أو مصدرًا- وال  منه 
واملطِلع واملطَلع. قال: والفتح يف كلِّه جائز وإن مل نسمعه. قال: وما كان من باب َفَعل 
َيفِعل مثل: َجَلس جَيِلس، فاملوضع: بالكرس، واملصدر بالفتح؛ للفرق بينهام«. الصحاح 

))/484(. مادة )َسَجَد(.
املصباح املنري ))/66)(. مادة )َسَجَد(.  (((

مادة   .)(6(/7( األعظم  واملحيط  املحكم   .)48(/(( الصحاح   .)49/6( العني   (((
)َسَجَد(.

مقاييس اللغة ))/)))(. مادة )َسَجَد(.  (4(
أخرجه البخاري يف صحيحه ))/74(، برقم )5))(، كتاب التيمم، وأخرجه مسلم   (5(
يف صحيحه ))/70)(، برقم )))5(، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب جعلت 

يل األرض مسجدًا وطهورًا. وانظر: إعالم الساجد )ص7)).



طلب الخدمات في المسجد بواسطة تطبيقات الجوال

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
151

تفسريات  من  وهو  اإلنسان،  بدن  من  السجود  مواضع  عىل  ويطلق  ـ 
َحٗدا 18﴾))).

َ
ِ أ ِ فََل تَۡدُعواْ َمَع ٱللَّ نَّ ٱلَۡمَسِٰجَد لِلَّ

َ
املساجد يف قوله تعاىل: ﴿َوأ

يف  الغالب  اإلطالق  وهو  للصالة،  املخصص  البناء  عىل  ويطلق  ـ 
َحقُّ 

َ
أ يَۡوٍم  ِل  وَّ

َ
أ ِمۡن  ٱتلَّۡقَوٰى  َعَ  َس  ّسِ

ُ
أ ََّمۡسِجٌد  الرشع، ومنه قوله تعاىل: ﴿ل

املسجد -عىل  تعريف  الفقهاء يف  عبارات  اختلفت  وقد   ،(((﴾ فِيهِۚ َتُقوَم  ن 
َ
أ

املراد  وهو  للصالة)))،  املعد  املوقوف  املكان  أمجعها:  ومن  اإلطالق-،  هذا 
باملسجد يف هذا البحث.

املسألة الثانية: ما يدخل يف املسجد:
فيه  للصالة  امُلتَّخذ  املسجد  بناء  ُأطلق-:  املسجد -إذا  يدخل يف  ما  أول 
بناء يزاد فيه)5)؛  بالبناِء األصِل كُل  أصاًل، وذلك باتفاق الفقهاء)4)، ويلحق 
سورة اجلن. آية: 8). قال البغوي يف تفسريه )5/)6)(: »وروي عن سعيد بن جبري   (((
اجلبهة  سبعة:  وهي  اإلنسان،  عليها  يسجد  التي  األعضاء  باملساجد:  املراد  أن  أيضًا 
واليدان والركبتان والقدمان، يقول: هذه األعضاء -التي يقع عليها السجود- خملوقة 

هلل فال تسجدوا عليها لغريه«.
سورة التوبة. آية: 08).  (((

 .((56/4( عابدين  ابن  حاشية  )ص7)(.  الفقهاء  أنيس  املسجد:  ضابط  يف  انظر   (((
والساجد  الراكع  حتفة   .)5/((( تيمية  ابن  فتاوى  جمموع  )ص8)(.  الساجد  إعالم 

)ص49).
الفواكه  الذخرية )))/46)(.  الرائق )69/5)(.  البحر  الصنائع ))/45)(.  بدائع   (4(
الدواين ))/)))(. الوسيط ))/)))(. اإلقناع للرشبيني ))/68)(. كشاف القناع 

))/)5)(. مطالب أويل النهى ))/4))).
حاشية ابن عابدين ))/7)4(. مواهب اجلليل ))/45)(. فتح العزيز )))/)5)).   (5(
وإنام  ذلك،  يف  خالف  وال   .)(5(/(( القناع  كشاف   .)48(/(( الوهاج  النجم 
خالف بعض الشافعية وبعض متأخري احلنابلة يف مضاعفة الصالة فيام زيد يف املسجد 
احلرام واملسجد النبوي، وعامتهم عىل مضاعفة الصالة يف املزيد من املسجد، واختاره 
البهية  الغرر  عىل  الرشبيني  حاشية   .)(45/(( اجلليل  مواهب  وغريه.  تيمية  ابن 

))/)4)( اإلنصاف )7/)58(. رشح منتهى اإلرادات ))/)50).
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 ،(((
 وعثامُن  عمُر  النبويَّ  املسجَد  ع  َوسَّ فقد    الصحابة  لفعل 

وعىل ذلك جرى اإلمجاع العميل بعدهم، ولو مل يكن للزائد حكم املزيد عليه 
ملا كان يف توسعتهم فائدة.

ومما يدخل يف املسجد أيضًا:

البحث- أ.  األربعة -بعد  املذاهب  املسجد، ومل أجد خالفًا بني  سطح 
قال:  التوأمة)))  موىل  صالح  عن  جاء  ملا  املسجد)))؛  حكم  يف  دخوله  يف 

كتاب   ،)446( برقم   ،)97/(( صحيحه  يف  املسجد  بنيان  حديث  البخاري  أخرج   (((
كان  املسجد  »أن  ولفظه:   ، عمر  ابن  حديث  من  املسجد،  بنيان  باب  الصالة، 
عىل عهد رسول اهلل  مبنيًا باللبن وسقفه اجلريد وُعُمده خشب النخل، فلم 
يزد فيه أبو بكر  شيئًا، وزاد فيه عمر ، وبناه عىل بنيانه يف عهد رسول اهلل 
 فزاد فيه زيادة   باللبن واجلريد، وأعاد عمده خشبًا، ثم غريه عثامن 
منقوشة،  حجارة  من  عمده  وجعل  والقصة،  املنقوشة  باحلجارة  جداره  وبنى  كثرية، 

بالساج«. وسقفه 
مجلته،  من  ألنه  املسجد؛  سطح  صعود  للمعتكف  »وجيوز   :)(96/(( املغني  يف  قال   (((
نعلم  وال  والشافعي،  ومالك  حنيفة  أيب  قول  وهذا  فيه،  اللبث  من  اجلنب  يمنع  وهلذا 
أعلمه-«  نزاع  -بال  منه  املسجد  »َظهُر   :)58(/7( اإلنصاف  يف  وقال  خمالفًا«.  فيه 
أي: داخل مذهب احلنابلة. وانظر: خمترص القدوري )ص)))(. املبسوط للرسخيس 
))/6))(. بدائع الصنائع ))/9)(. البحر الرائق ))/7))(. الذخرية )))/46)). 
رشح   .)505/6( املجموع   .)(((/(( الوسيط   .)(75/(( للخريش  خليل  رشح 
صالة  صحة  يف  فهو  املالكية  عند  خالف  من  ورد  وما   .)50(/(( اإلرادات  منتهى 
للدردير  الصغري  الرشح  املسجد.  خارج  ألنه  وليس  للعلو،  املسجد؛  سطح  يف  املأموم 

وحاشية الصاوي عليه ))/)50).
هو أبو حممد، صالح بن نبهان املدين، كان موىًل للتوأمة بنت أمية بن خلف اجلمحي،   (((
بن  وأنس  هريرة  وأيب  عباس  وابن  كعائشة  الصحابة  من  مجلة  عن  روى  اشتهر.  وهبا 
ما  احلديث،  »هو صالح  أمحد:  اإلمام  عنه  قال   ، اجلهني  بن خالد  وزيد  مالك 
أعلم به بأسًا«. وما روي من تضعيفه فلتغري حفظه بعد أن كرب واختلط. تويف سنة مخس 

وعرشين ومئة. املجروحني البن حبان )465/9(. هتذيب التهذيب )405/4).
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اإلمام  بصالة  نصيل  املسجد  ظهر  فوق    هريرة  وأبو  أنا  أصيل  »كنت 
للمكتوبة«))). وألنه جزء من بناء املسجد ُعرفًا، واهلواء تابع للقرار))).

أو ب.  كانت  حموطًة  املسجد  حكم  يف  دخوهلا  واألقرب  املسجد،  رحبة 
عند  ورواية  والشافعية)5)،  واملالكية)4)  احلنفية)))  مذهب  وهو  حموطة،  غري 

احلنابلة)6).

.ج.  منارة املسجد)7(، ، 

أخرجه البيهقي يف سننه الكربى ))/57)(، برقم )44)5(، كتاب الصالة، باب صالة   (((
بينهام  املأموم يف املسجد أو عىل ظهره أو يف رحبته بصالة اإلمام يف املسجد، وإن كان 
مقصورة أو أساطني أو غريها شبيهًا هبا. واألثر ذكره البخاري يف صحيحه ))/85) 
معلقًا بصيغة اجلزم فقال: »وصىل أبو هريرة  عىل سقف املسجد بصالة اإلمام«. 
قال ابن حجر عن معلقات البخاري: »ما ال يوجد فيه إال معلقًا فإنه عىل صورتني: إما 
أن يورده بصيغة اجلزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض. فالصيغة األوىل يستفاد منها 

الصحة إىل من علق عنه...« فتح الباري ))/7)(. وبنحوه يف التغليق ))/8).
التجريد للقدوري )))/8)64).  (((

املحيط الربهاين ))/8)4(. حاشية ابن عابدين )78/4)).  (((
الذخرية ))/546(. حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ))/547(. الرشح الصغري   (4(

للدردير ))/)50).
الوسيط ))/)))(. فتح العزيز )44/4)(. روضة الطالبني ))/)6)).  (5(

املحوطة  الرحبة  دخول  احلنابلة:  ومذهب   .)58(/7( اإلنصاف   .)(96/(( املغني   (6(
القناع  كشاف   .)(96/(( املغني  انظر:  املحوطة.  غري  الرحبة  دون  املسجد  حكم  يف 

))/)5)(. دقائق أويل النهى ))/)50(. جمموع الفتاوى )))/04)).
عليه  ولريقى  عليه  للداللة  املسجد  بجانب  يبنى  مرتفع  مستطيل  بناء  املنارة:   (7(
اجلوهرة  انظر:  اجلمهور.  تسمية  وهذه  بعيدًا،  كان  من  أذانه  فيبلغ  لألذان  املؤذن 
الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية   .)445/(( عابدين  ابن  حاشية   .)(47/(( النرية 
الكبري  احلاوي   .)(75/(( اخلريش  عىل  العدوي  حاشية   .)547/(( الكبري 
 .((5(/(( القناع  كشاف   .)(96/(( املغني   .)505/6( املجموع   .)5((/6(
=  .((9(/(( احلسن  بن  ملحمد  األصل  انظر:  مئذنة.  -أحيانًا-  احلنفية  ويسميها 
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.... فال يظهر للباحث خالف يف دخوهلا يف حكم املسجد إن كانت متصلة 
به)))، وإن كانت يف الرحبة فلها حكم الرحبة، وإن كانت خارج املسجد غري 
متصلة به فاألقرب أنه ليس هلا حكم املسجد، وهو مذهب احلنفية))) واملالكية))) 
والشافعية)4) واحلنابلة)5)؛ ألهنا خارج حد املسجد حقيقًة، وما كان خارج حده 
تسميتها  فأما   .)445/(( عابدين  ابن  حاشية   .)((6/(( للرسخيس  املبسوط   =
مئذنة؛ فلكونه يؤذن فوقها، وأما تسميتها منارة فلكوهنا عالمة عىل املسجد؛ فإن املنار: 
علم الطريق، ومنه قول النبي : ))لعن اهلل من غريَّ منار األرض(( متفق عليه. 

انظر: لسان العرب )5/)4)(. تاج العروس )4)/04)(. مادة )نور(.
املبسوط للرسخيس ))/6))(. حاشية ابن عابدين ))/445(. الذخرية ))/546).   (((
فتح   .)5((/6( الكبري  احلاوي   .)547/(( الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية 
القناع  كشاف   .)58(/7( اإلنصاف   .)505/6( املجموع   .)(44/4( العزيز 
عىل  مبني  فيها  اخلالف  أن  فالظاهر  املسجد  رحبة  يف  الواقعة  املنارة  وأما   .)(5(/((
باملسجد  املتصلة  املنارة  يف  تفصياًل  هناك  أن  كام  فيه،  املسجد  رحبة  دخول  يف  اخلالف 
التي تفتح خارجه، والظاهر أن التفصيل ال يتعلق باعتبارها داخل املسجد أو خارجه 
املعتكف  باحتياج  لتعليلهم  إليها؛  اخلروج  عند  االعتكاف  بإبطال  خيتص  وإنام  حينئٍذ، 
إىل اخلروج من املسجد لدخوهلا إذا كان باهبا يفتح خارجه، ووقوع اخلالف يف إبطاله 
 .(445/(( عابدين  ابن  حاشية   .)((6/(( للرسخيس  املبسوط  انظر:  االعتكاف. 
منتهى  اإلنصاف )7/)58(. رشح  الكبري ))/547(.  الرشح  الدسوقي عىل  حاشية 

اإلرادات ))/)50-)50).
حاشية ابن عابدين ))/445).  (((

التاج واإلكليل ))/405(. الرشح الكبري للدردير ))/547).  (((
املجموع  يف  النووي  قال   .)506-505/6( املجموع   .)5(0/6( الكبري  احلاوي   (4(
مبنية داخل  أن تكون  إحداها:  أربعة أحوال:  »للمنارة  املحاميل:  نقاًل عن   )507/6(
يف  أهنا  إال  املسجد  خارج  تكون  أن  الثانية:  طاعة.  ألنه  فيها  األذان  فيستحب  املسجد 
رحبة املسجد فاحلكم فيها كاحلكم لو كانت يف املسجد ألن رحبة املسجد من املسجد 
ولو اعتكف فيها صح اعتكافه. الثالثة: أن تكون خارج املسجد وليست يف رحبته إال 
باملسجد  متصلة  فيها ألهنا  يؤذن  أن  فله  املسجد  إىل  باب  املسجد وهلا  ببناء  متصلة  أهنا 

ومن مجلته. والرابعة: أن تكون خارج املسجد غري متصلة به ففيها اخلالف السابق«.
اإلنصاف )7/)58(. رشح منتهى اإلرادات ))/)50-)50).  (5(
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فاألصل أنه ال يتبعه يف احلكم)))، وألهنا مل ُتبَن للصالة، بل للعالمة عىل مكان 
املسجد، أو ليكون صوت األذان فوقها أعىل وأظهر.

وكل حجرة وبناء يف أرض املسجد فاألصل دخوهلا يف حكمه، ويستدل 
لذلك باآليت:

فيها، وهي مكان حماط يف . ) وينامون  كانوا جيلسون  ة)))  فَّ الصُّ أهل  أن 
املسجد)))، وجزء منه)4).

ب هلا ِخباء يف املسجد، فكانت . ) أن امرأة قدمت املدينة فأسلمت، فرُضِ
جتلس فيه)5).

اإلنصاف )7/)58).  (((
فقراء  املدينة كان يسكنه  ة موضع مظلل يف مسجد  فَّ الصُّ أن  النهاية ))/7)(:  ذكر يف   (((
 .((6/(4( العروس  تاج  ويف   )(95/9( العرب  لسان  يف  نحوه  وجاء  املهاجرين. 
مادة )صفف(. ونقلوا عن الليث قوله إن الصفة من البنيان: ِشبُه البهِو الواسِع الطويِل 
مَك. وجاء أهنا بناء له حوائط ثالثة أو أربعة، وقد ال يكون هلا سقف. حاشية ابن  السَّ

عابدين ))/745).
  روى عبد الرزاق يف مصنفه عن رجل من أهل الصفة قال: دعاين رسول اهلل  (((
ورهط معي من أهل الصفة فتعشينا عنده، ثم قال: ))إن شئتم رقدتم هاهنا، وإن شئتم 
يف املسجد((، فقلنا: يف املسجد. قال: فكنا ننام يف املسجد. أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 
))/))4(، برقم )656)(، كتاب الصالة، باب الوضوء يف املسجد. وملا سئل سعيد بن 
املسيب عن النوم يف املسجد قال: »فأين كان أهل الصفة ينامون؟« ومل ير به بأسًا. أخرجه 
يف  الوضوء  باب  الصالة،  كتاب   ،)(648( برقم   ،)4((/(( مصنفه  يف  عبدالرزاق 
املسجد. وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ))/8)4(، برقم )))49(، كتاب الصلوات، 
باب يف النوم يف املسجد. وجاء نحوه عن سليامن بن يسار. أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

))/7)4(، برقم )))49(،، كتاب الصلوات، باب يف النوم يف املسجد.
ابن عابدين ))/)66(. الذخرية )))/47)(. املجموع ))/)7)(. كشاف  حاشية   (4(

القناع ))/68)).
أخرجه البخاري يف صحيحه ))/95(، برقم )9)4(، كتاب الصالة، باب نوم املرأة   (5(

يف املسجد. واخِلباء: خيمة من وبر أو صوف.
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أن املسجد يف اللغة: موضع السجود، وال خيتص ذلك بالبناء)))، وهو . )
كذلك يف الرشع فتسمى األرض مسجدًا؛ لقوله : ))وجعلت يل 
من  به  متصاًل  باملسجد  ُأحِلق  ما  فكل  وعليه  وطهورًا(()))،  مسجدا  األرض 

بناء وفضاء فله حكمه.

أن الواقف حني أوقف أرض املسجد أوقف الرحبة واملنارة ونحوها . 4
مع البناء، فاعتربها ضمن املسجد املوقوف، وقصد الواقف معترب فيام أوقف.

ويستثنى من ذلك ما بني بناًء دائاًم يف أرض املسجد لغري غرضه، كام لو 
منه)))؛  ُيَعدُّ  فال  للخادم  أو  املسجد  أو مسكنًا إلمام  احلاجة  لقضاء  بني حمل 

ألن الواقف مل ُيِرده من املسجد، وال هو داخل فيه حقيقًة أو عرفًا.

املطلب الثالث: تعريف تطبيقات اجلوال:

املسألة األوىل: تعريف التطبيقات:

يشء،  كل  غطاء  وهو  الَطَبق،  من  أصله  )َطبََّق(،  مصدر  لغًة:  التطبيق 
وَطَبُق كلِّ يشء: ما ساواه)4).

يدل  وهو  واحد،  صحيح  أصل  والقاف  والباء  »الطاء  فارس:  ابن  قال 
-إذا  احلق  َطبَّق  وقوهلم:  يغطيه...  حتى  مثله  عىل  مبسوط  يشء  وضع  عىل 

للدردير  الكبري  الرشح   .)747/(( عابدين  ابن  حاشية   .)((5/4( الرائق  البحر   (((
.((74/((
سبق خترجيه.  (((

العزيز  فتح   .)509/6( املجموع   .)(46/((( الذخرية   .)(9/(( الصنائع  بدائع   (((
اإلرادات  منتهى  رشح   .)(/(( للحجاوي  اإلقناع   .)404/7( الفروع   .)(44/4(

.(4(8/((
لسان العرب )0)/09)(. مادة )طبق(.  (4(
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له،  للحق مطابقًا  َوفقًا  أراده  ما  أصابه- من هذا، ومعناه: وافقه حتى صار 
ثم حُيمل عىل هذا«))).

ولعل تطبيقات األجهزة الذكية سميت بذلك؛ ألن مربجمها أراد أن يامثل 
املحادثَة  متاثل  املحادثات  فتطبيقات  الواقع،  يف  أمرًا  االلكرتوينُّ  الربنامُج 
الواقعيَة، وتطبيقات البحث يف الكتب متاثل البحَث يف املكتبات، وهكذا))).

ال: املسألة الثانية: تعريف اجلوَّ

َل(، مضعَّف من )جال( بمعنى:  ال لغًة: اسم فاعل من الفعل )َجوَّ اجلوَّ
اُل: الفرُس اللَّنُي الرأِس، الذي كلام حركته حترك معك، وامرؤ  طاف، واجلَوَّ

اف يف البالد))). اٌل: أي: َطوَّ جوَّ

قال ابن فارس: » اجليم والواو والالم أصل واحد، وهو الدوران«)4).

ال يف الوقت احلارض صار اساًم آللة صغرية تتخذ ملحادثة اآلخرين  واجلوَّ
والتواصل معهم تواصاًل صوتيًا ومرئيًا، وهي معروفة بام ال تتطلب رشحًا 

. مستفيضًا

اجلواالت  يف  املثبتة  الربامج  البحث:  هذا  يف  اجلوال  بتطبيقات  واملراد 
املتطورة.

مقاييس اللغة ))/)))(. مادة )َطَبَق(.  (((
الفعل  من  وأصلها   ،)application( اإلنجليزي  للمصطلح  ترمجة  )تطبيق(  مصطلح   (((
)apply( بمعنى: َطبَّق أو استعمل، وللكلمة استعامالت ختتلف بحسب السياق. انظر: 

قاموس أكسفورد )ص54).
الصحاح )4/)66)(. تاج العروس )8)/47)، )5)-54)(. مادة )َجَوَل(.  (((

مقاييس اللغة ))/495(. مادة )َجَوَل(.  (4(
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لطلب  املسجد  يف  الربامج  تلك  استعامل  حكم  يف  منحرص  فالبحث 
اخلدمات، وهي برامج متنوعة سيأيت بحث أحكامها بعد بحث حكم الرشاء 

يف املسجد.
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املبحث الثاين
إبرام العقود املالية يف املسجد

املطلب األول: البيع والرشاء يف املسجد:

املسألة األوىل: تعريف البيع والرشاء:

البيع لغًة: مصدر )باع(، وهو مبادلة مال بامل))).

ى(، بمعنى َمَلك اليشء وَأَخَذه بثمنه))). والرشاء لغًة: مصدر )رَشَ

ويأيت البيع بمعنى الرشاء، والعكس، فهام من األضداد))).

قال ابن فارس: »الشني والراء واحلرف املعتل أصول ثالثة: أحدها يدل 
قوهلم:  فاألول  مماثلًة...  وإعطاًء  أخذًا  أمرين  يف  االثنني  من  تعارض  عىل 
قالوا: رشيت:  بثمنه، وربام  إذا أخذته من صاحبه  اليشء واشرتيته،  رشيت 

ۡوهُ بَِثَمِۢن َبٖۡس﴾)4)«)5). إذا بعت. قال اهلل تعاىل: ﴿َوَشَ

وأما يف اصطالح الفقهاء فيختلف تعريف البيع بني املذاهب:

فعرفه احلنفية بأنه: مبادلة املال املتقوم باملال املتقوم متليكًا ومتلكًا)6).

الفروق اللغوية )ص)47(. املصباح املنري ))/69(. مادة )بيع(.  (((
ى(. الصحاح )6/)9))(. املحكم واملحيط األعظم )00/8)(. مادة )رَشَ  (((

هتذيب اللغة ))/50)(. لسان العرب )8/))(. مادة )بيع(. الصحاح )6/)9))).   (((
ى(. مادة )رَشَ

سورة يوسف. آية: 0).  (4(
ى(. ومل أذكر كالم ابن فارس يف البيع ألنه عرفه  مقاييس اللغة ))/495(. مادة )رَشَ  (5(
 (((7/(( اللغة  مقاييس  انظر:  فائدة.  مزيد  فيه  أجد  فلم  اليشء«،  بيع  »وهو  بقوله: 

مادة )بيع(.
االختيار لتعليل املختار ))/)(. البناية )8/)(. البحر الرائق )77/5)).  (6(
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وعرفه املالكية بأنه: عقد معاوضة عىل غري منافع وال متعة لذة))).

وعرفه الشافعية بأنه: مقابلة مال بامل أو نحوه متليكًا))).

بمثل  مباحة  منفعة  أو  الذمة  يف  ولو  مال  مبادلة  بأنه:  احلنابلة  وعرفه 
أحدمها عىل التأبيد غري ربًا وقرض))).

ومن  بيٌع،  السلعة  مالك  من  احلاصلة  واملبادلة  متقاربة،  تعريفات  وهي 
مالك الثمن رشاٌء.

وصيغة البيع والرشاء: إجياب وقبول:

فاإلجياب عند اجلمهور: ما صدر من امُلملِّك، وعند احلنفية: ما صدر من 
أحد العاقدين أوالً -سواء أكان من البائع أو من املشرتي-.

والقبول عند اجلمهور: ما صدر من املتملِّك، وعند احلنفية: ما صدر من 
أحد العاقدين ثانيًا)4).

وإذا كان املشرتي يف املسجد وكان البائع خارجه، فأبدى املشرتي رغبته 
يف الرشاء، وَتبِع ذلك قبول البائع، سواء أكان ذلك بالقول أو بالكتابة، فهل 

خمترص ابن عرفة )79/5(، ونقله كثري من املالكية عنه. انظر: رشح اخلريش عىل خليل   (((
)4/5(. الفواكه الدواين ))/)7( الرشح الكبري للدردير ))/)).

فتح العزيز )98/8(. روضة الطالبني ))/8))).  (((
اإلقناع ))/56(. منتهى اإلرادات ))/49)).  (((

خليل  عىل  اخلريش  رشح   .)((6/(( الرائق  البحر   .)((7/(( الصنائع  بدائع   (4(
 .(4/4( املبدع   .)(/(( املحتاج  مغني   .)7(/4( للدردير  الكبري  الرشح   .)7(/7(

كشاف القناع ))/46)(. وقول احلنفية أيرس وأضبط.
فإن صدر البيع من البائع أوالً، والقى ذلك قبول املشرتي، فام صدر عن املشرتي قبوٌل 
البائع، فام صدر  ابتدأ املشرتي طلب رشاء سلعة، فوافقه  عند احلنفية واجلمهور، وإن 

عن املشرتي إجياب عند احلنفية، وقبول متقدم عند اجلمهور.
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والرشاء  البيع  ويكون  طلبًا،  يكون  أو  رِشاًء؟  املشرتي  من  صدر  ما  يكون 
حصل خارج املسجد عند َقبول البائع؟

يسمى رشاًء -وإن  املشرتي  الصادر من  الفعل  أن  للباحث  يظهر  الذي 
ي طلبًا-؛ وذلك لآليت: ُسمِّ

األول: أن عقد البيع مكون من إجياب وقبول، فأحدمها صادر من البائع 
البيع،  أحد جزئي عقد  املشرتي  الصادر من  فالطلب  املشرتي،  واآلخر من 

وهو داخل يف أحكامه، وقد حصل يف املسجد.

كقوهلم:  طلبية،  صيغ  الفقهاء  يذكرها  التي  الرشاء  صيغ  من  أن  الثاين: 
ورشاء،  طلب  قوله  فإن  للبائع؛  ذلك  املشرتي  قال  فإذا  واشرتيُت)))،  بِعني 

بل إن قول املشرتي: اشرتيُت؛ دليل عىل أنه رشاء.

املشرتي)))،  البائع طلب  قبول  إنام حيصل عند  العقد  إن جملس  قيل  فإن 
والقبول حيصل يف حمل البائع، فالبيع تم هناك وليس يف املسجد.

فاجلواب من ثالثة أوجه:

أن البيع إذا تم كان الفعل الصادر من املشرتي رشاًء، والرشاء صادر . )
يستلزم  بيع  فكل  متالزمان،  والرشاء  البيع  أن  يوضحه:  املسجد.  يف  منه 
املسجد.  يف  فاجلواب:  املشرتي؟  من  الرشاء  صدر  أين  ُسِئل:  وإذا  رشاًء، 
تم  َقبِل  فإذا  البائع،  قبول  متوقٌف عىل  املشرتي رشاٌء  أن طلَب  األمر:  فغاية 

البيع للمشرتي بطلبه األول احلاصل يف املسجد.
 .(97/8( العزيز  فتح   .)(87/(( املجتهد  بداية   .)((7/5( عابدين  ابن  حاشية   (((

اإلقناع للحجاوي ))/57-56).
للغليقة  اإلسالمي  الفقه  يف  العقود  صيغ  الكتابة:  يف  العقد  جملس  حتديد  يف  انظر   (((

)ص6))-4))).
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أن الطلَب الصادر من املشرتي سبُب العقد ووسيلة إليه، وللوسائل . )
أحكام املقاصد.

يف . ) انشغاالً  فيه  بأن  ذلك  َعلَّل  كراهته  أو  البيع  حتريم  رأى  من  أن 
املسجد بام خيالف املقصود من بناء املسجد، وهذا حاصل يف الطلب، ويظهر 
هذا جليًا فيمن اختذ املسجد مكانًا للتجارة، لكنه ُيصدر طلباٍت من املسجد، 
ويكون القبول خارجه، كمن جلس يف املسجد يبيع األسهم ويشرتهيا، فإنه 
م طلبات للسوق، ويتم العقد خارج املسجد، وال يمكن القول بأن هذا  ُيقدِّ

مباح عند من حيرم البيع والرشاء يف املسجد.

املسجد  يف  والرشاء  البيع  حكم  يف  اآليت  اخلالف  أن  هذا:  من  فتحصل 
حصل  ولو  املسجد،  يف  منه  الرشاء  طلب  صدر  إذا  املشرتي  عىل  ينسحب 

قبول البائع خارجه))).

املسألة الثانية: حكم البيع والرشاء يف املسجد:

للبيع والرشاء يف املسجد أحوال، وسأقترص هنا عىل احلال املتعلقة بمحل 
البحث: وهي رشاء املاكث يف املسجد بضاعًة وما ُيلحق هبا، ويف حكم هذه 

احلال اختلفت املذاهب عىل قولني:
بتاريخ  الرابع  مؤمتره  دورة  يف   )5(( رقم  الدويل  اإلسالمي  الفقه  جممع  قرار  صدر   (((
مكانني  يف  ومها  واحد  وقت  يف  طرفني  بني  العقد  تم  إذا  بأنه  ))/0/8)4)هـ 
عىل  رصحيًا  القرار  نص  وقد  حارضين،  بني  تعاقدًا  يعترب  بينهام  العقد  فإن  متباعدين؛ 
يرى  وال  واحد  مكان  جيمعهام  ال  غائبني  بني  التعاقد  كان  إن  وأما  اهلاتفي،  االتصال 
إىل  اإلجياب  وصول  عند  يكون  العقد  فإن  كالمه؛  يسمع  وال  معاينًة  اآلخر  أحدمها 

املوجه إليه وقبوله، ونصوا يف ذلك عىل الكتابة والرسالة والسفارة ونحوها.
صارت  التي  اجلوال  تطبيقات  وجود  قبل  أي  سنة،  ثالثني  قبل  صادر  القرار  وهذا 
فسيجعل  اليوم  صدر  لو  القرار  أن  وأظن  اهلاتفي،  كاالتصال  مبارشة  املكاتبات  فيها 

تطبيقات اجلوال أقرب إىل االتصال اهلاتفي من املكاتبات والرسائل.
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القول األول: يكره الرشاء ويصح.

وهو مذهب احلنفية))) واملالكية))) والشافعية))) ورواية عند احلنابلة)4)، 
إال أن القائلني هبذا القول نصوا عىل أحوال جيوز فيها الرشاء وال ُيكره:

. ـ أما احلنفية)5( ، 

اهلداية ))/0))(. تبيني احلقائق ))/)5)(. درر احلكام ))/4))(. ورصح بعضهم   (((
»وُكره  )ص)5)(:  املختار  الدر  يف  احلصكفي  قال  كام  حتريم  كراهة  هنا  الكراهة  بأن 
-أي حترياًم؛ ألهنا حمل إطالقهم-«، ولذلك عرب بعضهم بقوله: »ال جيوز« كام يف جممع 
األهنر ))/57)(، لكن ذكر الطهطاوي يف حاشيته عىل مراقي الفالح )ص704( أن 
بالتحريم وقول  املعتكف قوالن: قول  البيع والرشاء ونحوها لغري  تعاطي  للحنفية يف 
املعارصين  الباحثني  وبعض  األخرى  املذاهب  فقهاء  بعض  ينقله  ما  ولعل  بالكراهة، 
عن احلنفية بأن قوهلم اجلواز إنام هو بسبب ذكر احلنفية املسألة يف أحكام املعتكف، وإال 

فهم يرصحون بالكراهة لغري املعتكف كام يف املراجع السابقة.
التمهيد )9/8))(. التوضيح خلليل )7/)6)(. التاج واإلكليل )9/7)6).  (((

وقال   .)(75/(( املجموع   .)597/(( للعمراين  البيان   .)49(/(( الكبري  احلاوي   (((
النووي يف املجموع )9/6)5(: »قال صاحب الشامل: فاملسألة عىل قولني: أصحهام: 
حتريم«.  ال  تنزيه  كراهة  »وهي   :)5(0/6( قال  ثم  املسجد«.  يف  والرشاء  البيع  يكره 
وأكد ذلك يف روضة الطالبني ))/96)( ووصف القول بالكراهة -إال حلاجة- بأنه 
تنزيه«،  ال  حتريم  كراهة  »هي   :)((8/(( املذهب  بحر  يف  الروياين  وقال  األظهر. 
وكالم النووي أقرب؛ ألن الروياين قيده بعد ذلك فقال ))/9))(: »فإن كان حمتاجًا 

إىل رشاء قوته أو لقريبه ال يكره... وإن كان كثريًا فرتكه أوىل«.
املغني )06/4)(، واختارها ابن قدامة. وذكر املرداوي يف اإلنصاف )8/7)6( أهنا   (4(
اختيار ابن تيمية، وقال: »وجزم يف الفصول واملستوعب بالكراهة، وجزم به يف الرشح 

واملغني وابن متيم واملجد ورشح ابن رزين«. وانظر: الفروع )95/5)).
اهلداية   .)((6/(( الصنائع  بدائع   .)(((/(( املبسوط  )ص65(.  القدوري  خمترص   (5(

))/0))(. االختيار ))/8))).
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إال  املسجد  يف  يكن  مل  إذا  الرشاء  جواز  عىل  فنصوا  واملالكية)1(:   ...
احلنفية  وقيده  خارجه)))،  وعرضها  السلع  تسليم  وكان  والقبول،  اإلجياب 

باملعتكف دون غريه.

ـ وأما الشافعية: فنصوا عىل أنه إن كان حمتاجًا إىل رشاء قوته وما ال بد 
له منه: مل يكره))).

ـ وأما احلنابلة -يف رواية الكراهة عندهم-: فذكروا جواز بيع املعتكف 
ورشائه يف املسجد ما ال بد له منه)4).

أو  ملعتكف  ذلك  كان  سواء  يصح)5)،  وال  الرشاء  حيرم  الثاين:  القول 
لغريه، أو كان قلياًل أو كثريًا، وسواء أحتاج إليه املشرتي أو مل حيتج إليه.

الذخرية )))/45)(. رشح خليل للخريش )7/)7(. وقال يف الرشح الكبري للدردير   (((
فيه  السلعة  أظهر  بأن  والرشاء  للبيع  حماًل  املسجد  جعل  إذا  الكراهة  »حمل   :)7(/4(

معرضًا هلا للبيع، وأما جمرد عقدمها فال يكره«.
للبقعة  املسجد دون إشغال  التسليم إن حصل يف  أن  الرائق ))/7))(  البحر  ذكر يف   (((
-كاألمور الصغرية- فال ُيكره، وأنه إن أحرض ما يشرتيه ليأكله فال يكره أيضًا، وأيده 

ابن عابدين يف حاشيته ))/449(؛ للحاجة إليه، وألنه يسري ال ُيشِغل.
البيان للعمراين ))/598(. املجموع )9/6)5(. وقال )0/6)5(: »قال املتويل: إذا   (((
اشتغل املعتكف بالبيع والرشاء، فإن كان حمتاجًا إليه لتحصيل قوته: مل يكره، وإن قصد 
به التجارة وطلب الزيادة فقد نص يف األم أنه ال بأس به، ونقل البويطي أنه يكره البيع 
والرشاء يف املسجد، فحصل يف املسألة قوالن: الصحيح كراهته«. وقريب منه ما ذكره 

يف احلاوي الكبري ))/)49( من أن قليل البيع والرشاء أخف من كثريه.
املغني ))/00)(. الفروع )95/5)(. قال يف اإلنصاف )8/7)6( -عن املعتِكف-:   (4(
منه،  بد  ال  ما  املسجد  يف  ويشرتي  يبيع  أن  جيوز  أنه  حيتمل  ما  أمحد  عن  حنبل  »ونقل 
كام جيوز خروجه له إذا مل يكن له من يأتيه به«، وفرس الزركيش يف رشحه عىل اخلرقي 

))/7)( تلك الرواية بأهنا يف رشاء املعتكف ما البد له منه خارج املسجد.
واملذهب  املسجد،  يف  والرشاء  البيع  صحة  يف  بالتحريم  القائلون  احلنابلة  اختلف   (5(
= البيع  صحة  يف  »قيل:   :)6(7/7( اإلنصاف  يف  املرداوي  قال  والبطالن.  التحريم 
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وهو مذهب احلنابلة))).

القول الثالث: جيوز الرشاء ويصح.

وهو مذهب الظاهرية)))، وقول عند الشافعية))).
مع  وجهان  صحتهام  يف  الكربى:  الرعاية  يف  قال  اآلداب.  يف  وأطلقهام  وجهان،   =
التحريم. قلت: قاعدة املذهب تقتيض عدم الصحة«، وقال ابن هبرية يف اختالف األئمة 
العلامء ))/48)(: »واختلفوا يف البيع والرشاء يف املسجد: فمنع صحته وجوازه أمحد، 
وقال أبو حنيفة: البيع جائز، ويكره إحضار السلع يف املسجد وقت البيع، وينفذ البيع 

مع ذلك، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة«.
القناع  كشاف   .)6(7-6(6/7( اإلنصاف   .)77/(( املبدع   .)(94/5( الفروع   (((
))/66)(. مطالب أويل النهى ))/55)-56)(. واختاره الشوكاين يف نيل األوطار 
فيه بغري  ُيشتغل   يشدد يف صيانة املسجد عن أن  ))/85)(. وكان اإلمام أمحد 
قال:  املسجد  يف  خييط  الرجل  عن  أيب  سألت  عبداهلل:  »قال  الفروع:  يف  قال  اهلل.  ذكر 
اهلل  لذكر  املساجد  بنيت  إنام  مبيتًا،  وال  مقياًل  وال  معاشًا  املسجد  يتخذ  أن  له  ينبغي  ال 
فعليه  لباس ونحوها  أو  أراد رشاء طعام  إن  املعتكف  أن  والصالة«. ومذهب احلنابلة 

أن يشرتيه خارج املسجد. انظر: املراجع السابقة.
املحىل ))/69)).  (((

املعتكف:  عن  قال  حيث   )((5/(( األم  يف  الشافعي  عبارة  ظاهر  باجلواز  القول   (((
يكن  مل  ما  أحب  بام  ويتحدث  العلامء  وجيالس  وخييط  ويبيع  يشرتي  أن  بأس  »وال 
يف  النووي  وقال  الكراهة،  إىل   )49(/(( الكبري  احلاوي  يف  املاوردي  ورصفها  إثاًم«. 
أنه ال  أراد  به،  بأس  الشافعي: ال  املحاميل: »وقول  ابن  نقاًل عن  املجموع )0/6)5( 
للمعتكف وغريه«.  فهو مكروه  املسجد  فأما  منه ألجله،  يمنع  يؤثر يف االعتكاف وال 
كراهة  املذهب:  »لكن  قال:  ثم   .)440/6( النبيه  كفاية  يف  الرفعة  ابن  نحوه  ونقل 
النووي  وضعف  حلاجة«.  إال  وغريه  للمعتكف  قل-  -وإن  املسجد  يف  والرشاء  البيع 
يكره  ال  أنه  ضعيف  قول  »وللشافعي   :)(75/(( املجموع  يف  فقال  باجلواز  القول 
البيع والرشاء، وسأذكر املسألة مبسوطة يف آخر كتاب االعتكاف«. ثم ملا رشح كتاب 
 :(5(7/6( فقال  منه،  اإلكثار  عىل  الكراهة  وقرص  باجلواز،  القول  قرر  االعتكاف 
»جيوز أن يأمر باألمر اخلفيف يف ماله وصنعته ويبيع ويبايع ولكنه ال يكثر منه... فإن 
أكثر من ذلك ُكِره ألجل املسجد«، ثم نقل النووي )6/))5( عن الرسخيس الشافعي 
= حال،  يف  قول  كل  جعل  من  ومنهم  قوالن،  املسألة  يف  جعل  من  الشافعية  من  أن 
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األدلة واملناقشة:

استدل أصحاب القول األول -القائلني بالكراهة- بأدلة، منها:

فِيَها  َوُيۡذَكَر  تُۡرَفَع  ن 
َ
أ  ُ ٱللَّ ذَِن 

َ
أ ُبُيوٍت  الدليل األول: قوله تعاىل: ﴿ِف 

ٱۡسُمُهۥ يَُسّبُِح َلُۥ فِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱٓأۡلَصاِل 36﴾)))، فُتنزه املساجد عام عدا ذكر 
اهلل، ومن ذلك البيع والرشاء))).

ويناقش: بأن العربة باألعم الغالب، ووجود يشء يسري من غري ذكر اهلل 
وينام  املسجد)))،  يف  يتحدثون  الصحابة  كان  ولذلك  به،  خيل  ال  املسجد  يف 
بيع يسري دون رفع  فإذا وجد  فيه)4)، ومل خيل ذلك بحرمة املسجد،  أحدهم 

صوت أو تشويش مل يكن ذلك حمرمًا وال مكروهًا.

الشافعية  أن اختالف  نادرًا مل يكره، وإن اختذ عادة منع منه. ويظهر  البيع  اتفق  فإن   =
 .(((9/(( املذهب  بحر  وانظر:  بأس«،  »ال  بقوله:  الشافعي  نص  بسبب  ذلك  يف 

التهذيب للبغوي ))/9))).
سورة النور. آية: 6).  (((

الذخرية )))/45)(. التاج واإلكليل )9/7)6).  (((
أزواجه  وحضور  فيه  اعتكافه  يف    النبي  عن  املسجد  يف  احلديث  ثبت   (((
 ،)(0(8( برقم   ،)50/(( صحيحه  يف  البخاري  أخرجه  إياهم،  وحمادثته  عنده 
صحيحه  يف  مسلم  وأخرجه  اعتكافه.  يف  زوجها  املرأة  زيارة  باب  االعتكاف،  كتاب 
خاليًا  رئي  ملن  يستحب  أنه  بيان  باب  السالم،  كتاب   ،)((75( برقم   ،)(7((/4(
كان  وقد  به،  السوء  ليدفع ظن  فالنة  يقول هذه  أن  له  حمرمًا  أو  وكانت زوجته  بامرأة 
الصحابة جيلسون مع النبي يف املسجد فيتحدثون يف أمور اجلاهلية فيضحكون ويتبسم 
النبي ، أخرجه مسلم يف صحيحه ))/)46(، برقم )670(، كتاب املساجد 

ومواضع الصالة، باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح، وفضل املساجد.
يف  البخاري  فأخرجه  عيل  حديث  أما   ، عمر  وابن  عيل  ذلك:  عنه  ثبت  ممن   (4(
املسجد.  يف  الرجال  نوم  باب  الصالة،  كتاب   ،)44(( برقم   ،)96/(( صحيحه 
الصحابة،  فضائل  كتاب   ،)(409( برقم   ،)(874/4( صحيحه  يف  مسلم  وأخرجه 
باب من فضائل عيل بن أيب طالب ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري  =
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النبي  أن    األسقع  بن  واثلة  عن  روي  ما  الثاين:  الدليل 
 قال: ))جنبوا مساجدكم صبياَنكم وجمانينَكم ورشاَركم وَبيَعكم 
واختذوا  سيوفِكم،  وسلَّ  حدوِدكم  وإقامَة  أصواتِكم  ورفَع  وخصوماتِكم 

عىل أبواهبا املطاهر، ومجروها يف اجلَُمع(())).

ويناقش: بأنه حديث ال يثبت.

قال:    اهلل  رسول  أن    هريرة  أيب  عن  الثالث:  الدليل 
يبتاع يف املسجد، فقولوا: ال أربح اهلل جتارتك، وإذا  يبيع أو  ))إذا رأيتم من 

رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: ال رد اهلل عليك(())).

= يف صحيحه ))/96(، برقم )440(، كتاب الصالة، باب نوم الرجال يف املسجد. 
الصحابة  فضائل  كتاب   ،)(479( برقم   ،)(9(7/4( صحيحه  يف  مسلم  وأخرجه 
، باب من فضائل عبد اهلل بن عمر . وملا سئل سعيد بن املسيب عن النوم 
يف املسجد قال: »فأين كان أهل الصفة ينامون؟« ومل ير به بأسًا. أخرجه عبد الرزاق يف 

مصنفه ))/))4(، برقم )648)(، كتاب الصالة، باب الوضوء يف املسجد.
أخرجه ابن ماجه يف سننه ))/)48(، برقم )750(، أبواب املساجد واجلامعات، باب   (((
ما يكره يف املساجد. وقال شعيب األرنؤوط يف حتقيقه لسنن ابن ماجه ))/)48(: » 
وأخرجه  تصح.  ال  مجيعًا:  عنها  وقال  للحديث  طرقًا  ذكر  ثم  جدًا«،  ضعيف  إسناده 
البيهقي يف سننه )0)/77)( من طريق آخر عن واثلة بن األسقع  ويف إسناده 
وقيل:  احلديث.  منكر  شامي  هذا  كثري  بن  »العالء  البيهقي:  فيه  قال  كثري،  بن  العالء 
وقال  بصحيح«.  وليس  مرفوعًا،    معاذ  عن  العالء  بن  حييى  عن  مكحول  عن 
يصح،  ال  حديث  إنه  اجلوزي:  ابن  »قال   :)457/4( احلبري  التلخيص  يف  حجر  ابن 
وله  حديثه،  من  أصل  له  ليس  وقال:   ، مسعود  ابن  حديث  من  البزار  ورواه 

طريق أخرى عن أيب هريرة  واهية«.
النهي عن  البيوع، باب  أخرجه الرتمذي يف سننه ))/)60(، برقم )))))(، أبواب   (((
البيع يف املسجد. وقال: »حديث أيب هريرة  حديث حسن غريب، والعمل عىل 
هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والرشاء يف املسجد«. وصححه األلباين يف إرواء 

الغليل )4/5))).
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ونوقش: بأن اجلزء الثاين من احلديث اخلاص بالضالة ثابت مرفوعًا -كام 
سيأيت-، أما اجلزء األول -حمل الشاهد- اخلاص بالبيع يف املسجد فال يصح 
مرفوعًا، بل رواه عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن ُخَصيفة قال: سمعت 
حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان يقول: كان يقال: »إذا نشد الناشد الضالة يف 
املسجد قال: ال ردها اهلل عليك، فإذا اشرتى أو باع يف املسجد قيل: ال أربح 
اهلل جتارتك«)))، قال الدارقطني: وهو الصواب)))، فال يصح االستدالل به.

))فقولوا: ال أربح اهلل  كام يناقش: بأن احلديث خاص بالتجارة؛ لقوله: 
جتارتك((، فال تشمل من يشرتي البضائع يف املسجد حلاجته.

  أن رسول اهلل«  الدليل الرابع: عن عبداهلل بن عمرو
هنى عن الرشاء والبيع يف املسجد، وأن ُتنَشد فيه ضالٌة، وأن ُينَشد فيه شعٌر، 

وهنى عن التحلق قبل الصالة يوم اجلمعة«))).

جده،  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  طريق  من  احلديث  بأن  ونوقش: 
وإنام ينقل شعيب يف ذلك عن صحيفته، فحديثه هبذا الطريق ُمتكلَّم فيه)4).

أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ))/)44(، برقم )5)7)(، كتاب الصالة، باب البيع   (((
والقضاء يف املسجد.

علل الدارقطني )0)/65).  (((
التحلق  باب  اجلمعة،  أبواب   ،)(079( برقم   ،)(8(/(( سننه  يف  داود  أبو  أخرجه   (((
الصالة،  أبواب   ،)(((( برقم   ،)4(4/(( سننه  يف  الرتمذي  وأخرجه  اجلمعة.  يوم 
وأخرجه  املسجد.  يف  والشعر  الضالة  وإنشاد  والرشاء  البيع  كراهية  يف  جاء  ما  باب 
النسائي بنحوه يف سننه ))/47(، برقم )4)7(، كتاب املساجد، باب النهي عن البيع 
والرشاء يف املسجد وعن التحلق قبل صالة اجلمعة. وأخرجه ابن ماجه بنحوه يف سننه 
))/47)(، برقم )749(، كتاب املساجد واجلامعات، باب ما يكره يف املساجد. وقال 

الرتمذي ))/5)4(: »حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص  حديث حسن«.
املحىل باآلثار ))/69)).  (4(
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وأجيب: بثبوت سامع شعيب عن جده عبداهلل بن عمرو ، ذكره 
الرتمذي عن البخاري)))، وقال: »وأما أكثر أهل احلديث فيحتجون بحديث 

عمرو بن شعيب ويثبتونه، منهم: أمحد وإسحاق وغريمها«))).

 : قال: قال رسول اهلل  الدليل اخلامس: عن أيب هريرة
فإن  عليك؛  اهلل  ردها  ال  فليقل  املسجد  يف  ضالة  ينشد  رجاًل  سمع  ))من 

املساجد مل تبن هلذا(())).

فقال:  املسجد  يف  نشد  رجاًل  أن    بريدة  عن  السادس:  الدليل 
بنيت  إنام  ))ال وجدت،   : النبي  فقال  إىل اجلمل األمحر،  من دعا 

املساجد ملا بنيت له(()4).

الضالة  ينشد  من  منع    النبي  أن  احلديثني:  من  الداللة  وجه 
يف املسجد، وأمر بمنعه؛ ألنه عمل خيالف املقصود من املساجد، فإهنا بنيت 
البيع، فإن فيه رفعًا للصوت يف املسجد بام  لذكر اهلل والصالة، فيقاس عليه 

خيالف املقصود منه)5).

ورفعًا  مناداة  يتضمن  الذي  البيع  عن  النهي  ذلك  مقتىض  بأن  ويناقش: 
بالصوت، أما عقد البيع جمردًا عن ذلك فال يصح قياسه عىل إنشاد الضالة.

سنن الرتمذي ))/5)4).  (((
سنن الرتمذي ))/6)).  (((

أخرجه مسلم يف صحيحه ))/97)(، برقم )568(، كتاب املساجد ومواضع الصالة،   (((
باب النهي عن نشد الضالة يف املسجد وما يقوله من سمع الناشد.

أخرجه مسلم يف صحيحه ))/97)(، برقم )569(، كتاب املساجد ومواضع الصالة،   (4(
باب النهي عن نشد الضالة يف املسجد وما يقوله من سمع الناشد.

التهذيب للبغوي ))/9))(. املغني )06/4)).  (5(
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الكراهة  إىل  التحريم  عن  األحاديث  هذه  يف  النهي  رصفوا  إنام  ولعلهم 
ألمور:

.(((
 األول: ورود إباحة البيع والرشاء عن بعض الصحابة كعيل

ال  وأنه  املسجد،  يف  تم  إذا  البيع  صحة  عىل  اإلمجاع  من  ورد  ما  الثاين: 
ينقض))).

ونوقش: بأن اإلمجاع عىل صحة العقد وعدم جواز النقض ال منافاة بينه 
إىل  للنهي  صارفًا  جعله  يصح  فال  ويصح،  البيع  حيرم  فقد  التحريم،  وبني 

الكراهة))).

الثالث: أن األدلة التي تضمنت النهي عن البيع والرشاء تضمنت النهي 
التنزيه  النهي عام قارنه عىل  فيه، فيحمل  الشعر، وقد صح اإلذن  إنشاد  عن 

ال التحريم)4).

واستدل احلنفية واملالكية عىل انتفاء الكراهة عن البيع والرشاء إذا اقترص 
عىل اإلجياب والقبول دون نقل السلع وعرضها يف املسجد: بأن األصل أن 
 يتحدث  النبي  املباح، وقد كان  الكالم  البيع والرشاء من جنس 
يف املسجد)5)، كام أن األصل حل البيع، واملنع من البيع والرشاء يف املسجد 

سننه  يف  الرتمذي  وقال  قليل،  بعد  هبرية  بن  جعدة  مع    عيل  حديث  سيأيت   (((
))/6)4(: »وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعني: رخصة يف البيع والرشاء يف 

املسجد«.
أن ما عقد  العلامء  البخاري ))/05)(: »وقد أمجع  ابن بطال يف رشحه لصحيح  قال   (((
من البيع يف املسجد أنه ال جيوز نقضه، إال أن املسجد ينبغي أن جينب مجيع أمور الدنيا«.

نيل األوطار ))/85)).  (((
املعامالت املالية للدبيان )76/5)).  (4(

املبسوط ))/)))-)))).  (5(
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حيصل  وذاك  واللغط،  لالجتار  مكان  يصري  ال  حتى  حلرمته  صيانًة  هو  إنام 
بالعرض وتقليب املبيع، ال بمجرد العقد))).

كام استدل احلنفية عىل اشرتاط أن يكون عرض السلع وتسليمها خارج 
هلل  خالصة  وصارت  العباد  حقوق  عن  حتررت  املسجد  بقعة  بأن  املسجد: 
فلم  السلعة  حيرض  مل  إذا  ما  بخالف  والتجارة،  بالبيع  شغلها  فيكره  تعاىل 

يشغل البقعة)))، ومل ُيَصيِّر املسجد متجرًا))).

اإلجياب  وهو  والرشاء،  البيع  عن  بالنهي  جاءت  األدلة  بأن  ونوقش: 
والقبول، فيشمل كل عقد بيع سواء أكانت السلعة حارضة أم غائبة)4).

واستدل الشافعية عىل جوازه يف القليل الذي حيتاج إليه دون الكثري بأن 
َكُثر  فإذا  الكالم،  كبقية  املسجد  يف  فيجوز  مباح،  كالم  أنه  البيع  يف  األصل 

أخل باملقصود من املسجد)5).

ومل أجد ما استدل احلنابلة عىل جواز أن يشرتي املعتكف ما ال بد له منه، 
ويمكن أن يستدل هلم: بأن الكراهة تزول عند احلاجة، فإذا احتاج املعتكف 
أن يشرتي يف املسجد أمرًا حيتاجه -كطعام أو لباس- زالت الكراهة لذلك.

عن  املبسوط  »ويف  وقال:   ،)(((/(( للباجي  املنتقى   .)((7/(( الصنائع  بدائع   (((
مالك: ال أحب ألحد أن يظهر سلعة يف املسجد للبيع، فأما أن يساوم رجاًل بثوب عليه 

أو سلعة تقدمت رؤيته هلا ومعرفته هبا، فيواجبه البيع فيها، فال بأس به«.
ابن  وقرر   .)449/(( عابدين  ابن  حاشية   .)((0/(( اهلداية   .)(((/(( املبسوط   (((
طعامًا  أحرض  أو  البقعة  يشغل  ال  ما  أحرض  لو  أنه   )((7/(( الرائق  البحر  يف  نجيم 

ليأكله فال يكره. ومال إليه ابن عابدين يف حاشيته ))/449).
بدائع الصنائع ))/7))(. البناية )0/4))).  (((

املعامالت املالية للدبيان )76/5)).  (4(
بحر املذهب ))/8))(. البيان للعمراين ))/598).  (5(
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القول  هبا أصحاب  استدل  التي  باألدلة  الثاين  القول  واستدل أصحاب 
 ، األول - القائلني بالكراهة- كحديث أيب هريرة وابن عمرو وبريدة

فكلها دلت عىل النهي عن البيع والرشاء، واألصل يف النهي التحريم))).
عىل  محلها  كان  فإذا  األول،  القول  أدلة  به  نوقشت  بام  مناقشتها  ويمكن 

الكراهة حمل مناقشة، فحملها عىل التحريم من باب أوىل.
 ُ ٱللَّ َحلَّ 

َ
﴿َوأ تعاىل:  قوله  بعموم  الثالث:  القول  أصحاب  واستدل 

ٱۡلَۡيَع﴾، ومل يأت هني عن البيع والرشاء يف املسجد إال من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده، وإنام ينقل يف ذلك عن صحيفته ال عن رواية))).

كام    عمرو  بن  عبداهلل  جده  من  شعيب  سامع  بصحة  ويناقش: 
أثبت ذلك البخاري وغريه من األئمة))).

الرتجيح:
اخلالف  وإنام  تتامثل،  تكاد  والثاين  األول  القول  أدلة  أن  سبق  مما  يتبني 
بينهم يف محلها عىل الكراهة أو عىل التحريم، وكلها حمل مناقشة، وال يثبت 

منها دليل صحيح رصيح يف حمل اخلالف:
أما حديث: ))إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا: ال أربح . )

اهلل جتارتك(( فال يصح مرفوعًا -كام سبق-.
رجاًل . ) سمع  فيمن    هريرة  أيب  وحديث  بريدة  حديث  وأما 

احلاصل  واللغط  بالبيع  الصوت  رفع  عىل  فُتحمل  املسجد:  يف  ضالًة  ينشد 

نيل   .)(56/(( النهى  أويل  مطالب   .)(66/(( القناع  كشاف   .)(94/5( الفروع   (((
األوطار ))/85)).

املحىل باآلثار ))/69)).  (((
سبق بيانه عند مناقشة األدلة.  (((
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بعرض السلع واملناداة عليها يف املسجد، وال يصح قياس البيع إذا خال من 
الرفع واللغط عىل إنشاد الضالة.

وإنشاد . ) البيع  بني  فجمع    عمرو  بن  اهلل  عبد  حديث  وأما 
املسجد،  بحرمة  املخل  الصوت  رفع  بينها  واجلامع  الشعر،  وإنشاد  الضالة 
أمام  وحصوله  املسجد  يف  الشعر  إنشاد  بإباحة  النصوص  جاءت  ولذلك 
بحرمة  إخالل  من  حيصل  ملا  عنها  النهي  أن  عىل  فدل   ،(((

 النبي 
  هريرة  أيب  وحديث  بريدة  حديث  ويؤيده  منه،  واملقصود  املسجد 
السابقني، كام يؤيد ذلك ورود عدد من النصوص يف النهي عن رفع الصوت 

يف املسجد، ومنها:

 : اهلل  رسول  قال  قال:    مسعود  بن  اهلل  عبد  عن  ـ 
وإياكم  -ثالثًا-،  يلوهنم  الذين  ثم  والنهى،  األحالم  أولو  منكم  ))لَِيِلنِي 

َوَهْيَشاِت األسواق(())).

فضائل  كتاب   ،)(485( برقم   ،)(9((/4( صحيحه  يف  مسلم  أخرجه  ما  منها   (((
 : ولفظه: عن أيب هريرة ، باب فضائل حسان بن ثابت ، الصحابة
»أن عمر مر بحسان  وهو ينشد الشعر يف املسجد، فلحظ إليه، فقال: قد كنت 
أنشد وفيه من هو خري منك. ثم التفت إىل أيب هريرة فقال: أنشدك اهلل: أسمعت رسول 

اهلل  يقول: ))أجب عني، اللهم أيده بروح القدس((؟ قال: اللهم نعم«.
تسوية  باب  الصالة،  كتاب   ،)4((( برقم   ،)(((/(( صحيحه  يف  مسلم  أخرجه   (((
امُلْعِلم ))/46)-47)(: »األحالم  إكامل  القايض عياض يف  قال  الصفوف وإقامتها. 
الرذائل، وكذلك  ينهى صاحبه عن  هُنَْية؛ ألنه  العقول، واحدها  بمعنى، وهى  والنهى 
صحيح  عىل  رشحه  يف  النووي  وقال  البعري«.  عقال  من  مأخوذة  عنها،  َتعِقله  العقول 
واملنازعة  اختالطها  أي:  األسواق((:...  وهيشات  »))وإياكم   :)(56/4( مسلم 

واخلصومات وارتفاع األصوات واللغط والفتن التي فيها«.
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فحصبني  املسجد  يف  قائاًم  »كنت  قال:    يزيد  بن  السائب  وعن  ـ 
هبذين،  فأتني  اذهب  فقال:   ، اخلطاب  بن  عمر  فإذا  فنظرت  رجل، 
فجئته هبام، قال: من أنتام -أو: من أين أنتام؟- قاال: من أهل الطائف، قال: 
اهلل  رسول  مسجد  يف  أصواتكام  ترفعان  ألوجعتكام،  البلد  أهل  من  كنتام  لو 

.(((»!

إذا تقرر هذا؛ فإن للبيع والرشاء يف املسجد أحواالً:

احلال األوىل: أن يكون البيع أو الرشاء يف املسجد من حمتاج له، ومل يكن 
ذلك عادًة وال عىل وجه التجارة، فاألقرب أن ذلك جائز؛ ألنه ال خيل هبيئة 

املسجد وال يشغل عن املقصود منه.

أو  الطعام  لرشاء  التجارية  باملحالت  املعتكف  اتصال  أمثلتها:  ومن 
اللباس أو الدواء الذي حيتاجه يف معتكفه.

احلال الثانية: أن يكون البيع أو الرشاء يف املسجد من غري حمتاج له، لكن 
أن ذلك  فاألقرب  املسجد،  بالسلع وعرضها يف  مناداة  أو  دون رفع صوت 
ذلك  يف  وليس  منه،  املقصود  بغري  للمسجد  احلارض  يشغل  لكونه  مكروه؛ 

حاجة.

يثبت  ومل  ورشوطه،  بأركانه  تم  ألنه  صحيح؛  احلالني  هذين  يف  والعقد 
وجود مفسد له، وكراهة البيع والرشاء يف املسجد ال توجب الفساد، كالغش 
عنها)))،  منهيًا  كوهنا  مع  صحيح  البيع  فإن  والترصية،  والتدليس  البيع  يف 
رفع  باب  الصالة،  كتاب   ،)470( برقم   ،)(0(/(( صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((
فحصبني...  »قوله:   :)(05/(( الباري  فتح  يف  حجر  ابن  قال  املساجد.  يف  الصوت 

هو الرمي باحلصباء... وهي احلجارة«.
املغني )06/4)).  (((
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من  عقد  ما  أن  العلامء  أمجع  »وقد  فقال:  ذلك  عىل  اإلمجاع  بطال  ابن  ونقل 
البيع يف املسجد أنه ال جيوز نقضه، إال أن املسجد ينبغي أن جينب مجيع أمور 

الدنيا«))).

احلال الثالثة: أن يكون البيع أو الرشاء يف املسجد بعرض السلعة واملناداة 
فاألقرب  املسجد،  بحرمة  وخيل  اللغط  جيلب  مما  ونحوها  واملامكسة  عليها 
إنشاد  وعن  املسجد،  يف  الصوت  رفع  عن  النهي  من  ورد  ملا  ذلك؛  حتريم 

الضالة فيه))).

التجارة،  وجه  عىل  املسجد  يف  الرشاء  أو  البيع  يكون  أن  الرابعة:  احلال 
فالتجارة حمرمة يف املسجد؛ ألهنا ختل باملقصود منه، وهو العبادة والِذكر))).

املطلب الثاين: إبرام العقود املالية األخرى يف املسجد:

يلحق بالبيع والرشاء يف املسجد بقيُة عقود املعاوضات، كاإلجارة -ألهنا 
بيع منافع-، والرصف والسلم واالستصناع ونحوها)4).

وأما عقود التربعات فتجوز)5)؛ ويدل لذلك:

رشح صحيح البخاري البن بطال ))/05))  (((
الرتجيح هبذا التفصيل قريب من قول احلنفية واملالكية.  (((

املبسوط للرسخيس ))/)))(. البناية )4/)))(. الفواكه الدواين ))/)))(. بحر   (((
املذهب ))/8))(. املجموع للنووي )9/6)5(. الفروع )94/5)(. رشح الزركيش 

.((7-(6/((
خليل  عىل  اخلريش  رشح   .)(45/((( الذخرية   .)66(/(( عابدين  ابن  حاشية   (4(
 .(6(8/7( اإلنصاف   .)(75/(( املهذب  رشح  املجموع   .)7(/7(  ،)78/5(

كشاف القناع ))/66)).
حاشية ابن عابدين ))/)66).  (5(
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الدليل األول: ما جاء عن جرير بن عبد اهلل البجيل  قال: يف الفقراء 
  : »فصىل  قال جرير   . النبي  قدموا عىل  الذي 
من  ثوبه،  من  درمهه،  من  ديناره،  من  رجل  تصدق   ...(( فقال:  خطب  ثم 
صاع بره، من صاع متره(( حتى قال: ))ولو بشق مترة(( قال: فجاء رجل من 
ة كادت كفه تعِجز عنها، بل قد عَجزت، قال: ثم تتابع الناس،  األنصار برُصَّ
  حتى رأيت كومني من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول اهلل

يتهلل...« احلديث))).
 دعا إىل الصدقة يف املسجد، ومجعها  النبي  أن  الداللة:  وجه 

يف املسجد، وهي من عقود التربعات.
الدليل الثاين: عن أنس بن مالك  قال: »أيت النبي  بامل 
اهلل  به رسول  أكثر مال أيت  ))انثروه يف املسجد(( وكان  فقال:  البحرين،  من 
فلام  إليه،  يلتفت  الصالة ومل  إىل    اهلل  ، فخرج رسول 

قىض الصالة جاء فجلس إليه، فام كان يرى أحدًا إال أعطاه...«))).
 قسم مال الفيء يف املسجد، والفيء  وجه الداللة: أن النبي 

وقسمته من التربعات))).
الدليل الثالث: أن األصل يف األشياء اإلباحة، وعقود التربعات ليست 

بيعًا ورشاًء وليست يف معناها، فتبقى عىل األصل.

أخرجه مسلم يف صحيحه ))/704(، برقم )7)0)(، كتاب الزكاة، باب احلث عىل   (((
الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة.

القسمة،  باب  الصالة،  برقم )))4(، كتاب  البخاري يف صحيحه ))/)9(،  أخرجه   (((
وتعليق القنو يف املسجد.

قال ابن بطال يف رشحه لصحيح البخاري ))/)7(: »قال املهلب: فيه وضع ما الناس   (((
مشرتكون فيه من صدقة أو غريها يف املسجد«.
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لألدلة  املسجد)))؛  يف  واقتضاؤها  املداينات  عقود  إجراء  أيضًا  وجيوز 
اآلتية:

حدرد  أيب  ابن  تقاىض  أنه  مالك  بن  كعب  عن  جاء  ما  األول:  الدليل 
 دينا ًكان له عليه يف املسجد، فارتفعت أصواهتام حتى سمعها رسول 
اهلل  وهو يف بيته، فخرج إليهام حتى كشف سجف حجرته، فنادى: 
وأومأ  هذا((  دينك  من  ))ضع  قال:  اهلل.  يا رسول  لبيك  فقال:  ))يا كعب(( 

إليه -أي الشطر-، قال: لقد فعلت يا رسول اهلل، قال: ))قم فاقضه(())).

الدليل الثاين: أن األصل اإلباحة، وقضاء الديون واستقضاؤها ال يدخل 
يف أدلة النهي عن البيع والرشاء))).

الثالث: أن قضاَء الديون واستقضاَءها أمر معروف، وال يشوبه  الدليل 
ما يشوب البيع من املراجعة بني الطرفني)4).

البخاري  صحيح  رشح  انظر:  نصًا.  فيها  املذاهب  لبقية  أجد  ومل  املالكية،  عليها  نص   (((
البن بطال ))/06)(. خمترص ابن عرفة ))/58)(. التاج واإلكليل )6/7)6).

التقايض  باب  الصالة،  برقم )457(، كتاب  البخاري يف صحيحه ))/99(،  أخرجه   (((
واملالزمة يف املسجد، وأخرجه مسلم يف صحيحه ))/)9))(، برقم )558)(، كتاب 

املساقاة، باب استحباب الوضع من الدين.
ق بينه وبني  قال ابن رجب يف رشحه لصحيح البخاري ))/48)(: »ومن كره البيع، َفرَّ  (((
املسجد كالسوق  فيه، وذلك جيعل  املال  لتحصيل  ابتداء  املسجد  البيع يف  بأن  التقايض 
يسار  بن  عطاء  قال  وهلذا  لذلك،  تبن  مل  واملساجد  األموال،  واكتساب  للتجارة  املعد 
تقايض  أما  اآلخرة.  فهذا سوق  الدنيا،  بسوق  املسجد: عليك  يبيع يف  رأوه  ملن  وغريه 
الدين، فهو حفظ مال له، وقد ال يتمكن من مطالبته إال يف املسجد، فهو يف معنى حفظ 

ماله من الذهاب، ويف معنى التحاكم إىل احلاكم يف املسجد، كام سبق ذكره«.
خمترص ابن عرفة ))/58)(. منح اجلليل )87/8).  (4(
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الثالث املبحث 
حكم طلب اخلدمات يف املسجد بواسطة تطبيقات 

اجلوال
التجارية  املحالت  من  اخلدمات  لطلب  املخصصة  التطبيقات  ختتلف 

ونحوها، ويمكن حرص أهم صورها يف املطالب اآلتية:

لطلب اخلدمة  التجارية  املحالت  تُِعدها  التي  التطبيقات  األول:  املطلب 
منها مبارشة:

املسألة األوىل: صورهتا:
من  جواله-  يف  تنزيله  -بعد  الفرَد  ن  ُيَمكِّ التجاري،  املحل  ُيِعده  تطبيق 

طلب اخلدمة من املحل مبارشة، وهلا صورتان:
وُيبلغ . ) املراَدة،  البضاعة  الفرد  خيتار  وفيها  البضائع:  رشاء  تطبيقات 

املحَل بطلبه عرب التطبيق، فيتوىل جتهيَزه له ثم إيصاله إليه، وقد يدفع الثمن 
عاجاًل أو عند تسليم الطلب.

طلب  وتطبيقات  املطاعم،  من  الطعام  طلب  تطبيقات  أمثلتها:  ومن 
املالبس من أسواقها، وتطبيقات طلب املعدات واآلالت من متاجرها.

املنشأة . ) من  الفرد  يطلب  وفيها  اخلدمات:  يف  االشرتاك  تطبيقات 
تقدمها  التي  أعامهلا  من  االستفادة  له  تتيح  أو  عماًل،  له  تقدم  أن  التجارية 

لآلخرين.
ومن أمثلتها: تطبيقات االشرتاك يف اخلدمات اهلاتفية، وتطبيقات رشاء 
املنزلية كاحلضور  اخلدمات  وتطبيقات طلب  الطريان،  التذاكر من رشكات 
برامج اجلوال،  فيها أيضًا: االشرتاك يف  ويدخل  السيارة،  أو  املنزل  لتنظيف 

ودفع رسوم خدماهتا.
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الثانية: توصيفها: املسألة 

الفرع األول: توصيف تطبيقات رشاء البضائع:

هلذه املعاملة حاالن:
التجاري، ويعرض  املحل  البضاعُة جاهزًة عند  أن تكون  احلال األوىل: 

املحل يف تطبيقه بيعها ملن يطلبها، فاملعاملة يف هذه احلال بيع.
هذه  يف  فاملعاملة  الطلب،  بعد  البضاعة  تصنيع  يكون  أن  الثانية:  احلال 

احلال استصناع، واالستصناع من صور البيع -كالسلم-))).
أما التوصيف الفقهي لعرض املحل البضاعة يف التطبيق:

ـ فإن كان طلب املشرتي البضاعَة ملِزمًا للمحل بالبيع فعرضه البضاعة 
إجياٌب للبيع، وطلب املشرتي قبوٌل بالرشاء.

ـ وإن كان للمحل احلق بعد طلب املشرتي يف قبوله أو رفضه فإن موافقة 
إلجياب  قبوالً  أو  اجلمهور-،  -عند  متأخرًا  إجيابًا  يعد  الطلب  عىل  املحل 
املشرتي -عند احلنفية-، ويصح أن يكون عرض املحل البضاعة يف التطبيق 

إجيابًا مع خيار الرشط له يف الفسخ وإلغاء طلب املشرتي.

الفرع الثاين: توصيف تطبيقات االشرتاك يف اخلدمات:

هلذه املعاملة حاالن:

احلال األوىل: أن تكون خدمًة جديدًة يطلب املاكث يف املسجد االشرتاك 
فيها أو يطلب جتديد اشرتاكه فيها، كرشاء تذاكر الطريان، أو رشاء بطاقات 

االتصال مسبقة الدفع، أو طلب خدمة تنظيف تقدم ملنزله أو سيارته.
االستصناع: طلب عمل الصنعة بأجل، أو هو: طلب العمل يف يشء خاص عىل وجه   (((
حاشية   .)(86-(85/6( الرائق  البحر   .)(77-(7(/8( البناية  انظر:  خمصوص. 

ابن عابدين )5/)))).
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الذمة،  منفعة يف  إجارة؛ ألهنا عقد عىل  احلال:  الفقهي هلذه  والتوصيف 
وهي من صور اإلجارة))).

املسجد،  يف  املاكث  هبا  اشرتك  أن  سبق  خدمًة  تكون  أن  الثانية:  احلال 
وغرضه سداد فاتورة اخلدمة.

والتوصيف الفقهي هلذه احلال: وفاء لدين.

املسألة الثالثة: حكم طلب اخلدمات يف املسجد بواسطتها:

خيتلف حكمها بحسب التوصيف السابق:

فأما تطبيقات رشاء البضائع، فيختلف حكم طلبها يف املسجد بني حالني:

احلال األوىل: أن يكون الطلب لبضاعة يسرية حيتاجها املاكث يف املسجد، 
كرشاء الطعام الذي يأكله، ورشاء املالبس التي يلبسها أو يوصلها إىل أهله، 
فيجوز للامكث يف املسجد طلب ذلك بواسطة تطبيقات املحالت التجارية، 
ويعد رشاًء منه يف املسجد باعتامد الطلب؛ ألنه رشاء ألمر يسري حيتاجه، وهو 
الصورة يف احلكم: طلب  ومثل هذه  الفقهاء -كام سبق-،  جائز عند مجهور 

اخلدمة باالتصال اهلاتفي باملحل التجاري))).

احلال الثانية: أن يكون الطلب بقصد التجارة، كرشاء األسهم وبيعها يف 
حمرمة  فالتجارة  التجاري،  حمله  إىل  إليصاهلا  البضائع  ورشاء  املالية،  السوق 

املحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  الرشعية  املعايري  ضمن  األشخاص  إجارة  معيار  انظر:   (((
واملراجعة )ص)85).

األمور  من  التطبيقات  هذه  بواسطة  املعتكف  يشرتيه  ما  كل  احلكم:  يف  بذلك  يلحق   (((
ورشاء  الطريان،  رشكات  تطبيقات  من  الطريان  تذاكر  كرشاء  حيتاجها  التي  اليسرية 

املالبس من تطبيقات رشكات املالبس، ونحوها.
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العبادة  وهو  منه،  باملقصود  ختل  ألهنا  الفقهاء-؛  مجهور  -عند  املسجد  يف 
والِذكر))).

املسجد  يف  طلبها  حكم  فيختلف  اخلدمات،  يف  االشرتاك  تطبيقات  وأما 
بحسب أحواهلا:

املاكث يف املسجد االشرتاك فيها، فهي  فإن كانت خدمًة جديدة يطلب 
إجارة؛ ألهنا ِعوض مقابل منفعة يف الذمة، وحكم طلبها يف املسجد كالبيع، 
فتجوز إن كانت حلاجة -وهو الغالب-، وُتكره إن كانت لغري حاجة، وحترم 
إن كانت وسيلة للتكسب أو االجتار، أو تضمنت لغطًا وأفعاالً خُتل بحرمة 

املسجد.

وإن كانت سدادًا لدين أو لفاتورة خدمة سابقة، فهي وفاء بدين، فُتباح، 
وال ُتعد من عقود املعاوضات، سواء أكان سدادها عن طريق التطبيق نفسه، 

أو عرب تطبيقات املصارف.

كان  فإن  مباحًة،  خدمًة  تكون  أن  سبق:  ما  لكل  ُيشرتط  أنه  خيفى  وال 
رشاَء حمرٍم أو استئجارًا له َحُرم الطلب لذلك، ويعظم األمر إن حصل ذلك 

يف املسجد.

انظر: املبسوط للرسخيس ))/)))(. البناية )4/)))(. الفواكه الدواين ))/)))).   (((
رشح   .)(94/5( الفروع   .)5(9/6( للنووي  املجموع   .)((8/(( املذهب  بحر 

الزركيش ))/6)-7)).
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املطلب الثاين: التطبيقات الوسيطة بني املحل التجاري وصاحب الطلب:

املسألة األوىل: صورهتا:

تطبيق تعده رشكة وسيطة، تشرتك فيه املحالت التجارية، ثم تسجل فيه 
واختيار  املحالت  بني  التطبيق  يف  التجول  للفرد  ويمكن  املتاحة،  بضائعها 
التطبيق  يرسله  الطلب،  اختيار  وعند  املحددة،  أسعارها  بحسب  يريد  ما 
-صاحبة  الرشكة  توصله  أو  املحل  يوصله  ثم  بتجهيزه،  فيبدأ  املحل،  إىل 
وقد  الوسيطة،  للرشكة  عمولة  الثمن  إىل  ويضاف  طلبه،  من  إىل  التطبيق- 

تكون مقابل إيصاهلا البضاعة إىل طالبها.

ومن أمثلتها: التطبيقات الوسيطة لبيع األطعمة أو املالبس أو املعدات، 
والتطبيقات الوسيطة لرشاء السيارات أو العقارات.

كرشاء  خدمة،  يف  لالشرتاك  الوسيط-  طريق  -عن  الطلب  يكون  وقد 
اخلدمة  تتضمن  أو سيارات وحينها ال  استئجار شقق  أو  الطريان)))،  تذاكر 

إيصاالً؛ ألن استيفاءها يكون خارج املسجد.

الثانية: توصيفها: املسألة 

تتضمن هذه املعاملُة عدَة عقود:

األول: عقد طالب البضاعة مع املحل، فهي كاملسألة السابقة:

فإن كان رشاًء ألعيان: فهو رشاء أو استصناع.

وإن كان طلبًا خلدمة: فهو إجارة.

إن كان الوسيط يشرتي اخلدمة ثم يبيعها إىل العميل فهي داخلة يف املطلب السابق؛ ألنه   (((
البائع أو املؤجر حقيقًة.
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وإن تضمن العقد إيصال املحل البضاعة بأجرة، فهي إجارة مضافة إىل 
ما سبق.

العمولة  كانت  فإن  الوسيطة،  الرشكة  مع  البضاعة  طالب  عقد  الثاين: 
جعالة)))،  فالعقد  املحل  وبني  بينه  الرشكة  وساطة  مقابل  منه  املدفوعة 
واملدفوع من طالب البضاعة ُجعل، وإن كانت العمولة املدفوعة منه مقابل 

إيصال البضاعة إليه فالعقد إجارة، والعمولة أجرة اإليصال.

الوسيطة، فإن كان املحل يدفع للرشكة  الثالث: عقد املحل مع الرشكة 
عمولًة عن كل طلب يصل إليه بواسطتها، وال تستحق الرشكة شيئًا إال عند 

وصول الطلبات، فالعقد جعالة واملدفوع من املحل ُجعل -أيضًا-.

وإن كان املحل يدفع للرشكة مبلغًا دوريًا عن اشرتاكه يف اخلدمة بغض 
النظر عن الطلبات الواصلة، فالعقد إجارة، واملدفوع من املحل أجرة.

حيصل  الثالث  ألن  والثاين؛  األول  العقد  البحث:  هبذا  يتعلق  والذي 
خارج املسجد.

وهو   - طرفيه  أحد  فيه  يلتزم  »عقد  بأهنا:  اجلعالة  )ص5)4(  الرشعية  املعايري  عرفت   (((
اجلاعل- بتقديم عوض معلوم - وهو اجلُعل- ملن حيقق نتيجة معينة يف زمن معلوم أو 
الِعوض  استحقاق  أن  الفروق بني اإلجارة واجلعالة:  العامل-«، ومن  جمهول - وهو 
يف اجلعالة عند حتقيق الغاية، واستحقاق الِعوض يف اإلجارة بعمل األجري أو التمكن 
 .(466/5( املحتاج  هناية  ال.  أم  املقصود  أحصل  سواء  حمددة  مدة  العني  منفعة  من 
 .(495/8( املطلب  هناية   .)8/6( الذخرية   .)(79-(77/(( املمهدات  املقدمات 
املعايري   .)(6(/(6( اإلنصاف   .)(((/8( املغني   .)(((/(( القليويب  حاشية 

الرشعية )ص9)4).
للسمرقندي  املسائل  عيون  اآلبق.  رد  يف  إال  تصح  ال  اجلعالة  أن  فريون  احلنفية  أما 

)ص)4)(. االختيار للموصيل ))/4)(. البحر الرائق )5/)7)).
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املسألة الثالثة: حكم طلب اخلدمات يف املسجد بواسطتها:

جيوز للامكث يف املسجد طلب اخلدمة بواسطة هذه التطبيقات إذا كانت 
وكلها  وجعالة،  وإجارة  بيع  بني  ألنه  املاكث؛  حلاجة  يسرية  مباحة  خدمة 

عقود معاوضة.

املطلب الثالث: تطبيقات إيصال البضائع.

املسألة األوىل: صورهتا:

شاء،  من  إىل  يشء  إيصال  يطلب  أن  جواله  يف  يثبتها  ملن  تتيح  تطبيقات 
سواء أكان اإليصال من طالبه أو إليه، وقد حيدد التطبيق سعر الطلب بنفسه، 

أو يدعه لالتفاق بني الطالب ومن يوصل املطلوب -مندوب اإليصال-.

الثانية: توصيفها: املسألة 

هذه املعاملة تتضمن عقدين:

الطالب واملندوب، وهو عقد إجارة،  املطلوب بني  إيصال  األول: عقد 
وما يدفعه طالب املشرتي للمندوب أجرة عن منفعة اإليصال.

املندوب  يدفع  حيث  التطبيق،  رشكة  مع  اإليصال  مندوب  عقد  الثاين: 
للرشكة عمولة عن كل طلب يصل إليه بواسطتها، وال تستحق الرشكة شيئًا 
املندوب  من  املدفوعة  والعمولة  جعالة  فالعقد  الطلبات،  وصول  عند  إال 

ُجعل.

وقد ُيضاف إليهام عقدان آخران:

بضاعة  برشاء  فيها  يوكله  واملندوب  الطالب  بني  عقد  وهو  ثالث:  عقد 
من حمل جتاري، وهي وكالة بأجرة، وهلا حكم اإلجارة، والغالب أن أجرهتا 
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تكون ضمن أجرة إيصال البضاعة املبينة يف العقد األول، وقد تكون جعالًة 
إذا كان املندوب ال يستحق الِعوض إال إذا وجد البضاعة املطلوبة.

عقد رابع: وهو عقد بني املندوب واملحل التجاري، يشرتي فيه املندوب 
من املحل بضاعًة -بصفته وكياًل عن الطالب-، وهي عقد بيع أو استصناع 

كام سبق.

العقود  بقية  ألن  والثالث؛  األول  العقد  البحث:  هبذا  يتعلق  والذي 
حيصل خارج املسجد.

املسألة الثالثة: حكم طلب اخلدمات يف املسجد بواسطتها:

يف  يتم  والذي  التطبيقات،  هذه  بواسطة  املسجد  يف  اخلدمة  طلب  جيوز 
اإليصال،  ومندوب  اخلدمة  طالب  بني  والثالث  األول  العقد  منها:  املسجد 
ومها عقد إجارة، أو إجارة وجعالة، وسبق أن هلام حكم البيع، فيجوز عقدها 
يف املسجد؛ ألهنا عقود يسرية حلاجة املاكث، فإن كانت لغري حاجة ُكِرهت؛ 

ملا سبق.

املطلب الرابع: تطبيقات التواصل التي ال ختتص بطلب اخلدمات:

املسألة األوىل: صورهتا:

أو  باتصال  اآلخرين  مع  التواصل  جواله  يف  يثبتها  ملن  تتيح  تطبيقات 
حمالت  من  خدمات  طلب  يف  منها  االستفادة  ويمكن  حمادثات،  أو  رسائل 

جتارية ونحوها، وهلا صورتان:

التواصل مع املحل التجاري مبارشة، كأن يتصل باملحل التجاري أو . )
يرسل إليه طالبًا بضاعًة حمددًة، أو طعامًا ُمعيَّنًا.
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التواصل مع وسيط يفوض إليه رشاء بضاعة حمددة وتوصيلها.. )

الثانية: توصيفها: املسألة 

الفرع األول: توصيف التواصل مع املحل التجاري مبارشة:

اخلدمة  بحسب  توصيفها  وخيتلف  طرفني،  من  عقدية  عالقة  هذه 
املطلوبة، فتكون بيعًا إن كان املتواصل يريد متلك سلعة عىل التأبيد، وتصري 
أو عماًل معينًا كخياطة ثوب  يريد منفعًة عني كإجارة سيارة  إن كان  إجارًة 

أو إصالح جهاز.

الفرع الثاين: توصيف التواصل مع وسيط:

هذه املعاملة تتضمن ثالثة عقود:

البضاعة  برشاء  فيه  يوكله  والوسيط،  املشرتي  بني  الوكالة  عقد  األول: 
من املحل التجاري، وهي وكالة بأجرة، وللوكالة بأجرة حكم اإلجارة، وقد 
البضاعة  الوسيط إال عند حتصيل  الِعوض ال يستحقه  إن كان  تكون جعالًة 

املطلوبة.

إجارة،  عقد  وهو  والوسيط،  املشرتي  بني  البضاعة  إيصال  عقد  الثاين: 
العقد  يدخل  وقد  اإليصال،  منفعة  عن  أجرة  له  املشرتي  طالب  يدفعه  وما 

الثاين يف العقد األول بِعوض واحد.

مع  املحل  ويربمه  التجاري،  املحل  من  البضاعة  طلب  عقد  الثالث: 
الوسيط - بصفته وكياًل عن طالب البضاعة-، وهو عقد رشاء أو استصناع 

-كام سبق-.
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الثالث  العقد  ألن  والثاين؛  األول  العقد  البحث:  هبذا  يتعلق  والذي 
حيصل خارج املسجد، وقد ال تتضمن املعاملة إال العقد الثاين؛ إذا كان يطلبه 

إليصال عني من مكان إىل آخر.

املسألة الثالثة: حكم طلب اخلدمات يف املسجد بواسطتها:

يف  يتم  والذي  التطبيقات،  هذه  بواسطة  املسجد  يف  اخلدمة  طلب  جيوز 
املسجد منها: العقد بني طالب اخلدمة الوسيط، وهي عقد إجارة، أو إجارة 
وجعالة، وسبق أن لعقود املعاوضات حكم البيع، فتجوز؛ ألهنا عقود يسرية 

حلاجة املاكث، فإن كانت لغري حاجة ُكِرهت؛ ملا سبق.
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اخلامتة
إمتام  من  َيرسَّ  ما  عىل  املقدمة  يف  محده  بعد  اخلامتة  يف  اهلل  فأمحد  وبعُد، 
بواسطة  املسجد  يف  اخلدمات  طلب  حكم  فيه  بحثت  والذي  البحث،  هذا 

تطبيقات اجلوال، وكان من أهمَّ النتائج التي خلصت إليها:

أن الطلب حماولة إجياد اليشء وأخذه، والرغبة فيه.. )

أن اخلدمة: اسم للعمل الذي يقدمه العامل للمعمول له.. )

أن املسجد يطلق عىل معاٍن منها:. )

ـ املوضع الذي ُيسجد فيه.

ـ موضع السجود من بدن اإلنسان.

ـ البناء املخصص للصالة، وهو اإلطالق الغالب يف الرشع، وهو املراد 
يف هذا البحث.

املتطورة . 4 اجلواالت  يف  املثبتة  الربامج  اجلوال:  بتطبيقات  املراد  أن 
للتواصل مع اآلخرين وإنجاز األعامل.

يدخل يف املسجد كل من:. 5

بناؤه املتخذ للصالة فيه أصاًل - دون خالف-.أ. 

سطح بناء املسجد - دون خالف-.ب. 

امللتصقة ج.  الرحبة  دخول  واألرجح  خالف،  وفيها  املسجد،  رحبة 
بالبناء يف حكم املسجد - سواء أكانت حموطة أو غري حموطة-.

منارة املسجد، وهلا حاالن:د. 
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حكم  هلا  أن  يف  خالف  يظهر  فال  املسجد،  ببناء  متصلة  تكون  أن   .(
املسجد.

). أن تكون خارج املسجد غري متصلة به، ففيها خالف، واألرجح أهنا 
إذا ُبنيت خارجة حدود املسجد فال ُتعد منه.

السلعة؛ . 6 طالب  من  الصادر  القبول  أو  اإلجياب  بالرشاء:  املراد  أن 
. ليتملكها

اختلف الفقهاء يف حكم الرشاء يف املسجد عىل أقوال:. 7

واملالكية  احلنفية  مذهب  وهو  ويصح،  الرشاء  ُيكره  األول:  القول  ـ 
والشافعية ورواية عند احلنابلة.

ـ القول الثاين: حيرم الرشاء وال يصح، وهو مذهب احلنابلة.

ـ القول الثالث: جيوز الرشاء ويصح، وهو مذهب الظاهرية، وقول عند 
الشافعية.

والذي يرتجح: أن للرشاء يف املسجد أحواالً:

يكن  ومل  للرشاء،  حمتاج  من  املسجد  يف  الرشاء  يكون  أن  األوىل:  احلال 
ذلك جائز؛ ألنه ال خيل  أن  فاألقرب  التجارة،  له وال عىل وجه  عادًة  ذلك 

هبيئة املسجد وال يشغل عن املقصود منه.

لكن  للرشاء،  حمتاج  غري  من  املسجد  يف  الرشاء  يكون  أن  الثانية:  احلال 
دون رفع صوت أو مناداة بالسلع وعرضها يف املسجد، فاألقرب أن الرشاء 
منه،  املقصود  بغري  للمسجد  احلارض  يشغل  لكونه  مكروه؛  لكنه  صحيح، 

وليس يف ذلك حاجة.
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احلال الثالثة: أن يكون البيع والرشاء يف املسجد بعرض السلعة واملناداة 
فاألقرب  املسجد،  بحرمة  وخيل  اللغط  جيلب  مما  ونحوها  واملامكسة  عليها 
إنشاد  وعن  املسجد،  يف  الصوت  رفع  عن  النهي  من  ورد  ملا  ذلك؛  حتريم 

الضالة فيه.

أن التطبيقات التي تقدم خدمات التبضع من املحالت التجارية عىل . 8
أحوال:

التطبيقات التي ُتعدها املحالت التجارية لطلب اخلدمة منها مبارشة، أ. 
وهي عىل صورتني:

املحل  عند  جاهزة  البضاعة  كانت  فإن  البضائع،  رشاء  تطبيقات   .(
فطلبها  الطلب  بعد  ُتصنع  البضاعة  كانت  وإن  رشاء،  فطلبها  التجاري 

استصناع، وكلها جائزة إذا كانت يسرية حلاجة طالبها املاكث يف املسجد.

يطلبها  جديدة  خدمًة  كانت  فإن  اخلدمات،  يف  االشرتاك  تطبيقات   .(
املاكث فهي إجارة، وإن كان سدادًا لفاتورة خدمة سبق أن اشرتك هبا، فهي 

وفاء لدين، وهي جائزة، وليست من عقود املعاوضات.

التطبيقات الوسيطة بني املحل التجاري وصاحب الطلب، ويتضمن ب. 
طلب خدماهتا ثالثة عقود:

). عقد طالب البضاعة مع املحل، وهو رشاء أو استصناع أو إجارة.

). عقد طالب البضاعة مع الرشكة الوسيطة، وهو إجارة أو جعالة.

). عقد املحل مع الرشكة الوسيطة، وهو أيضًا إجارة أو جعالة.
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إذا  جائزة  وكلها  والثالث،  الثاين  العقد  منها  املسجد  يف  جُيرى  والذي 
كانت يسرية حلاجة طالبها املاكث يف املسجد.

تطبيقات إيصال البضائع، ويتضمن طلب خدماهتا أربعة عقود:ج. 

). عقد طلب البضاعة من املحل التجاري، وهو رشاء أو استصناع أو 
إجارة.

). عقد الوكالة بني املشرتي واملندوب، وهو وكالة بأجرة.

). عقد إيصال البضاعة بني املشرتي واملندوب، وهو عقد إجارة.

4. عقد مندوب اإليصال مع رشكة التطبيق، وهو عقد جعالة.

إذا  جائزة  وكلها  والثالث،  الثاين  العقد  منها  املسجد  يف  جُيرى  والذي 
كانت يسرية حلاجة طالبها املاكث يف املسجد.

لوجهه  خالصًا  العمل  هذا  جيعل  وأن  والسداد،  اهلداية  أسأل  واهلل  هذا 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  مرضاته،  إىل  مقربًا  الكريم، 

وسلم.
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فهرس املراجع واملصادر
اختالف األئمة العلامء، تأليف: عون الدين أيب املظفر حييى بن هبرية بن حممد . )

العلمية،  الكتب  دار  أمحد،  يوسف  السيد  حتقيق:  الشيباين،  الذهيل  هبرية  بن 
بريوت- لبنان، الطبعة األوىل، ))4)هـ.

أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، تأليف: زين الدين أيب حييى زكريا بن . )
حممد بن زكريا األنصاري، دار الكتاب اإلسالمي.

بن . ) اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  بدر  تأليف:  املساجد،  بأحكام  الساجد  إعالم 
املرصية،  األوقاف  وزارة  املراغي،  الشافعي، حتقيق: مصطفى  الزركيش  هبادر 

القاهرة، الطبعة اخلامسة، 0)4)هـ.
االختيار لتعليل املختار، تأليف: عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي، . 4

تعليق: الشيخ حممود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان.
حممد . 5 بن  أمحد  الدين  شهاب  تأليف:  البخاري،  صحيح  إىل  الساري  إرشاد 

الطبعة  املحمية،  مرص  ببوالق  األمريية  الكربى  املطبعة  القسطالين،  اخلطيب 
السابعة-))))هـ.

الدين . 6 نارص  حممد  تأليف:  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 
األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت-لبنان، الطبعة األوىل، 99))هـ.

الشيباين، . 7 احلسن  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  تأليف:  باملبسوط،  املعروف  األصل 
األوىل،  الطبعة  باكستان،  النعامنية،  املعارف  دار  األفغاين،  الوفاء  أيب  حتقيق: 

)40)هـ.
أمحد . 8 تأليف:  الصغري،  بالرشح  املعروف  مالك،  اإلمام  ملذهب  املسالك  أقرب 

املعروف  املسالك،  ألقرب  السالك  بلغة  ومعه  الدردير،  أمحد  بن  حممد  بن 
حممد  بن  أمحد  العباس  أيب  تأليف:  الصغري،  الرشح  عىل  الصاوي  بحاشية 

اخللويت الصاوي، دار املعارف.
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، تأليف: شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب . 9

الرشبيني، حتقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت-لبنان.
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اإلقناع لطالب االنتفاع، تأليف: موسى بن أمحد احلجاوي، حتقيق: عبد اهلل بن . 0)
عبد املحسن الرتكي، دارة امللك عبد العزيز بالتعاون مع دار هجر، الرياض، 

الطبعة الثالثة، ))4)هـ.
األم، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد . ))

املطلب ابن عبد مناف املطلبي القريش املكي، دار املعرفة، بريوت، 0)4)هـ.
أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، تأليف: قاسم بن عبد . ))

اهلل بن أمري عيل القونوي الرومي احلنفي، حتقيق: حييى حسن مراد، دار الكتب 
العلمية، بريوت-لبنان، 4)4)هـ.

بن . )) حممد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  تأليف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 
بكر الشهري بابن نجيم، املطبعة العلمية، مرص، الطبعة األوىل، 44))هـ.

الروياين، حتقيق: . 4) الواحد بن إسامعيل  تأليف: أيب املحاسن عبد  بحر املذهب، 
طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 009)م.

مسعود . 5) بن  بكر  أيب  الدين  عالء  تأليف:  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
الكاساين، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة الثانية، 406)هـ.

بداية املجتهد وهناية املقتصد، تأليف: أيب الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد . 6)
القرطبي، الشهري بابن رشد احلفيد، دار احلديث، القاهرة، 5)4)هـ.

أمحد . 7) بن  موسى  بن  أمحد  بن  حممود  الدين  بدر  تأليف:  اهلداية،  رشح  البناية 
العلمية،  الكتب  دار  شعبان،  صالح  أيمن  حتقيق:  احلنفي،  العيني  احلسني  بن 

بريوت-لبنان، الطبعة األوىل، 0)4)هـ.
اخلريين . 8) أيب  بن  حييى  احلسني  أيب  تأليف:  الشافعي،  اإلمام  مذهب  يف  البيان 

الطبعة  بريوت-لبنان،  املنهاج،  دار  النوري،  حممد  قاسم  به:  اعتنى  العمراين، 
األوىل، ))4)هـ.

بن . 9) القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  حممد  تأليف:  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 
يوسف العبدري الغرناطي الشهري باملواق، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

6)4)هـ.
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التبرصة، تأليف: أيب احلسن عيل بن حممد الربعي- املعروف باللخمي، حتقيق: . 0)
د. أمحد عبد الكريم نجيب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة 

األوىل،))4)هـ.
الدين عثامن بن عيل بن حمجن . )) تأليف: فخر  الدقائق،  تبيني احلقائق رشح كنز 

بن حممد  الدين أمحد  تأليف: شهاب  الشلبي،  الزيلعي، ومعه حاشية  البارعي 
األوىل،  الطبعة  القاهرة،  بوالق،  األمريية  الكربى  املطبعة  الشلبي،  أمحد  بن 

))))هـ.
أيب . )) محدان  بن  جعفر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  تأليف:  للقدوري،  التجريد 

احلسني القدوري، حتقيق: مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، دار السالم، 
القاهرة-مرص، الطبعة الثانية، 7)4)هـ.

سليامن . )) تأليف:  البجريمي،  بحاشية  الشهرية  اخلطيب،  رشح  عىل  احلبيب  حتفة 
بن حممد ابن عمر البجريمي، دار الفكر، 5)4)هـ.

اجلراعي . 4) زيد  بن  بكر  أيب  تأليف:  املساجد،  بأحكام  والساجد  الراكع  حتفة 
الصاحلي احلنبيل، اعتنى به: صالح سامل النهام، حممد باين املطريي، صباح عبد 
الكريم العنزي، فيصل يوسف العيل، وزارة األوقاف الكويتية - إدارة مساجد 

حمافظة الفروانية - املراقبة الثقافية، الكويت، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.
التعريفات، تأليف: أيب احلسن عيل بن حممد بن عيل احلسيني اجلرجاين احلنفي، . 5)

الطبعة  بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  حممد  حتقيق: 
الثانية، 4)4)هـ.

تغليق التعليق، تأليف: احلافظ أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين، حتقيق: سعيد . 6)
األردن،  عامر،  دار  لبنان-  اإلسالمي،  املكتب  القزقي،  موسى  الرمحن  عبد 

الطبعة األوىل، 405)هـ.
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، تأليف: أيب الفضل أمحد بن . 7)

عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
9)4)هـ.
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عبد . 8) بن  يوسف  عمر  أيب  تأليف:  واألسانيد،  املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  التمهيد 
بن  مصطفى  حتقيق:  القرطبي،  النمري  عاصم  بن  الرب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل 
والشؤون  األوقاف  عموم  وزارة  البكري،  الكبري  عبد  وحممد  العلوي  أمحد 

اإلسالمية، املغرب، 87))هـ.
الغبيوي . 9) غالب  بن  مانع  بن  اهلل  عبد  حممد  أيب  تأليف:  املوطأ،  عىل  التنكيت 

الطبعة  اإلسكندرية-مرص،  والتوزيع،  للنرش  العاملية  الدار  العتيبي،  الروقي 
األوىل، ))4)هـ.

التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، تأليف: أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد . 0)
الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  معوض،  حممد  عيل  حتقيق:  البغوي،  الفراء  بن 

األوىل، 8)4)هـ.
هتذيب التهذيب، تأليف: أيب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر . ))

العسقالين، مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة األوىل، 6)))هـ.
هتذيب اللغة، تأليف: أيب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق: حممد عوض . ))

مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، )00)م.
الدين . )) ضياء  تأليف:  احلاجب،  البن  الفرعي  املخترص  رشح  يف  التوضيح 

خليل بن إسحاق بن موسى اجلندي املالكي املرصي، حتقيق: د. أمحد بن عبد 
األوىل،  الطبعة  الرتاث،  للمخطوطات وخدمة  نجيبويه  مركز  نجيب،  الكريم 

9)4)هـ.
الدين أيب حفص . 4) امللقن رساج  ابن  تأليف:  التوضيح لرشح اجلامع الصحيح، 

العلمي  للبحث  الفالح  دار  حتقيق:  املرصي،  الشافعي  أمحد  بن  عيل  بن  عمر 
وحتقيق الرتاث، دار النوادر، سوريا، دمشق، 9)4)هـ.

جواهر البالغة، تأليف: أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلاشمي، ضبط وتدقيق: . 5)
د. يوسف الصمييل، املكتبة العرصية، بريوت-لبنان.

اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري، تأليف: أيب بكر بن عيل بن حممد احلدادي . 6)
بِيِدّي اليمني احلنفي، املطبعة اخلريية، الطبعة األوىل، ))))هـ. العبادي الزَّ
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بن . 7) أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  تأليف:  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية 
عرفة الدسوقي، دار الفكر.

بن . 8) أمحد  تأليف:  اإليضاح،  نور  رشح  الفالح  مراقي  عىل  الطحطاوي  حاشية 
العزيز اخلالدي،  حممد بن إسامعيل الطحطاوي احلنفي، حتقيق: حممد بن عبد 

دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة األوىل، 8)4)هـ.
سالمة . 9) بن  أمحد  تأليف:  الطالبني،  ملنهاج  املحيل  رشح  عىل  قليويب  حاشية 

القليويب، دار الفكر، بريوت، 5)4)هـ.
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين، تأليف: . 40

دار  معوض،  حممد  عيل  حتقيق:  البرصي،  املاوردي  حبيب  بن  حممد  بن  عيل 
الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل، 9)4)هـ.

الدر املختار رشح تنوير األبصار وجامع البحار، تأليف: حممد بن عيل بن حممد . )4
خليل  املنعم  عبد  حتقيق:  احلنفي،  احلصكفي  احِلْصني  الرمحن  عبد  بن  عيل  بن 

إبراهيم، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
أفندي، . )4 أمني  خواجه  حيدر  عيل  تأليف:  األحكام،  جملة  رشح  يف  احلكام  درر 

تعريب: فهمي احلسيني، دار اجليل، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
الذخرية، تأليف: شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق: حممد حجي، . )4

دار الغرب اإلسالمي، بريوت-لبنان، الطبعة األوىل، 4)4)هـ.
رد املحتار عىل الدر املختار، املشهور بحاشية ابن عابدين، تأليف: حممد أمني . 44

الفكر، بريوت-لبنان،  دار  الدمشقي احلنفي،  العزيز عابدين  بن عمر بن عبد 
الطبعة الثانية، ))4)هـ.

روضة الطالبني، تأليف: حييى بن رشف النووي الدمشقي، حتقيق: عادل أمحد . 45
عبد املوجود، دار عامل الكتب، اململكة العربية السعودية، الرياض، ))4)هـ.

شعيب . 46 حتقيق:  القزويني،  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  تأليف:  ماجه،  ابن  سنن 
األوىل،  الطبعة  بريوت-لبنان،  العاملية،  الرسالة  دار  وآخرين،  األرنؤوط 

0)4)هـ.
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سنن أيب داود، تأليف: أيب داود، سليامن بن األشعث السجستاين، حتقيق: حممد . 47
حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت.

دار . 48 شاكر،  أمحد  حتقيق:  الرتمذي،  عيسى  بن  حممد  تأليف:  الرتمذي،  سنن 
إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل.

السنن الكربى، تأليف: أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلراساين . 49
لبنان،  العلمية، بريوت -  الكتب  القادر عطا، دار  البيهقي، حتقيق: حممد عبد 

الثالثة،4)4)هـ. الطبعة 
عىل . 50 حكم  النسائي،  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أيب  تأليف:  النسائي،  سنن 

مشهور  به:  اعتنى  األلباين،  الدين  نارص  حممد  عليه:  وعلق  وآثاره  أحاديثه 
األوىل،  الطبعة  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  املعارف  مكتبة  سلامن،  آل  حسن 

7)4)هـ.
املازري . )5 التَِّميمي  عمر  بن  عيل  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  تأليف:  التلقني،  رشح 

المي، دار الغرب اإِلسالمي،  د املختار السَّ املالكي، حتقيق: سامحة الشيخ حممَّ
الطبعة األوىل، 008)م

الرصاع، حتقيق: . )5 تأليف: أيب عبد اهلل حممد األنصاري  ابن عرفة،  رشح حدود 
األوىل،  الطبعة  لبنان،   - بريوت  اإلسالمي،  الغرب  دار  األجفان،  أيب  حممد 

)99)م.
ابن . )5 امللك  عبد  بن  خلف  بن  عيل  احلسن  أيب  تأليف:  البخاري،  صحيح  رشح 

بطال، حتقيق: أيب متيم يارس إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض- اململكة العربية 
السعودية، الطبعة الثانية، ))4)هـ.

يوسف . 54 بن  الباقي  عبد  بن  حممد  تأليف:  خليل،  خمترص  عىل  الزرقاين  رشح 
الكتب  دار  أمني،  حممد  السالم  عبد  حتقيق:  األزهري،  املرصي  الزرقاين 

العلمية، بريوت-لبنان، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، . 55

تأليف: شمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، حتقيق: عبد 
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الطبعة  السعودية،  العبيكان،  مكتبة  اجلربين،  اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد  بن  اهلل 
األوىل، ))4)هـ.

ابن . 56 امللك  عبد  بن  خلف  بن  عيل  احلسن  أيب  تأليف:  البخاري،  صحيح  رشح 
بطال، حتقيق: أيب متيم يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

))4)هـ.
دار . 57 الدردير،  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  تأليف:  خليل،  ملخترص  الكبري  الرشح 

املعارف، 986)م.
املالكي، . 58 اخلريش  اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  تأليف:  خليل،  خمترص  رشح 

ومعه حاشية العدوي عىل رشح اخلريش، تأليف: أيب احلسن عيل بن أمحد بن 
مكرم الصعيدي العدوي، دار الفكر، بريوت.

بن . 59 منصور  تأليف:  املنتهى،  لرشح  النهى  أويل  دقائق  اإلرادات  منتهى  رشح 
مؤسسة  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  البهويت،  إدريس  بن  يونس 

الرسالة، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
محاد . 60 بن  إسامعيل  نرص  أيب  تأليف:  العربية-،  وصحاح  اللغة  -تاج  الصحاح 

بريوت،  للماليني،  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  اجلوهري، 
الطبعة الرابعة، 407)هـ.

صحيح البخاري، تأليف: حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: مصطفى ديب . )6
البغا، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة الثالثة، 407)هـ.

اجليل، . )6 دار  النيسابوري،  القشريي  احلجاج  بن  مسلم  تأليف:  مسلم،  صحيح 
بريوت.

صيغ العقود يف الفقه اإلسالمي، تأليف: د. صالح بن عبد العزيز الغليقة، دار . )6
كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، 7)4)هـ.

العلل الواردة يف األحاديث النبوية، تأليف: أيب احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن . 64
مهدي الدارقطني، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي وآخرين، دار طيبة، 

الرياض، الطبعة األوىل، 405)هـ.
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أمحد . 65 بن  حممود  الدين  بدر  تأليف:  البخاري،  صحيح  برشح  القاري  عمدة 
العيني، حتقيق: عبد اهلل حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

األوىل، ))4)هـ.
د. مهدي . 66 الفراهيدي، حتقيق:  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  أيب عبد  تأليف:  العني، 

املخزومي- د. إبراهيم السامرائي، دار اهلالل.
فتح الباري رشح صحيح البخاري، تأليف: أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، . 67

حتقيق: حمب الدين اخلطيب، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، املكتبة السلفية.
رجب . 68 بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  تأليف:  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح 

الغرباء  مكتبة  وآخرين،  املقصود  عبد  بن  شعبان  بن  حممود  حتقيق:  احلنبيل، 
األثرية- املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 7)4)هـ.

عبد . 69 القاسم  أيب  تأليف:  الكبري،  بالرشح  املعروف  الوجيز  برشح  العزيز  فتح 
الكريم بن حممد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، دار الفكر.

فتح القدير، تأليف: كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، الشهري بابن . 70
اهلامم، دار الفكر.

الفروق اللغوية، تأليف: أيب هالل احلسن بن عبد اهلل العسكري، حتقيق: حممد . )7
إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة- مرص.

بن . )7 غنيم  بن  أمحد  تأليف:  القريواين،  زيد  أيب  ابن  رسالة  عىل  الدواين  الفواكه 
سامل بن مهنا النفرواي األزهري املالكي، حتقيق: عبد الوارث حممد عيل، دار 

الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 8)4)هـ.
الفريوزآبادي، حتقيق: . )7 يعقوب  بن  الدين حممد  تأليف: جمد  املحيط،  القاموس 

العرقسويس،  نعيم  حممد  بإرشاف:  الرسالة  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب 
الثامنة،  الطبعة  بريوت-لبنان،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة 

6)4)هـ.
بن . 74 أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  تأليف:  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  الكايف 

حممد بن قدامة املقديس، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
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املقديس، حتقيق: د. عبد . 75 الدين حممد بن مفلح  تأليف: شمس  الفروع،  كتاب 
السعودية،  املؤيد،  دار  لبنان-  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل 

الطبعة األوىل، 4)4)هـ.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهويت، . 76

العربية  اململكة  العدل،  وزارة  العدل،  وزارة  يف  متخصصة  جلنة  حتقيق: 
السعودية.

كفاية النبيه يف رشح التنبيه، تأليف: أيب العباس أمحد بن حممد بن عيل األنصاري، . 77
العلمية،  الكتب  دار  باسلوم،  رسور  حممد  جمدي  حتقيق:  الرفعة،  بابن  الشهري 

الطبعة األوىل، 009)م.
لسان العرب، تأليف: حممد بن مكرم ابن منظور، اعتنى بتصحيحه: أمني حممد . 78

ومؤسسة  العريب  الرتاث  إحياء  دار  العبيدي،  الصادق  وحممد  الوهاب  عبد 
التاريخ العريب، بريوت-لبنان، الطبعة الثالثة، 9)4)هـ.

دار . 79 الرسخيس،  الدين  شمس  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  تأليف:  املبسوط، 
املعرفة، بريوت-لبنان، 409)هـ.

دار . 80 مفلح،  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  إبراهيم  تأليف:  املقنع،  رشح  يف  املبدع 
الكتب العلمية، بريوت-لبنان، الطبعة األوىل، 8)4)هـ.

املنتقى رشح موطأ مالك، تأليف: سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي، . )8
حتقيق: حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

0)4)هـ.
بن حبان . )8 بن أمحد  بن حبان  أيب حاتم حممد  تأليف:  املحدثني،  املجروحني من 

الرياض،  والتوزيع،  للنرش  الصميعي  دار  املجيد،  عبد  محدي  حتقيق:  البستي، 
الطبعة األوىل، 0)4)هـ.

النووي، مع . )8 الدين بن رشف  أيب زكريا حميي  تأليف:  املهذب،  املجموع رشح 
تكملة السبكي وتكملة املطيعي، دار الفكر.
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جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع: عبد الرمحن بن حممد ابن قاسم، جممع امللك فهد . 84
لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، 6)4)هـ

املحكم واملحيط األعظم، تأليف: أيب احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس، . 85
الطبعة  بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  هنداوي،  احلميد  عبد  د.  حتقيق: 

األوىل، ))4)هـ.
األندليس، . 86 حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أيب  تأليف:  باآلثار،  املحىل 

بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  البنداري،  سليامن  الغفار  عبد  د.  حتقيق: 
الطبعة الثالثة، 4)4)هـ.

املحيط الربهاين يف الفقه النعامين، تأليف: برهان الدين أيب املعايل حممود بن أمحد . 87
الكريم سامي اجلندي،  البخاري احلنفي، حتقيق: عبد  َماَزَة  العزيز بن  بن عبد 

دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، الطبعة األوىل، 4)4)هـ.
الورغمي . 88 عرفة  ابن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أيب  تأليف:  الفقهي،  املخترص 

خلف  مؤسسة  خري،  حممد  الرمحن  عبد  حافظ  د.  حتقيق:  املالكي،  التونيس 
احلبتور لألعامل اخلريية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.

أيب . 89 محدان  بن  جعفر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  تأليف:  القدوري،  خمترص 
العلمية،  الكتب  دار  عويضة،  حممد  حممد  كامل  حتقيق:  القدوري،  احلسني 

الطبعة األوىل، 8)4)هـ.
املخصص، تأليف: أيب احلسن بن إسامعيل بن سيده املريس، دار إحياء الرتاث . 90

العريب، حتقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت-لبنان، 
الطبعة األوىل، 7)4)هـ

حممد . )9 بن  اهلل  عبيد  احلسن  أبو  تأليف:  املصابيح،  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرعاة 
عبد السالم بن خان حممد بن أمان اهلل بن حسام الدين الرمحاين املباركفوري، 
اهلند،  بنارس،  السلفية،  اجلامعة  واإلفتاء،  والدعوة  العلمية  البحوث  إدارة 

الطبعة الثالثة، 404)هـ.



طلب الخدمات في المسجد بواسطة تطبيقات الجوال

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
202

لبنان، . )9 العلمية،  املكتبة  الفيومي،  تأليف: أمحد بن حممد بن عيل  املنري،  املصباح 
بريوت.

املصنف، تأليف: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن . )9
اململكة  الرشد،  مكتبة  احلوت،  يوسف  كامل  حتقيق:  العبيس،  خواستي  بن 

العربية السعودية، الرياض، الطبعة األوىل-409)هـ.
اليامين . 94 احلمريي  نافع  بن  مهام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  تأليف:  املصنف، 

الصنعاين، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، لبنان، بريوت، 
الطبعة الثانية، )40)هـ.

عبده . 95 بن  سعد  بن  مصطفى  تأليف:  املنتهى،  غاية  رشح  يف  النهى  أويل  مطالب 
السيوطي الرحيباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 5)4)هـ.

معامل التنزيل يف تفسري القرآن، تأليف: أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن . 96
الفراء البغوي، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب- بريوت، 

الطبعة األوىل، 0)4)هـ
الدبيان، . 97 حممد  بن  دبيان  عمر  أيب  تأليف:  ومعارصة،  أصالة  املالية  املعامالت 

مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض- اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 
))4)هـ.

اخلطيب . 98 بن  حممد  تأليف:  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 
األوىل،  الطبعة  بريوت،  املعرفة،  دار  عيتاين،  خليل  حممد  حتقيق:  الرشبيني، 

8)4)هـ.
املغني رشح خمترص اخلرقي، تأليف: موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن . 99

حممد بن قدامة املقديس، مكتبة القاهرة، القاهرة، 88))هـ.
املعايري الرشعية، املجلس الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية . 00)

اإلسالمية، دار امليامن، الرياض، 7)4)هـ.
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تأليف: . )0) األلسنة،  عىل  املشتهرة  األحاديث  من  كثري  بيان  يف  احلسنة  املقاصد 
شمس الدين أيب اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي، حتقيق: حممد 

عثامن اخلشت، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 405)هـ.
مقاييس اللغة، تأليف: أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، حتقيق: عبد . )0)

السالم هارون، دار الفكر، 99))هـ.
القرطبي، . )0) رشد  ابن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أيب  تأليف:  املمهدات،  املقدمات 

حتقيق: د. حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت-لبنان، الطبعة األوىل، 
408)هـ.

بن . 04) أمحد  بن  اهلل  عبد  حممد  أيب  الدين  موفق  تأليف:  أمحد،  اإلمام  فقه  يف  املقنع 
الرمحن  تأليف: عبد  املقنع،  الكبري عىل  الرشح  املقديس، ومعه  قدامة  بن  حممد 
من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف  ومعه  املقديس،  قدامة  بن  أمحد  بن  حممد  بن 
اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف: عالء الدين أيب احلسن عيل 
هجر،  دار  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د.  حتقيق:  املرداوي،  سليامن  بن 

القاهرة- مرص، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.
الشهري . 05) احلنبيل  الفتوحي  أمحد  بن  حممد  الدين  تقي  تأليف:  اإلرادات،  منتهى 

بابن النجار، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة 
األوىل، 9)4)هـ.

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، تأليف: حميي الدين أيب زكريا حييى بن . 06)
رشف النووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، )9))هـ.

املهذب يف اختصار السنن الكبري، تأليف: أبو عبد اهلل حمّمد بن أمحد بن ُعثامن . 07)
افعّي، حتقيق: دار املشكاة للبحث العلمِي، بإرشاف أيب مَتيم َيارس  الّذَهبّي الشَّ
بن إبراهيم، دار الوطن للنرش، اململكة العربية السعودية، الرياض، ))4)هـ.

بن . 08) عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أيب  تأليف:  الشافعي،  اإلمام  الفقه  يف  املهذب 
يوسف الفريوزآبادي الشريازي، حتقيق: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، 

بريوت-لبنان، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
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الرمحن . 09) عبد  بن  حممد  بن  حممد  تأليف:  خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  مواهب 
املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، حتقيق: زكريا عمريات، دار عامل الكتب.

موسوعة القواعد الفقهية، تأليف: أيب احلارث الغزي حممد صدقي بن أمحد بن . 0))
حممد آل بورنو، مؤسسة الرسالة، بريوت- لبنان، الطبعة األوىل، 4)4)هـ.

املوطأ، تأليف: اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي، حتقيق: . )))
حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت-لبنان، الطبعة األوىل، 

406)هـ.
النجم الوهاج يف رشح املنهاج، تأليف: كامل الدين حممد بن موسى بن عيسى . )))

بن عيل الدمريي، دار املنهاج، جدة، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.
املبارك . ))) السعادات  أيب  الدين  جمد  تأليف:  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية 

بريوت،  العلمية،  املكتبة  الزاوي،  أمحد  طاهر  حتقيق:  األثري،  ابن  حممد  بن 
99))هـ.

اهلل . 4)) تأليف: حممد بن عيل بن حممد بن عبد  نيل األوطار رشح منتقى األخبار، 
الشوكاين، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، دار احلديث، مرص، الطبعة األوىل، 

))4)هـ.
اهلداية يف رشح بداية املبتدي، تأليف: أيب احلسن برهان الدين عيل بن أيب بكر . 5))

الرتاث  إحياء  دار  يوسف،  طالل  حتقيق:  املرغيناين،  الفرغاين  اجلليل  عبد  بن 
العريب، بريوت-لبنان.

أمحد . 6)) حتقيق:  الغزايل،  حممد  بن  حممد  بن  حممد  تأليف:  املذهب،  يف  الوسيط 
حممود إبراهيم، دار السالم، مرص، الطبعة األوىل، 7)4)هـ..
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إرث المال الُمَحرَّم
والتخلص منه

د. سلطان بن حذيفة الطوالة
األستاذ المشارك في قسم الدراسات اإلسالمية

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

جامعة المجمعة
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املقدمة
نبينا  املرسلني،  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
يوم  إىل  بإحساٍن  تبعهم  ومن  الطاهرين،  الطيبني  وصحبه  آله،  وعىل  حممد 

الدين أما بعد:

فإن املال عصب احلياة، ولذا تسارع الناس يف كسبه واحلصول عليه، ما 
املرياث  كان  وملا  ذلك مسالك شتى،  وُمْسَتكثر، وسلكوا يف  منهم  ُمقلٍّ  بني 
ث  أحد األسباب الرشعية لتملك هذا املال، إال أنه وقد حيصل أن يكون املورِّ
قد اكتسب ماله من حرام ثم يموت عنه، فهل يطيب هذا املال للورثة أو يظل 
ث والوارث عىل حدٍّ سواء، فلذا جاء املقرتح أن يكون  املال حمرًما عىل املورِّ
م والتخلص منه«،  البحث عن هذا املبدأ يف موضوع سميته: »إرث املال املحرَّ
فرأيت أن ُألقي الضوء حول هذه املسألة؛ علَّ ذلك أن يكون من املسامهة يف 
نرش العلم النافع، والعمل الصالح، وحتقيًقا للفائدة املرجوة منه، واهللَ أسأل 

التوفيق، والسداد، واإلعانة.

أمهية املوضوع:

أواًل: احلاجة املاسة ملعرفة مثل هذه املسائل يف املواريث؛ ليكون املسلم 
عىل بصريٍة من أمره فيجتنب احلرام ويتقيه، ويسعى إىل احلالل ويرتضيه.

بني  اآلخرين  إىل  وصل  إذا  م  امُلَحرَّ املال  يف  العلامء  بعض  تفريق  ثانًيا: 
اإلرث وغريه؛ كاهلبة، ونحوها، قال القرايف))) : »واختلف عىل القول 

ـنْهاين، كنيته: أبو العباس،  هو: شهاب الدين، أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الَقَرايف الصِّ  (((
الفروق،  الفصول،  تنقيح  الذخرية، رشح  كتبه:  مالكي، من  فقيه  ولد سنة )6)6هـ(، 
امُلَذهـب  الديباج  )د.ت.(،  فرحون،  ابن  ينظر:  بالقاهرة.   سنة )684هـ(،  تويف 
يف معرفة أعيان علامء املذهـب، القاهرة: دار الرتاث للطبع والنرش، ))/05)-08)(، 
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بمنع معاملته يف ذلك املال، وقبول هبته، وأكل طعامه، هل يسوغ للوارث 
الوارثة أو ال؟ عىل قولني: يسوغ باملوارثة، ال باهلبة«))).

أهداف املوضوع:

م. أواًل: توضيح مفهوم إرث املال امُلَحرَّ

م؛ مما يسهم يف إقامة  ثانًيا: الوصول إىل احلكم الفقهي إلرث املال امُلَحرَّ
العدل بني الناس بالقسط.

م املوروث. ثالًثا: معرفة طرق التخلص من املال امُلَحرَّ

أسباب اختيار املوضوع:

لن  اإلنسان  فإن  باملال،  املرتبطة  الفقهية  املسائل  بحث  يف  الرغبة  أواًل: 
األسلمي  برزة  أيب  عن  جاء  ماله،  عن  يسأل  حتى  القيامة  يوم  قدماه  تزول 
القيامة  يوم  عبد  قدما  تزول  ))ال   :اهلل رسول  قال  قال:   
أين  من  ماله  وعن  فعل،  فيم  علمه  وعن  أفناه،  فيَم  عمره  عن  يسأل  حتى 

اكتسبه، وفيَم أنفقه، وعن جسمه فيَم أباله(())).

طبقات  يف  الزكية  النور  شجرة  )4)4)هـ(،  حممد.  بن  حممد  خملوف،   ،)(((( رقم 
املالكية، لبنان، دار الكتب العلمية، ص )88)-89)(، رقم )7)6).

اإلسالمي،  الغرب  دار  بريوت:  الذخرية،  )994)م(،  إدريس،  بن  أمحد  القرايف،   (((
.(((8/(((

القيامة، رقم  باب: يف  القيامة والرقائق والورع، ))(  الرتمذي، كتاب: صفة  أخرجه:   (((
صححه  واحلديث  صحيح«،  حسن  حديث  »هذا  وقال:   ،)(96( ص   ،)(4(7(
. ينظر: األلباين، حممد نارص الدين، )))4)هـ(، صحيح سنن  العالمة األلباين 

الرتمذي، الرياض، دار املعارف، ))/)57).
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م(، خاصة  ثانًيا: ما ُيلمس من كثرة السؤال عن حكم )إرث املال امُلَحرَّ
يف زماننا هذا.

ثالًثا: أن هذا املوضوع مل يفرد-فيام أعلم-بدراسة مستقلة وافية بالغرض 
مع أمهيته، وعظيم شأنه.

السابقة: الدراسات 

م والتخلص منه«،  من خالل البحث واالستقراء حول »إرث املال امُلَحرَّ
وجدت جمموعة من الدراسات تناولت بعض جوانب البحث بصورة عامة، 

وفيام يأيت تفصيل احلديث عنها:

أواًل: )املال احلرام متلكه، وإنفاقه، والتحلل منه(: املؤلف: د. عبد العزيز 
امللك  جامعة  جملة  اإلسالمية،  الدراسات  جملة  النارش:  اخلطيب،  عمر  بن 
سعود، العدد: )0)(، مدينة النرش: الرياض، الطبعة: األوىل، تاريخ النرش: 

)9)4)هـ-008)م(، عدد الصفحات: ))5( صفحة.

اشتملت الدراسة عىل: تعريف املال احلرام، وبيان أقسامه، طرق متلك 
املال احلرام، وأحكامه، إنفاق املال احلرام، التحلل من املال احلرام وطرقه.

عزيز  املؤلف:  احلرام(:  املال  من  التخلص  يف  الكالم  )خالصة  ثانًيا: 
مدينة  مالك،  اإلمام  دار  وتسجيالت  مكتبة  النارش:  العنزي،  فرحان  بن 
الثانية، تاريخ النرش: )5)4)هـ-004)م(، عدد  الطبعة:  النرش: أبو ظبي، 

الصفحات: )94( صفحة.

للتخلص  الرشعية  واملسالك  مة،  امُلَحرَّ املكاسب  عىل  الدراسة  اشتملت 
منها، ومن تبعاهتا، مدعمة بالنصوص الرشعية من الكتاب، والسنة، وأقوال 

أهل العلم.
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الفقه  يف  به  والترصف  االنتفاع  وضوابط  احلرام  املال  )أحكام  ثالًثا: 
اإلسالمي(: املؤلف: د. عباس أمحد حممد البار، إرشاف ومراجعه: أ. د. عمر 
النفائس، مدينة النرش: عامن-األردن، الطبعة:  النارش: دار  سليامن األشقر، 

الثانية، تاريخ النرش: )0)4)هـ(، عدد الصفحات: ))46( صفحة.

املال  وملكية  كسبه،  وأسباب  املال،  تعريف  عىل:  الدراسة  اشتملت 
الدول غري اإلسالمية،  املسلمني يف  املكتسب من غري  احلرام  واملال  احلرام، 
من  التحلل  احلرام،  باملال  االنتفاع  وحكم  احلرام،  املال  أصحاب  معاملة 
املال  تبييض  املقبوض بطريق غري رشعي،  املال احلرام  املال احلرام، ومصري 

احلرام، أو غسل املال احلرام.

بن  حممد  د.  املؤلف:  احلرام(:  الكسب  يف  الترصف  )أحكام  رابًعا: 
الوصف:  الرومي،  زيد  بن  العزيز  عبد  د.  إرشاف:  صديق،  الرزاق  عبد 
الرسالة:  تاريخ  بالرياض،  اإلمام  جامعة  الرشيعة  كلية  يف  ماجستري  رسالة 

)5)4)هـ(، عدد الصفحات: )906( صفحات.

أوجه االتفاق واالختالف بني الدراسات السابقة والدراسة املقرتحة:

من  عامة  بصورة  احلرام  املال  عن  احلديث  السابقة:  الدراسات  تتناول 
حيث مفهومه، وطرق كسبه، وإنفاقه، وطرق التخلص منه.

م والتخلص منه( بشكل  أما الدراسة املقرتحة فهي تتناول )إرث املال امُلَحرَّ
م، وعناية اإلسالم بالتحذير من  خاص، وحمدد؛ فتتناول مفهوم اإلرث امُلَحرَّ
م  م( سواء املال امُلَحرَّ م، والرتكيز عىل )إرث املال امُلَحرَّ التساهل يف املال امُلَحرَّ
م لكسبه، وإرث املال املختلط بني احلالل واحلرام، وإرث  لذاته، أو املال امُلَحرَّ



م والتخلص منه إرث المال الُمَحرَّ

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
210

م، سواء ختلص  املال املشكوك فيه، وبيان طرق ختلص الورثة من املال امُلَحرَّ
م لكسبه. م لعينه، أو املال امُلَحرَّ الورثة من املال امُلَحرَّ

البحث: منهج 

هنجت يف هذا البحث املنهج الوصفي بشقيه: االستنباطي، واالستنتاجي، 
بتصوير  فقمت  البحث؛  كتابة  يف  عليها  املتعارف  العلمية  القواعد  متبًعا 
العلمية  املادة  املوضوع تصويًرا دقيًقا؛ ليتضح املقصود من دراسته، وتوثيق 
من مصادرها األصيلة، وذكر اسم السورة، ورقم اآلية، وختريج األحاديث 
الوارد  لألعالم  وترمجة  املعتربة،  العلمية  القواعد  وفق  اآلثار  أو  النبوية، 
ذكرهم يف ثنايا البحث إذا اقتضت احلاجة التعريف هبم، كام اعتنيت بصحة 
املكتوب، وسالمته من الناحية النحوية، واإلمالئية، وأخرًيا أتبعت البحث 
املعجم، مقدًما عنوان  املصادر واملراجع، ورتبته عىل حروف  بفهرس  بذكر 

الكتاب ثم اسم املؤلف.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، ومتهيد، وأربعة مباحث، وخامتة:

املقدمة: وتتضمن: أمهية البحث، وأهدافه، وأسباب اختياره، والدراسات 
السابقة، ومنهجه، وخطته.

م. التمهيد: مفهوم إرث املال امُلَحرَّ

وفيه مخسة مطالب:

ـ املطلب األول: مفهوم اإلرث.

ـ املطلب الثاين: مفهوم املال.
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م. ـ املطلب الثالث: مفهوم امُلَحرَّ

م. ـ املطلب الرابع: مفهوم إرث املال امُلَحرَّ

م. ـ املطلب اخلامس: عناية اإلسالم بالتحذير من التساهل يف املال امُلَحرَّ

م. املبحث األول: إرث املال امُلَحرَّ

وفيه مطلبان:

م لذاته-لصفته-. ـ املطلب األول: إرث املال امُلَحرَّ

م لكسبه. ـ املطلب الثاين: إرث املال امُلَحرَّ

املبحث الثاين: إرث املال املختلط بني احلالل واحلرام.

املبحث الثالث: إرث املال املشكوك فيه.

م. املبحث الرابع: ختلص الورثة من إرث املال امُلَحرَّ

وفيه مطلبان:

م لذاته. ـ املطلب األول: ختلص الورثة من إرث املال امُلَحرَّ

م لكسبه. ـ املطلب الثاين: ختلص الورثة من إرث املال امُلَحرَّ

اخلامتة: وتشتمل عىل: النتائج، والتوصيات.

هذا وأسأل اهلل تعاىل التوفيق يف الدارين، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعني.
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التمهيد
م مفهوم إرث املال املَُحرَّ

املطلب األول: مفهوم اإلرث:

الفرع األول: تعريف اإلرث لغًة:

قال ابن فارس))) : »الواو والراء والثاء: كلمة واحدة، هي الِوْرث، 
واملرياث أصله الواو، وهو أن يكون اليشء لقوم ثم يصري إىل آخرين بنسٍب، 

أو سبب«))).

وارثه،  يرث  ورث  من  املال)))،  يف  والِورث  احلَسب،  يف  اإلْرث  يقال: 
والِورث، واإلرث، والرتاث، واملرياث: ما ورث)4).

األمور  يشمل  إذ  فحسب؛  املال  إرث  من  أعمُّ  اللغة  يف  اإلرث  أن  كام 
املعنوية؛ كالعلم، واخلُُلق.

هو: أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد الَقْزويني، الشهري بابن فارس، كنيته: أبو احلسني،   (((
بالكرم،  اشتهر  الكوفيني،  نحوًيا عىل طريقة  كان  اللغة،  أئمة  ولد سنة )9))هـ(، من 
بالري.  )95)هـ(،  سنة    تويف  الفقهاء،  حلية  الصاحبي،  اللغة،  جممل  كتبه:  من 
ينظر: السيوطي، أبو بكر، )د.ت.(، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقيق: 

حممد أبو الفضل إبراهيم، صيدا، املكتبة العرصية، ))/)5)-)5)(، رقم )680).
ابن فارس، )99))هـ(، مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر،   (((

.((05/6(
منظور،  ابن   ،)78( ص  سابق،  مرجع  الكليات،  )))4)هـ(،  الكفوي،  ينظر:   (((

)4)4)هـ(، لسان العرب، مرجع سابق، ))/)))).
من  جمموعة  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  )د.ت.(،  الزبيدي،  مرتىض  ينظر:   (4(

املحققني، دار اهلداية، )5/)8)).
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الفرع الثاين: تعريف اإلرث اصطالًحا:

اللغوي،  معناه  عن  االصطالحي)))  الفقهي  املعنى  يف  اإلرث  خيرج  ال 
ف«))). كة بالترصُّ ِ ومن أحسنها أن يقال: »تسلط الوارث عىل الرتَّ

املطلب الثاين: مفهوم املال:
الفرع األول: تعريف املال لغًة:

ل  مَتَوَّ هي  واحدة،  كلمة  والالم  والواو  »امليم   : فارس  ابن  قال 
الرجل: اختذ مااًل«))).

واملال يف األصل: ما يملك من الذهب، والفضة، ثم أطلق عىل ما ُيقتنى، 
ويملك من األعيان، وأكثر ما يطلق املال عند العرب عىل اإلبل؛ ألهنا كانت 

أكثر أمواهلم)4)، واملال عند أهل البادية؛ النََّعم)5).

ينظر: النووي، )408)هـ(، حترير ألفاظ التنبيه، حتقيق: عبد الغني الدقر، دمشق، دار   (((
القلم، ص )46)).

الباجوري، )55))هـ(، التحفة اخلريية عىل الفوائد الشنشورية، مصطفى البايب احللبي   (((
ص )46).

ابن فارس، )99))هـ(، مقاييس اللغة، مرجع سابق، )85/5)).  (((
ابن  دار  الدمام،  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية  )))4)هـ(،  األثري،  ابن  ينظر:   (4(

اجلوزي، ص )887-888(، مادة )مول(.
ينظر: األزهري، )))4)هـ(، هتذيب اللغة، مرجع سابق، )9/4)))(، الفيومي، )د.ت.(،   (5(

املصباح املنري، بريوت، املكتبة العلمية، ص )4))).



م والتخلص منه إرث المال الُمَحرَّ

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
214

واملشهور من كالم العرب -كام قال القايض عياض))) -: »أن كل 
ل ومُتُلَِّك فهو مال«))). ما مُتُوِّ

وإنام سمي املال مااًل؛ ألنه يميل إليه الناس بالقلوب))).

الفرع الثاين: تعريف املال اصطالًحا:

فيه  جيري  »ما  يقال:  أن  أحسنها  ومن  تعريفات)4)،  بعدة  املال  ف  ُعرِّ
؛ إلمكان  واملنافع)6)  العينية، واحلقوق،  األموال  ليشمل  ؛  البذل، واملنع«)5) 

حيازهتا بحيازة أصلها.
هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي األندليس، الشهري بالقايض عياض، كنيته:   (((
أبو الفضل، ولد سنة )476هـ(، فقيه مالكي، حمدث، أصويل، مؤرخ، ويل قضاء َسْبَتة 
مدة، ثم قضاء غرناطة، من كتبه: إكامل املعلم يف رشح مسلم، الشفا يف التعريف بحقوق 
  تويف  مالك،  مذهب  أعالم  ملعرفة  املسالك  وتقريب  املدارك  ترتيب  املصطفى، 
القاهرة،  النبالء،  أعالم  سري  )7)4)هـ(،  الذهبي،  ينظر:  بمراكش.  )544هـ(،  سنة 

دار احلديث، )0)/)))-8))).
دار  املغرب،  اآلثار،  األنوار عىل صحاح  القايض عياض، )))))هـ(، مشارق  ينظر:   (((

الغرب، ))/90)).
ينظر: ابن فارس، )99))هـ(، مقاييس اللغة، مرجع سابق، )85/5)).  (((

ينظر: ابن نجيم، )8)4)هـ(، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، حتقيق: زكريا عمريات،   (4(
ومطبعة  مكتبة  ط)،  الدواين،  الفواكه   ،)4(0/5( العلمية،  الكتب  دار  بريوت، 
حتقيق:  األم،  )6)4)هـ(،  إدريس،  بن  حممد  الشافعي،   ،)(8(/(( البايب،  مصطفى 
مصطفى،  الرحيباين،   ،)6(/5( قتيبة،  دار  بريوت،  حسون،  الدين  بدر  أمحد  د. 
اإلسالمي،  املكتب  بريوت:  املنتهى،  غاية  رشح  يف  النهى  أويل  مطالب  ))40)هـ(، 
ضمن  املنافع  تعترب  فئة  فئتني،  إىل  معناه  حتديد  يف    الفقهاء  واختلف   ،)((/((
ينظر:  احلنفية،  فقهاء  وهم  املال  من  املنافع  أخرجت  وفئة  العلامء،  مجهور  وهم  املال 

السابقة. املراجع 
أبو زهرة، )999)م(، امللكية ونظرية العقد، القاهرة، دار الفكر العريب، ص )47).  (5(

أمني  حممد  حتقيق:  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف  )7)4)هـ(،  البهويت،  ينظر:   (6(
الضناوي، بريوت: دار عامل الكتاب، ))/464).
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م: املطلب الثالث: مفهوم املَُحرَّ

م لغًة: الفرع األول: تعريف امُلَحرَّ

املنع،  وهو  واحد،  أصل  وامليم  والراء  »احلاء   : فارس  ابن  قال 
والتشديد، فاحلرام: ضد احلالل«))).

واملمنوع  حرمته،  بمعنى:  أحرمته،  وسمع:  حمرمات،  م:  امُلَحرَّ ومجع 
يسمى: حراًما تسميًة باملصدر))).

م اصطالًحا: الفرع الثاين: تعريف امُلَحرَّ

فه  ولذا عرَّ اللغوي)))،  معناه  م عن  للُمَحرَّ املعنى االصطالحي  ال خيرج 
ابن النجار) (4 بأنه: »ما ُذمَّ فاعُله ولو قوالً، ولو عمل قلٍب رشًعا«)5).

من  أكان  سواء  الشخص،  من  صادر  يشء  كل  يتناول  احلرام  وفعل 
القلبية؛  األعامل  من  أو  وغريمها،  والنميمة،  كالغيبة،  املحرمة؛  األقوال 

ابن فارس، )99))هـ(، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ))/45).  (((
ينظر: الفيومي، )د.ت.(، املصباح املنري، مرجع سابق، ص ))5).  (((

ينظر: الزركيش، حممد هبادر، )د.ت.(، البحر املحيط يف أصول الفقه، حترير ومراجعة:   (((
عبدالقادر العاين وعمر األشقر، د.ن ))/04)).

املشهور  بكر،  أبو  كنيته:  الُفُتوحي،  العزيز  عبد  بن  أمحد  بن  حممد  الدين،  تقي  هو:   (4(
منتهى  احلسنة،  املقاصد  تلخيص  كتبه:  من  أصويل،  حنبيل،  فقيه  النجار،  بابن 
ابن  ينظر:  ))97هـ(.  سنة    تويف  املخترص،  رشح  املبتكر  املخترب  اإلرادات، 
العامد، )406)هـ(، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، مرجع سابق، )0)/)57(، 
زيد،  أبو  بكر  حتقيق:  احلنابلة،  رضائح  عىل  الوابلة  السـحب  )6)4)هـ(،  محيد،  ابن 

عبدالرمحن العثيمني، بريوت، مؤسسة الرسالة، ))/854-858(، رقم )8)5).
محاد،  ونزيه  الزحييل  حممد  حتقيق:  املنري،  الكوكب  رشح  )8)4)هـ(،  النجار،  ابن   (5(

الرياض، مكتبة العبيكان، ))/86)).
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ورشب  كالرسقة،  اجلوارح؛  أفعال  من  أو  ونحومها،  واحلسد،  كاحلقد، 
اخلمر، والزنا))).

م: املطلب الرابع: مفهوم إرث املال املَُحرَّ
تعريًفا  م(  امُلَحرَّ املال  )إرث  ف  أعلم-عرَّ العلامء-فيام  من  أحًدا  أجد  مل 
لدى  احلرام  املال  مفهوم  وضوح  إىل  راجٌع  األمر  هذا  ولعل  اصطالحًيا، 
الفقهاء، ووضوحه يف أذهاهنم بصورة جلية، والذي يظهر أن يقال يف مفهوم 
الشارع  هنى  أموااًل  موته  بعد  ث  املورِّ خُيلِّف  »أن  بأنه:  املحرم(  املال  )إرث 
لقوم  عنها  الشارع  هنى  أو  بعضها،  أو  كلها،  سواء  لغريها،  أو  لذاهتا،  عنها 

دون آخرين«.
رشح التعريف:

ث بعد موته أموااًل«: هذا ما يسمى بالرتكة؛ خالًفا ملا لو مل  »خُيلِّف املورِّ
خُيلِّف امليت شيًئا.

م لذاته. »هنى الشارع عنها لذاهتا«: هذا املال امُلَحرَّ
م لكسبه. »أو لغريها«: هذا املال امُلَحرَّ

»سواء كلها، أو بعضها«: يشمل لو كان املال الذي تركه كله حمرًما، أو 
كاملختلط. بعضه؛ 

»أو هنى الشارع عنها لقوٍم دون آخرين«: ليدخل يف ذلك ما لو كان املال 
حمرًما بالنظر إىل الوارث، وليس إىل املال ذاته.

ا ما زال  وأشري إىل أن املقصود باملحرم هو املحرم الباقي عىل حرمته، أمَّ
وصف احلُرمة عنه فليس داخاًل يف هذا البحث، ومثال ذلك: املعازف حمرمة 

الفكر،  دار  دمشق،  اإلسالمي،  الفقه  أصول  )406)هـ(،  وهبة،  الزحييل،  ينظر:   (((
وإنفاقه  متلكه  احلرام  املال  )9)4)هـ(،  عمر،  بن  العزيز  عبد  اخلطيب،   ،)80/((

والتحلل منه، جملة الدراسات اإلسالمية، جامعة امللك سعود ج)0)(، ص )77)).



م والتخلص منه إرث المال الُمَحرَّ

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
217

مباح؛  آخر  لغرض  لتستخدم  صفتها  تغيري  باإلمكان  كان  لو  لكن  لذاهتا 
كصناعة دوالب ونحوه فليس هذا جمال البحث.

املطلب اخلامس: عناية اإلسالم بالتحذير من التساهل يف املال احلرام:
والتحذير  املال احلالل،  باحلث عىل كسب  الرشعية  النصوص  تظافرت 
ه إىل التساهل  م منه؛ ألن حرص اإلنسان عىل مجعه وحتصيله قد جيرُّ من امُلَحرَّ
يف ِحلِّه أو حرمته، ولذا كثر حتذير النصوص الرشعية من كسبه أو احلصول 
احلرام واكتساب  الوقوع يف  للمسلم من  عليه من ُطرق غري رشعية؛ حفًظا 
املال؛ محاية للحق، وردًعا من االعتداء  اإلثم، وكذلك حتريم االعتداء عىل 
دماءكم  ))فإن  الوداع:  حجة  النبييف  قول  ذلك  ومن  عليه، 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام(()))، وأيًضا يف قوله : ))كل 

املسلم عىل املسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه(())).
واالنتهاب،  والغصب،  الرسقة،  اإلسالم  م  حرَّ املال  حلُرمة  وتأكيًدا 
والرشوة، وكل اعتداء عىل املال، وجعل هلذه اجلرائم عقوبات رادعة زاجرة، 
وما ذلك إال لعنايته باملال؛ بل وأعظم من ذلك جعل املقتول دفاًعا عن ماله 

شهيًدا، كام يف قوله : ))من قتل دون ماله فهو شهيد(())).
الوداع،  حجة  باب:   )77( املغازي،  كتاب:   )64( البخاري،  أخرجه:  عليه:  متفق   (((
واملحاربني  القسامة  كتاب:   )(8( ومسلم،  له،  واللفظ   ،)(((/((  ،)4406( رقم 
رقم  واألموال،  واألعراض  الدماء  حتريم  تغليظ  باب:   )9( والديات،  والقصاص 

))8)4(، ص )4)7).
أخرجه: مسلم، )45( كتاب: الرب والصلة واآلداب، )0)( باب: حتريم ظلم املسلم،   (((

وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، رقم ))654(، ص )068)).
متفق عليه: أخرجه: البخاري، )46( كتاب: املظامل، )))( باب: من قاتل دون ماله،   (((
رقم: )480)(، ))/684(، ومسلم، ))( كتاب: اإليامن، ))6( باب: الدليل عىل أن 
من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد مهدر الدم يف حقه وإن قتل كان يف النار 

وأن من قتل دون ماله فهو شهيد، رقم ))6)(، ص )9))).
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  واهلل  املسلم،  عىل  رشًعا  واجب  الكسب  يف  احلالل  وحتري 
َها ٱلرُُّسُل ُكُواْ ِمَن  يُّ

َ
أ م األكل من الطيبات عىل العمل الصالح، فقال:﴿َيٰٓ قدَّ

 : وقال   ،(((﴾51 َعلِيٞم  َتۡعَملُوَن  بَِما  إِّنِ  َصٰلًِحاۖ  َوٱۡعَملُواْ  ّيَِبِٰت  ٱلطَّ
ِ إِن ُكنُتۡم  ِيَن َءاَمُنواْ ُكُواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َرَزۡقَنُٰكۡم َوٱۡشُكُرواْ لِلَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ۡرِض  َۡ
ا ِف ٱل واْ ِممَّ َها ٱلَّاُس كُُ يُّ

َ
أ إِيَّاهُ َتۡعُبُدوَن 172﴾)))، وقال-عز شأنه-: ﴿َيٰٓ

بنٌِي 168﴾)))،  مُّ َعُدّوٞ  لَُكۡم  إِنَُّهۥ  ۡيَطِٰنۚ  ٱلشَّ ُخُطَوِٰت  تَتَّبُِعواْ  َوَل  َطّيِٗبا  َحَلٰٗل 
ولقد هتاون بعض الناس يف كسب األموال؛ فمنهم من ال يفرُق يف كسبه بني 
حالٍل وحراٍم، فال هيمه من أين اكتسب املال؟ وكل ما هيمُه أن يكون املال 
بني يديه ينفقه كيفام شاء، وهذا تصديٌق ملا أخرب عنه النبي  كام يف 
حديث أيب هريرة  عن النبي  قال: ))يأيت عىل الناس زماٌن 

ال يبايل املرء ما أخذ منه، أمن احلالل أم من احلرام(()4).

 أنَّ حبَّ املال من األمور التي ُجبَِل عليها اإلنسان،  وأخرًيا أخرب 
ا َجّٗا 20﴾)5). قال تعاىل: ﴿َوُتِبُّوَن ٱلَۡماَل ُحّبٗ

سورة املؤمنون، اآلية ))5).  (((
سورة البقرة، اآلية ))7)).  (((
سورة البقرة، اآلية )68)).  (((

أخرجه: البخاري، )4)( كتاب: البيوع، )7( باب: من مل ُيبال من حيث كسب املال،   (4(
رقم )059)(، ))/595).

سورة الفجر، اآلية )0)).  (5(
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املبحث األول
م إرث املال املَُحرَّ

م لذاته)1): املطلب األول: إرث املَُحرَّ

اتفق الفقهاء))) عىل أنَّ َمن وّرث شيًئا حمرًما لعينه؛ كاخلنزير، فإن ورثته 
ال يملكونه؛ ألنه حمرم لعينه.

واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

الدليل األول:

ُكُواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َرَزۡقَنُٰكۡم  ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ قوله : ﴿َيٰٓ

َها  يُّ
َ
أ وقال-عز شأنه-: ﴿َيٰٓ َتۡعُبُدوَن 172﴾)))،  إِيَّاهُ  ُكنُتۡم  إِن   ِ لِلَّ َوٱۡشُكُرواْ 

إِنَُّهۥ  ۡيَطِٰنۚ  ٱلشَّ ُخُطَوِٰت  تَتَّبُِعواْ  َوَل  َطّيِٗبا  َحَلٰٗل  ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  ا  ِممَّ ُكُواْ  ٱلَّاُس 

بنٌِي 168﴾)4). لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ
ينظر:  ووصفه.  أصله  يف  حمرًما  كان  ما  به:  واملقصود  لصفته،  أو  لعينه،  عليه:  ويطلق   (((
حيرم  »قسم  وفيه:   ،)96/(( الكتب،  عامل  دار  بريوت،  الفروق،  )د.ت.(،  القرايف، 
لعظم  حترم؛  كالسموم  فيحرم..  التحريم  تناسب  مفسدة  عىل  اشتمل  ما  وهو  لصفته، 
املستقذرة...  الفضالت  عىل  اشتامهلا  وهي:  لصفتها  حرمت؛  وكامليتة  مفسدهتا.. 

وكذلك اخلمر حرم؛ لصفته وهو اإلسكار«.
ينظر: ابن عابدين، )9)4)هـ(، رد املحتار عىل الدر املختار، مرجع سابق، )7/)))(،   (((
ابن رشد اجلد، حممد بن أمحد، )))4)هـ(، املقدمات املمهدات، حتقيق: زكريا عمريات، 
بريوت، دار الكتب العلمية، ))/)46(، النووي، )))4)هـ( املجموع رشح املهذب، 
حتقيق: حممد نجيب املطيعي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، )58/9)(، املرداوي، 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  بدار  التحقيق  مكتب  حتقيق:  اإلنصاف،  )9)4)هـ(، 

دار إحياء الرتاث العريب، )8/)))).
سورة البقرة، اآلية ))7)).  (((
سورة البقرة، اآلية )68)).  (4(
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م  وحرَّ للمسلم،  الطيبات  شأنه-أحل  اهلل-عز  أن  االستدالل:  وجه 
ال  اإلسالمية  الرشيعة  يف  لذاته  حمرًما  كان  فام  واخلبائث،  املحرمات،  عليه 
يكون حالاًل إال لرضورة تبيح ذلك، فاإلرث املحرم لصفته ال حيل للوارث 

بحال))).
الثاين: الدليل 

هِلَّ 
ُ
أ َوَمآ  ٱۡلزِنِيرِ  َوَلُۡم  ُم  َوٱدلَّ ٱلَۡمۡيَتُة  َعلَۡيُكُم  ﴿ُحّرَِمۡت  تعاىل:  قوله 

ُبُع  َكَل ٱلسَّ
َ
أ ّدِيَُة َوٱلَِّطيَحُة َوَمآ  ِ بِهِۦ َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة َوٱلَۡمۡوقُوَذةُ َوٱلُۡمَتَ لَِغرۡيِ ٱللَّ

ۡزَلِٰم﴾))).
َ
ن تَۡسَتۡقِسُمواْ بِٱۡل

َ
ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َعَ ٱلُُّصِب َوأ إِلَّ َما َذكَّ

من  احلرام  املال  به:  »يعني   : القرطبي  قاله  ما  االستدالل:  وجه 
النهي عن  فيه  فيدخل  األميني.. وعىل هذا  أموال  من  استحلوه  وما  الرشا، 

كل مال حرام بأي وجه اكتسب«))).
الثالث: الدليل 

النبي  سأل    طلحة  أبا  »أن   : مالك  بن  أنس  عن  جاء  ما 
 عن أيتام ورثوا مخًرا، فقال: ))َأْهِرْقَها((، قال: أفال نجعلها خاًل؟ 

قال: ))ال((«)4).
حلبي،  خري  حممد  وتدقيق:  دراسة  الدين،  علوم  إحياء  )))4)هـ(،  الغزايل،  ينظر:   (((

بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ))/)))).
سورة املائدة، اآلية ))).  (((

القرطبي، )6)4)هـ(، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ))/48)).  (((
 ،)(((89( رقم  الشيباين،  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسند  أمحد،  اإلمام  أخرجه:   (4(
السدي  أجل  من  حسن  »إسناده   : األرناؤوط  قال  له،  واللفظ   ،)((6/(9(
-وهو إسامعيل بن عبد الرمحن-، وهو وإن كان من رجال مسلم، فيه كالم ينزله عن 
  رتبة الصحيح، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح«، وصححه األلباين
بن  حممد  حتقيق:  املصابيح،  مشكاة  )405)هـ(،  اهلل،  عبد  بن  حممد  التربيزي،  ينظر: 

نارص الدين األلباين، ط)، بريوت، املكتب اإلسالمي، ))/8)0)).
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وجه االستدالل: أنَّ النبي  هنى الورثة أن يتملكوا اخلمر بعد 
قال  ُيوَرث،  لذاته ال  م  امُلَحرَّ أن  لذاهتا؛ فدل عىل  ثهم؛ ألهنا حمرمة  وفاة مورِّ
أنَّ من َوِرث مخًرا من املسلمني، وصارت  : »دلَّ عىل  ابن عبد الرب))) 
ما  »أما   : عثيمني  ابن  قال  خللها«)))،  وال  حيبسها،  ومل  َأْهَرَقَها،  بيده 

م لعينه؛ كاخلمر فذلك حرام عىل الناقل، ومن ينتقل إليه«))). ُحرِّ

الرابع: الدليل 

الرسقة،  يف  احلد  من  الرشعية  األحكام  به  الشارع  علَّق  الذي  املال  أن 
واحلفظ، وسائر األحكام والتي منها املرياث هو املال املحرتم، وهو ما مل ينه 
ملرياثه مع  إهالكه، فال وجه  به رشًعا، وما عداه جيب  منتفًعا  كان  عنه، وما 

وجوب اإلهالك)4).

هو: يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النََّمري القرطبي، الشهري بابن عبد الرب،   (((
األندلس،  علامء  وشيخ  املالكية،  فقهاء  كبار  من  )68)هـ(،  سنة  ولد  عمر،  أبو  كنيته: 
واألسانيد،  املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  التمهيد  كتبه:  من  عرصه،  يف  حمدثيها  وكبري 
ابن  ينظر:   سنة ))46هـ(.  تويف  العلم وفضله،  بيان  الكايف، جامع  االستذكار، 

فرحون، )د.ت(، الديباج املذهب، مرجع سابق، ))/49)-)5)).
عمر  حتقيق:  واملسانيد،  املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  التمهـيد  )405)هـ(،  الرب،  عبد  ابن   (((

اجليدي، سعيد أعراب، املغرب، وزارة الشؤون اإلسالمية، )50/4)).
البصرية،  دار  مكتب  املفتوح،  الباب  لقاءات  )د.ت.(،  صالح،  بن  حممد  العثيمني،   (((

.((04/((
ينظر: الرصاع، حممد األنصاري، ))99)م(، رشح حدود ابن عرفة، املغرب، مطبعة   (4(

فضالة، ص )508).
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م لكسبه)1): املطلب الثاين: إرث املال املَُحرَّ

حترير حمل النزاع:

ا  م لكسبه إن كان حقًّ اتفق الفقهاء))) عىل أن الوراث ال يملك املال امُلَحرَّ
علم  »ومتى   : رجب  ابن  قال  ونحومها،  والغصب،  كالرسقة،  للغري؛ 

أن عني اليشء حراٌم، ُأخذ بوجه حمرم، فإنه حيرم تناوله«))).

وجاء يف )فتاوى اللجنة الدائمة(: »فالواجب عىل الورثة رد الرسقة إىل 
أهلها، إذا كانوا معروفني..«)4).

القرايف،  ينظر:  أصله.  دون  لوصفه  الرشع  حرمه  مال  كل  لكسبه:  م  بامُلَحرَّ املقصود   (((
أصله،  يف  مرشوًعا  كان  ما  يقال:  أو   ،)(((/((( سابق،  مرجع  الذخرية،  )994)م(، 
تيمية،  ابن  ينظر:  واملختلس.  واملرسوق،  املغصوب،  كاملال  عليه؛  طرأ  بسبب  ُحِرَم  ولكن 
جممع  املنورة،  املدينة  قاسم،  بن  حممد  الرمحن  عبد  حتقيق:  الفتاوى،  جمموع  )6)4)هـ(، 
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، )9)/0))(، والقاعدة »ال يدخل يف ملك اإلنسان 
يشء بغري اختياره إال اإلرث اتفاًقا«. ينظر: العالئي، صالح الدين، )5)4)هـ(، املجموع 
املكتبة  عامن،  عباس،  خضري  أمحد  العبيدي،  عيل  جميد  حتقيق:  املذهب،  قواعد  يف  املذهب 

املكية، ))/5)4).
ينظر: ابن عابدين، )9)4)هـ(، رد املحتار عىل الدر املختار، مرجع سابق، )7/)))(،   (((
ابن رشد اجلد، )))4)هـ(، املقدمات املمهدات، مرجع سابق، ))/)46(، النووي، 
اإلنصاف،  )9)4)هـ(،  املرداوي،   ،)(58/9( سابق،  مرجع  املجموع،  )))4)هـ( 

مرجع سابق، )8/)))).
إبراهيم  األرناؤوط،  شعيب  حتقيق:  واحلكم،  العلوم  جامع  )))4)هـ(،  رجب،  ابن   (((

باجس، ط7، بريوت، مؤسسة الرسالة، ))/)0)).
العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  الرزاق، )9)4)هـ(،  عبد  بن  أمحد  الدويش،   (4(
واإلفتاء، ط)، الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، رقم الفتوى ))7))(، 
املفتوح،  الباب  لقاءات  )د.ت.(،  صالح،  بن  حممد  العثيمني،  وينظر:   ،)(((/(6(
مثل:  التحريم،  فيه  بقي  قد  حمرًما  كان  ما  »وكذلك  وفيه:   ،)(04/(( سابق،  مرجع 
املغصوب، واملرسوق، فلو أن إنساًنا رسق مااًل ثم مات، فإنه ال حيل للوارث، ثم إن 

كان يعلم صاحبه أعطاه إياه، وإال تصدق به عنه«.
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واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
الدليل األول:

الرسقة  الرشيعة  حرمت  فقد  السبيل؛  هبذا  االكتساب  أصل  حرمة 
بَِما  َجَزآَءۢ  يِۡدَيُهَما 

َ
أ فَٱۡقَطُعٓواْ  ارِقَُة  َوٱلسَّ ارُِق  تعاىل:﴿َوٱلسَّ قال  والغصب، 

ُ َعزِيٌز َحِكيٞم 38﴾))). ِۗ َوٱللَّ َكَسَبا نََكٰٗل ّمَِن ٱللَّ
الثاين: الدليل 

أن هذا ليس ماله؛ إذ تعلق به حق الغري فال يعترب مملوًكا له، ولذا ال يصح 
تنتقل ملكيته، ولذلك  أنواع الترصف وبالتايل ال  فيه بأي نوع من  الترصف 

أمرت الرشيعة بعدم بيع ما ال يملكه اإلنسان))).
تعاىل؛  اهلل  حلق  لكسبه؛  ًما  حمرَّ مااًل  امليت  خلَّف  إذا  فيام  واختلفوا 

كالربويات ونحوها، فهل يمتلكها الورثة أم ال؟ عىل قولني:
م لكسبه، وهذا مذهب  القول األول: ال جيوز للورثة أن يرثوا املال امُلَحرَّ
. مجهور الفقهاء من احلنفية)))، ، 

سورة املائدة، اآلية )8)).  (((
اهلل  قال: هنى رسول اهلل صىل  أبيه عن جده  بن شعيب عن  النسائي عن عمرو  أخرج   (((
عليه و سلم عن سلف وبيع وعن رشطني يف بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن 
ربح ما مل يضمن( وقال األلباين: صحيح، )ينظر: سنن النسائي حتقيق: عبد الفتاح أبو 

غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية - حلب )75/7)).
ينظر: ابن عابدين، )9)4)هـ(، رد املحتار عىل الدر املختار، مرجع سابق، )7/)))(،   (((
نأخذ  وقال: ال  رمز  ثم  فاملرياث حالل،  مات وكسبه حرام،  املجتبى:  »لكن يف  وفيه: 
مكي،  حممد  أمحد  احلموي،  فتنبه«،  الورثة،  عىل  مطلًقا  حرام  وهو  الرواية،  هبذه 
الكتب  دار  بريوت،  والنظائر،  األشباه  رشح  يف  البصائر  عيون  غمز  )405)هــ(، 
يف  ما  خيالفه  عليه:  قيل  إلخ..  الوارث  حق  يف  إال  »قوله:  وفيه:   ،)(50/(( العلمية، 
البزازية: أخذ مورثه رشوة، أو ظلاًم إن علمه ذلك بعينه ال حيل له أخذه، وإن مل يعلمه 

بعينه، له أخذه حكاًم، فأما يف الديانة فيتصدق به بنية اخلصامء«.
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 ، )4(وهو اختيار ابن تيمية ،)واملالكية)1(، والشافعية)2(، واحلنابلة)3
فقال: »أما القدر الذي يعلم الولد أنه رًبا فيخرجه، إما أن يرده إىل أصحابه 

إن أمكن، وإال تصدق به«)5).

ينظر: ابن رشد اجلد، )))4)هـ(، املقدمات املمهدات، مرجع سابق، ))/)46(، وفيه:   (((
»وأما املرياث فال يطيب املال احلرام للوارث، هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر، وقد 
جزي،  ابن  بصحيح«،  ذلك  وليس  للوارث  يطيبه  املرياث  أن  تقدم  من  بعض  عن  روي 
)8)4)هـ(، قوانني األحكام الرشعية، ضبط وتصحيح: حممد أمني الضناوي، بريوت، 

دار الكتب العلمية، ص ))7)).
ينظر: النووي، )))4)هـ( املجموع، مرجع سابق، )58/9)(، وفيه: »من ورث ماالً   (((
ومل يعلم من أين كسبه مورثه أمن حالل أم حرام، ومل تكن عالمة، فهو حالل بإمجاع 

العلامء، فإن علم أن فيه حراًما، وشك يف قدره، أخرج قدر احلرام باالجتهاد«.
بريوت،  القايض،  حازم  الزهراء  أيب  حتقيق:  الفروع،  )8)4)هـ(،  مفلح،  ابن  ينظر:   (((
حتقيق:  الرشعية،  اآلداب  )9)4)هـ(،  مفلح،  ابن   ،)(90/4( العلمية،  الكتب  دار 
الرسالة، ))/)44(، وفيه: »ونقل  القيام، بريوت، مؤسسة  شعيب األرناؤوط، عمر 
يتنزه عنه،  عنه حرب يف الرجل خيلف مااًل: إن كان غالبه هنًبا أو رًبا ينبغي لوارثه أن 
إنسان  أيًضا: هل للرجل أن يطلب من ورثة  إال أن يكون يسرًيا ال يعرف، ونقل عنه 
مااًل مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه احلرام فال، واملرداوي، )9)4)هـ(، 

اإلنصاف، مرجع سابق، )8/)))).
هو: شيخ اإلسالم، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين الدمشقي، الشهري بابن   (4(
تيمية، كنيته: أبو العباس، ولد سنة ))66هـ(، فقيه حنبيل، من أعالم احلنابلة، برع يف 
علوم شتى، من كتبه: درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، رفع املالم عن 
ابن رجب، )5)4)هـ(،  ينظر:   سنة )8)7هـ(، بدمشق.  األئمة األعالم، تويف 
العبيكان،  مكتبة  الرياض،  العثيمني،  الرمحن  عبد  حتقيق:  احلنابلة،  طبقات  عىل  الذيل 

.(5(9-49(/4(
ابن تيمية، )6)4)هـ(، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، )9)/07)).  (5(
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واستدلوا عىل ذلك بام يأيت:

له إىل حالل، ثم إن  إذا كان حراًما فام الذي حوَّ املال  الدليل األول: أن 
ال  املوت  أن  كام  الوارث)))،  فيه  يرث  حتى  للمورث  ملًكا  ليس  املال  هذا 
خيرج املال احلرام من دائرة احلرام إىل احلالل، ومن رشوط نقل امللكية: أن 

يكون الناقل مالًكا للامل))).

هني  بجامع  كاخلمر)))،  لذاته؛  م  امُلَحرَّ املال  عىل  القياس  الثاين:  الدليل 
الرسول  عن حيازة كل منهام، ووجود صفة احلرام فيهام.

الدليل الثالث: أن املال احلرام ال يدخل يف ملك املسلم إذا كان اكتسبه 
َحَلٰٗل  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ا  ِممَّ ُكُواْ  ٱلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ تعاىل:  قال  حمظوٍر،  طريٍق  من 

بنٌِي 168﴾)4)، والقاعدة  ۡيَطِٰنۚ إِنَُّهۥ لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ َطّيِٗبا َوَل تَتَّبُِعواْ ُخُطَوِٰت ٱلشَّ
»الفعل املحرم ال يكون سبًبا للحل واإلباحة«)5)، ويندرج حتت هذه القاعدة 
كلُّ ماٍل منع الشارُع من حيازته، وبام أن املال الذي حازه املورث يف حياته 
كان بطريٍق حمرٍم، فإن هذا املال مل يدخل يف ملكه، ويده عليه يُد غصٍب)6)، 
للامل  املورث مالًكا  املرياث أن يكون  الوارث يف  وملا كان رشط ثبوت حق 

ينظر: الغزايل، )))4)هـ(، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ))/59)).  (((
ينظر: البهويت، )7)4)هـ(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، مرجع سابق، ))/468).  (((
ينظر: ابن النجار، )8)4)هـ(، رشح الكوكب املنري، مرجع سابق، ))/506-505(،   (((

ابن تيمية، )6)4)هـ(، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، )))/08)).
سورة البقرة، اآلية )68)).  (4(

احلاكمة  الفقهية  والضوابط  القواعد  موسوعة  )9)4)هـ(،  أمحد،  عيل  الندوي،   (5(
للمعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي، دار عامل املعرفة ))/48)).

النقاية، حتقيق:  العناية برشح  املال عيل اهلروي، )6)4)هـ(، فتح باب  القاري،  ينظر:   (6(
أمحد عزو عناية، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ))/468).
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املوروث، فإن ما حازه بطريٍق غري مرشوٍع ال يكون ملًكا له، فإذا مات مل ينتقل 
هذا املال إىل الوارث؛ لوجود املانع، وانتفاء الرشط، وهو عدم امللك))).

مذهب  وهذا  لكسبه،  م  امُلَحرَّ املال  يرثوا  أن  للورثة  جيوز  الثاين:  القول 
بعض احلنفية)))، واملالكية)))، واحلنابلة)4).

استدلوا عىل ذلك بام ييل:

الدليل األول: أن الرسول  اشرتى من هيودي طعاًما ألهله)5)، 
وأكل من الشاة التي أهدهتا له اليهودية بخيرب)6).

النفائس،  املال احلرام، ط)، عامن، دار  الباز، عباس أمحد، )0)4)هـ(، أحكام  ينظر:   (((
ص )80-)8).

ينظر: ابن عابدين، )9)4)هـ(، رد املحتار عىل الدر املختار، مرجع سابق، )7/)))(،   (((
نجيم، ))40)هـ(،  ابن  فاملرياث حالل«،  املجتبى: مات وكسبه حرام  »لكن يف  وفيه: 
الفكر، ص )47)(، وفيه:  األشباه والنظائر، حتقيق: حممد مطيع احلافظ، بريوت، دار 
حالل  مورثه  مال  فإن  الوارث،  حق  يف  إال  هبا،  العلم  مع  األموال  يف  تتعدى  »احلرمة 
له، وإن علم بحرمته منه، من اخلانية، وقيده يف الظهريية بأن ال يعلم أرباب األموال«، 
حنيفة  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  يف  اهلندية  الفتاوى  )406)هـ(،  وآخرون،  نظام، 
كان كسبه  »وإن  وفيها:  العريب، )49/5)(،  الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  النعامن، ط4، 
من حيث ال حيل، وابنه يعلم ذلك، ومات األب، وال يعلم االبن ذلك بعينه، فهو حالل 

له يف الرشع، والورع أن يتصدق به«.
مرجع  الذخرية،  )994)م(،  القرايف،  ينظر:  املالكية.  من    سحنون  قول  وهو   (((
سابق، )))/8))(، ابن رشد اجلد، )))4)هـ(، املقدمات املمهدات، مرجع سابق، 

))/)46(، وفيه: »وقد روي عن بعض من تقدم أن املرياث يطيبه للوارث«.
ينظر: ابن مفلح، )9)4)هـ(، اآلداب الرشعية، مرجع سابق، ))/470).  (4(

متفق عليه. أخرجه: البخاري، )5)( كتاب: السلم، )6( باب: الرهن يف السلم، رقم   (5(
)4)5))(، ))/4)6(، ومسلم، )))( كتاب: املساقاة، )4)( باب: الرهن وجوازه 

يف احلرض كالسفر، رقم )6))4(، ص )675).
املرشكون  غدر  إذا  باب:   )7( واملوادعة،  اجلزية  كتاب:   )58( البخاري،  أخرجه:   (6(

باملسلمني هل يعفى عنهم، رقم )69))(، ))/))8).
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ما  أن   تدل عىل  النبي  الوقائع من  أن هذه  وجه االستدالل: 
مباح  بطريق  أخذه  من  عىل  ال  الكاسب  عىل  إثمه  فإنام  لكسبه،  حمرًما  كان 
الربا، ويأكلون  يأخذون  اليهود معظمهم  أن  املعلوم  الكاسب؛ ألنه من  من 
السحت، ويشهد هلذا قوله  يف اللحم الذي تصدق به عىل بريرة: 

))هو هلا صدقة، ولنا منها هدية(())).

ويمكن مناقشته بام ييل:

أواًل: بأنه ال ذنب له إن كان ال يعلم، أما وقد َعِلَم احلرام فينبغي التخلص 
والتطهر منه، »وما أدى إىل احلرام فهو حراٌم«))).

ثانًيا: أّن قضية أموال اليهود، وأن فيها السحت والربا وغريه من احلرام 
لَُكُم  ِحلَّ 

ُ
أ ﴿ٱۡلَۡوَم  تعاىل:  قال  الرشعي،  بالنص  حله  عىل  ُنصَّ  ماٌل  فهذا 

َُّهۡم﴾))). وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِحّلٞ لَُّكۡم َوَطَعاُمُكۡم ِحّلٞ ل
ُ
ِيَن أ ّيَِبُٰتۖ َوَطَعاُم ٱلَّ ٱلطَّ

املسلم  متلك  يف  فاملسألة  مسألتنا،  نطاق  خارج  قضية  هذه  وأيًضا  ثالًثا: 
باملرياث مااًل حراًما معلوم احلرمة هل يملكه أم ال؟ ومعلوم أن ال توارث 
مع اختالف الدين)4)، والبد من اشرتاط معلومية احلرام؛ ألن املعلوم متيقن 

ليس مشكوًكا فيه، والرشيعة بنت األحكام عىل اليقني.

مجع  التوحيد،  كتاب  عىل  املفيد  القول  )8)4)هـ(،  صالح،  بن  حممد  العثيمني،  ينظر:   (((
وختريج: سليامن أباخليل، خالد املشيقح، الدمام، دار ابن اجلوزي، ))/8))).

العز بن عبد السالم، )))4)هـ(، قواعد األحكام يف إصالح األنام، حتقيق: نزيه كامل   (((
محاد، عثامن مجعة ضمريية، دمشق، دار القلم، ))/55)).

سورة املائدة، اآلية )5).  (((
ينظر: الكلوذاين، حمفوظ أمحد، )7)4)هـ(، التهذيب يف الفرائض، حتقيق: راشد حممد   (4(

اهلزاع، جدة، دار اخلراز، ص ))5).



م والتخلص منه إرث المال الُمَحرَّ

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
228

الدليل الثاين: ما ُروي أن رجاًل ممن َويِل عمل السلطان مات، فقال أحد 
الصحابة : »اآلن طاب ماله«، أي: لوارثه))).

عمله  من  اكتسبه  الذي  املال  حل  يف  سبب  املوت  أن  االستدالل:  وجه 
والًيا للسلطان للوارث بعد موت املورث.

املشهورة،  السنة  كتب  يف  له  وجود  ال  األثر  هذا  بأن  مناقشته:  ويمكن 
وال سند له، ولو َصحَّ لكان اجتهاد صحايب وهو خمالف ملا جاء يف نصوص 

التحريم.

فقط،  الكاسب  فإنام حيرم عىل  لكسبه،  كان حمرًما  ما  أن  الثالث:  الدليل 
ل امللك  واإلثم عليه، وال حيرم عىل من انتقل املال إليه، والقاعدة تقول: »تبدُّ

يوجب تبدل العني«)))، فيطيب له هذا املال))).

وأخذ  انتقل  فلام  البعض،  عىل  م  امُلَحرَّ يف  هذا  أن  مناقشته:  ويمكن 
بالوصف املركب اجلديد تغري حكمه، أما هنا ففيه حق آلخرين مل ُيرد إليهم، 
اخللفية  ألن  القاعدة؛  هذه  عليه  يصدق  وال  يطيبه،  ما  عليه  يأِت  مل  يشء  أو 

حتل املال احلالل للوارث، فالتبدل يصدق عىل ما كان أصله حالاًل)4).

وقال:   ،)(59/(( سابق،  مرجع  الدين،  علوم  إحياء  )))4)هـ(،  الغزايل،  ذكره   (((
»وهذا ضعيف؛ ألنه مل يذكر اسم الصحايب«، ومل أجد أحًدا من املحدثني ذكره.

فهمي  تعريف:  األحكام،  جملة  رشح  احلكام  درر  )))4)هـ(،  حيدر،  عيل  ينظر:   (((
احلسيني، الرياض، دار عامل الكتب، ))/98-99(، املادة )98).

ينظر: التفتازاين، سعد الدين، )9)4)هـ(، التلويح إىل كشف حقائق التنقيح، حتقيق:   (((
حممد عدنان درويش، بريوت، دار األرقم بن أيب األرقم، ))/4))).

آل  مشهور  حتقيق:  الفوائد،  وحترير  القواعد  تقرير  )4)4)هـ(،  رجب،  ابن  ينظر:   (4(
سلامن، الدمام، دار ابن القيم، ))/)8)).
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الرتجيح:

الراجح  أن  يظهر  منهام،  كل  به  استدل  ما  وأبرز  القولني،  عرض  بعد 
م  امُلَحرَّ املال  يرثوا  أن  للورثة  جيوز  ال  بأنه  األول  القول  هو  أعلم-  -واهلل 

لكسبه؛ لقوة ما استدلوا به، ومناقشة أدلة القول الثاين.
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املبحث الثاين
إرث املال املختلط بني احلالل واحلرام

األموال  من  بغريه  املختلط  م  امُلَحرَّ املال  كان  إذا  أنه  عىل  الفقهاء)))  اتفق 
متميًزا بعينه؛ كاخلمر، أو السيارة املرسوقة، فإنه جيب عىل الورثة أن خُيرجوا 

م. امُلَحرَّ
ِ َوٱتلَّۡقَوٰى﴾))). واستدلوا عىل ذلك: بعموم قوله تعاىل: ﴿َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِبّ
وجه االستدالل: أن من التعاون عىل التقوى إتالف املحرمات، وإرجاع 
األموال املغتصبة ألصحاهبا، »وكل من أطاع اهلل بفعل واجب، أو مندوب، أو 
ترك حمرم أو مكروه، فهو حمسن إىل نفسه بتعريضها للثواب، قائٌم بحقها وبحق 
ربه يف طاعته، وخيتلف أجره باختالف مصالح ما قام به من ذلك املأمور... 

وكذلك خيتلف أجره باختالف مفاسد ما اجتنبه من ذلك املنهي«))).
م من غريه فاألفضل للوارث  كام اتفقوا)4) فيام إذا كان الورثة ال ُيميِّزوا امُلَحرَّ

أن يتحرى، وخيرج القدر املتيقن، ويتصدق به عىل الفقراء.

ينظر: ابن عابدين، )9)4)هـ(، رد املحتار عىل الدر املختار، مرجع سابق، )7/)))(،   (((
ابن رشد اجلد، )))4)هـ(، املقدمات املمهدات، مرجع سابق، ))/7)6(، النووي، 
اآلداب  )9)4)هـ(،  مفلح،  ابن   ،)(58/9( سابق،  مرجع  املجموع،  )))4)هـ( 
الرشعية، مرجع سابق، ))/470(، واملرداوي، )9)4)هـ(، اإلنصاف، مرجع سابق، 

.((((/8(
سورة املائدة، اآلية ))).  (((

سابق،  مرجع  األنام،  إصالح  يف  األحكام  قواعد  )))4)هـ(،  السالم،  عبد  بن  العز   (((
.((94/((

)4( ينظر: املراجع السابقة يف هامش))( وينظر أيًضا: الشيخ نظام وآخرون، الفتاوى   (4(
 ،)(64/5( سابق،  مرجع  النعامن،  حنيفة  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  يف  اهلندية 
واألندلس  إفريقية  أهل  فتاوي  عن  املغرب  واجلامع  املعرب  املعيار  الونرشييس: 

واملغرب، ))/8( مرجع سابق.
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واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

الدليل األول:

بِٱۡلقِۡسِط ُشَهَدآَء  ِٰمنَي  قَوَّ ُكونُواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ  : قوله 

ۡقَربنَِي﴾))).
َ
يِۡن َوٱۡل وِ ٱۡلَودِٰلَ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ٰٓ أ ِ َولَۡو َعَ لِلَّ

وجه االستدالل: أمر اهلل -عز شأنه- اإلنسان بأن يشهد عىل نفسه باحلق، 
يف  االجتهاد  العدل  ومن  العدل)))؛  درجات  أعىل  هي  النفس  عىل  واإلقرار 

إخراج حقوق اهلل تعاىل، وحقوق العباد قدر اجلهد، واالستطاعة.

الثاين: الدليل 

ُ َنۡفًسا إِلَّ ُوۡسَعَها﴾))). قوله : ﴿َل يَُكّلُِف ٱللَّ

وجه االستدالل: أن اهلل  ال يكلف اإلنسان إال قدر استطاعته، 
قدر  أخرج  أنه  ُيتيقن  بام  االجتهاد،  قدر  يكون  املحرم  املال  إرث  وإخراج 

احلرام من ذمته.

الثالث: الدليل 

من  يربئ  باالجتهاد  بعينه  املتميز  غري  احلرام  املال  إرث  قدر  إخراج  أن 
الذمة؛ ألن اليقني ال يزيله الشك، وإنام يزال بيقني مثله)4).

سورة النساء، اآلية )5))).  (((
ينظر: ابن العريب، )))4)هـ(، أحكام القرآن، مرجع سابق، ))/5)5).  (((

سورة البقرة، اآلية )86)).  (((
ابن نجيم، ))40)هـ(، األشباه والنظائر، مرجع سابق، ص )60).  (4(
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الرابع: الدليل 

أو  املال املختلط عماًل بقاعدة: »إذا اجتمع احلالل واحلرام،  أن يف ترك 
املبيح واملحرم، ُغلب احلرام«))).

املوجود،  عبد  أمحد  عادل  حتقيق:  والنظائر،  األشباه  )))4)هـ(،  السبكي،  ابن  ينظر:   (((
البورنو، حممد صدقي،  العلمية، ))/7))(،  الكتب  دار  عيل حممد معوض، بريوت، 
الرسالة،  مؤسسة  بريوت،  ط4،  الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  يف  الوجيز  )6)4)هـ(، 

ص )66)).
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الثالث املبحث 
إرث املال املشكوك فيه

غري  حرمته،  يف  مشكوًكا  املوّرث  مال  كان  إذا  أنه  عىل  الفقهاء)))  اتفق 
بالبحث  الوارث  يكلف  وال  به،  واالنتفاع  متلكه،  للورثة  فيحق  به،  جمزوم 
: »َمن ورث مااًل ومل يعلم من أين كسبه  النووي  والتنقيب عنه، قال 
مورثه أمن حالل أم من حرام؟ ومل تكن عالمة فهو حالل بإمجاع العلامء«))).

واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
الدليل األول:

))إذا دخل أحدكم عىل أخيه املسلم، فأطعمه طعاًما،   : قوله 
فليأكل من طعامه، وال يسأله عنه، وإن سقاه رشاًبا من رشابه، فليرشب من 

رشابه، وال يسأله عنه(())).
اإلطعام  سبيل  عىل  املسلِم  ألخيه  املسلُم  ُيملِّكه  ما  أنَّ  االستدالل:  وجه 
فكذلك  كسبه؛  سبب  عن  بالسؤال  يكلف  وال  له،  حالاًل  يكون  اإلسقاء  أو 

اإلرث)4).
ينظر: ابن عابدين، )9)4)هـ(، رد املحتار عىل الدر املختار، مرجع سابق، )7/)))(،   (((
ابن رشد اجلد، )))4)هـ(، املقدمات املمهدات، مرجع سابق، ))/)46(، النووي، 
اإلنصاف،  )9)4)هـ(،  املرداوي،   ،)(58/9( سابق،  مرجع  املجموع،  )))4)هـ( 

مرجع سابق، )8/)))).
النووي، )))4)هـ( املجموع، مرجع سابق، )58/9)).  (((

بن  بكر  أيب  بن  قال عيل  رقم )84)9(، )5)/99(،  أمحد يف مسنده،  اإلمام  أخرجه:   (((
خالد  بن  مسلم  »فيه   :)4(/5( الفوائد«،  ومنبع  الزوائد  »جممع  يف  اهليثمي  سليامن 
األرناؤوط  قال  الصحيح«،  رجال  رجاله  وبقية  وثق،  وقد  اجلمهور،  ضعفه  الزنجي، 

 يف تعليقاته عىل »مسند اإلمام أمحد«: »حديث حسن«.
سابق،  مرجع  منه،  والتحلل  وإنفاقه  متلكه  احلرام  املال  )9)4)هـ(،  اخلطيب،  ينظر:   (4(

ص ))7)).
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الثاين: الدليل 

: »وَمن ورث مااًل، ومل يعلم من أين كسبه  اإلمجاع، قال النووي 
مورثه: أمن حالل أم حرام؟ ومل تكن عالمة، فهو حالٌل بإمجاع العلامء«))).

الثالث: الدليل 

أن األصل بناء حال املسلم عىل السالمة، والسرت؛ ألن »اليقني ال يزيله 
حيرم  ال  فإنه  حمرًما،  يتقن  مل  لو  و»كام  مثله،  بيقني  يزال  وإنام  الشك«)))، 

باالحتامل«))).

النووي، )))4)هـ( املجموع، مرجع سابق، )58/9)).  (((
ابن نجيم، ))40)هـ(، األشباه والنظائر، مرجع سابق، ص )60).  (((

ابن مفلح، )9)4)هـ(، اآلداب الرشعية، مرجع سابق، ))/)47).  (((
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املبحث الرابع
م ختلص الورثة من إرث املال املَُحرَّ

م لعينه: املطلب األول: ختلص الورثة من إرث املال املَُحرَّ
اتفق الفقهاء))) عىل أنه إذا خّلف امليت شيًئا حمرًما لعينه؛ كاخلمر، وامليتة، 
واخلنزير، ونحو ذلك، فإن الطريق للتخلص منه هو إتالفها، قال ابن تيمية 
: »كل ما كان من العني أو التأليف املحرم فإزالته وتغيريه متفق عليها 
بني املسلمني، مثل إراقة مخر املسلم، وتفكيك آالت املالهي، وتغيري الصور 

املصورة«))).
استدلوا عىل ذلك بام يأيت:

الدليل األول:
النبي  سأل    طلحة  أبا  »أن   : مالك  بن  أنس  عن  جاء  ما 
 عن أيتام ورثوا مخًرا، فقال: ))َأْهِرْقَها((، قال: أفال نجعلها خاًل؟ 

قال: ))ال((«))).
 أمر الورثة أن هُيرقوا اخلمر التي  النبي  وجه االستدالل: أن 
نفًعا  إليه؛  ألرشدهم  اإلهراق  بغري  منها  التخلص  جيوز  كان  ولو  ورثوها، 

ينظر: ابن عابدين، )9)4)هـ(، رد املحتار عىل الدر املختار، مرجع سابق، )7/)))(،   (((
زكريا  حتقيق:  خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  مواهـب  )6)4)هـ(،  الرعيني،  احلطاب 
الذخرية،  )994)م(،  القرايف،   ،)(6(/4( العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  عمريات، 
النووي، )))4)هـ( املجموع، مرجع سابق، )59/9)(،  مرجع سابق، ))/)8)(، 
ابن قدامة، )7)4)هـ(، املغني، مرجع سابق، )76/6)(، ابن حزم، )د.ت.(، املحىل 

باآلثار، حتقيق: عبد الغفار البنداري، بريوت، دار الكتب العلمية، )5/8))).
ابن تيمية، )6)4)هـ(، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، )8)/8))).  (((

سبق خترجيه ص )4)).  (((
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م ُيتلف،  هلم، وُبعًدا عن اإلرساف؛ ألهنا حمرمة لذاهتا، فدلَّ عىل أن املال امُلَحرَّ
قال الشوكاين))) : »فيه دليل عىل أن اخلمر ال متلك بل جيب إراقتها يف 

احلال، وال جيوز ألحد االنتفاع هبا إال باإلراقة«))).

الثاين: الدليل 

ما جاء عن ابن عباس  قال: »إن رجاًل أهدى لرسول اهلل راوية 
مخر، فقال له رسول اهلل: ))هل علمت أن اهلل قد حرمها؟((، قال: ال، فسارَّ 
))إن  ))بم ساررته((، فقال: أمرته ببيعها، فقال:  إنساًنا، فقال له رسول اهلل: 

م بيعها((، قال: ففتح املزادة حتى ذهب ما فيها«))). م رشهبا حرَّ الذي حرَّ

لفعله  اخلمر؛  إتالف  وجوب  عىل  يدل  احلديث  أن  االستدالل:  وجه 
بحرضة النبي ، وقد أقره عىل ذلك)4).

سنة  ولد  اهلل،  عبد  أبو  كنيته:  الصنعاين،  الشوكاين  حممد  بن  عيل  بن  حممد  هو:   (((
توىل قضاء  اليمن،  كبار علامء  فقيه جمتهد، من  باليمن،  َشْوكان  ))7))هـ(، يف هجرة 
صنعاء سنة )9)))هـ(، من كتبه: نيل األوطار، الدرر البهية يف املسائل الفقهية، البدر 
 سنة )50))هـ(، بصنعاء. ينظر:  السابع، تويف  القرن  الطالع بمحاسن من بعد 
الشوكاين، حممد عيل، )د.ت.(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، بريوت، 

دار املعرفة، ص )))7-)74(، رقم ))48).
الشوكاين، حممد بن عيل، )د.ت.(، نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد   (((

األخيار، الطبعة األخرية، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، )5/8))).
أخرجه: مسلم، )))( كتاب: املساقاة، )))( باب: حتريم بيع اخلمر، رقم )4044(،   (((

ص )664).
رَقاين عىل موطأ اإلمام مالك،  ينظر: الزرقاين، حممد عبد الباقي، )0)4)هـ(، رشح الزُّ  (4(

ط)، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، )4/)))).



م والتخلص منه إرث المال الُمَحرَّ

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
237

الثالث: الدليل 

يصح  فال  بيعها  يصح  ال  أنه  فكام  ا)))،  حسًّ كاملعدوم  رشًعا  املعدوم  أن 
متلكها، وال العكس.

م لكسبه: املطلب الثاين: ختلص الورثة من إرث املال املَُحرَّ

يتخرج عىل مذهب مجهور العلامء وهم القائلون بعدم إرث املال املحرم 
لكسبه))) والذي سبق ترجيحه))): أنه جيب عىل اإلنسان رد املال ألصحابه، 
ابن  التخلص منه إال بذلك، قال  أو ورثته إن كانوا معروفني وال سبيل إىل 
: »والواجب يف املال احلرام التوبة، وإخراجه عىل الفور بدفعه  مفلح 
وقال  احلاكم«)4)،  إىل  دفعه  عجز؛  أو  يعرفه،  مل  فإن  وارثه،  أو  صاحبه،  إىل 
العز بن عبد السالم : »وإن وجد أموااًل مغصوبة، فإن عرف مالكيها، 

فلريدها عليهم«)5).

ينظر: القرايف، )د.ت.(، الفروق، مرجع سابق، ))/)6(، رقم )8))).  (((
ينظر: ابن عابدين، )9)4)هـ(، رد املحتار عىل الدر املختار، مرجع سابق، )7/)))(،   (((
والتوجيه  والرشح  والتحصيل  البيان  )408)هـ(،  أمحد،  بن  حممد  اجلد،  رشد  ابن 
الغرب اإلسالمي، )8)/565(،  دار  املغرب،  املستخرجة، ط)،  والتعليل يف مسائل 
)9)4)هـ(،  املرداوي،   ،)(58/9( سابق،  مرجع  املجموع،  )))4)هـ(  النووي، 

اإلنصاف، مرجع سابق، )59/8)).
ينظر: ص ))).  (((

النجار،  ابن  وينظر:   .)667/(( سابق،  مرجع  الفروع،  )8)4)هـ(،  مفلح،  ابن   (4(
دهيش،  بن  اهلل  عبد  امللك  عبد  حتقيق:  املنتهى،  رشح  النهى  أويل  معونة  )9)4)هـ(، 

ط5، مكة املكرمة، مكتبة األسدي، )6/)7)).
سابق،  مرجع  األنام،  إصالح  يف  األحكام  قواعد  )))4)هـ(،  السالم،  عبد  بن  العز   (5(

.(((4/((
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َمَٰنِٰت 
َ
واْ ٱۡل ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ واستدلوا عىل ذلك: بقوله تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ا يَعُِظُكم  َ نِعِمَّ ن َتُۡكُمواْ بِٱۡلَعۡدِلۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبنۡيَ ٱلَّاِس أ

َ
إَِلٰٓ أ

َ َكَن َسِميَعۢا بَِصرٗيا 58﴾))). بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّ
إىل  األموال  يردوا  أن  املسلمني  أمر    اهلل  أن  االستدالل:  وجه 
أهلها، وَمن أخذها من غري حقها فقد خالف أمر اهلل تعاىل، وإن كان لفظة 
وإن  األمانة  »فلفظ  أوليًّا،  دخواًل  فيها  األموال  دخول  أنَّ  إال  عامة  األمانة 
جيري  ما  األمانة  هبذه  املراد  يكون  أن  الواجب  أن  إال  للكل..  متناواًل  كان 

جمرى املال؛ ألهنا هي التي يمكن أداؤها إىل الغري«))).

إذا  الوارث  أن  لكسبه))) عىل  املحرم  املال  إرث  بعدم  القائلون  اتفق  كام 
مل يعرف صاحب احلق وجب عليه بذل هذا املال، والتخلص منه يف وجوه 

اخلري.

سورة النساء، اآلية )58).  (((
حتقيق:  الغيب(،  )مفاتيح  املسمى  الكبري  التفسري  )7)4)هـ(،  الدين،  فخر  الرازي،   (((
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  ط)،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  حتقيق  مكتب 

.((09/(0(
الشافعي،  حسن  حممد  حتقيق:  املبسوط،  )4)4)هـ(،  أمحد،  حممد  الرسخيس،  ينظر:   (((
بدائع  الدين، )7)4)هـ(،  الكاساين، عالء  العلمية، )7)/))(،  الكتب  بريوت، دار 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  عدنان،  حممد  حتقيق:  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع 
)54/7)(، القرطبي، )6)4)هـ(، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ))/48)(، 
القرايف، )994)م(، الذخرية، مرجع سابق، )))/)))(، الشافعي، حممد بن إدريس، 
مرجع  املجموع،  )))4)هـ(  النووي،   ،)(45/8( سابق،  مرجع  األم،  )6)4)هـ(، 
مرجع  الفروع،  )8)4)هـ(،  مفلح،  ابن  )9)4)هـ(،  املرداوي،   ،)(58/9( سابق، 

سابق، ))/667(، اإلنصاف، مرجع سابق، )6/)))).
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واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

الدليل األول:

ما جاء عن رجل من األنصار قال: خرجنا مع رسول اهلل  يف 
جنازة... وجيء بالطعام، فوضع رسول اهلل  يده ثم وضع القوم 
فأكلوا، فنظر آباؤنا رسوَل اهلل  يلوك لقمة يف فمه، ثم قال: ))أجد 
إين  اهلل:  يا رسول  قالت  املرأة  فأرسلت  أهلها((،  إذن  بغري  حلم شاة أخذت 
أرسلت إىل البقيع يشرتي يل شاة فلم أجد، فأرسلت إىل جار يل قد اشرتى 
شاة أن أرسل إيل هبا بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إىل امرأته فأرسلت إيل هبا، 

فقال رسول اهلل: ))أطعميه األسارى(())).

وجه االستدالل: أن النبي  مّلا َعِلَم أن الشاَة ماٌل مأخوذ بغري 
حق، أمر بالتخلص منها فيام فيه النفع للناس وهو إطعام األسارى، ولو كان 

الواجب إتالفه ألمر بذلك))).

الثاين: الدليل 

مصالح  يف  وارث  له  يعلم  ال  َمن  مال  رصف  عىل  متفقون  املسلمني  أن 
املسلمني)))، قال ابن تيمية : »وكذلك اتفق املسلمون عىل أنه َمن مات 

أخرجه: اإلمام أمحد يف مسنده، رقم )))5))(، )408/5(، وأبو داود، )))( كتاب:   (((
ابن حجر  الشبهات، رقم )))))(، ص )74)(، قال  البيوع، ))( باب: يف اجتناب 
الرافعي الكبري«، ))/7))(: »إسناده   يف »التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث 
دار  القاهرة،  اهلـداية،  ألحاديث  الراية  نصب  )د.ت.(،  الزيلعي،  وينظر:  صحيح«، 

احلديث، )68/4)).
ينظر: املوصيل، عبد اهلل بن حممود، )9)4)هـ(، االختيار لتعليل املختار، حتقيق: خالد   (((

عبدالرمحن، بريوت، دار املعرفة، ))/77).
ينظر: القرايف، )994)م(، الذخرية، مرجع سابق، )))/)))).  (((



م والتخلص منه إرث المال الُمَحرَّ

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
240

يف  بد  ال  أنه  مع  املسلمني،  مصالح  يف  يرصف  فامله  معلوم،  له  وارث  وال 
معرفته؛  ُترج  ومل  عينه،  ُجهلت  لكن  بعيد  عصبة  له  يكون  أن  اخللق  غالب 

فجعل كاملعدوم، وهذا ظاهر«))).

  القيم)))  ابن  العالمة  قرره  ما  اإلسالم  يف  العظيمة  القواعد  ومن 
بقوله: »هذا ينبني عىل قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم، وهي أن من قبض 
أخذ  قد  املقبوض  كان  فإن  منه،  التخلص  أراد  ثم  رشًعا،  قبضه  له  ليس  ما 
بغري رىض صاحبه، وال استوىف عوضه رده عليه، فإن تعذر رده عليه، قىض 
تعذر ذلك، تصدق  فإن  إىل ورثته،  تعذر ذلك رده  فإن  يعلمه عليه،  دينًا  به 
إال  أبى  وإن  له،  كان  القيامة،  يوم  ثوابه  احلق  صاحب  اختار  فإن  عنه،  به 
أن يأخذ من حسنات القابض، استوىف منه نظري ماله، وكان ثواب الصدقة 

.(((» للمتصدق هبا، كام ثبت عن الصحابة

ابن تيمية، )6)4)هـ(، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، )09/4)).  (((
ْرعي الدمشقي، الشهري بابن قيم اجلوزية، كنيته: أبو  هو: حممد بن أيب بكر بن أيوب الزُّ  (((
عبد اهلل، ولد سنة ))69هـ(، بدمشق، فقيه حنبيل، برع يف علوم عدة، من كتبه: إعالم 
الذمة،  أهل  أحكام  السعادة،  دار  مفتاح  احلكمية،  الطرق  العاملني،  رب  عن  املوقعني 
تويف  سنة ))75هـ(. ينظر: ابن رجب، )5)4)هـ(، الذيل عىل طبقات احلنابلة، 

مرجع سابق، )70/5)-79)(، رقم )600(، ابن العامد، )406)هـ(.
ابن القيم، )))4)هـ(، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حتقيق: شعيب األرناؤوط، عبد   (((

القادر األرناؤوط، ط5)، بريوت، مؤسسة الرسالة، )779-778/5).
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اخلامتة
خري  عىل  والسالم  والصالة  الصاحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 

الربيات، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد:

فهذه أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها كالتايل:

أواًل: النتائج:

ث بعد موته أموااًل هنى الشارع 	  إرث املال املحرم هو: »أن خُيلِّف املورِّ
عنها لذاهتا، أو لغريها، سواء كلها، أو بعضها، أو هنى الشارع عنها 

لقوم دون آخرين«.

ث شيًئا حمرًما لعينه؛ فإن الوارث 	  اتفق الفقهاء  عىل أنَّ َمن ورَّ
ال يملكه.

م حلق الغري؛ كالرسقة، والغصب، ونحومها، فإن 	  إذا كان املال امُلَحرَّ
عىل  يملكه  فال  اهلل  حلق  حمرًما  كان  وإن  اتفاًقا،  يملكه  ال  الوارث 

الراجح.

فيجب 	  بعينه  متميًزا  كان  إن  األموال  بغريه من  املختلط  م  امُلَحرَّ املال 
فاألفضل  مميز  غري  كان  وإن  اتفاًقا،  م  امُلَحرَّ خُيرجوا  أن  الورثة  عىل 
للوارث أن يتحرى، وخيرج القدر املتيقن، ويتصدق به عىل الفقراء.

إذا كان مال املوّرث مشكوًكا يف حرمته، غري جمزوم به، فيحق للورثة 	 
باالتفاق. متلكه 

م لذاته بإتالفه باتفاق الفقهاء.	  يكون التخلص من امُلَحرَّ
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املال املحرم ألصحابه، 	  أنه جيب عىل اإلنسان رد إرث  الفقهاء  اتفق 
وال سبيل إىل التخلص منه إال بذلك.

وإن 	  اتفاًقا،  معروفني  كانوا  إن  أهله  إىل  لكسبه  م  امُلَحرَّ املال  رد  يلزم 
كانوا غري معروفني فالراجح رصفه إىل جهات الرِب.

التوصيات: ثانًيا: 

الربامج اإلعالمية-بكافة صورها-حول مسائل 	  الدعوة إىل تكثيف 
املواريث، وأحكامها.

عن 	  السعودية  اجلامعات  يف  العلمية  الرسائل  طباعة  إىل  الدعوة 
الفرائض وأحكامها؛ حلاجة أبناء املجتمع كافة هلا.

ملقررات 	  وتضمينها  املحرم(،  املال  )إرث  بـ  خاصة  مفردات  إضافة 
املواريث، والفرائض، بالكليات، واملعاهد الرشعية باململكة العربية 

السعودية.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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فهرس املصادر واملراجع
ابن . ) دار  الدمام،  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية  )))4)هـ(،  األثري،  ابن 

اجلوزي.
ابن السبكي، )))4)هـ(، األشباه والنظائر، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، . )

عيل حممد معوض، بريوت، دار الكتب العلمية.
ابن العريب، )))4)هـ(، أحكام القرآن، حتقيق: عيل حممد البجاوي، بريوت، . )

دار إحياء الرتاث العريب.
حممد . 4 حتقيق:  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات  )406)هـ(،  العامد،  ابن 

األرناؤوط، بريوت، دار ابن كثري.
شعيب . 5 حتقيق:  العباد،  خري  هدي  يف  املعاد  زاد  )))4)هـ(،  القيم،  ابن 

األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط، ط5)، بريوت، مؤسسة الرسالة.
ونزيه . 6 الزحييل  حممد  حتقيق:  املنري،  الكوكب  رشح  )8)4)هـ(،  النجار،  ابن 

محاد، الرياض، مكتبة العبيكان.
امللك . 7 عبد  حتقيق:  املنتهى،  رشح  النهى  أويل  معونة  )9)4)هـ(،  النجار،  ابن 

عبد اهلل بن دهيش، ط5، مكة املكرمة، مكتبة األسدي.
الرمحن حممد بن قاسم، . 8 الفتاوى، حتقيق: عبد  تيمية، )6)4)هـ(، جمموع  ابن 

املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
الفقهية . 9 الفروع  ومسائل  الرشعية  األحكام  قوانني  )8)4)هـ(،  جزي،  ابن 

عىل مذهـب إمام املدينة، ضبط وتصحيح: حممد أمني الضناوي، بريوت، دار 
العلمية. الكتب 

الكبري، . 0) الرافعي  أحاديث  ختريج  يف  احلبري  التلخيص  )7)4)هـ(،  حجر،  ابن 
مكة املكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز.

ابن حزم، )د.ت.(، املحىل باآلثار، حتقيق: عبد الغفار البنداري، بريوت، دار . ))
العلمية. الكتب 
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ابن محيد، )6)4)هـ(، السـحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة، حتقيق: بكر أبو . ))
زيد، عبد الرمحن العثيمني، بريوت، مؤسسة الرسالة.

األرناؤوط، . )) شعيب  حتقيق:  واحلكم،  العلوم  جامع  )))4)هـ(،  رجب،  ابن 
إبراهيم باجس، ط7، بريوت، مؤسسة الرسالة.

آل . 4) مشهور  حتقيق:  الفوائد،  وحترير  القواعد  تقرير  )4)4)هـ(،  رجب،  ابن 
سلامن، الدمام، دار ابن القيم.

الرمحن . 5) عبد  حتقيق:  احلنابلة،  طبقات  عىل  الذيل  )5)4)هـ(،  رجب،  ابن 
العبيكان. الرياض، مكتبة  العثيمني، 

ابن رشد اجلد، حممد بن أمحد، )408)هـ(، البيان والتحصيل والرشح والتوجيه . 6)
والتعليل يف مسائل املستخرجة، ط)، املغرب، دار الغرب اإلسالمي.

ابن رشد اجلد، حممد بن أمحد، )))4)هـ(، املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته . 7)
ألمهـات  املحكامت  والتحصيالت  الرشعيات  األحكام  من  املدونة  رسوم 

مسائلهـا املشكالت، حتقيق: زكريا عمريات، بريوت، دار الكتب العلمية.
صبحي . 8) حممد  حتقيق:  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  )9)4)هـ(،  عابدين،  ابن 

حالق وعامر حسني، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.
املعاين واملسانيد، حتقيق: . 9) املوطأ من  ملا يف  التمهـيد  الرب، )405)هـ(،  ابن عبد 

عمر اجليدي، سعيد أعراب، املغرب، وزارة الشؤون اإلسالمية.
ابن فارس، )99))هـ(، مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار . 0)

الفكر.
املذهـب، . )) علامء  أعيان  معرفة  يف  امُلَذهـب  الديباج  )د.ت.(،  فرحون،  ابن 

القاهرة: دار الرتاث للطبع والنرش.
احللو، . )) الفتاح  عبد  الرتكي،  اهلل  عبد  حتقيق:  املغني،  )7)4)هـ(،  قدامة،  ابن 

ط)، الرياض، دار عامل الكتب.
القايض، بريوت، . )) الزهراء حازم  أيب  الفروع، حتقيق:  ابن مفلح، )8)4)هـ(، 

دار الكتب العلمية.
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عمر . 4) األرناؤوط،  شعيب  حتقيق:  الرشعية،  اآلداب  )9)4)هـ(،  مفلح،  ابن 
القيام، بريوت، مؤسسة الرسالة.

ابن منظور، )4)4)هـ(، لسان العرب، ط)، بريوت، دار صادر.. 5)
ابن نجيم، ))40)هـ(، األشباه والنظائر، حتقيق: حممد مطيع احلافظ، بريوت، . 6)

دار الفكر.
زكريا . 7) حتقيق:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر  )8)4)هـ(،  نجيم،  ابن 

عمريات، بريوت، دار الكتب العلمية.
أبو داود، )د.ت.(، سنن أيب داود، اعتنى به: فريق بني األفكار الدولية، بيت . 8)

األفكار الدولية.
أبو زهرة، )999)م(، امللكية ونظرية العقد، القاهرة، دار الفكر العريب.. 9)
أمحد بن حنبل، )0)4)هـ(، مسند اإلمام أمحد، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، ط)، . 0)

بريوت، مؤسسة الرسالة.
األزهري، )))4)هـ(، هتذيب اللغة، حتقيق: د. رياض زكي قاسم، بريوت: . ))

دار املعرفة.
الرياض، . )) النسائي،  سنن  صحيح  )9)4)هـ(،  الدين،  نارص  حممد  األلباين، 

املعارف. مكتبة 
األلباين، حممد نارص الدين، )))4)هـ(، صحيح سنن الرتمذي، الرياض، دار . ))

املعارف.
اخلريية . 4) التحفة  )77))هـ(،  الشافعي،  الباجوري  حممد  إبراهيم  الباجوري، 

عىل الفوائد الشنشورية، مصطفى البايب احللبي.
الباز، عباس أمحد، )0)4)هـ(، أحكام املال احلرام، ط)، عامن، دار النفائس.. 5)
الدين . 6) عز  حسن،  يارس  به:  اعتنى  البخاري،  صحيح  )5)4)هـ(،  البخاري، 

ضيل، عامد الطيار، ط)، بريوت، مؤسسة الرسالة.
أمني . 7) حممد  حتقيق:  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف  )7)4)هـ(،  البهويت، 

الضناوي، بريوت: دار عامل الكتاب.
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الكلية، . 8) الفقه  قواعد  إيضاح  يف  الوجيز  )6)4)هـ(،  صدقي،  حممد  البورنو، 
ط4، بريوت، مؤسسة الرسالة.

مكة . 9) عطا،  القادر  عبد  حممد  حتقيق:  الكربى،  السنن  )4)4)هـ(،  البيهقي، 
املكرمة، دار الباز.

بن . 40 حممد  حتقيق:  املصابيح،  مشكاة  )405)هـ(،  عبداهلل،  بن  حممد  التربيزي، 
نارص الدين األلباين، ط)، بريوت، املكتب اإلسالمي.

التفتازاين، سعد الدين، )9)4)هـ(، التلويح إىل كشف حقائق التنقيح، حتقيق: . )4
حممد عدنان درويش، بريوت، دار األرقم بن أيب األرقم.

حتقيق: . )4 خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  مواهـب  )6)4)هـ(،  الرعيني،  احلطاب 
زكريا عمريات، بريوت، دار الكتب العلمية.

احلموي، أمحد حممد مكي، )405)هــ(، غمز عيون البصائر يف رشح األشباه . )4
والنظائر، بريوت، دار الكتب العلمية.

اخلطيب، عبد العزيز بن عمر، )9)4)هـ(، املال احلرام متلكه وإنفاقه والتحلل . 44
منه، جملة الدراسات اإلسالمية، جامعة امللك سعود ج)0)).

للبحوث . 45 الدائمة  اللجنة  فتاوى  الرزاق، )9)4)هـ(،  بن عبد  أمحد  الدويش، 
العلمية واإلفتاء، ط)، الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء.

الذهبي، )7)4)هـ(، سري أعالم النبالء، القاهرة، دار احلديث.. 46
الغيب(، . 47 )مفاتيح  املسمى  الكبري  التفسري  )7)4)هـ(،  الدين،  فخر  الرازي، 

حتقيق: مكتب حتقيق دار إحياء الرتاث العريب، ط)، بريوت، دار إحياء الرتاث 
العريب.

املنتهى، . 48 غاية  رشح  يف  النهى  أويل  مطالب  ))40)هـ(،  مصطفى،  الرحيباين، 
بريوت: املكتب اإلسالمي.

الرصاع، حممد األنصاري، ))99)م(، رشح حدود ابن عرفة، املغرب، مطبعة . 49
فضالة.

الزحييل، وهبة، )406)هـ(، أصول الفقه اإلسالمي، دمشق، دار الفكر.. 50
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اإلمام . )5 موطأ  عىل  رَقاين  الزُّ رشح  )0)4)هـ(،  الباقي،  عبد  حممد  الزرقاين، 
مالك، ط)، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.

حترير . )5 الفقه،  أصول  يف  املحيط  البحر  )د.ت.(،  هبادر،  حممد  الزركيش، 
ومراجعة: عبد القادر العاين وعمر األشقر، د.ن.

الزيلعي، )د.ت.(، نصب الراية ألحاديث اهلـداية، القاهرة، دار احلديث.. )5
الشافعي، . 54 املبسوط، حتقيق: حممد حسن  أمحد، )4)4)هـ(،  الرسخيس، حممد 

بريوت، دار الكتب العلمية.
الكتب . 55 دار  بريوت:  والنظائر،  األشباه  ))40)هـ(،  بكر،  أبو  السيوطي، 

العلمية.
السيوطي، أبو بكر، )د.ت.(، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقيق: . 56

حممد أبو الفضل إبراهيم، صيدا، املكتبة العرصية.
الدين . 57 بدر  أمحد  د.  حتقيق:  األم،  )6)4)هـ(،  إدريس،  بن  حممد  الشافعي، 

حسون، بريوت، دار قتيبة.
من . 58 األخبار  منتقى  رشح  األوطار  نيل  )د.ت.(،  عيل،  بن  حممد  الشوكاين، 

أحاديث سيد األخيار، الطبعة األخرية، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي.
الشوكاين، حممد عيل، )د.ت.(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، . 59

بريوت، دار املعرفة.
العثيمني، حممد بن صالح، )8)4)هـ(، القول املفيد عىل كتاب التوحيد، مجع . 60

وختريج: سليامن أباخليل، خالد املشيقح، الدمام، دار ابن اجلوزي.
اهلل . )6 إعداد: عبد  املفتوح،  الباب  لقاءات  بن صالح، )د.ت.(،  العثيمني، حممد 

الطيار، اإلسكندرية، مكتبة دار البصرية.
األنام، حتقيق: . )6 قواعد األحكام يف إصالح  السالم، )))4)هـ(،  بن عبد  العز 

نزيه كامل محاد، عثامن مجعة ضمريية، دمشق، دار القلم.
املذهب، . )6 قواعد  يف  املذهب  املجموع  )5)4)هـ(،  الدين،  صالح  العالئي، 

حتقيق: جميد عيل العبيدي، أمحد خضري عباس، عامن، املكتبة املكية.
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فهمي . 64 تعريف:  األحكام،  جملة  رشح  احلكام  درر  )))4)هـ(،  حيدر،  عيل 
احلسيني، الرياض، دار عامل الكتب.

املال . 65 العنزي، عزيز بن فرحان، )5)4)هـ(، خالصة الكالم يف التخلص من 
احلرام، ط)، أبو ظبي، دار اإلمام مالك.

حلبي، . 66 خري  حممد  وتدقيق:  دراسة  الدين،  علوم  إحياء  )))4)هـ(،  الغزايل، 
بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.

الفيومي، )د.ت.(، املصباح املنري، بريوت، املكتبة العلمية.. 67
القاري، املال عيل اهلروي، )6)4)هـ(، فتح باب العناية برشح النقاية، حتقيق: . 68

أمحد عزو عناية، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.
القرايف، )د.ت.(، الفروق، بريوت، دار عامل الكتب.. 69
القرايف، أمحد بن إدريس، )994)م(، الذخرية، بريوت: دار الغرب اإلسالمي.. 70
القرطبي، )6)4)هـ(، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: هشام سمري البخاري، . )7

بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.
الكاساين، عالء الدين، )7)4)هـ(، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، حتقيق: . )7

حممد عدنان، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.
الكليات، حتقيق: د. عدنان درويش، حممد . )7 البقاء، )))4)هـ(،  أبو  الكفوي، 
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عقوبة العرنيين
واإلشكاالت الفقهية

الواردة حولها

د. عبد اهلل بن عبد العزيز التميمي
األستاذ المشارك بقسم الفقه - كلية الشريعة بالرياض

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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املقدمة
احلمد هلل، وصىل اهلل وسلم عىل رسول اهلل. أما بعد:

الكتاب  األحكام من نصوص  استنباط  فقد حرص علامء اإلسالم عىل 
والسنة، واجتهدوا يف درء التعارضات الظاهرية بينها، ويف إزالة اإلشكاالت 

التي ترد عليها، وخصوصًا يف النصوص التي تكون أصاًل يف باهبا.

عقوبة  باب  يف  وخاصة  احلدود،  يف  أصل  العرنيني«)))  و»حديث 
رون هبذا  املحاربني، حتى إن كثريًا من مصنفي دواوين السنة والفقهاء ُيصدِّ
قال  الطريق، وهو حديث عظيم،  احلرابة وقطع  تبويباهتم ألحكام  احلديث 
األسامء  علم  من  نفائس  عىل  مشتمل  عظيم،  حديث  »هذا  امللقن:  ابن  عنه 

والنسب واللغة واملبهامت واألحكام«))).

يف  العلامء  يقرره  عام  ختتلف  العرنيني«  »حديث  تضمنها  التي  والعقوبة 
اإلشكاالت  بعض  يورد  العلامء  من  كثريًا  جعل  ما  وهذا  املحاربني،  عقوبة 

حول ذلك، وجيتهد يف اإلجابة عنها.

وقد أردُت يف هذا البحث أن أديل بدلوي يف هذا املوضوع بجمع تلك 
اإلشكاالت الفقهية واإلجابة عنها يف ضوء ما ذكره أهل العلم.

ضابط املوضوع:

عقوبة  حول  الواردة  الفقهية  اإلشكاالت  دراسة  يف  البحث  ينحرص 
الفقهية  األحكام  البحث  موضوع  يف  يدخل  فال  عنها،  واإلجابة  العرنيني، 

سيأيت ذكره وخترجيه ووجه تسميته بذلك.  (((
اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )9/)))).  (((
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تدخل  وال  وغريها،  اإلبل  أبوال  طهارة  نحو:  احلديث،  تضمنها  التي 
اإلشكاالت غري الفقهية.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

كون »حديث العرنيني« أصاًل يف احلدود.. )

وجود تعارض ظاهري بني ما ورد يف احلديث وما قررته آية املحاربني.. )

أهداف البحث:

اإلجابة عن اإلشكاالت الفقهية الواردة حول عقوبة العرنيني.. )

إزالة التعارض الظاهري بني النصوص يف هذه املسألة.. )

السابقة: الدراسات 

بعد املحاولة والتقيص مل أقف عىل دراسة فقهية متعلقة بموضوع البحث.

البحث: منهج 

مت هبا تأصياًل للموضوع عىل  التي قدَّ الفقهية  رست يف دراسة املسائل 
األقوال  عرض  ناحية  من  أكاديميًا،  عليه  املتعارف  العلمي  البحث  منهج 
واألدلة واملناقشات والرتجيح، مع العناية بعزو اآليات وختريج األحاديث.

اجلواب  وترتيب  مجعها  يف  اجتهدت  فقد  اإلشكاالت  دراسة  يف  وأما 
عنها بام يكون موضحًا لإلشكال واجلواب عنه بصورة أكرب؛ نظرًا ألن هذه 
أقف  ومل  احلديث،  ورشاح  واملفرسين  الفقهاء  كتب  يف  مبثوثة  اإلشكاالت 

عليها جمموعة يف مصدر معني.
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البحث: تقسيامت 

يتكون البحث من: مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة.

اختياره،  وأسباب  املوضوع  أمهية  عن:  احلديث  وتضمن  املقدمة: 
وأهداف البحث، ومنهجه، وتقسيامته.

العقوبة. متهيد: حقيقة 

وحتته مطلبان:

ـ املطلب األول: حقيقة العقوبة لغة.

ـ املطلب الثاين: حقيقة العقوبة اصطالحًا.

املبحث األول: حد احلرابة وعقوبة العرنيني.

وحتته مطلبان:

ـ املطلب األول: حد احلرابة.

وحتته مسألتان:

املسألة األوىل: حقيقة حد احلرابة.

وحتتها مخسة فروع:

الفرع األول: احلدود لغة.

الفرع الثاين: احلدود اصطالحًا.

الفرع الثالث: احلرابة لغة.

الفرع الرابع: احلرابة اصطالحًا.
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الفرع اخلامس: حد احلرابة اصطالحًا.

املسألة الثانية: عقوبة احلرابة.

وحتتها فرعان:

الفرع األول: بيان عقوبة احلرابة.

الفرع الثاين: صفة الرتتيب عند القائلني به.

ـ املطلب الثاين: عقوبة العرنيني.

العرنيني  عقوبة  حول  الواردة  الفقهية  اإلشكاالت  الثاين:  املبحث 
واجلواب عنها.

اخلامتة: وفيها أهم النتائج.

لوجهه  خالصًا  وجيعله  البحث،  هبذا  ينفع  أن  اهلل  أسأل  اخلتام..  ويف 
الكريم.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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متهيد
العقوبة حقيقة 

وحتته مطلبان:

املطلب األول: حقيقة العقوبة لغة:
ومعاقبًة،  عقابًا  ُيعاِقب  عاقب  يقال:  )عاقب(،  الفعل  من  مأخوذ  اسم 

واالسم عقوبة، وهي: أن جتزي الرجَل بام فعل سوءًا.
والعني والقاف والباب أصالن صحيحان:

العقوبة؛  ومنه:  غريه،  بعد  وإتيانه  يشء  تأخري  عىل  يدل  األول:  األصل 
ولده،  الرجل:  وَعِقُب  القدم: مؤخرها،  والعقب يف  الذنب،  بعد  تأيت  ألهنا 

والليل والنهار متعاقبان؛ ألن كل واحد منهام يأيت بعد صاحبه
يتأخر عمن  الذي  إليه، والعاقب:  ينتهي  ومنه: عاقبة اليشء: آخره وما 
األنبياء؛  آخر  ألنه  العاقب)))؛   : النبي  أسامء  ومن  وخيلفه،  قبله 

قاله أبو عبيد.
الطريق  العقبة:  ومنه  ارتفاع وشدة وصعوبة،  يدل عىل  الثاين:  واألصل 
يف اجلبل، ومنه: الُعقاب - بضم العني- نوع من الطري اجلارح، سمي بذلك؛ 

لشدته وقوته))).

 ، روى البخاري ))6-كتاب املناقب، 7)-باب ما جاء يف أسامء رسول اهلل  (((
حديث ))5)( ومسلم ))4-كتاب الفضائل، 4)-باب يف أسامئه ، حديث 
54))( -واللفظ ملسلم- عن جبري بن مطعم : أن رسول اهلل  قال: 
))إن يل أسامء: أنا حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحي الذي يمحو اهلل يب الكفر، وأنا احلارش 

الذي حُيرش الناس عىل قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد((.
-(84/(( اجلوهري  الصحاح،  ))/)7)-)8)(؛  األزهري  اللغة،  هتذيب  انظر:   (((

87)(؛ مقاييس اللغة، ابن فارس )77/4-86( كلها مادة ]عقب[.
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املطلب الثاين: حقيقة العقوبة اصطالحاً:

اإلنسان  يلحق  الذي  األمل  منها:  تعريفات)))،  بعدة  العقوبة  فت  ُعرِّ
مستحقًا عىل اجلناية))).

فيها  يكون  ال  قد  العقوبات  بعض  أن  مع  األمل،  يف  العقوبة  حيرص  وهذا 
زًا، ككفارة القتل إذا كانت عتقًا يف حق فاحش الثراء،  يشء من األمل إال جتوُّ

ل العاقلة لدية اخلطأ. أو صيامًا يف حق من اعتاد الصيام، ومثله: حتمُّ

القطع أو الرجم  ابن عابدين يف تعريفها: »هي جزاء بالرضب أو  وقال 
أو القتل«))).

عقوبة  أراد  وإنام  هي،  حيث  من  العقوبة  حقيقة  تعريف  يرد  مل  ولعله 
احلد؛ ألن كالمه جاء تعليقًا عىل لفظ )عقوبة( يف قول صاحب الدر املختار 
يف تعريف احلد رشعًا: عقوبة مقدرة...إلخ، فلعله أراد توضيح عقوبة احلد 

فقط، ولذا فام ذكره ال يشمل مجيع أنواع التعزيرات.

وقيل يف تعريف العقوبة: أذى ينزل باجلاين زجرًا له)4).

يلزم  العقوبة يف األمل، وال  ما ورد عىل األول من حرص  َيِرد عليه  وهذا 
إن  بعاقلته،  وإنام  باجلاين،  أذاها  يلحق  ال  اخلطأ  دية  أن  كام  تقدم،  كام  ذلك 

وجد األذى.

ف العقوبات بأهنا: زواجر وضعها اهلل تعاىل للردع  ينقل بعض الباحثني أن املاوردي عرَّ  (((
عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به. واحلق أن هذا تعريف املاوردي للحدود. انظر: 

األحكام السلطانية، املاوردي )88)).
انظر: حاشية الطحطاوي عىل الدر املختار ))/88)).  (((

انظر: حاشية ابن عابدين  )6/)).  (((
انظر: العقوبة يف الفقه اإلسالمي، حممد أبو زهرة )7).  (4(
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عنه  ما هنى  ارتكاب  للردع عن  الشارع  تعريفها: جزاء وضعه  وقيل يف 
وترك ما أمر به))).

أثبت  الشارع  فإن  أفراده،  دون  التعزير  أصل  يشمل  أنه  عليه  َيِرد  وهذا 
أصل التعزير، ومل يذكر صوره وأنواعه.

فيه  خيالفون  فيام  لرعيته  اإلمام  تعزيرات  يشمل  ال  التعريف  هذا  أن  كام 
أوامره، وال تعزير الزوج لزوجته، والوالد لولده، إال عىل وجٍه من التجوز، 
ارتكابًا ملا هنى  أو  به  الشارع  أمر  ملا  املخالفة يف ذلك تعترب تركًا  من باب أن 

الشارع عنه.
وإذا أردنا وضع تعريف للعقوبة، مع تفادي ما تقدم من املآخذ، فيمكن 

القول بأن العقوبة: جزاء يلحق اإلنساَن من ذي والية بسبب خمالفة.
فقولنا: )جزاء يلحق اإلنسان( يشمل العقوبات الرشعية، وما يعاِقب به 

ذو الوالية، كالزوج والوالد واملؤدب.
القايض، أو يصدر  به اإلمام أو  يأمر  وقولنا: )من ذي والية( يشمل ما 

من الزوج والوالد واملؤدِّب ونحوهم.
وخيرج به املصائب التي تقع قدرًا للمخالف، فال تعترب عقوبة اصطالحًا، 

وإن حلقته بسبب ذنب ارتكبه.
وقولنا: )بسبب خمالفة( سواء أكانت خمالفة منه نفِسه، أو من غريه، كام 

ل العاقلة دية اخلطأ. يف حتمُّ
ترك  أو  املحظور  بارتكاب  الرشع  ألوامر  املخالفَة   :- أيضًا   - ويشمل 

املأمور، واملخالفة لصاحب الوالية.

انظر: العقوبة يف الفقه اإلسالمي، أمحد هبنيس )))).  (((
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املبحث األول
حد احلرابة وعقوبة العرنيني

وحتته مطلبان:

املطلب األول: حد احلرابة:

العرنيني  قصة  واملحدثني  واملفرسين  الفقهاء  من  العلامء  يورد  ما  كثريًا 
التقدمة - بني  املحاربني، ولذا حيسن  عند احلديث عن حد احلرابة وعقوبة 

يدي احلديث عن عقوبة العرنيني - بتعريف موجز حلد احلرابة.

املسألة األوىل: حقيقة حد احلرابة:

وحتتها مخسة فروع:

الفرع األول: احلدود لغة:

، واحلدُّ ما يفصل بني شيئني. واحلاء والدال أصالن: احلدود مجع حدٍّ

فاألول: يفيد املنع، ومنه: احلد الفاصل بني شيئني؛ ألنه يمنع تداخلهام، 
 :- أيضًا   - ومنه  زوجها،  موت  بسبب  الزينة  عن  امتناعها  املرأة:  وإحداد 
وقد  اآلخر،  عن  منفصل  منهام  كاًل  ألن  واحلرام؛  احلالل  وهي  اهلل،  حدود 
فََل   ِ ٱللَّ ُحُدوُد  ﴿تِۡلَك  تعاىل:  فقال  هيا،  تعدِّ بعدم  األوىل  يف  األمر  جاء 
فقال  فيها،  الوقوع  َبْله  قرباهنا،  بعدم  الثانية  يف  األمر  وجاء  َتۡعَتُدوَهاۚ﴾)))، 

ِ فََل َتۡقَرُبوَهاۗ﴾))). : ﴿تِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ

سورة البقرة، آية 9)).  (((

سورة البقرة، آية 87).  (((
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طرفه،  أي:  السيف،  حد  ومنه:  ومنتهاه،  اليشء  طرف  الثاين:  واألصل 
وحدود احلرم واألرض: أطرافهام.

والظاهر أن املعنيني متالزمان؛ ألن طرف اليشء يفصله عن غريه))).
الفرع الثاين: احلدود اصطالحًا:

وزجر  فعله  ملثل  عوده  من  اجلاين  ملنع  وضع  ما  بأهنا:  احلدود  فت  ُعرِّ
غريه))).

وهذا غري مانع، فإن القصاص والتعزير داخالن يف هذا التعريف.
وقيل: عقوبات مقدرة وجبت زجرًا عن ارتكاب ما يوجبها))).

وقيل: عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع يف مثله)4).
وهذا يؤخذ عليه أمران:

األول: أنه غري مانع، فإن القصاص عقوبة مقدرة وجبت زجرًا، إال أن 
يقال بأن التقدير يف القصاص هو تقدير باملعنى العام بأن يفعل باجلاين مثل 

فعله باملجني عليه، وليس كاحلدود، فإهنا مقدرة باملعنى اخلاص.
والثاين: أن التعليل فيه يمكن االستغناء عنه.

وقيل يف تعريف احلدود: عقوبات مقدرة رشعًا وجبت حقًا هلل تعاىل)5).

-46(/(( اجلوهري  الصحاح،  ]حد[؛  مادة   )4((-4(9/(( اللغة  هتذيب  انظر:   (((
)46( مادة ]حدد[؛ مقاييس اللغة، ابن فارس ))/)-5( مادة ]حد[.

الطالب  كفاية  عىل  العدوي  حاشية  ))/)9)(؛  النفراوي  الدواين،  الفواكه  انظر:   (((
الرباين )5/4(؛ اإلنصاف، املرداوي )6)/67)).

انظر: اإلقناع، الرشبيني ))/7)4(؛ حاشية البيجوري عىل رشح الغزي ))/8)4).  (((
انظر: اإلنصاف، املرداوي )6)/67)(؛ اإلقناع، احلجاوي )07/4)).  (4(

انظر: املبسوط، الرسخيس )6/9)(؛ مغني املحتاج، الرشبيني )4/)0)).  (5(
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حمددة،  أي  مقدرة(  )عقوبات  فقوله:  للمعنى،  التعريفات  أقرب  وهذا 
اخلاص  املعنى  أردنا  إذا   - القصاص  إخراج  ويمكن  التعزيرات،  فخرجت 

للتقدير-؛ ألن القصاص خيتلف بحسب جناية مستحقه.

ها احلكام. وقوله: )رشعًا( أخرج العقوبات التي ُيقدرِّ

وقوله: )وجبت حقًا هلل تعاىل( أخرج القصاص؛ ألنه حق للمجني عليه.

الفرع الثالث: احلرابة لغة:

والراء  واحلاء  وحماربة)))،  وحرابة  حرابًا  حيارب  حارب  مصدر  احلرابة 
والباء ثالثة أصول:

األصل األول: السْلب، ومنه احلرب بفتح الراء، وهو السلب، وحربُت 
الرجَل: أي أخذت ماله، ومنه - أيضًا -: احلرب بسكون الراء: ضد السلم، 

ودار احلرب: بالد املرشكني الذين ال صلح بينهم وبني املسلمني.

واألصل الثاين: دويبة، وهي احلرباء، وهي كذلك رأس املسامر يف احللقة 
يف الدرع.

املجلس  صدر  وهو  املحراب  ومنه:  املجالس،  بعض  الثالث:  واألصل 
مه وأرشفه، وهو كذلك من املسجد، ويقال: املحراب: الغرفة. وُمقدَّ

 -(08/(( اجلوهري  الصحاح،  5)(؛   -((/5( األزهري  اللغة،  هتذيب  انظر:   (((
09)(؛ مقاييس اللغة، ابن فارس ))/48-49(، كلها مادة ]حرب[.
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الفرع الرابع: احلرابة اصطالحًا:
وقد  التسمية)))،  هبذه   - أحيانًا   - الفقهاء  ب  وُيبوِّ الطريق)))،  قطع  هي 
التعبري عن حقيقتها؛ وذلك عائد - فيام يبدو -  تنوعت عبارات الفقهاء يف 

إىل تعدد صورها مع اختالفهم يف عدِّ بعض تلك الصور حماربة.
فمام جاء يف تعريفها: اخلروج عىل املارة ألخذ املال عىل سبيل املغالبة عىل 

وجه يمتنع املارة عن املرور وينقطع الطريق))).
االستغاثة  معه  تتعذر  وجه  عىل  املال  أخذ  به  ُيقصد  فعل  كل  وقيل: 

عادة)4).
وقيل: اخلروج إلخافة سبيل ألخذ مال حمرتم بمكابرِة قتِله، أو خوفه، أو 

إذهاب عقل، أو قتل خفية، أو ملجرد قطع السبيل، ال إلمرة وال عداوة)5).
وقيل: أخذ ملتزٍم مكلٍف املال بقوة وغلبة يف البعد عن الغوث)6).

وقيل: الربوز ألخذ مال أو لقتل أو إلرعاب مكابرًة واعتامدًا عىل القوة 
مع البعد عن الغوث)7).

وقيل: تعرض مكلف ملتزم للناس بسالح لغصب مال حمرتم جماهرًة)8).

انظر: املقنع، ابن قداامة )7)/5).  (((
املقري ))/7)6(؛  ابن  الطالب،  الكاساين )60/9)(؛ روض  الصنائع،  بدائع  انظر:   (((

منتهى اإلرادات، الفتوحي )59/5)).
انظر: بدائع الصنائع، الكاساين )60/9)).  (((

انظر: جامع األمهات، ابن احلاجب )))5).  (4(
انظر: املخترص الفقهي، ابن عرفة )0)/67)).  (5(

انظر: روض الطالب، ابن املقري ))/7)6).  (6(
انظر: اإلقناع، الرشبيني ))/475(؛ مغني املحتاج، الرشبيني )5/4))).  (7(

انظر: منتهى اإلرادات، الفتوحي )59/5)).  (8(
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وهذه التعريفات يؤخذ عليها زيادة ذكر الرشوط، واقتصار أكثرها عىل 
قصد أخذ املال، مع أن ذلك غري الزم يف حقيقة احلرابة.

بأن احلرابة  القول  وإذا أردنا االقتصار عىل ما هو ماهية احلرابة فيمكن 
واملحاربة هي: اخلروج مكابرًة بالسالح وإخافُة السبيل.

فإذا حتقق هذان الركنان فهي حرابة ولو مل يكن فيها أخذ مال أو قتل.

الفرع اخلامس: حد احلرابة اصطالحًا:

عقوبة  بأنه:  اصطالحًا  احلرابة  حد  بيان   - تقدم  ما  خالل  من   - يمكن 
مقدرة رشعًا وجبت حقًا هلل تعاىل ملن خرج مكابرًة بالسالح وأخاف السبيل.

املسألة الثانية: عقوبة احلرابة:

وحتتها فرعان:

الفرع األول بيان عقوبة احلرابة:

أمجع العلامء عىل أن عقوبة احلرابة هي الواردة يف قول اهلل تعاىل: ﴿إِنََّما 
ُيَقتَّلُٓواْ  ن 

َ
أ فََساًدا  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  َويَۡسَعۡوَن  ۥ  َورَُسوَلُ  َ ُيَارُِبوَن ٱللَّ ِيَن  ٱلَّ ُؤاْ  َجَزٰٓ

ۡرِضۚ َذٰلَِك 
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
أ

ۡنَياۖ َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم 33﴾)))))). لَُهۡم ِخۡزٞي ِف ٱدلُّ
واختلفوا يف هذه العقوبات املذكورات يف اآلية: هل هي مرتبة بحسب 

جرم املحارب؟ أو خُيريَّ فيها اإلمام؟ عىل قولني:

سورة املائدة، آية )).  (((
ُنقل هذا اإلمجاع يف: بداية املجتهد، ابن رشد )9/4)4(؛ تفسري القرطبي )5/7)4).  (((



عقوبة العرنيين واإلشكاالت الفقهية الواردة حولها

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
264

القول األول: أهنا مرتبة بحسب جرم املحارب، وهو قول اجلمهور: 	 
احلنفية)))، والشافعية)))، واحلنابلة))).

القول الثاين: أن اإلمام خُيريَّ بينها، ولكن يتعني عليه إن كان املحارب 	 
قد قتل أن يقتله، وهو قول املالكية)4).

أدلة القول األول:
 قال: وادع رسول اهلل  الدليل األول: ما رواه عبداهلل بن عباس 
يريدون  أناس  فجاء  قال:  األسلمي  عويمر  بن  هالل  بردة  أبا   
عىل  جربيل  فنزل  قال:  الطريق،  بردة  أيب  أصحاب  عليهم  فقطع  اإلسالم، 
رسول اهلل  باحلدِّ فيهم: أن من قتل وأخذ املال ُصلب، ومن قتل 
ومل يأخذ ماالً ُقتل، ومن أخذ ماالً ومل يقتل ُقطعت يده ورجله من خالف، 

ومن جاء مسلاًم هدم اإلسالم ما كان يف الرشك)5).
)06/4)-07)(؛  املرغيناين  اهلداية،  )66/9)(؛  الكاساين  الصنائع،  بدائع  انظر:   (((

الدر املختار، احلصكفي )84/6)- 86)).
500(؛  العمراين )))/499-  البيان،  املاوردي )))/)5)(؛  الكبري،  انظر: احلاوي   (((

العزيز، الرافعي )))/ )5)-54)).
منتهى  )69/4)-)7)(؛  احلجاوي  اإلقناع،  )))/475(؛  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   (((

اإلرادات، الفتوحي )59/5) - )6)).
انظر: بداية املجتهد، ابن رشد )9/4)4(؛ الذخرية، القرايف )))/6))(؛ التوضيح،   (4(
أنه  »معناه   :)((0/(( املقدمات  يف  اجلد  رشد  ابن  قال   .)4(9  -4(7/6( خليل 
أنه أقرب إىل اهلل وأوىل بالصواب  التي جعلها اهلل جزاءه ما يرى  العقوبات  يتخري من 

باالجتهاد«.
 (477/((( املغني  يف  قدامة  وابن   )(54/((( الكبري  احلاوي  يف  املاوردي  نسبه   (5(
بن  حممد  عند  إال  مسندًا  عليه  أقف  ومل  عنده،  أجده  ومل  داود،  أيب  سنن  إىل  وغريمها 
احلسن الشيباين يف كتابه األصل )7/7))( يرويه عن أيب يوسف عن الكلبي عن أيب 
هو  يوسف  أيب  شيخ  فالكلبي  يثبت،  ال  حديث  وهو   ، عباس  ابن  عن  صالح 
حممد بن السائب متهم بالكذب، قاله احلافظ يف التقريب )847(، وأبو صالح هو باذام 

أو باذان موىل أم هانئ، قال عنه احلافظ يف التقريب ))6)(: »ضعيف يدلس«.
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العقوبات  برتتيب    النبي  عىل  نزل  جربيل  أن  الداللة:  وجه 
بحسب اجلرم))).

. ويناقش: بأن هذا ال يثبت عن النبي

بقوله:  اآلية  فرسَّ  أنه    عباس  بن  عبداهلل  عن  جاء  الثاين:  الدليل 
»إذا قتلوا وأخذوا املال ُقتلوا وُصلبوا، وإذا قتلوا ومل يأخذوا املال ُقتلوا ومل 
خالف،  من  وأرجلهم  أيدهيم  ُقطعت  يقتلوا  ومل  املال  أخذوا  وإذا  يصلبوا، 

وإذا أخافوا السبيل ومل يأخذوا ماالً ُنفوا من األرض«))).

وجه الداللة: أن ابن عباس  ال يقول هذا من رأيه، بل الغالب أنه 
  فقوله  تفسريًا  قاله  أنه  فرضنا  ولو   ، اهلل  تلقاه عن رسول 

م؛ ألنه ترمجان القرآن وأعرف بالتأويل))). ُمقدَّ

ونوقش من وجهني:

الوجه األول: أن هذا التفسري عن ابن عباس  إسناده واٍه.

الوجه الثاين: أنه قد جاء عن ابن عباس  التفسري بخالف هذا)4).

انظر: املغني، ابن قدامة )))/477).  (((
رواه البيهقي )كتاب الرسقة، باب قطاع الطريق، أثر 89)7)( وقال األلباين يف إرواء   (((
الغليل )8/)9، 94(: »ضعيف جدًا؛ ألن فيه صاحلًا موىل التوأمة، وهو ضعيف، وفيه 

إبراهيم بن أيب حييى األسلمي، وهو مرتوك«.
انظر: احلاوي الكبري، املاوردي )))/55)(؛ البيان، العمراين )))/500).  (((

طريقه  من  والبيهقي   )(8544 أثر  املحاربة،  باب  العقول،  )كتاب  عبدالرزاق  روى   (4(
)كتاب الرسقة، باب قطاع الطريق، أثر 90)7)( أن ابن عباس  قال: »إذا عدا 
فقطع الطريق فقتل وأخذ املال ُصلب، وإن قتل ومل يأخذ ماالً ُقتل، وإن أخذ املال ومل 

يقتل ُقطع من خالف، فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه«.
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احلكم  تغليظ  فالالئق  تتفاوت،  املحاربني  جنايات  أن  الثالث:  الدليل 
بتغلُّظها))).

الدليل الرابع: أنه ملا بدئ يف اآلية باألغلظ وجب أن يكون عىل الرتتيب، 
مثل كفاريت القتل والظهار، ولو كانت عىل التخيري لبدئ فيها باألخف، مثل 

كفارة اليمني))).

ونوقش: بأن البداءة باألغلظ - هنا - إشارة إىل عظم رتبة احلرابة))).

باألغلظ  البداءة  بأنه ال تعارض بني األمرين، فتكون  ويمكن أن جياب 
إشارة إىل عظم احلرابة، وإىل أهنا عىل الرتتيب، مثل كفاريت القتل والظهار.

أدلة القول الثاين:
ۥ  َ َورَُسوَلُ ِيَن ُيَارُِبوَن ٱللَّ ُؤاْ ٱلَّ الدليل األول: قوله سبحانه: ﴿إِنََّما َجَزٰٓ
رُۡجلُُهم 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتَّلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل

َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ  ۡنَياۖ  ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِف ٱدلُّ
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َعَذاٌب َعِظيٌم 33﴾)4).

وروى ابن أيب شيبة )0)-كتاب السري، 6)-باب ما قالوا يف املحارب إذا قتل وأخذ 
 قال: »إذا حارب الرجل وقتل وأخذ املال  املال، أثر 5))))( أن ابن عباس 
قطعت يده ورجله من خالف وصلب، وإذا قتل ومل يأخذ املال ُقتل، وإذا أخذ املال ومل 

يقتل ُقطعت يده ورجله من خالف، وإذا مل يقتل ومل يأخذ املال نفي«.
الكبري،  احلاوي  ))/550(؛  املوصيل  االختيار،  )07/4)(؛  املرغيناين  اهلداية،  انظر:   (((
املاوردي )))/)5)(؛ البيان، العمراين )))/)50(؛ املغني، ابن قدامة )))/476).
كفاية  )))/)50(؛  العمراين  البيان،  )))/)5)(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  انظر:   (((

النبيه، ابن الرفعة )7)/79)(؛ املغني، ابن قدامة )))/476).
انظر: الذخرية، القرايف )))/8))).  (((

سورة املائدة، آية )).  (4(
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بعض  عىل  بعضها  ُعطف  اآلية  يف  الواردة  العقوبات  أن  الداللة:  وجه 
بحرف )أو( املفيد للتخيري، فدل عىل أن اإلمام خُمريَّ يف معاقبتهم))).

ونوقش من أربعة أوجه:
الوجه األول: أن تفسري اآلية قد جاء يف خرب ابن عباس  املتقدم 

ذكره، وفيه بيان اختالف جزاء املحاربني بحسب اختالف جرائمهم))).
. وجياب: بضعف ما جاء عن ابن عباس

التخيري؛  ظاهر  عىل  اآلية  إجراء  يمكن  ال  أنه  املناقشة:  من  الثاين  الوجه 
جرمه  عظم  ومن  العقوبات،  بأغلظ  جرمه  قل  من  معاقبة  إىل  ُيفيض  ألنه 
بأخف العقوبات، وهذا يمنعه الرشع والعقل، فال حميد عن القول بالرتتيب 

منعًا هلذا التناقض))).
القرآن للرتتيب  الثالث: أن )أو( يف اآلية للتعقيب، وهي ترد يف  الوجه 
ۡو يَزِيُدوَن 147﴾)4)، 

َ
ۡلٍف أ

َ
ۡرَسۡلَنُٰه إَِلٰ ِماْئَةِ أ

َ
والتعقيب، كام يف قوله تعاىل: ﴿َوأ

معناها: ويزيدون)5).

إىل  يفيض  للتخيري  )أو(  أن  عىل  بناء  بالتخيري  القول  أن  الرابع:  الوجه 
أن الصلب كاٍف يف العقوبة من دون قتل، بمعنى أن املحارب يمكن صلبه 

وتركه مصلوبًا حتى يموت، وال قائل هبذا)6).

انظر: الذخرية، القرايف )))/6))(، الرشح الكبري، الدردير ))/49)).  (((
انظر: بدائع الصنائع، الكاساين )67/9)).  (((

انظر: بدائع الصنائع، الكاساين )67/9)(؛ احلاوي الكبري، املاوردي )))/)5)).  (((
سورة الصافات، آية 47).  (4(

انظر: تفسري ابن جرير الطربي )8/)8)(؛ كفاية النبيه، ابن الرفعة )7)/79)).  (5(
انظر: تفسري ابن جرير الطربي )8/)8)).  (6(
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الدليل الثاين: ما رواه أبو الزناد: أن عاماًل لعمر بن عبدالعزيز أخذ ناسًا 
يقتل، فكتب إىل عمر  أو  أيدهيم  يقطع  أن  فأراد  يقتلوا أحدًا،  يف حرابة، ومل 
بن عبدالعزيز يف ذلك، فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز: لو أخذَت بأيرس من 

ذلك))).

وجه الداللة: أن عمر بن عبدالعزيز كان اخلليفة، وندب عامله - وهو 
.((( نائبه - أن يأخذ األيرس، فدلَّ عىل أن اإلمام خُمريَّ

ونوقش: بأنه حيتمل بأن عمر علم أهنم ُأخذوا بمجرد خروجهم قبل أن 
خييفوا سبياًل أو يقتلوا أحدًا أو يأخذوا ماالً))).

ويناقش - أيضًا -: بأن فعل عمر بن عبدالعزيز اجتهاد ال حجة فيه.

الرتجيح:

يظهر رجحان القول األول، وهو القول بأن العقوبة مرتبة بحسب جرم 
املحارب؛ لقوة ما استدلوا به، وورود املناقشة القوية عىل أقوى دلييل القول 

الثاين.

الفرع الثاين: صفة الرتتيب عند القائلني به:
اتفق القائلون بالرتتيب عىل ثالث حاالت:

إذا قتل املحارب ومل يأخذ ماالً فإنه ُيقتل.. )
إذا أخذ املال ومل يقتل فُتقطع يده اليمنى ورجله اليرسى من خالف.. )

رواه مالك يف موطئه )7)-كتاب احلدود، 0)-باب جامع القطع، أثر 0)4)).  (((
انظر: االستذكار، ابن عبدالرب )4)/98)).  (((

انظر: املنتقى، الباجي )08/9)).  (((
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إذا أخاف ومل يقتل ومل يأخذ ماالً فإنه ُينفى))).. )
واختلفوا فيام إذا قتل وأخذ ماالً عىل أربعة أقوال:

القول األول: أن اإلمام خُيريَّ فيه: إما أن يقتله فقط، أو يصلبه فقط، 	 
عند  املذهب  هو  وهذا  يصلبه،  أو  يقتله  ثم  ورجله،  يده  يقطع  أو 

احلنفية))).
أو يصلبه وال يقطعه، وهو قول حممد 	  يقتله  أن اإلمام  الثاين:  القول 

بن احلسن))).
أيب 	  قول  وهو  يقطعه،  وال  ويصلبه  يقتله  اإلمام  أن  الثالث:  القول 

يوسف)4)، ومذهب الشافعية)5)، واملذهب عند احلنابلة)6).

القول الرابع: أن اإلمام يقتله ويقطعه، وهو رواية عن أمحد)7).	 

)06/4)-07)(؛  املرغيناين  اهلداية،  )66/9)(؛  الكاساين  الصنائع،  بدائع  انظر:   (((
كام  احلبس،  هنا  النفي  جيعلون  واحلنفية   .)(86  -(84/6( احلصكفي  املختار،  الدر 

جعلوه يف حد الزاين البكر.
)06/4)-07)(؛  املرغيناين  اهلداية،  )66/9)(؛  الكاساين  الصنائع،  بدائع  انظر:   (((

البحر الرائق، ابن نجيم )4/5))).
انظر: اهلداية، املرغيناين )09/4)(؛ االختيار، املوصيل ))/)55).  (((

املوصيل  املرغيناين )0/4))(؛ االختيار،  اهلداية،  أبو يوسف )6))(؛  انظر: اخلراج،   (4(
.(55(/((

)))/507(؛  العمراين  البيان،  57)(؛   ،(54/((( املاوردي  الكبري،  احلاوي  انظر:   (5(
العزيز، الرافعي )))/ )5)-54)).

انظر: املغني، ابن قدامة )))/475(؛ اإلنصاف، املرداوي )7)/0)(؛ كشاف القناع،   (6(
البهويت )4)/)8)).

انظر: املغني، ابن قدامة )))/475(؛ اإلنصاف، املرداوي )7)/))).  (7(
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أدلة القول األول:

للقتل يف  والقتل موجب  املال،  وأخذ  القتل  بني  أنه مجع  األول:  الدليل 
الويل،  لعفو  فيه  ُيلتفت  فال  حدًا،  القتل  بجعل  هنا  وتغليظه  احلرابة،  غري 
والرسقة - وهي أخذ املال - موجبة لقطع اليد، وُغلِّظ أخذ املال يف احلرابة 

بقطع اليد والرجل من خالف، فاجتمع له يف احلرابة القتل والقطع))).

وعدم  والقتل  بالقطع  بذلك  اإلمام  إلزام  هذا  مقتىض  بأن  ويناقش: 
ختيريه.

القتل  فيها فوق  لَتَغلُِّظ سببها؛ ألن  أن هذه عقوبة مغلظة  الثاين:  الدليل 
وأخذ املال تفويت األمن))).

ويناقش: بأن التغليظ حاصل بإضافة الصلب إىل القتل.

الدليل الثالث: أن فيه مجعًا بني العمل بحقيقة حرف التخيري )أو( الوارد 
يف اآلية، وتنويع العقوبة بتنوع اجلرم))).

ونوقش من ثالثة وجوه:

الوجه األول: أنكم تتفقون معنا يف أن الصلب ليس ألجل القتل وحده، 
أنه ألجل األمرين مجيعًا، وإذا كان  يبق إال  املال وحده، فلم  أو ألجل أخذ 

مستحقًا باجتامعهام مل يكن اإلمام خمريًا فيه.
فليس لكم أن  التخيري يف اآلية،  اتفقنا عىل سقوط  أننا قد  الثاين:  الوجه 

تثبتوه يف حال دون حال.

انظر: االختيار، املوصيل ))/)55).  (((
انظر: اهلداية، املرغيناين )09/4)).  (((

انظر: بدائع الصنائع، الكاساين )69/9)).  (((
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الوجه الثالث: أنه حد واحد جلريمة واحدة، والتخيري خيرجه عن احلدود 
الواجبة))).

الدليل الرابع: أن احلدود إذا اختلفت باختالف أسباهبا جاز اجلمع بني 
مجيعها، كام جيمع يف الزنى والرسقة بني احلد والقطع))).

بالتخيري،  تقولون  وأنتم  التخيري،  باب  من  يكون  ال  هذا  بأن  ونوقش: 
استداللكم))). فبطل 

أدلة القول الثاين:
الدليل األول: أهنا جناية واحدة فال توجب حدين)4).

ويناقش من وجهني:
القتل  جنايتان:  مها  بل  واحدة،  جناية  بأهنا  ُيسلَّم  ال  أنه  األول:  الوجه 

وأخذ املال.
عقوبة  الصلب  مع  القتل  فإن  واحدة،  بأهنا  التسليم  عىل  الثاين:  الوجه 

واحدة، وليس عقوبتني.

الدليل الثاين: أن ما دون النفس يدخل يف النفس يف احلدود)5).

ونوقش: بأن التداخل يكون بني احلدود، وليس داخل حد واحد)6).

انظر: احلاوي الكبري، املاوردي )))/55)).  (((

انظر: احلاوي الكبري، املاوردي )))/54)).  (((

انظر: احلاوي الكبري، املاوردي )))/54)).  (((
انظر: بدائع الصنائع، الكاساين )69/9)(؛ اهلداية، املرغيناين )09/4)).  (4(

انظر: اهلداية، املرغيناين )09/4)(؛ االختيار، املوصيل ))/)55(؛ املغني، ابن قدامة   (5(
)))/477(؛ رشح املنتهى، البهويت )6/)6)).

انظر: اهلداية، املرغيناين )0/4))(؛ االختيار، املوصيل ))/)55).  (6(
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الزجر،  وهو  باحلد  املقصود  حصول  يف  كاٍف  القتل  أن  الثالث:  الدليل 
وما هو غري مقصود باحلد وهو التكفري))).

ويناقش: بأن عقوبة القاتل آخذ املال ال تساوي القاتل فقط، ولذا ُغلِّظ 
له العقاب بإضافة الصلب إىل القتل.

أدلة القول الثالث:
الدليل األول: ما جاء يف خربي ابن عباس : املرفوع واملوقوف، 

وقد تقدم ذكرمها.
ويناقشان: بام نوقشا به من قبل.

الدليل الثاين: أن الصلب منصوص عليه يف اآلية فال ُيرَتك))).
الدليل الثالث: »أن اهلل تعاىل جعل الصلب حدًا، ومجع بينه وبني القتل، 
ُيقصد  وال  باملحاربة،  مقصودين  جرمني  يف  بينهام  اجلمع  يكون  أن  فاقتىض 
هاتني  بني  اجلمع  يكون  أن  فاقتىض  والقتل،  املال  إال  هبام   - األغلب  يف   -

العقوبتني مقصود احلرابة من هذين األمرين«))).
الرابع: أن املقصود بالصلب التشهري باملحارب؛ ليعترب به غريه،  الدليل 

وهذا مزيد عقوبة له تناسب مجعه بني القتل وأخذ املال)4).
ونوقش: بأن التشهري حاصل بالقتل، والصلب مبالغة يف التشهري فُيخريَّ 

فيه اإلمام)5).

انظر: بدائع الصنائع، الكاساين )69/9)).  (((
انظر: اهلداية، املرغيناين )0/4))(؛ االختيار، املوصيل ))/)55).  (((

احلاوي الكبري، املاوردي )))/57)).  (((
القناع،  كشاف  ))/)55(؛  املوصيل  االختيار،  )0/4))(؛  املرغيناين  اهلداية،  انظر:   (4(

البهويت )4)/)8)).
انظر: اهلداية، املرغيناين )0/4))(؛ االختيار، املوصيل ))/)55).  (5(
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فهي  املحاربة،  غري  يف  عقوبة  توجب  معصية  كل  أن  اخلامس:  الدليل 
مغلظة يف املحاربة تغليظًا واحدًا بسبب إخافة السبيل، فكام أن املحارب إذا 
أخذ املال ُغلِّظت عقوبته بقطع يده ورجله من خالف، فكذلك إذا أخذ املال 

وقتل ُغلِّظت عقوبته بالقتل والصلب))).

دليل القول الرابع:

أنه مجع بني جنايتني، وكل واحدة منهام هلا عقوبتها، فلام مجع بينهام مُجِعت 
له عقوبتهام))).

ويناقش: بأن اجلرم واحد، وهو املحاربة، وعقوبته واحدة هي القتل مع 
الصلب.

الرتجيح:

يظهر رجحان القول الثالث، وهو القول بأن عقوبة املحارب الذي قتل 
وأخذ املال هي القتل والصلب؛ لقوة ما استدلوا به، وسالمته من املناقشة، 
اآلية  داللة  إىل  أقرب  ولكونه  األخرى،  األقوال  أدلة  عىل  املناقشة  وورود 

ومعناها مع ُرَتب جرائم املحارب.

انظر: البيان، العمراين )))/507(؛ كفاية النبيه، ابن الرفعة )7)/79)).  (((
انظر: املغني، ابن قدامة )))/476).  (((
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املطلب الثاين: عقوبة العرنيني:

  جاء خرب النفر من عكل وعرينة))) الذين قدموا عىل رسول اهلل
خربهم:  وخالصة  خمتلفة،  بروايات  أحاديث  عدة  يف  اإلسالم  عىل  مبايعني 
ة. فَّ أهنم قدموا عىل رسول اهلل  فبايعوه عىل اإلسالم وكانوا يف الصُّ

ثم إهنم اجتووا املدينة)))، فأمرهم النبي  أن يلحقوا بِلقاح))) 
أبداهنم،  صحت  فلامَّ  وألباهنا،  أبواهلا  من  فيرشبوا  الصدقة،  إبل  من  أو  له 
النبي  اخلرب  فبلغ  إسالمهم،  بعد  وارتدوا  اإلبل  واستاقوا  الراعي)4)  قتلوا 

اختلفت الروايات يف حتديدهم، هل هم من عكل؟ أو من عرينة؟ أو من كال احليني؟   (((
ب ابن حجر يف الفتح ))/574( أهنم من احليني، أربعة من عرينة وثالثة من  وقد صوَّ
إقامة  بيان  باب  احلدود،  )كتاب  مستخرجه  يف  عوانة  أيب  رواية  يف  جاء  ما  عىل  عكل، 
ارتداده،  وأمواله غدرًا يف  املسلمني  دماء  فيصيب من  يرتد عن اإلسالم  احلد عىل من 

حديث ))65).
ق املرشك املسلم  وقد ثبت يف البخاري )56-كتاب اجلهاد والسري، )5)-باب إذا حرَّ
ق؟، حديث 8)0)( ومسلم )8)-كتاب القسامة واملحاربني، )-باب حكم  هل حُيرَّّ
حجر  ابن  احلافظ  عنه  وأجاب  ثامنيًة،  عّدهم   )(67( حديث  واملرتدين،  املحاربني 
الباري  فتح  انظر:  ُينسب.  فلم  القبيلتني،  غري  من  هلم  تابعًا  الثامن  يكون  أن  باحتامل 

.(574/((
قال العيني يف عمدة القاري ))/54)(: »قيل العرنيني؛ ألن أكثرهم كان من عرينة«.

املدينة،  هواء  يوافقهم  مل  ألهنم  تطاول؛  إذا  اجلوف  وداء  املرض  وهو  اجلوى،  أصاهبم   (((
روايات  إحدى  يف  جاء  وقد   .)76(/(( األثري  ابن  النهاية،  انظر:  واستومخوها. 
النسائي ))-كتاب الطهارة، )9)-باب بول ما يؤكل حلمه، حديث 05)(: فاجتووا 

املدينة حتى اصفرت ألواهنم وعظمت بطوهنم.
وإسكان  الالم  بكرس  لقحة  واحدها  األلبان،  ذوات  النوق   :- الالم  بكرس   - اللقاح   (((

القاف. انظر: النهاية، ابن األثري )8/)80)(؛ فتح الباري، ابن حجر ))/575).
مل ختتلف روايات احلديث عند البخاري يف ذكر الراعي باإلفراد، وكذا روايات مسلم   (4(
إال واحدة، فقد جاء باجلمع فقال الراوي: الرعاة. قال ابن حجر يف الفتح ))/578): 
»حيتمل أن إبل الصدقة كان هلا رعاة، فُقتل بعضهم مع راعي اللقاح، فاقترص بعض =
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، فبعث الطلب يف آثارهم، فلم يرتفع النهار حتى جيء هبم، فأمر 
 بقطع أيدهيم وأرجلهم   بمعاقبتهم، حيث أمر  النبي 
يستسقون  احلرة  يف  ونبذهم  حيسمهم)))،  ومل  أعينهم)))،  وَسْمر  خالف،  من 

فال ُيسَقون حتى ماتوا.

الصحيحة)))،  الروايات  يف  ورد  ما  وفق  العرنيني  عقوبة  كانت  تلك 

= الرواة عىل راعي النبي ، وذكر بعضهم معه غريه، وحيتمل أن يكون بعض الرواة 
املغازي مل  ز يف اإلتيان بصيغة اجلمع، وهذا أرجح؛ ألن أصحاب  باملعنى، فتجوَّ ذكره 
موىل  الراعي،  النويب  يسار  هو  املذكور  ويسار  يسار«.  غري  قتلوا  أهنم  منهم  أحد  يذكر 
يف  وبعثه  فأعتقه،  الصالة،  حيسن  فرآه  ثعلبة،  بني  غزوة  يف  أصابه   ، النبي 
رعي لقاحه  باحلرة، فقتله العرنيون ومثَّلوا به، فحمل إىل قباء ودفن هناك. 
األثري  ابن  الغابة،  أسد  ))/)5)(؛  عبدالرب  ابن  االستيعاب،   :- ترمجته  يف   - انظر 

)479/5(؛ اإلصابة، ابن حجر )))/)44).
السمر - بفتح السني وإسكان امليم-، ويقال: السمل - عىل وزانه -: هو إمحاء مسامري   (((

احلديد ثم كحل العني هبا حتى ُتفقأ. انظر: النهاية، ابن األثري )997/5)، 005)).
فتح  انظر:  باملسامري.  بكون  والتسمري  والسمر  يشء،  بأي  العني  فقء  السمل:  وقيل: 

الباري، ابن حجر ))/580-579).
يؤتى  أن  هو  وقيل:  بالشوك،  فقأها  قيل:  أعينهم،  سمل  قوله:  عياض:  القايض  قال 
بحديدة حمامة وتقرب من العني حتى يذهب نظرها، وعىل هذا تتفق مع رواية من قال: 
)سمر( بالراء، إذ قد تكون هذه احلديدة مسامرًا... وقد يكون فقؤها باملسامر وسملها 

به، كام فعل ذلك بالشوك. انظر: مشارق األنوار ))/0))).
احلسم: كيُّ اليد بعد قطعها؛ لينقطع الدم. انظر: النهاية، ابن األثري ))/906- 907).  (((

قد أخرج البخاري احلديث يف مخسة عرش موضعًا، وهي:  (((
ومرابضها،  والغنم  والدواب  اإلبل  أبوال  66-باب  الوضوء،  )4-كتاب  األول: 

حديث )))).
الثاين: )8-كتاب الصالة، 58-باب نوم الرجال يف املسجد( وليس فيه ذكر العقوبة، 
وإنام أورده - معلقًا - فقال: وقال أبو قالبة عن أنس : قدم رهط من عكل عىل 
= النبي ، فكانوا يف الصفة. 
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أيدهيم  فقطع   : أنس  قول  يف  جاء  ما  احلديث  من  ذلك  وشاهد 
وأرجلهم، وسمر أعينهم))).

ويف رواية: فأمر بمسامري فأمحيت فكحلهم، وقطع أيدهيم وأرجلهم وما 
حسمهم، ثم ُألقوا يف احلرة يستسقون فام ُسقوا حتى ماتوا))).

= الثالث: )4)-كتاب الزكاة، 68-باب استعامل إبل الصدقة وألباهنا ألبناء السبيل، 
حديث )50)).

ق؟،  ق املرشك املسلم هل حُيرَّ الرابع: )56-كتاب اجلهاد والسري، )5)-باب: إذا حرَّ
حديث 8)0)).

احلديثان  وعرينة،  عكل  قصة  6)-باب  املغازي،  )64-كتاب  والسادس:  اخلامس 
.(4(9( ،4(9(

ُيَارُِبوَن  ِيَن  ٱلَّ ُؤاْ  َجَزٰٓ ﴿إِنََّما  5-باب:  املائدة،  سورة  التفسري-  )65-كتاب  السابع: 
َ َورَُسوَلُۥ﴾، حديث 0)46). ٱللَّ

الثامن: )76-كتاب الطب، 5-باب الدواء بألبان اإلبل، حديث 5685).
التاسع: )76-كتاب الطب، 6-باب الدواء بأبوال اإلبل، حديث 5686).

العارش: )76-كتاب الطب، 9)-باب من خرج من أرض ال تالئمه، حديث 7)57).
احلادي عرش: )86-كتاب احلدود، 5)-باب املحاربني من أهل الكفر والردة، حديث 

.(680(
من  املحاربني    النبي  حيسم  مل  6)-باب  احلدود،  )86-كتاب  عرش:  الثاين 

أهل الردة حتى هلكوا، حديث )680).
املرتدون املحاربون حتى ماتوا،  ُيْسَق  الثالث عرش: )86-كتاب احلدود، 7)-باب مل 

حديث 6804).
املحاربني،  أعني    النبي  سمر  8)-باب  احلدود،  )86-كتاب  عرش:  الرابع 

حديث 6805).
اخلامس عرش: )87-كتاب الديات، ))-باب القسامة، حديث 6899).

وأخرجه مسلم يف )8)-كتاب القسامة واملحاربني، )-باب حكم املحاربني واملرتدين، 
حديث )67)).

تقدم خترجيه عند البخاري برقم )50).  (((

تقدم خترجيه عند البخاري برقم 6804.  (((
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الصحيح: فقطع  فقد جاء يف رواية خارج  القطع من خالف  وأما كون 
أيدهيم وأرجلهم من خالف، وسمر أعينهم، وألقاهم باحلرة))).

رواه أمحد )))/448 برقم )406)( والرتمذي )أبواب الطهارة، 55-باب ما جاء يف   (((
بول ما يؤكل حلمه، حديث )7).
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املبحث الثاين
اإلشكاالت الفقهية الواردة حول عقوبة العرنيني 

واجلواب عنها
اإلشكاالت  من  مجلة   - احلديث  ورشاح  الفقهاء  من   - العلامء  يذكر 
والتساؤالت الفقهية حول عقوبة العرنيني الواردة يف هذا احلديث برواياته، 

ولعلنا نستعرض هذه اإلشكاالت واجلواب عنها:

اإلشكال األول:

العقوبة الواردة يف العرنيني ال توافق عقوبة املحاربني الواردة يف اآلية.

ويزيد هذا اإلشكاَل لدى البعض، أن قصة العرنيني كثريًا ما ترد يف كتب 
احلديث ورشوحها ويف كتب الفقه مقرونة بآية احلرابة وأحكام املحاربني.

واجلواب عنه بجوابني:

اجلواب األول:

أن خرب العرنيني كان سابقًا لنزول آية املحاربني))).

ذلك  أن  سريين  بن  حممد  فحدثني  قتادة:  قال  للحديث:  رواية  يف  جاء 
كان قبل أن تنزل احلدود))).

انظر: املبسوط، الرسخيس )67/9)(؛ املقدمات املمهدات، ابن رشد اجلد ))/0))(؛   (((
)4)/75)(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  )5/)46(؛  عياض  القايض  املعلم،  إكامل 

رشح النووي عىل مسلم )))/)))).
تقدم خترجيه عند البخاري برقم 5685. وانظر: كشف املشكل من حديث الصحيحني،   (((

ابن اجلوزي ))/0))).
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قال ابن دقيق العيد: »وروى حممد بن الفضل بإسناد صحيح منه إىل ابن 
 يف  سريين قال: كان شأن العرنيني قبل أن تنزل احلدود التي أنزل اهلل 
املائدة من شأن املحاربني: أن يقتلوا أو يصلبوا، فكان شأن العرنيني منسوخًا 

باآلية التي يصف فيها إقامة حدودهم«))).

وأرجلهم،  أيدهيم  فقطع  هبم،  فأيت  الصحيح:  خارج  رواية  يف  وجاء 
﴿إِنََّما   : اهلل  فأنزل  ماتوا،  حتى  وتركهم  حيسمهم،  ومل  أعينهم،  وسمر 

ۡرِض فََساًدا﴾)))))).
َ
ۥ َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل َ َورَُسوَلُ ِيَن ُيَارُِبوَن ٱللَّ ُؤاْ ٱلَّ َجَزٰٓ

وعن أيب الزناد: أن رسول اهلل  ملا قطع الذين رسقوا لقاحه، 
ِيَن  ُؤاْ ٱلَّ وسمل أعينهم بالنار، عاتبه اهلل يف ذلك، فأنزل اهلل تعاىل: ﴿إِنََّما َجَزٰٓ

ۡرِض فََساًدا﴾ اآلية كلها)4).
َ
ۥ َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل َ َورَُسوَلُ ُيَارُِبوَن ٱللَّ

إحكام األحكام ))/)5)(. وانظر: سنن الرتمذي ))/6))-7))).  (((
سورة املائدة، آية )).  (((

ُؤاْ  َجَزٰٓ ﴿إِنََّما   : اهلل  قول  تأويل  7-باب  املحاربة،  )7)-كتاب  النسائي  رواها   (((
ما  باب  احلدود،  )كتاب  داود  وأبو   )40(7 َورَُسوَلُۥ﴾، حديث   َ ٱللَّ ُيَارُِبوَن  ِيَن  ٱلَّ
جاء يف املحاربة، حديث 66)4( كالمها من طريق الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن 
حييى بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أنس ، وصححها األلباين يف صحيح سنن أيب 

داود ))/46).
والنسائي   )4(70 حديث  املحاربة،  يف  جاء  ما  باب  احلدود،  )كتاب  داود  أبو  رواه   (4(
)7)-كتاب املحاربة، 9-ذكر اختالف طلحة من مرصف ومعاوية بن صالح عىل حييى 
فوجهه  صحيحًا،  كان  ولو  مرسل.  وهو   )405( حديث  احلديث،  هذا  يف  سعيد  بن 
عدم انتظار الوحي، ومسارعُة االجتهاد يف احلكم. قاله السهارنفوري يف بذل املجهود 
حمامة،  بمسامري  بتكحيلهم  القتل؛  يف  الزيادة  عىل  العتاب  أن  وحيتمل   ،)((0/(7(
وتركهم عطاشى حتى ماتوا. ذكره القرطبي يف تفسريه )4/7)4(. وانظر: املقدمات 
ابن  الصحيحني،  حديث  من  املشكل  كشف  ))/9))(؛  اجلد  رشد  ابن  املمهدات، 

اجلوزي ))/0))).
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تلك  تكون  أن  يمكن  بل  عتابًا،  القرآن  نزول  يكون  أن  يلزم  قلت: وال 
عقوبَة العرنيني بأعياهنم، ثم نزل القرآن يف بيان عقوبة غريهم من املحاربني.

جرير  ابن  املفرسين  شيخ  العرنيني:  حادثة  بعد  اآلية  نزول  رجح  وممن 
الطربي)))، وذكره القرطبي قوَل اجلمهور))).

النبي  ألن  معاقبتهم؛  قبل  شأهنم  يف  اآلية  نزول  يكون  أن  يمكن  وال 
 سمل أعينهم، وليس يف اآلية هذا احلكم، وال يتصور أن حيكم 

النبي  بخالف ما نزل عليه من الوحي))).

واجلواب الثاين:

يف  ثابت  حكم  هو  العرنيني-  يف  املنفذ  احلكم  أي:   - احلكم  هذا  أن 
العرنيني  ألن  املحاربني؛  عن  خيتلف  وهو  ل،  ُيبدَّ ومل  ينسخ  مل  أبدًا،  نظرائهم 

كفروا وحاربوا)4).

  قال ابن شاهني: »ال جيوز أن ُيمثَّل بمسلم، وإنام مثَّل النبي
بالرعاة؛ ألهنم ارتدوا عن اإلسالم«)5).

انظر: تفسري ابن جرير الطربي )67/8)).  (((
انظر: تفسري القرطبي )7/))4).  (((

انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد اجلد ))/0))(؛ البناية، العيني )7/)8).  (((
السهارنفوري  املجهود،  بذل  ))/9))(؛  اجلد  رشد  ابن  املمهدات،  املقدمات  انظر:   (4(

.((08/(7(
قالوا  فقد  ماشية،  أهل  ألهنم  بالرعاة؛  ووصفهم   .)4((( ومنسوخه  احلديث  ناسخ   (5(
إنا كنا أهل رضع، ومل  املتقدمة-:  البخاري   -كام يف إحدى روايات  للنبي 

نكن أهل ريف.
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ارتدوا  العرنيني  بأن  قالوا  أهنم  العلم  أهل  بعض  عن  جرير  ابن  ونقل 
وقتلوا ورسقوا وحاربوا اهلل ورسوله، فحكمهم غري حكم املحارب الساعي 

يف األرض بالفساد من أهل اإلسالم أو الذمة))).
مل  السنة  بمقتىض  ثابت  العرنيني  يف    النبي  حكم  فإن  ولذا 

ُينَسخ، وحكم اهلل يف املحاربني ثابت بمقتىض اآلية))).
ونوقش: بأن اآلية نزلت يف الكفار إذا نقضوا العهد وحاربوا)))، أو يف 

املرتدين)4).
وأجيب: بأن اآلية قد نزلت يف قطاع الطريق واملحاربني من املسلمني)5)؛ 
َعلَۡيِهۡمۖ  َتۡقِدُرواْ  ن 

َ
أ َقۡبِل  ِمن  تَابُواْ  ِيَن  ٱلَّ ﴿إِلَّ  بعدها:  قال  تعاىل  اهلل  ألن 

قبل  منه،  ُقبِل  أسلم  إذا  والكافر   ،(6(﴾34 رَِّحيٞم  َغُفورٞ   َ ٱللَّ نَّ 
َ
أ فَٱۡعلَُمٓواْ 

القدرة عليه وبعدها)7).

انظر: تفسري ابن جرير الطربي )68/8)).  (((
انظر: األوسط، ابن املنذر )))/)9)).  (((

انظر: رشح صحيح البخاري، ابن بطال )6/8)4(؛ املعلم، املازري ))/76)(. وهو   (((
ظاهر صنيع البخاري يف صحيحه حيث عقد يف كتاب احلدود بابًا سامه )باب املحاربني 
ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ ُيَارُِبوَن  ِيَن  ٱلَّ ُؤاْ  َجَزٰٓ »﴿إِنََّما  تعاىل:  اهلل  وقول  والردة  الكفر  أهل  من 
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَلٍٰف 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتَّلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل

﴾«(، ثم ساق حديث العرنيني. ۡرِضۚ
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
أ

انظر: املبسوط، الرسخيس )4/9))).  (4(
)7)/)7)(؛  الرفعة  ابن  النبيه،  كفاية  )67/8)(؛  الطربي  جرير  ابن  تفسري  انظر:   (5(
معامل  انظر:  العلامء.  ألكثر  القول  هذا  ُنسب  وقد   ،)47(/((( قدامة  ابن  املغني، 
عون  )6/8)4(؛  بطال  ابن  البخاري،  صحيح  رشح  ))/98)(؛  اخلطايب  السنن، 

املعبود، العظيم آبادي )))/5)).
سورة املائدة، آية 4).  (6(

))/76)(؛  املازري  املعلم،  ))/9))(؛  اجلد  رشد  ابن  املمهدات،  املقدمات  انظر:   (7(
املغني، ابن قدامة )))/474).
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وقد نقل ابن املنذر عن أيب ثور قوله: وال أعلم بني أهل العلم خالفًا يف 
أيدي  يف  صاروا  فلام  األموال،  وأخذوا  قتلوا  وقد  عليهم  ُظهر  لو  مرشكني 
املسلمني -وهم عىل حاهلم ذلك - أسلموا قبل أن حُيكم عليهم بيشء: أنه ال 
حيل قتلهم، فلو كانت اآلية يف الكافرين لكان قتلهم واحلكم عليهم بمقتىض 
اآلية الزمًا وإن أسلموا، فلام نفى أهل العلم ذلك، دل عىل أن احلكم ليس 

فيهم))).
يعملونه  ما  ألجل  وليس  كفرهم،  عىل  وُيقتلون  يقاَتلون  الكفار  إن  ثم 
أن  الكفار،  اآلية يف حق  بأن  القول  الطريق، وإن مقتىض  الرسقة وقطع  من 
الكافر إذا مجع احلرابة مع الكفر، فإن احلرابة تنفعه؛ ألنه قد حُيكم عليه بقطع 
عنه  خففت  قد  حينئذ  فيكون  ُيقتل،  وال  ينفى،  أو  خالف  من  ورجله  يده 

العقوبة))).
مل  أم  الطريق  أقطعوا  سواء  للقتل،  مستحقون  فإهنم  املرتدون  وأما 

ل دينه فاقتلوه(()4). يقطعوا)))؛ لقول النبي : ))من بدَّ
يف  ُينقل  ومل  قتله،  قبل  يستتاب  املرتد  بأن   :- أيضًا   - القول  ويمكن 

احلديث أن النبي  استتاهبم قبل معاقبتهم.
: بأن املسلمني ال يكونون حماربني هلل ورسوله؛ ألن املحارب هو من  وُردَّ
غري  الطريق  وقطع  ورسوله  باهلل  آمن  من  ُيعدُّ  وال  باجلحود،  اهلل  دين  عاند 

مستحل لذلك حماربًا)5).
انظر: األوسط، ابن املنذر )))/89)).  (((

انظر: رشح صحيح البخاري، ابن بطال )7/8)8-4)4).  (((
انظر: املبسوط، الرسخيس )4/9))).  (((

رواه البخاري )88-كتاب استتابة املرتدين، )-باب حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم،   (4(
حديث ))69).

انظر: األوسط، ابن املنذر )))/89)- 90)).  (5(
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 : وأجيب: بأن املحاربة متصورة من املسلمني؛ بدليل قول اهلل
ۡؤِمننَِي   اْ إِن ُكنُتم مُّ َ َوَذُرواْ َما بَِقَ ِمَن ٱلّرَِبوٰٓ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ِ َورَُسوِلِ﴾)))))). َذنُواْ ِبَۡرٖب ّمَِن ٱللَّ
ۡ
َّۡم َتۡفَعلُواْ فَأ ٢٧٨ فَإِن ل

والذي يظهر مما تقدم: أن أقرب اجلوابني هو اجلواب االول، وهو كون 
خرب العرنيني سابقًا لنزول آية املحاربني.

اإلشكال الثاين:
عن  هنى    أنه  مع  بالعرنيني)))،    النبي  مثَّل  كيف 

املثلة)4).
واجلواب عنه بأربعة أجوبة:

اجلواب األول:
أعني  فعلهم)5)؛ ألهنم سملوا  القصاص عىل نحو  باب  أن هذا كان من 

الرعاة، فأمر النبي  بسمل أعينهم.

 أعني أولئك؛  النبي  إنام سمل   : له قول أنس  ويشهد 
ألهنم سملوا أعني الرعاء)6).

سورة البقرة، اآليتني 78)-79).  (((
انظر: أحكام القرآن، ابن العريب ))/94(؛ املغني، ابن قدامة )))/474).  (((

بطال  ابن  البخاري،  صحيح  رشح  ))/86)(؛  اخلطايب  احلديث،  أعالم  انظر:   (((
)8/))4(؛ إكامل املعلم، القايض عياض )5/)46).

روى البخاري يف صحيحه ))7-كتاب الذبائح والصيد، 5)-باب ما يكره من املثلة   (4(
 : عن النبي  واملصبورة واملجثمة، حديث 6)55( عن عبداهلل بن يزيد

أنه هنى عن النهبة واملثلة.
اجلد  رشد  ابن  املمهدات،  املقدمات  ))/86)(؛  اخلطايب  احلديث،  أعالم  انظر:   (5(
املاوردي  الكبري،  احلاوي  )5/)46(؛  عياض  القايض  املعلم،  إكامل  ))/9))(؛ 

)4)/75)(؛ رشح النووي عىل مسلم )))/)))).
تقدم خترجيه عند مسلم.  (6(
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قال ابن القيم: »حكم بقطع أيدهيم وأرجلهم وسْمل أعينهم، كام سملوا 
عني الرعاء«))).

ونوقش من وجهني:
الوجه األول: أن القصاص إذا كان يف سمل العني كام فعلوا بالراعي، فام 

اجلواب عن باقي التمثيل الذي وقع بالعرنيني؟)))
وأجيب: بأن العرنيني قد مثَّلوا بالراعي بعد قتله))).

قال ابن دقيق العيد: »وقد رأيت عن الزهري يف قصة العرنيني أنه ذكر: 
أهنم قتلوا يسارًا موىل رسول اهلل ، ثم مثَّلوا به«)4).

قال ابن حجر: »كأهنم متسكوا بام نقله أهل املغازي أهنم مثلوا بالراعي«)5).
قلت: ذكر ابن هشام يف السرية: أهنم ذبحوا الراعي وغرزوا الشوك يف 
عينه)6)، وذكر الواقدي وابن سعد: أهنم قطعوا يده ورجله، وغرزوا الشوك 

يف لسانه وعينيه حتى مات)7).
عىل  يقام  ما  أن  العلم  أهل  بني  خالف  ال  أنه  املناقشة:  من  الثاين  الوجه 
، وال ُيلتفت فيه لعفو أويل الدم، وال إىل  من فعل مثل فعل العرنيني أنه حدٌّ

اجلوزي  ابن  الصحيحني،  حديث  من  املشكل  كشف  وانظر:   .)6/5( املعاد  زاد   (((
))/0))(؛ البحر الرائق، ابن نجيم ))/)0)).

انظر: إحكام األحكام، ابن دقيق العيد ))/54)).  (((
انظر: احلاوي الكبري، املاوردي )4)/75)).  (((

إحكام األحكام ))/54)(. ومل أظفر باألثر الذي نقله عن الزهري.  (4(
فتح الباري، ابن حجر ))/580(، وقد ذكر موسى بن عقبة يف املغازي )46)(: أهنم   (5(

قتلوا الراعي ثم مثلوا به.
مل  من  وفيه  مرسل  فإنه  ضعيف؛  وسنده   .)(90/4( هشام  ابن  النبوية،  السرية  انظر:   (6(

يسم.
انظر: املغازي، للواقدي ))/569(، والطبقات الكبري، البن سعد ))/89).  (7(
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املحاربون  مثَّل  لو  فحتى  والقصاص،  احلد  بني  جُيَمع  وال  القصاص،  حكم 
بقتالهم، مل نزد يف عقوبة املحارب عىل ما جاء يف اآلية))).

ويمكن زيادة وجٍه ثالٍث من املناقشة: أن القصاص ال بد فيه من مطالبة 
الويل، ومل ُينقل هذا، بل إن اجلناية وقعت يف أول النهار، ونزلت العقوبة هبم 
أول  اخلرب يف  فجاء  البخاري:  عند  رواية  كام جاء يف  النهار،  يترصم  أن  قبل 

النهار، فبعث يف آثارهم، فلام ارتفع النهار جيء هبم))).

واجلواب الثاين عن اإلشكال:

أن هذا منسوخ؛ ألنه كان قبل النهي عن املثلة))).

بعد    النبي  أن  بلغنا  نفسه -:  احلديث  قتادة - يف سياق  قال 
ذلك كان حيث عىل الصدقة، وينهى عن املثلة)4).

انظر: رشح مشكل اآلثار، الطحاوي )5/)7).  (((
تقدم خترجيها عنده برقم ))).  (((

عياض  القايض  املعلم،  إكامل  )69/5(؛  الطحاوي  اآلثار،  مشكل  رشح  انظر:   (((
)5/)46(؛ املقدمات املمهدات، ابن رشد اجلد ))/9))(؛ رشح النووي عىل مسلم 

.((((/(((
تقدم خترجيه عند البخاري برقم )9)4. وانظر: ناسخ احلديث ومنسوخه، ابن شاهني   (4(
 ، النبي  أصحاب  من  مخسة  عن  حديثًا  بسنده  ساق  فقد   ،)4((  -4(((
 . وهم أبو بكرة ومعقل بن يسار وأبو برزة وأنس بن مالك وعمران بن حصني
قالوا: ما سمعنا النبي  قط عىل املنرب إال يأمرنا بالصدقة، وينهانا عن املثلة. 

ثم قال ابن شاهني: وهذا احلديث ناسخ لكل مثلة كانت يف اإلسالم.
وقال موسى بن عقبة يف مغازيه )47)(: »وذكروا أن رسول اهلل  هُني بعد 
ۥ  َ َورَُسوَلُ ِيَن ُيَارُِبوَن ٱللَّ ُؤاْ ٱلَّ ذلك عن امُلَثل باآلية التي يف سورة املائدة: ﴿إِنََّما َجَزٰٓ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَلٍٰف 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتَّلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل

ۡنَياۖ َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم 33﴾ هذه  ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِف ٱدلُّ
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
أ

اآلية والتي بعدها«.
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ونوقش: بأن ادعاء النسخ حيتاج إىل تاريخ))).

ويناقش - أيضًا -: بأنه ال يصار إىل النسخ مع إمكان اجلمع.

واجلواب الثالث عن اإلشكال:

املثلة هني كراهة، ال هني حتريم، وقد كان هذا احلكم من  النهي عن  أن 
وحماربتهم  جرمهم  لعظم  احلرابة؛  حد  عىل  زائدًا  حكاًم    النبي 

وقتلهم الرعاة ومتثيلهم هبم))).

واجلواب الرابع:

عليه  أنزل  اهلل  ولكن  أعينهم،  يسمل  أن  أراد  كان    النبي  أن 
اآلية، فامتنع عن السمل))).

عىل  تنص  التي  الصحيحني  يف  الثابتة  الروايات  ه  تردُّ هذا  بأن  ويناقش: 
أنه  سمل أعينهم.

أن  وهو  الثاين،  اجلواب  هو  األجوبة  أقرب  أن  تقدم:  مما  يظهر  والذي 
التمثيل بالعرنيني وقع قبل ورود النهي عن املثلة.

اإلشكال الثالث:

نبذهم باحلرة يستسقون فال ُيسقون.

انظر: إعالم العامل بعد رسوخه، ابن اجلوزي )8)4).  (((
مسلم  عىل  النووي  رشح  )5/)46-464(؛  عياض  القايض  املعلم،  إكامل  انظر:   (((

)))/)))(؛ عمدة القاري، العيني ))/56)).
)))/)9)(؛  املنذر  ابن  األوسط،  )68/8)(؛  الطربي  جرير  ابن  تفسري  انظر:   (((

املقدمات املمهدات، ابن رشد اجلد ))/9))).
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جاء يف إحدى روايات احلديث: وطرحهم باحلرة، يستسقون فام ُيسقون، 
حتى ماتوا))).

حتى  بلسانه  األرض  يكدم  منهم  الرجل  فرأيت  أنس:  قال  رواية:  ويف 
يموت))).

قال القايض عياض: »أمجع املسلمون أن من وجب عليه القتل فاستسقى، 
ال ُيمنع املاَء قصدًا، فيجمع عليه عذابان«))).

واجلواب عنه بستة أجوبة:

اجلواب األول:

أهنم فعلوا ذلك بالراعي، فكان جزاؤهم بمثل صنيعهم قصاصًا.

قال ابن القيم: »تركهم حتى ماتوا جوعًا وعطشًا، كام فعلوا بالرعاء«)4).

ويمكن مناقشته: بأن القصاص ال بد فيه من مطالبة ويل الدم، ومل ُينقل 
هذا، خاصة مع ِقرَص املدة بني فعلهم واإلتيان هبم

اجلواب الثاين:

إليهم    النبي  إحسان  وكفرهم  جلنايتهم،  معاقبًة  ذلك  أن 
باللبن، فعاقبهم اهلل بذلك، فلم ُيسقوا)5).

تقدم خترجيه عند البخاري برقم 8)0).  (((

تقدم خترجيه عند البخاري برقم 5685.  (((
إكامل املعلم )464/5(. وانظر: رشح صحيح البخاري، ابن بطال )4/8)4).  (((

زاد املعاد )7/5).  (4(
انظر: إكامل املعلم، القايض عياض )464/5(؛ فتح الباري، ابن حجر )5)/)59(؛   (5(

عمدة القاري، العيني ))/56)).
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اجلواب الثالث:

لقاحهم)))،  بأخذ    النبي  بيت  آل  إعطاشهم  بسبب  ذلك  أن 
حممد  آل  عطَّش  من  عطِّش  ))اللهم  فقال:    النبي  دعا  وقد 

 الليلة(())).

ونوقش: بأن اللقاح كان لقاح الصدقة)))؛ إذ قد جاء يف إحدى روايات 
ص هلم رسول اهلل  أن يأتوا إبل الصدقة)4). احلديث: فرخَّ

.(5(
 وأجيب: بأنه قد جاء يف رواية أخرى: أهنا إبل لرسول اهلل

املدينة، وأن  الصدقة كانت ترعى خارج  إبل  أن  الروايتني:  واجلمع بني 
نفسه،  املرعى  يف  الصدقة  إبل  مع  لرتعى  خرجت    النبي  إبل 
ووافق ذلك خروج العرنيني ليرشبوا من أبواهلا وألباهنا، ثم ملا قتلوا الراعي 

استاقوا اإلبل كلها)6).

انظر: إكامل املعلم، القايض عياض )464/5(؛ عمدة القاري، العيني ))/56)).  (((
بن  ومعاوية  مرصف  بن  طلحة  اختالف  9-ذكر  املحاربة،  )7)-كتاب  النسائي  رواه   (((
املسيب  بن  سعيد  عن   )4047 حديث  احلديث،  هذا  يف  سعد  بن  حييى  عىل  صالح 

مرساًل.
وقد رواه ابن سعد يف الطبقات الكبري ))/6)4( من طريق شيخه الواقدي إىل سعيد 
بن املسيب أنه قال: ملا أمسى رسول اهلل  ومل يأته لبن لقاحه، قال: ))عطَّش 

اهلل من عطَّش آل حممد  الليلة((.
انظر: إكامل املعلم، القايض عياض )464/5(؛ فتح الباري، ابن حجر ))/576).  (((

تقدم خترجيه عند البخاري برقم )50)، وكذا هو يف رواية مسلم.  (4(
تقدم خترجيه عند البخاري برقم 6804.  (5(

انظر: إكامل املعلم، القايض عياض )464/5(؛ رشح النووي عىل مسلم )))/)))(؛   (6(
فتح الباري، ابن حجر ))/576).
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أو أن إبله  من نصيبه يف املغنم كانت مع إبل الصدقة يف ذات 
موضع  يف  الجتامعها  الصدقة؛  إبل  عن  ومرة  إبله  عن  مرة  فأخرب  املرعى، 

واحد))).

ومجع بعضهم - من وجه ثالث -: أن الكل إبل الصدقة، وأن إضافتها 
إىل النبي  إضافة التبعية؛ لكوهنا حتت حكمه))).

ولكن ُيشكل عليه: دعاء النبي  املتقدم، فإنه  وآَله 
ال يتناولون الصدقة))).

كام نوقش الوجهان الثاين والثالث: بأن كفر اإلحسان وتعطيش آل النبي 
التأديب  مع  مجعت  ذنوهبم  دامت  وما  التأديب،  عقوبته  ذنب   

القتل، فإنه يكتفى بالقتل)4).

وأجيب: بأن القطع كان قصاصًا، فال عالقة له بام بقي من العقوبة)5).

انظر: رشح صحيح البخاري، ابن بطال )5/8)4(؛ عمدة القاري، العيني ))/)5)).  (((
انظر: فتح الباري، ابن حجر )5)/)59).  (((

انظر: فتح الباري، ابن حجر )5)/)59(، وقد جاء النص يف أحاديث كثرية عىل حتريم   (((
 :  للحسن بن عيل  قوله  منها:   وآله،  النبي  الصدقة عىل 
ما  60-باب  الزكاة،  )4)-كتاب  البخاري  رواه  الصدقة((  نأكل  ال  أنا  شعرت  ))أما 
يذكر يف الصدقة للنبي  وآله، حديث )49)( ومسلم )))-كتاب الزكاة، 
 وعىل آله، حديث 069)( واللفظ  50-باب حتريم الزكاة عىل رسول اهلل 

للبخاري.
انظر: إكامل إكامل املعلم، األيب )4/))4).  (4(
انظر: إكامل إكامل املعلم، األيب )4/))4).  (5(
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اجلواب الرابع عن اإلشكال:

أن هذا الفعل إنام وقع هبم ألجل قتلهم؛ وألجل ذلك مل ُيسَتْبقوا، ولذا 
ال جيوز لويل الدم أن يصنع بالقاتل مثل هذا الصنيع قصاصًا ثم يستبقيه فال 

يقتله))).

اجلواب اخلامس:

أهنم قتلوا الرعاة وارتدوا عن اإلسالم، فلم تبق هلم حرمة يف سقي املاء 
وال غريه))).

اجلواب السادس:

  منه  وقع  وال   ، النبي  أمر  غري  من  وقع  ذلك  أن 
النهي عن سقيهم))).

ونوقش: بأن هذا ضعيف؛ ألن النبي  اطلع عىل ذلك وعلم 
به، وسكوته كاٍف يف ثبوت احلكم)4).

الرابع  أن أقرب األجوبة جوابان، ومها اجلواب  تقدم:  والذي يظهر مما 
قتلوا  لكوهنم  أو  قتلهم،  ألجل  هبم  وقع  إنام  الفعل  هذا  أن  إما  واخلامس، 

وارتدوا فلم تبق هلم حرمة يف سقي املاء وال غريه.

بطال  ابن  البخاري،  صحيح  رشح  ))/86)(؛  اخلطايب  احلديث،  أعالم  انظر:   (((
.(4(4/8(

انظر: رشح النووي عىل مسلم )))/)))(. قال: وقد قال أصحابنا: ال جيوز ملن معه   (((
من املاء ما حيتاج إليه للطهارة أن يسقيه ملرتد خياف املوت من العطش ويتيمم، ولو كان 

ذميًا أو هبيمة وجب سقيه ومل جيز الوضوء به حينئذ.
انظر: إكامل املعلم، القايض عياض )464/5(؛ فتح الباري، ابن حجر )5)/)59).  (((

انظر: فتح الباري، ابن حجر ))/)58).  (4(



عقوبة العرنيين واإلشكاالت الفقهية الواردة حولها

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
291

اإلشكال الرابع:
عدم حسمهم بعد قطعهم.

ومل  العرنيني،  قطع    النبي  أن   : أنس  حديث  يف  جاء 
حيسمهم حتى ماتوا))).

واجلواب عنه بثالثة أجوبة:
اجلواب األول:

أنه فعل ذلك هبم قصاصًا؛ ألهنم فعلوا ذلك بالرعاة))).
ويمكن مناقشته بمثل ما نوقش به فيام تقدم.

اجلواب الثاين:
أن قتلهم كان واجبًا بسبب ِردَّهتم، فكيف حيسم يد أناس يبتغي إزهاق 

أرواحهم؟!)))
اجلواب الثالث أجاب به املالكية:

هم بالقتل، ولكنهم لو  وهو أنه مل حيسمهم؛ ألهنم ممن ُخريِّ اإلمام يف حدِّ
حسموا أنفسهم مل ُيمنعوا)4).

ونوقش: بأن اهلل جعل القطع قسياًم للقتل، ولذا فإن اختار اإلمام القطع 
حسم املحدود؛ لئال جيمع عليه القطع والقتل)5).

أن  وهو  األجوبة،  أقرب  هو  الثاين  اجلواب  أن  تقدم:  مما  يظهر  والذي 
قتلهم ثبت لردهتم، فال معنى حلسم أطرافهم بعد قطعها.

تقدم خترجيه عند البخاري برقم )680 ومسلم.  (((
انظر: إكامل إكامل املعلم، األيب )4/))4).  (((

حجر  ابن  الباري،  فتح  )8/))4(؛  بطال  ابن  البخاري،  صحيح  رشح  انظر:   (((
.(59(/(5(

انظر: إكامل إكامل املعلم، األيب )4/))4).  (4(

انظر: إكامل إكامل املعلم، األيب )4/))4).  (5(
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اإلشكال اخلامس:

بالنار. تعذيبهم 

حيث أمر  بمسامري حممية فسمرت هبا أعينهم، وقد جاء عنه 
 النهي عن التعذيب بالنار))).

واجلواب عنه بجوابني:

اجلواب األول:

أن ذلك كان قبل النهي عن التعذيب بالنار)))، ويؤيد هذا أن أبا هريرة 
  روى  فقد  عنه،  النهي  ثم  بالنار،  بالتعذيب  اإلذن  أدرك   
))إن وجدتم فالنًا وفالنًا   يف بعث، فقال:  قال: بعثنا رسول اهلل 
اخلروج:  أردنا  حني    اهلل  رسول  قال  ثم  بالنار((،  فأحرقومها 
فإن  اهلل،  إال  هبا  يعذب  ال  النار  وإن  وفالنًا،  فالنًا  حترقوا  أن  أمرتكم  ))إين 

وجدمتومها فاقتلومها(()))، وإسالم أيب هريرة  كان عام خيرب سنة سبع 
خرب  فكان  اهلجرة)5)،  من  ست  سنة  يف  كان  العرنيني  وخرب  اهلجرة)4)،  من 

العرنيني سابقًا خلرب النهي عن التعذيب بالنار)6).

انظر: عمدة القاري، العيني ))/56)(. وسيأيت حديث النهي عن التعذيب بالنار.  (((
انظر: عمدة القاري، العيني ))/56)).  (((

البخاري )56-كتاب اجلهاد والسري، 49)-باب ال يعذب بعذاب اهلل، حديث  رواه   (((
.((0(6

انظر: االستيعاب، ابن عبدالرب ))/475).  (4(
يف  كانت  أهنا   )89/(( الطبقات  يف  سعد  وابن   )568/(( املغازي  يف  الواقدي  ذكر   (5(

شوال من سنة ست. وانظر: احلاوي الكبري، املاوردي )4)/48).
انظر: فتح الباري، ابن حجر ))/580).  (6(
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اجلواب الثاين:
أن النبي  فعل ذلك هبم قصاصًا؛ ألهنم فعلوا ذلك بالراعي 
ق املرشك املسلم هل  أو الرعاة)))، قيل: ولذلك بوب البخاري: باب إذا حرَّ
ق؟ وأورد حتته خرب العرنيني دون الترصيح بأهنم سمروا أعني الرعاة)))،  حُيرَّ
وكأنه يشري إىل قول أنس : إنام سمل النبي  أعني العرنيني؛ 

ألهنم سملوا أعني الرعاء))).
بالنار،  أعينهم  حتريق  جاز  ملا  أنه  البخاري  منه  »استدل  بطال:  ابن  قال 
أحرق  إذا  املرشك  حتريق  باجلواز  أوىل  أنه  الرعاء،  أعني  حيرقوا  مل  كانوا  ولو 

املسلم«)4).
بعذاب  تعذبوا  ))ال  حديث:  بعد  العرنيني  حديث  أورد  بل  وقيل: 
اهلل(()5)، لبيان أن النهي وارد عىل غري سبب، وأن حديث العرنيني وارد يف 
مقابلة السيئة بمثلها عمومًا، وإن مل تكن من نوع السيئة اخلاص؛ إذ ليس يف 

احلديث ما يدل عىل أن الرهط فعلوا بالرعاء ذلك)6).
ويمكن مناقشته - كام تقدم -: بأنه ال بد من مطالبة ويل الدم بالقصاص، 

ومل ينقل.
والذي يظهر مما تقدم: أن اجلواب األول هو األقرب، أن ذلك كان قبل 

النهي عن التعذيب بالنار.
انظر: عمدة القاري، العيني ))/56)).  (((

انظر: فتح الباري، ابن حجر )75/7)).  (((
تقدم خترجيه عند مسلم.  (((

رشح صحيح البخاري )79/5)).  (4(
البخاري )56-كتاب اجلهاد والسري، 49)-باب ال يعذب بعذاب اهلل، حديث  رواه   (5(

.((0(7
انظر: املتواري عىل أبواب البخاري، ابن املنري ))7)).  (6(
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اخلامتة
يمكن تلخيص نتائج البحث فيام ييل:

العقوبة اصطالحًا: جزاء يلحق اإلنسان من ذي والية بسبب خمالفة.. )

احلدود اصطالحًا: عقوبات مقدرة رشعًا وجبت حقًا هلل تعاىل.. )

احلرابة اصطالحًا: اخلروج مكابرًة بالسالح وإخافُة السبيل.. )

حد احلرابة اصطالحًا: عقوبة مقدرة رشعًا وجبت حقًا هلل تعاىل ملن . 4
خرج مكابرًة بالسالح وأخاف السبيل.

عقوبة املحاربني مرتبة يف حق املحاربني يف ضوء ما ورد يف اآلية.. 5

ترتيب عقوبة املحاربني: القتل والصلب ملن قتل وأخذ املال، والقتل . 6
ملن قتل، والتقطيع من خالف ملن أخذ املال، والنفي من األرض ملن أخاف 

دون أن يقتل وال يأخذ ماالً.

عقوبة العرنيني كانت قبل نزول آية املحاربني.. 7

تعذيب العرنيني بالنار كان قبل النهي عن التعذيب بالنار.. 8

ألن . 9 بقطعها؛  األمر  بعد  العرنيني  أطراف    النبي  حيسم  مل 
قتلهم ثبت لِردَّهتم، فال معنى حلسمها بعد قطعها.

ترك النبي  العرنيني يف احلرة يستسقون فال يسقون؛ ألن . 0)
املراد قتلهم، أو لكوهنم قتلوا وارتدوا؛ فلم تبق هلم حرمة يف سقي املاء وال 

غريه.

التمثيل بالعرنيني وقع قبل ورود النهي عن املثلة.. ))
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عىل  فيها  اخلالف  ينبني  التي  املسائل  بدراسة  بالعناية  الباحث  ويويص 
الظاهري،  التعارض  تزيل  دراستها  ألن  النصوص؛  يف  ظاهري  تعارض 

وتبني القول احلق يف املسألة.
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فهرس املصادر واملراجع
إحكام األحكام رشح عمدة األحكام، حممد بن عيل بن وهب ابن دقيق العيد . )

)ت: )70هـ(، حتقيق: حممد حامد الفقي وأمحد شاكر، مطبعة السنة املحمدية، 
القاهرة، )7))هـ - )95)م.

حبيب . ) بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  الدينية،  والواليات  السلطانية  األحكام 
قتيبة:  ابن  دار  البغدادي،  مبارك  بن  أمحد  حتقيق:  450هـ(،  )ت:  املاوردي 

الكويت، ط)، 409)هـ - 989)م.
حممد . ) حتقيق:  )54هـ(،  )ت:  العريب  ابن  عبداهلل  بن  حممد  القرآن،  أحكام 

عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية: بريوت، ط)، 4)4)هـ - )00)م.
حتقيق: . 4 )68هـ(،  )ت:  املوصيل  حممود  بن  لعبداهلل  املختار،  لتعليل  االختيار 

العاملية:  الرسالة  دار  اهلل،  حرز  وعبداللطيف  برهوم  وأمحد  األرنؤوط  شعيب 
بريوت، ط)، 0)4)هـ - 009)م.

األلباين، . 5 الدين  نارص  حممد  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 
املكتب اإلسالمي: بريوت، ط)، 405)هـ - 985)م.

عبدالرب . 6 ابن  عبداهلل  بن  يوسف  األمصار،  فقهاء  ملذاهب  اجلامع  االستذكار 
4)4)هـ  القاهرة،  الوعي:  دار  قلعجي،  عبداملعطي  حتقيق:  )46هـ(،  )ت: 

- )99)م.
االستيعاب يف أسامء األصحاب، يوسف بن عبداهلل ابن عبدالرب )ت: )46هـ(، . 7

دار الفكر: بريوت، 6)4)هـ - 006)م.
األثري . 8 ابن  بن حممد  احلسن عيل  أبو  الدين  عز  الصحابة،  معرفة  الغابة يف  أسد 

اجلزري )ت: 0)6هـ(، حتقيق: عيل معوض وعادل عبداملوجود، دار الكتب 
العلمية: بريوت،

العسقالين )ت: )85هـ(، . 9 ابن حجر  الصحابة، أمحد بن عيل  اإلصابة يف متييز 
مركز  والدراسات،  للبحوث  هجر  مركز  مع  بالتعاون  الرتكي  عبداهلل  حتقيق: 

هجر: القاهر، ط)، 9)4)هـ - 008)م.
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بوينوكالن، . 0) حممد  حتقيق:  89)هـ(،  )ت:  الشيباين  احلسن  بن  ملحمد  األصل، 
دار ابن حزم: بريوت، ط)، ))4)هـ - ))0)م.

اخلطايب . )) حممد  بن  محد  سليامن  أبو  البخاري،  صحيح  رشح  يف  احلديث  أعالم 
)ت: 88)هـ(، حتقيق: حممد بن سعد آل سعود، جامعة أم القرى: مكة، ط)، 

409)هـ - 988)م.
أبو . )) الدين  مجال  ومنسوخه،  احلديث  ناسخ  بحقائق  رسوخه  بعد  العامل  إعالم 

الفرج عبدالرمحن بن عيل ابن اجلوزي )ت: 597هـ(، حتقيق: أمحد بن عبداهلل 
العامري الزهراين، دار ابن حزم: بريوت، ط)، ))4)هـ - )00)م.

اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، عمر بن عيل ابن امللقن )ت: 804هـ(، حتقيق: . ))
عبدالعزيز املشيقح، دار العاصمة: الرياض، ط)، 7)4)هـ - 997)م.

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، شمس الدين حممد بن حممد اخلطيب الرشبيني . 4)
)ت: 977هـ(، حتقيق: عيل معوض وعادل عبداملوجود، دار الكتب العلمية: 

بريوت، ط)، 5)4)هـ - 004)م.
حتقيق: . 5) 968هـ(،  )ت:  احلجاوي  أمحد  بن  موسى  االنتفاع،  لطالب  اإلقناع 

عبداهلل الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجر، دار هجر: 
القاهرة، ط)، ))4)هـ - )00)م.

إكامل إكامل املعلم، أبو عبداهلل حممد بن خلفة الوشتاين األيب )ت: 7)8هـ أو . 6)
8)8هـ(، دار الكتب العلمية: بريوت.

إكامل املعلم بفوائد مسلم، القايض عياض بن موسى اليحصبي )ت: 544هـ(، . 7)
حتقيق: حييى إسامعيل، دار الوفاء: املنصورة، ط)، 9)4)هـ - 998)م.

املرداوي )ت: . 8) بن سليامن  الكبري(، عيل  والرشح  املقنع  مع  )مطبوع  اإلنصاف 
 - 5)4)هـ  ط)،  القاهرة،  هجر:  مركز  الرتكي،  عبداهلل  حتقيق:  885هـ(، 

995)م.
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األوسط من السنن واإلمجاع واخلالف، حممد بن إبراهيم ابن املنذر النيسابوري . 9)
 - ))4)هـ  ط)،  مرص،  الفالح:  دار  كامل،  بن  يارس  حتقيق:  8))هـ(،  )ت: 

0)0)م.
)ت: . 0) نجيم  ابن  إبراهيم  بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

970هـ(، حتقيق: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية: بريوت، ط)، 8)4)هـ 
- 997)م.

بداية املجتهد، أبو الوليد حممد بن أمحد ابن رشد )ت: 595هـ(، حتقيق: حممد . ))
صبحي حالق، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، ط)، 5)4)

الكاساين، . )) الدين أيب بكر بن مسعود  الرشائع، لعالء  ترتيب  الصنائع يف  بدائع 
ط)،  بريوت،  العلمية:  الكتب  دار  عبداملوجود،  وعادل  معوض  عيل  حتقيق: 

4)4)هـ - )00)م.
46))هـ(، . )) )ت:  السهارنفوري  أمحد  خليل  داود،  أيب  حل  يف  املجهود  بذل 

تعليق: حممد زكريا الكاندهلوي، دار الكتب العلمية: بريوت.
)ت: . 4) العمراين  اخلري  أيب  بن  حييى  احلسني  أليب  الشافعي،  مذهب  يف  البيان 

 - ))4)هـ  ط)،  بريوت،  املنهاج:  دار  النوري،  قاسم  حتقيق:  558هـ(، 
000)م.

0))هـ(، . 5) )ت:  الطربي  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي،  جرير  ابن  تفسري 
دار  والدراسات،  للبحوث  هجر  مركز  مع  بالتعاون  الرتكي  عبداهلل  حتقيق: 

هجر: القاهرة، ط)، ))4)هـ - )00)م.
تفسري القرطبي، أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي )ت: )67هـ(، . 6)

حتقيق: عبداهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة: بريوت، ط)، 7)4)هـ - 006)م.
تقريب التهذيب، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )ت: )85هـ(، حتقيق: أبو . 7)

األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين، دار العاصمة: الرياض.
هتذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري )ت: 70)هـ(، حتقيق: أمحد . 8)

الربدوين، الدار املرصية للتأليف والرتمجة: القاهرة.
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املالكي )ت: . 9) ابن احلاجب، خلليل بن إسحاق اجلندي  التوضيح رشح خمترص 
776هـ(، حتقيق: أيب الفضل الدمياطي، دار ابن حزم: بريوت، ط)، ))4)هـ 

- ))0)م.
)ت: . 0) املرصي  احلاجب  ابن  بكر  أيب  بن  عمر  بن  الدين  مجال  األمهات،  جامع 

646هـ(، حتقيق: األخرض األخرضي، دار الياممة: دمشق، ط)، ))4)هـ - 
000)م.

عادل . )) حتقيق:  )5))هـ(،  )ت:  عابدين  ابن  أمني  ملحمد  عابدين،  ابن  حاشية 
عبداملوجود وعيل معوض، دار عامل الكتب: الرياض، طبعة خاصة، ))4)هـ 

- )00)م.
)ت: . )) البيجوري  حممد  بن  إبراهيم  الغزي،  رشح  عىل  البيجوري  حاشية 

بريوت،  العلمية:  الكتب  دار  شاهني،  عبدالسالم  حممد  حتقيق:  76))هـ(، 
ط)، 0)4)هـ - 999)م.

الطحطاوي . )) إسامعيل  بن  بن حممد  أمحد  املختار،  الدر  الطحطاوي عىل  حاشية 
)ت: ))))هـ( مطبعة بوالق: مرص، )8))هـ.

حتقيق: . 4) العدوي،  الصعيدي  عيل  الرباين،  الطالب  كفاية  عىل  العدوي  حاشية 
أمحد محدي إمام، مكتبة اخلانجي: القاهرة، ط)، 407)هـ - 987)م.

احلاوي الكبري، أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي )ت: 450هـ(، . 5)
ط)،  بريوت،  العلمية:  الكتب  دار  عبداملوجود،  وعادل  معوض  عيل  حتقيق: 

4)4)هـ - 994)م.
أمحد . 6) )8)هـ(، حتقيق:  إبراهيم )ت:  بن  يعقوب  يوسف  أبو  القايض  اخلراج، 

شاكر، دار املعرفة: بريوت، 99))هـ - 979)م.
088)هـ(، . 7) )ت:  احلصكفي  الدمشقي  احلصني  عيل  بن  ملحمد  املختار،  الدر 

طبعة  الرياض،  الكتب:  عامل  دار  معوض،  وعيل  عبداملوجود  عادل  حتقيق: 
خاصة، ))4)هـ - )00)م.
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دار . 8) بوخبزة،  حممد  حتقيق:  684هـ(،  )ت:  القرايف  إدريس  بن  أمحد  الذخرية، 
الغرب اإلسالمي، بريوت، ط)، 994)م.

اليمني . 9) املقري  بن  إسامعيل  الدين  رشف  الراغب،  وهناية  الطالب  روض 
الكويت، ط)،  الضياء:  دار  املطلق،  بن مفيض  7)8هـ(، حتقيق: خلف  )ت: 

4)4)هـ - ))0)م.
زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر ابن القيم )ت: )75هـ(، حتقيق: . 40

شعيب وعبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط6)، ))4)هـ - 
)99)م.

75)هـ(، حتقيق: حممد . )4 السجستاين )ت:  بن األشعث  داود، سليامن  أيب  سنن 
حميي الدين عبداحلميد، املكتبة العرصية: بريوت.

سنن البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت: 458هـ( حتقيق: عبداهلل . )4
الرتكي، دار هجر: مرص، ط)، ))4)هـ - ))0)م.

الرتمذي . )4 عيسى  بن  حممد  عيسى  أبو  الكبري(،  )اجلامع  املسمى  الرتمذي  سنن 
بريوت،  اإلسالمي:  الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  حتقيق:  79)هـ(  )ت: 

ط)، 996)م.
سنن النسائي، أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي )ت: )0)هـ(، حتقيق: . 44

مكتب حتقيق الرتاث اإلسالمي، دار املعرفة: بريوت.
أو . 45 )))هـ  )ت:  احلمريي  أيوب  بن  هشام  بن  عبدامللك  النبوية،  السرية 

دار  شلبي،  وعبداحلفيظ  األبياري  وإبراهيم  السقا  مصطفى  حتقيق:  8))هـ(، 
إحياء الرتاث العريب: بريوت.

إحياء . 46 دار  مرص:  )0))هـ(،  )ت:  الدردير  أمحد  الربكات  أبو  الكبري،  الرشح 
الكتب العربية: مرص.

رشح صحيح مسلم، أبو زكريا حييى بن رشف النووي )ت: 676هـ(، مؤسسة . 47
قرطبة، ط)، 4)4)هـ - 994)م.
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بطال . 48 ابن  عبدامللك  بن  خلف  بن  عيل  احلسن  أليب  البخاري،  صحيح  رشح 
)ت: 449هـ(، حتقيق: يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد: الرياض.

)ت: . 49 الطحاوي  سالمة  بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  أبو  اآلثار،  مشكل  رشح 
)))هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة: بريوت، ط)، 5)4)هـ 

- 994)م.
عبداهلل . 50 حتقيق:  )05)هـ(،  )ت:  البهويت  يونس  بن  منصور  املنتهى،  رشح 

الرتكي، مؤسسة الرسالة: بريوت، ط)، ))4)هـ - 000)م.
الصحاح، إلسامعيل بن محاد اجلوهري )ت: )9)هـ(، حتقيق: أمحد عبدالغفور . )5

عطار، دار العلم للماليني: بريوت، ط4، 990)م.
أبو . )5 حتقيق:  56)هـ(،  )ت:  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 

صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية: الرياض، 9)4)هـ - 998)م.
صحيح سنن أيب داود، حممد بن نارص األلباين )ت: 0)4)هـ(، مكتبة املعارف: . )5

الرياض، ط)، 9)4)هـ - 998)م.
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي )ت: )6)هـ( حتقيق: أبو صهيب . 54

الكرمي، بيت األفكار الدولية: الرياض، 9)4)هـ - 998)م.
الزهري )ت: 0))هـ(، حتقيق: عيل . 55 منيع  بن  الكبري، حممد بن سعد  الطبقات 

عمر، مكتبة اخلانجي: القاهرة، ط)، ))4)هـ - )00)م.
العزيز رشح الوجيز، أبو القاسم عبدالكريم الرافعي القزويني )ت: ))6هـ(، . 56

ط)،  بريوت،  العلمية:  الكتب  دار  عبداملوجود،  وعادل  معوض  عيل  حتقيق: 
7)4)هـ - 997)م..

العقوبة يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية متحررة، أمحد فتحي هبنيس، دار الرائد . 57
العريب: بريوت، ط)، )40)هـ - )98)م.

العقوبة يف الفقه اإلسالمي، حممد أبو زهرة )ت: 94))هـ(، دار الفكر العريب: . 58
القاهرة.
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أمحد . 59 بن  حممود  حممد  أبو  الدين  بدر  البخاري،  صحيح  رشح  القاري  عمدة 
الطباعة  إدارة  بمساعدة  العلامء  من  جمموعة  حتقيق:  855هـ(،  )ت:  العيني 

املنريية، املطبعة املنريية: القاهرة، 48))هـ.
عون املعبود رشح سنن أيب داود، أبو الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي . 60

املدينة  السلفية:  املكتبة  عثامن،  حممد  عبدالرمحن  حتقيق:  9)))هـ(،  )ت: 
املنورة، ط)، 88))هـ - 968)م.

نظر . )6 حتقيق:  )85هـ(،  )ت:  العسقالين  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  الباري،  فتح 
الفاريايب، دار طيبة: الرياض، ط)، 6)4)هـ - 005)م.

الفواكه الدواين، أمحد بن غنيم النفراوي )ت: 6)))هـ(، حتقيق: عبدالوارث . )6
عيل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 8)4)هـ - 997)م.

كشاف القناع عن اإلقناع، ملنصور بن يونس البهويت )ت: )05)هـ(، حتقيق: . )6
 - 7)4)هـ  ط)،  السعودية،  العدل:  وزارة  العدل،  بوزارة  متخصصة  جلنة 

006)م.
كشف املشكل من حديث الصحيحني، أبو الفرج عبدالرمحن بن حممد بن عيل . 64

ابن اجلوزي )ت: 597هـ(، حتقيق: عيل حسني البواب، دار الوطن: الرياض.
كفاية النبيه رشح التنبيه، أبو العباس نجم الدين أمحد ابن الرفعة )ت: 0)7هـ(، . 65

حتقيق: جمدي باسلوم، دارالكتب العلمية: بريوت، ط)، 009)م.
املبسوط، شمس األئمة أبو بكر حممد بن سهل الرسخيس )ت: 490هـ(، دار . 66

املعرفة: بريوت، 409)هـ - 989)م.
املتواري عىل أبواب البخاري، نارص الدين أمحد بن حممد ابن املنري اإلسكندري . 67

بريوت،  اإلسالمي:  املكتب  عبداحلميد،  حسن  عيل  حتقيق:  )68هـ(،  )ت: 
ط)، ))4)هـ - 990)م.

املخترص الفقهي، حممد بن عرفة الورغمي )ت: )80هـ(، حتقيق: حافظ خري، . 68
مركز الفاروق: ديب، ط)، 5)4)هـ - 4)0)م.
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مستخرج أيب عوانة، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني )ت: 6))هـ(، . 69
املدينة  اإلسالمية:  اجلامعة  اإلسالمية،  باجلامعة  الباحثني  من  فريق  حتقيق: 

املنورة، ط)، 5)4)هـ - 4)0)م.
حتقيق: . 70 )4)هـ(،  )ت:  الشيباين  حنبل  بن  حممد  بن  ألمحد  أمحد،  اإلمام  مسند 

ط)،  بريوت،  الرسالة:  مؤسسة  الرتكي،  عبداهلل  بإرشاف  الرسالة  مؤسسة 
6)4)هـ - 996)م.

موسى . )7 بن  عياض  الفضل  أبو  القايض  اآلثار،  صحاح  عىل  األنوار  مشارق 
اليحصبي )ت: 544هـ(، املكتبة العتيقة: تونس، 978)م.

5))هـ(، . )7 )ت:  شيبة  أيب  اب  حممد  بن  عبداهلل  بكر  أبو  شيبة،  أيب  ابن  مصنف 
حتقيق: محد اجلمعة وحممد اللحيدان، مكتبة الرشد: الرياض، ط)، 5)4)هـ 

- 004)م.
حتقيق: . )7 )))هـ(،  )ت:  الصنعاين  مهام  بن  عبدالرزاق  عبدالرزاق،  مصنف 

90))هـ  ط)،  أفريقيا،  جنوب  العلمي:  املجلس  األعظمي،  الرمحن  حبيب 
- 970)م.

معامل السنن، محد بن حممد اخلطايب البستي )ت: 88)هـ(، حتقيق: حممد راغب . 74
الطباخ، املطبعة العلمية: حلب، ط)، )5))هـ - ))9)م.

املعلم بفوائد مسلم، أليب عبداهلل حممد بن عيل بن عمر املازري )ت: 6)5هـ( . 75
حتقيق: حممد الشاذيل النيفر، الدار التونسية: تونس، ط)، 988)م.

أبو . 76 باقشيش  حممد  حتقيق:  )4)هـ(،  )ت:  األسدي  عقبة  بن  موسى  املغازي، 
مالك، 994)م.

املغازي، حممد بن عمر الواقدي )ت: 07)هـ(، حتقيق: مارسدن جونس، دار . 77
عامل الكتب ط)، 404)هـ - 984)م.

مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، لشمس الدين حممد بن اخلطيب . 78
بريوت،  املعرفة:  دار  عيتاين،  خليل  حممد  حتقيق:  977هـ(،  )ت:  الرشبيني 

ط)، 8)4)هـ - 997)م.
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حتقيق: . 79 0)6هـ(،  )ت:  املقديس  قدامة  بن  أمحد  بن  عبداهلل  حممد  أليب  املغني، 
عبداهلل الرتكي وعبدالفتاح احللو، دار عامل الكتاب: الرياض، ط)، 7)4)هـ 

- 997)م.
95)هـ(، حتقيق: . 80 بن زكريا )ت:  فارس  بن  اللغة، أليب احلسني أمحد  مقاييس 

عبدالسالم هارون، دار الفكر: مرص، 99))هـ - 979)م.
0)5هـ(، . )8 اجلد )ت:  ابن رشد  أمحد  بن  الوليد حممد  أبو  املمهدات،  املقدمات 

 - 408)هـ  ط)،  بريوت،  اإلسالمي:  الغرب  دار  حجي،  حممد  حتقيق: 
998)م.

املقنع، ابن قدامة )مطبوع مع الرشح الكبري واإلنصاف(، أبو حممد عبداهلل بن . )8
هجر:  مركز  الرتكي،  عبداهلل  حتقيق:  0)6هـ(،  )ت:  املقديس  قدامة  ابن  أمحد 

القاهرة، ط)، 5)4)هـ - 995)م.
املنتقى رشح املوطأ، أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي )ت: 474هـ(، حتقيق: . )8

حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية: بريوت، ط)، 0)4)هـ - 999)م.
منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، لتقي الدين حممد بن أمحد . 84

الفتوحي الشهري بابن النجار )ت: )97هـ(، حتقيق: عبداهلل الرتكي، مؤسسة 
الرسالة: بريوت، ط)، 9)4)هـ - 999)م.

عواد . 85 بشار  حتقيق:  79)هـ(،  )ت:  األصبحي  أنس  بن  مالك  مالك،  موطأ 
معروف، دار الغرب اإلسالمي: بريوت، ط)، 7)4)هـ - 997)م.

ناسخ احلديث ومنسوخه، أبو حفص عمر بن أمحد بن عثامن بن شاهني )ت: . 86
85)هـ(، حتقيق: سمري الزهريي، مكتبة املنار: الزرقاء.

النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين املبارك بن حممد ابن األثري اجلزري . 87
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والية القصاص
دراسة فقهية مقارنة

د. عبد العزيز بن عبد الرحمن المحمود
األستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن

بالمعهد العالي للقضاء 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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مقدمة
إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 
له،  هادي  فال  يضلل  له، ومن  فال مضل  اهلل  من هيده  أعاملنا،  ومن سيئات 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.

نُتم 
َ
َوأ إِلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ  َحقَّ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ۡسلُِموَن 102﴾. مُّ
ِي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق  َها ٱلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ  َ ٱلَّ ِمۡنَها َزۡوَجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثرِٗيا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا 1﴾. رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
َوٱۡل

لَُكۡم  يُۡصلِۡح  قَۡوٗل َسِديٗدا ٧٠  َوقُولُواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

فَۡوًزا  فَاَز  َفَقۡد  ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ يُِطِع  َوَمن  ُذنُوَبُكۡمۗ  لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر  ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ

َعِظيًما ٧١﴾.
أما بعد:

فمن حماسن الرشيعة، وأركان العدل يف اإلسالم، القصاص من القاتل 
ۡلَبِٰب 

َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
أ َيٰٓ َحَيٰوةٞ  ٱۡلقَِصاِص  ِف  ﴿َولَُكۡم  تعاىل:  اهلل  يقول   ، حقٍّ بغري 

أن  »واملعنى:  القرطبي))):  قال   ،](79 ]البقرة:   ﴾179 َتتَُّقوَن  لََعلَُّكۡم 
القصاص إذا أقيم وحتقق احلكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر، خمافة أن يقتص 
قبيالمها  محي  اآلخر  الرجل  قتل  إذا  العرب  وكانت  معًا.  بذلك  فحييا  منه 
وتقاتلوا، وكان ذلك داعيًا إىل قتل العدد الكثري، فلام رشع اهلل القصاص قنع 

الكل به وتركوا االقتتال، فلهم يف ذلك حياة«.
اجلامع ألحكام القرآن )/56).  (((
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ومن املسائل املشهورة بني الفقهاء مسألة: )والية القصاص(، فاستخرت 
اهلل يف بحث هذه املسألة.

وقد قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة فصول وخامتة، وهي كالتايل:
الفصل األول: تعريف القصاص واأللفاظ ذات الصلة بعنوان البحث؛ 

وفيه ثالثة مباحث:
ـ املبحث األول: تعريف القصاص لغة واصطالًحا.

ـ املبحث الثاين: تعريف الوالية لغة واصطالًحا.
ـ املبحث الثالث: الفرق بني الِوالية والَوالية.

الفصل الثاين: الوالية يف القصاص؛ وفيه مبحثان:
ـ املبحث األول: أمهية الواليات عموًما.

ـ املبحث الثاين: أمهية والية القصاص.
الفصل الثالث: ترتيب والية استيفاء القصاص؛ وفيه ثالثة مباحث:

ـ املبحث األول: األدلة عىل والية القصاص.
ـ املبحث الثاين: ترتيب والية القصاص.

أربعة  وفيه  القصاص؛  والية  يف  العلامء  اختالف  الثالث:  املبحث  ـ 
مطالب:

املطلب األول: حترير حمل النزاع.
املطلب الثاين: مذاهب العلامء يف مسألة الوالية يف القصاص.

املطلب الثالث: أدلة مذاهب العلامء يف مسألة الوالية يف القصاص.
املطلب الرابع: الرتجيح.

اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث.
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الفصل األول
لة بعنوان البحث تعريف القصاص واأللفاظ ذات الصِّ

املبحث األول
تعرف القصاص لغة واصطالحا

القطع، ويطلق  القص، والقصُّ يطلق عىل  اللغة))): مأخوذ من  وهو يف 
باع األثر، واملراد هو: املامثلة. عىل اتِّ

وهو يف االصطالح))): قتل النفس بالنفس، وإتالف الطرف بالطرف.

االقتياد،  من  مأخوذ  وهو   ،- بفتحتني   - )الَقَود()))  لفظ:  عىل  ويطلق 
بمعنى  وهو  األمام،  من  والقود  اخللف،  من  فالسوق  وق،  السَّ نقيض  وهو 
هو  والقصاص  القصاص،  هو  »القود  الكاساين)4):  قال  القصاص، 

االستيفاء«.

انظر: هتذيب اللغة لألزهري 0/8))-)))، حترير ألفاظ التنبيه للنووي )ص)9)).  (((
انظر: طلبة الطلبة للنسفي ))6)).  (((

اللغة  اللغة البن دريد )/677، الصحاح للجوهري )/8)5، مقاييس  انظر: مجهرة   (((
البن فارس 8/5)-9)، طلبة الطلبة للنسفي )ص)6)).

بدائع الصنائع 45/7).  (4(
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املبحث الثاين
تعريف الوالية لغة واصطالًحا

النرُصة،  هبا:  ويراد  وتطلق  اإلمارة،  هبا:  يراد  اللغة)))  يف  تطلق  الوالية 
يقال: »هم عيل والية؛ أي: جمتمعون يف النرصة«.

النكاح،  يف  املرأة  عىل  الرجل  والية  عىل  تطلق  االصطالح))):  ويف 
والوالية عىل اليتيم، وتويل املرء القصاص لقريبه، يقال ويل األمر وتواله إذا 

بنفسه. فعله 

انظر: الصحاح للجوهري 0/6)5)، لسان العرب البن منظور 5)/407.  (((
زي )/)7)-)7). انظر: املغرب يف ترتيب املعرب للمطرِّ  (((
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الثالث املبحث 
الفرق بني الِوالية والَوالية

للعلامء يف ذكر الفرق بني الِوالية - بالكرس - والَوالية - بالفتح - ثالثة 
أقوال))):

القول األول: أهنا بالفتح للنسب والنرصة ، وبالكرس لإلمارة، والوالء، 
ومواالة القوم؛ قاله ابن األثري.

القول الثاين: أهنا بالكرس لالسم، وبالفتح للمصدر؛ قاله سيبويه.

النرصة  بمعنى  الوالية  يكون  أن  وجيوز  األول؛  كالقول  الثالث:  القول 
بالكرس، ألن يف تويل بعض القوم بعضًا جنسًا من الصناعة والعمل، وما كان 

اج. من جنس الصناعة فهي مكسورة، كاخلياطة؛ قاله الزجَّ

 ،(5(0/6 للجوهري  الصحاح   ،(87/( عياض  للقايض  األنوار  مشارق  انظر:   (((
البن  واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية  )ص90)(،  للبعيل  املقنع  أبواب  عىل  املطلع 

األثري 8/5))، لسان العرب البن منظور 5)/407.
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 الفصل الثاين
الِوالية يف القصاص

املبحث األول
أمهية الواليات عموًما

امليزان  فهي  الرشعية،  والسياسة  القضاء  أبواب  يف  أمهية  هلا  الواليات 
لضبط األمور، واستقامة أحوال العباد والبالد، يقول ابن القيم))): »ومن له 
ذوق يف الرشيعة، واطالع عىل كامهلا وتضمنها لغاية مصالح العباد يف املعاش 
الذي يسع اخلالئق، وأنه ال عدل فوق عدهلا،  العدل  بغاية  واملعاد، وجميئها 
وال مصلحة فوق ما تضمنته من املصالح: تبني له أن السياسة العادلة جزء 
ووضعها  بمقاصدها  علاًم  أحاط  َمن  وأن  فروعها،  من  وفرع  أجزائها،  من 

مواضعها وَحُسَن فهمه فيها: مل حيتج معها إىل سياسة غريها ألبتة«.

ن 
َ
أ ُمرُُكۡم 

ۡ
يَأ  َ ٱللَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  داخلون  الواليات  وأصحاب 

بِٱۡلَعۡدِلۚ  َتُۡكُمواْ  ن 
َ
أ ٱلَّاِس  َبنۡيَ  َحَكۡمُتم  ِإَوَذا  ۡهلَِها 

َ
أ إَِلٰٓ  َمَٰنِٰت 

َ
ٱۡل واْ  تَُؤدُّ

َ َكَن َسِميَعۢا بَِصرٗيا 58﴾ ]النساء: 58[،  ا يَعُِظُكم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّ َ نِعِمَّ إِنَّ ٱللَّ
وهذه اآلية قال عنها شيخ اإلسالم ابن تيمية بأهنا آية األمراء، وما ُذكر فيها 
فهو مجاع السياسة العادلة، والوالية الصاحلة؛ وهو: أداء األمانات، واحلكم 

بالعدل))).

الطرق احلكمية )/7.  (((
السياسة الرشعية )ص5، 6).  (((
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 : قوله  يف  داخلون  العدل  أهل  من  الواليات  وأصحاب 
يديه يمني،  الرمحن، وكلتا  نور عن يمني  منابر من  ))املقسطون عند اهلل عىل 

الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا(())).

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية))): »إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل 
إال أصلح املوجود، وقد ال يكون يف موجوده من هو أصلح لتلك الوالية، 
فيختار األمثل فاألمثل يف كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد االجتهاد 
التام، وأخذه للوالية بحقها، فقد أدى األمانة، وقام بالواجب يف هذا، وصار 

يف هذه املواضع من أئمة العدل واملقسطني عند اهلل«.

ومدار الواليات العامة عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر))).

اإلسالم  شيخ  قول  الرشيعة  يف  العامة  الواليات  قدر  عظيم  ُيبنيِّ  ومما 
ابن تيمية)4): »والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل ال متام للدين 
بني آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتامع حلاجة بعضهم  والدنيا إال هبا، فان 
لدفع  ويتنارصون  املنفعة،  جلب  عىل  يتعاونون  وتنارًصا؛  تعاوًنا  بعض  إىل 
املرضة، إذ الواحد منهم ال يقدر وحده عىل جلب مجيع منافعه، ودفع مجيع 

مضاره.

أخرجه مسلم )/458)، كتاب: اإلمارة، باب: فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر،   (((
بالرعية، والنهي عن إدخال املشقة عليهم، رقم )7)8)( عن عبد  الرفق  واحلث عىل 

. اهلل بن عمرو بن العاص
السياسة الرشعية )ص6)).  (((

من كتاب الطرق احلكمية البن القيم )/0)6-))6 بترصف يسري.  (((
السياسة الرشعية ))))-4))).  (4(
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))إذا   : النبي  قال  حتى  رأس،  من  االجتامع  عند  هلم  بد  وال 
خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم(( رواه أبو داود من حديث أيب سعيد 
وأيب هريرة)))، وروى اإلمام أمحد يف املسند عن ابن عمر ؛ أن النبي 
روا عليهم   قال: ))ال حيل لثالثة يكونوا بفالة من األرض إال أمَّ

أحدهم(())).

فأوجب  تأمري الواحد يف االجتامع القليل العارض يف السفر، 
تنبيها بذلك عىل سائر أنواع االجتامع التي هي أكثر و أدوم، وألن اهلل تعاىل 
وإمارة،  بقوة  إال  ذلك  يتم  وال  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  أوجب 
وكذلك سائر ما أوجب من اجلهاد والعدل، وإقامة احلج واجلمع واألعياد، 
ونرص املظلوم، وإقامة احلدود؛ ال تتم إال بالقوة واإلمارة، وهلذا ُروي: »إن 

أخرجه أبو داود 49/4)، كتاب: اجلهاد، باب: يف القوم يسافرون يؤمرون أحدهم،   (((
. 609)( عن أيب هريرة( ورقم ، عن أيب سعيد اخلدري )(رقم )608

وانظر: سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين )/4)) )))))).
أخرجه أمحد ))/7)) رقم )6647(، قال اهليثمي يف جممع الزوائد 4/)8: »وفيه ابن   (((
هليعة، وحديثه حسن، وبقية رجال أمحد رجال الصحيح«، والصحيح أن ضعيف، قال 
األلباين يف إرواء الغليل 6/)5): »وعبد اهلل بن هليعة ضعيف معروف لسوء حفظه«، 
فإنه  هليعة  ابن  غري  ثقات  »ورجاله   :((5/( الصحيحة  األحاديث  سلسلة  يف  وقال 

يسء احلفظ«.
من  ضعيف  سند  »وهذا   :56/( الضعيفة  األحاديث  سلسلة  يف  األلباين  العالمة  قال 
أجل ابن هليعة فإنه ضعيف لسوء حفظه. والذي صح يف هذه الباب ما أخرجه أبو داود 
وغريه من حديث أيب هريرة مرفوعا بلفظ: ))إذا كان ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم((، 
ليس يف  األمر  بلفظ  )املجمع(، وكلها  إن شئت يف  انظرها  وسنده حسن، وله شواهد 

يشء منها: ))ال حيل((، فهذا مما تفرد به ابن هليعة فهو ضعيف منكر«.
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السلطان ظل اهلل يف األرض«)))، ويقال: »ستون سنة من إمام جائر أصلح 
من ليلة واحدة بال سلطان«))).

والتجربة ُتبني ذلك، فان الوقت واملكان الذي يعدم فيه السلطان بموت 
أو قتل، ومل يقم غريه، أو جتري فيه فتنة بني طائفتني، أو خيرج أهله عن حكم 
الدين  يف  الفساد  من  فيها  جيري   - والقرى  البوادي  أهل  كبعض  سلطان، 

والدنيا، ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما ال يعلمه إال اهلل.

وهلذا كان السلف - كالفضيل بن عياض، وأمحد بن حنبل، وسهل بن 
له  الدعاء  ويرون  به،  اهلل  نعمة  قدر  يعظمون   - وغريهم  التسرتي  عبداهلل 
ماله  يف  الطمح  عدم  مع  تعاىل،  اهلل  إىل  به  يتقربون  ما  أعظم  من  ومناصحته 

ورئاسته، وال خلشية منه، وال ملعاونته عىل اإلثم والعدوان«.

ضعيف،  وإسناده   ، بكرة  أيب  عن   )(0(4( السنة  يف  عاصم  أيب  ابن  أخرجه   (((
األلباين يف  العالمة  بينها  كام  أحاديثهم ضعيفة  الصحابة، وأسانيد  وروي عن مجع من 
 ،(66(  ،(66(  ،(66(  ،(466  ،604  ،475( رقم  الضعيفة  األحاديث  سلسلة 

.(5474 ،(7(5 ،(504 ،(664
ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف عدة مواضع من كتبه غري منسوب ألحٍد؛ انظر: منهاج   (((
العز  أيب  ابن  وتبعه   ،(68/(4 الفتاوى  جمموع   ،407/6  ،548/( النبوية  السنة 
احلنفي يف رشح العقيدة الطحاوية )/8)5، ونسبه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع 

الفتاوى لبعض العقالء 0)/54، 0)/6)).
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املبحث الثاين
أمهية والية القصاص

ُقتِل  أن  البرشية جمبولة عىل طلب االنتقام، وإذا حصل  النفس  ملا كانت 
إنساٌن فإن أولياء املقتول تغيل قلوهبم بالغيظ ألجل قتل قريبهم، وربام أرادوا 
أن يقتلوا مجيع أولياء املقتول ومل يرضوا بقتل القاتل، فيقتلون بقتيلهم الفئام 

من الناس، كفعل أهل اجلاهلية.

ومن الناس من يستعظمون قتل القاتل ألنه أرشف من املقتول.

والعلو  األرض،  يف  الفساد  ومن  العدل،  وجمانبة  البغي  من  ذلك  وكل 
عىل اخللق بالباطل.

ْوِل 
ُ
أ فجاءت الرشيعة بالعدل، قال تعاىل: ﴿َولَُكۡم ِف ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوةٞ َيٰٓ

منها:  معاٍن؛  اآلية  وهلذه   ،](79 ]البقرة:   ﴾179 َتتَُّقوَن  لََعلَُّكۡم  ۡلَبِٰب 
َ
ٱۡل

القتل،  نفسه من  القتل منه، شفقة عىل  يريد  يمنع من  القصاص  أن وجوب 
فتبقى احلياة يف من ُأريد قتله، ومنها: أن القاتل تنعقد العداوة بينه وبني قبيلة 
ففي  استيفاء،  قبيلته  وقتل  قتله  ويريدون  منهم  خوًفا  قتلهم  فرييد  املقتول، 
االقتصاص منه بحكم الرشع قطع لسبب اهلالك بني القبيلتني، وإطفاٌء لغيظ 

أولياء املقتول))).

املغني البن قدامة ))/458.  (((
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شيخ  قال  دماؤهم(()))،  تتكافأ  ))املؤمنون   : النبي  ويقول 
العدل   من  ابن تيمية))): »وهذا الذي قضاه رسول اهلل  اإلسالم 
ما  بخالف  املسلمني،  بني  عليه  متفق  واألموال  النفوس،  يف  املسلمني  بني 
  النبي  بقرب مدينة  فإنه كان  اليهود،  عليه أهل اجلاهلية وحكام 
يف  قريظة  عىل  تفضل  النضري  وكانت  والنضري،  قريظة  اليهود:  من  صنفان 
الدماء، فتحاكموا إىل النبي  يف ذلك، ويف حدِّ الزاين، فإهنم كانوا 
وه من الرجم إىل التحميم)))، فقالوا: إن حكم بينكم بذلك كانت لكم  قد غريَّ
َها ٱلرَُّسوُل  يُّ

َ
أ حجة، وإال فأنتم قد تركتم حكم التوراة، فأنزل اهلل تعاىل: ﴿َيٰٓ

ۡفَوٰهِِهۡم﴾، إىل 
َ
ِيَن قَالُٓواْ َءاَمنَّا بِأ ِيَن يَُسٰرُِعوَن ِف ٱۡلُكۡفرِ ِمَن ٱلَّ َل َيُۡزنَك ٱلَّ

ٰلُِموَن 45﴾«. ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
َّۡم َيُۡكم بَِمآ أ قوله: ﴿َوَمن ل

إىل  القاتل  القصاص من  اهلل سبحانه وتعاىل جعل حق  ومن كامل عدل 
ُسۡلَطٰٗنا  لَِوِلِّهِۦ  َجَعۡلَنا  َفَقۡد  َمۡظلُوٗما  قُتَِل  املقتول فقال سبحانه: ﴿َوَمن  ويل 
فلامَّ كانت   ،](( َمنُصوٗرا 33﴾ ]اإلرساء:  َكَن  إِنَُّهۥ  ٱۡلَقۡتِلۖ  ّفِ  يُۡسِف  فََل 
ا متحتِّاًم ال يسقطه  والية القصاص حًقا ألولياء املقتول، وكان قتل القاتل حقًّ

أخرجه أبو داود 586/6، كتاب: الديات، باب: أُيقاد املسلم بالكافر؟ رقم )0)45(،   (((
النفس،  القود بني األحرار واملامليك يف  باب:  القسامة،  النسائي 9/8)-0)، كتاب: 
الشيخني  »حديث صحيح عىل رشط   :(5(/( احلاكم  قال  رقم )4)47))5)47(، 
صحيح«،  »وإسناده   :460/4 التحقيق  تنقيح  يف  اهلادي  عبد  ابن  وقال  خيرجاه«،  ومل 
للهيثمي  الزوائد  جممع   ،(95-(9(/( للزيلعي  الراية  نصب  انظر:  شواهد؛  وله 

.(9( ،(8(/6
السياسة الرشعية )ص99)-00)).  (((

التحميم له عدة معان؛ واملراد منها يف قصة اليهود هو تسويد الوجه باحلمم وهو الفحم؛   (((
انظر: غريب احلديث أليب عبيد 7/5)، هتذيب اللغة لألزهري 4/4)، تفسري غريب 

ما يف الصحيحني للحميدي )ص)))).
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أحد إال هم، انغلق بذلك باب الرش؛ فإن القاتل إذا علم أنه سُيقتل أحجم 
عن القتل، وإذا علم أولياء املقتول أن قاتل قريبهم سُيقتل، اطمأنت نفوسهم 
ومل يسترشفوا للثأر، فكان ذلك غاية العدل، وغاية الرمحة، وظهر جليًّا معنى 
]البقرة:  ۡلَبِٰب﴾ 

َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
أ َيٰٓ َحَيٰوةٞ  ٱۡلقَِصاِص  ِف  ﴿َولَُكۡم  تعاىل:  اهلل  قول 

.](79
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الثالث الفصل 
ترتيب والية استيفاء القصاص

املبحث األول
األدلة عىل والية القصاص

أحاديث،  وبضعة  واحدٌة،  آية  الباب:  هذا  يف  العلامء  به  يستدل  ما  مجلة 
وبضعة آثاٍر، وبيان هذه األدلة كام ييل:

فأما اآلية التي يستدل هبا العلامء يف مسألة الوالية يف القصاص فهي قوله 
تعاىل: ﴿َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعۡلَنا لَِوِلِّهِۦ ُسۡلَطٰٗنا فََل يُۡسِف ّفِ ٱۡلَقۡتِلۖ 

إِنَُّهۥ َكَن َمنُصوٗرا 33﴾ ]اإلرساء:))[.
القصاص  يف  الوالية  مسألة  يف  العلامء  هبا  يستدل  التي  األحاديث  وأما 

فهي كالتايل:

بن  والرتمذي))) من حديث سعيد  داود  أبو  أخرجه  ما  األول:  احلديث 
قال:    اهلل  رسول  أن  الكعبي؛  رشيح  أيب  عن  املقربي  سعيد  أيب 
الناس، من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال  ))إن اهلل حرم مكة ومل حيرمها 

فقال:  مرتخص،  ترخص  فإن  شجًرا،  فيها  يعضدن  وال  دًما،  فيها  يسفكن 
وإنام  للناس،  حيلها  ومل  يل  أحلها  اهلل  فإن   ، اهلل  لرسول  أحلت 
أحلت يل ساعة من هنار، ثم هي حرام إىل يوم القيامة، ثم إنكم معرش خزاعة 

رقم  بالدية،  يرىض  العمد  ويل  باب:  الديات،  كتاب:   ،  556/6 داود  أبو  أخرجه   (((
)4504(، والرتمذي )/76، كتاب: أبواب الديات، باب: ما جاء يف حكم ويل القتيل 

يف القصاص والعفو، رقم )406)).



والية القصاص )دراسة فقهية مقارنة(

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
319

قتلتم هذا الرجل من هذيل وإين عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله 
بني خريتني، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل((.

الطربي،  جرير  ابن  وصححه  صحيح«،  حسن  »حديث  الرتمذي:  قال 
وابن حزم))).

وأصله يف الصحيحني))) ما عدا آخره يف ذكر قتيل خزاعة.

وأخرجه أبو داود وابن ماجه))) من حديث سفيان بن أيب العوجاء عن 
))من أصيب بقتل أو خبل،   قال:  النبي  أيب رشيح اخلزاعي، أن 
فإنه خيتار إحدى ثالث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، 
فإن أراد الرابعة فخذوا عىل يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم((، 

وسفيان بن أيب العوجاء ضعيٌف)4).

بكر،  بن  سعد  بني  أحد  يزيد  بن  مسلم  عن  »املسند«  يف  أمحد  وأخرجه 
اهلل  رسول  أصحاب  من  وكان  الكعبي،  ثم  اخلزاعي  رشيح  أبا  سمع  أنه 
 وهو يقول: أذن لنا رسول اهلل يوم الفتح يف قتال بني بكر حتى 
السيف،  برفع    اهلل  رسول  أمر  ثم  بمكة،  وهو  ثأرنا  منهم  أصبنا 
  اهلل  رسول  يؤم  احلرم  يف  هذيل  من  رجاًل  الغد  منا  رهط  فلقي 

))) انظر: جامع البيان البن جرير الطربي 4)/584، املحىل 474/6.
رقم  الغائب،  الشاهد  العلم  ليبلغ  باب:  العلم،  كتاب:   ،((/( البخاري  أخرجه   (((
)04)(، ومسلم )/987، كتاب: احلج، باب: حتريم مكة وصيدها وخالها وشجرها 

ولقطتها إال ملنشد عىل الدوام، رقم )54))).
رقم  الدم،  يف  بالعفو  يأمر  اإلمام  باب:  الديات،  كتاب:   ،  546/6 داود  أبو  أخرجه   (((
فهو  قتيل  له  قتل  من  باب:  الديات،  أبواب  كتاب:   ،644/( ماجه  وابن   ،)4496(

باخليار بني إحدى ثالث، رقم )))6)).
انظر: إرواء الغليل لأللباين 87/7).  (4(
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أن  وبادروا  فقتلوه،  يطلبونه  وكانوا  اجلاهلية،  يف  وترهم  قد  وكان  ليسلم، 
  فيأمن، فلام بلغ ذلك رسول اهلل  خيلص إىل رسول اهلل
أيب  إىل  فسعينا  منه،  أشد  غضًبا  غضب  رأيته  ما  واهلل  شديًدا،  غضًبا  غضب 
بكر وعمر وعيل  نستشفعهم، وخشينا أن نكون قد هلكنا، فلام صىل 
))أما  قال:  ثم  أهله،  هو  بام    اهلل  عىل  فأثنى  قام    اهلل  رسول 
ساعة  يل  أحلها  وإنام  الناس،  حيرمها  ومل  مكة  حرم  هو    اهلل  فإن  بعد، 
من النهار أمس، وهي اليوم حرام كام حرمها اهلل  أول مرة، وإن أعتى 
ورجل  قاتله،  غري  قتل  ورجل  فيها،  قتل  رجل  ثالثة:    اهلل  عىل  الناس 
طلب بذحل يف اجلاهلية، وإين واهلل ألدين هذا الرجل، الذي قتلتم((، فوداه 

. رسول اهلل

بن  مسلم  غري  الشيخني؛  رجال  ثقات  »رجاله  األلباين))):  العالمة  قال 
يزيد وهو مقبول عند ابن حجر)))«.

 : الثاين: ما جاء يف الصحيحني))) من حديث أيب هريرة  احلديث 
قال: ملا فتح اهلل  عىل رسول اهلل  مكة، قام يف الناس، فحمد 
اهلل وأثنى عليه، ثم قال: ))إن اهلل حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله 
هنار،  من  ساعة  يل  أحلت  وإهنا  قبيل،  كان  ألحد  حتل  لن  وإهنا  واملؤمنني، 
حتل  وال  شوكها،  خيتىل  وال  صيدها،  ينفر  فال  بعدي،  ألحد  حتل  لن  وإهنا 
ساقطتها إال ملنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخري النظرين: إما أن يفدى، وإما 

إرواء الغليل 88/7).  (((
أي يف تقريب التهذيب؛ فانظره )ص))5).  (((

ومسلم   ،)(((( رقم  العلم،  كتابة  باب:  العلم،  كتاب:   ،((/( البخاري  أخرجه   (((
إال  ولقطتها،  وشجرها  وخالها  وصيدها  مكة  حتريم  باب:  احلج،  كتاب:   ،988/(

ملنشد عىل الدوام، رقم )55))).
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قبورنا  يف  نجعله  فإنا  اهلل،  رسول  يا  اإلذخر  إال  العباس:  فقال  يقتل((،  أن 
وبيوتنا، فقال رسول اهلل : ))إال اإلذخر((، فقام أبو شاة - رجل 
 : من أهل اليمن - فقال: اكتبوا يل يا رسول اهلل، فقال رسول اهلل

»اكتبوا أليب شاة«.

واللفظ ملسلٍم.

حديث  ماجه  وابن  والنسائي  داود  أبو  أخرجه  ما  الثالث)1(:  احلديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل  قىض أن يعقل 
املرأة عصبتها من كانوا، وال يرثوا إال ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت  عن 

فعقلها بني ورثتها، وهم يقتلون؛ وهو عند الرتمذي خمترص.

والشاهد منه: »فعقلها بني ورثتها«.

منكر  حديث  »هذا  النسائي:  قال  غريب«،  »حسن  الرتمذي:  قال 
بالقوي يف احلديث وال حممد بن راشد«، وضعفه  وسليامن بن موسى ليس 

الدارقطني.

وقال األلباين: »إسناد حسن«))).

. وله شاهد عن عبد اهلل بن عباس  موقوًفا)))، وفيه رجٌل مل ُيسمَّ
 ،)4564( رقم  هي؟  كم  الدية،  باب:  الديات،  كتاب:   ،60(/6 داود  أبو  ))) أخرجه 
اإلبل،  من  الدية كم هي  ما جاء يف  باب:  الديات،  أبواب  كتاب:   ،64/( والرتمذي 
االختالف  ذكر  باب:  القسامة،  كتاب:   ،4(/8 املجتبى  يف  والنسائي   ،)((87( رقم 
وابن  رقم )6976(،   (55/6 الكربى  السنن  ويف  رقم ))480(،  احلذاء،  خالد  عىل 
ومرياثها  عصبتها،  عىل  املرأة  عقل  باب:  الديات،  أبواب  كتاب:   ،66(/( ماجه 

لولدها، رقم )647)).
انظر: السنن للدارقطني 4/)))، إرواء الغليل لأللباين 7/))).  (((

أخرجه عبد الرزاق يف املصنف 98/9) رقم )7766)).  (((
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عائشة  حديث  من  والنسائي)))  داود  أبو  أخرجه  ما  الرابع:  احلديث 
ينحجزوا  أن  املقتتلني  ))عىل  قال:  أنه   ، اهلل  رسول  عن   ،

األول فاألول، وإن كانت امرأة((.

قال ابن املنذر))): »حصن الذي روى هذا احلديث ال يعرف له حديث 
غري هذا احلديث وهو جمهول ليس بمشهور جتب احلجة بروايته«، وقال ابن 

حزم))): »اخلرب ال يصح«، وقال األلباين)4): »إسناد ضعيف«.

فهي  القصاص  يف  الوالية  مسألة  يف  العلامء  هبا  يستدل  التي  اآلثار  وأما 
كالتايل:

اخلارجيَّ    طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  قتل  األول:  األثر 
طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسن  قتل  قصة  رويت  وقد  ملجم،  بن  عبد الرمحن 
اخلارجيَّ عبَد الرمحن بن ملجم من عدة أوجٍه؛ خمترصة ومطولة، وبياهنا كام 

ييل:

أخرج أبو يوسف - ومن طريقه الشافعي -)5): عن رجل عن أيب جعفر 
. أن احلسن بن عيل  قتل ابن ملجم بعيلٍّ

أخرجه أبو داود 596/6، كتاب: الديات، باب: عفو النساء، رقم )8)45(، والنسائي   (((
8/8)، كتاب: القسامة، باب: عفو النساء عن الدم، رقم )4788).

األوسط ))/6)).  (((
املحىل ))/))).  (((

السلسلة الضعيفة 8/))) رقم )874)).  (4(
أخرجه أبو يوسف يف كتاب اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليىل )ص44)(، ومن طريقه:   (5(

الشافعي يف األم 56/7).
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زيد  عن  حسن،  عن  مهدي،  ابن  حدثنا  قال:  شيبة)))،  أيب  ابن  وأخرج 
ابن ملجم الذي قتل عليًّا،  القباين، عن بعض أهله؛ أن احلسن بن عيل قتل 

وله ولد صغار.

لًة، قال:  وأخرج ابن جرير الطربي))) قصة مقتل عيل بن أيب طالب مطوَّ
حدثني موسى بن عثامن بن عبد الرمحن املرسوقي، قال: حدثنا عبد الرمحن 
فلام  آخرها:  ويف  راشد،  بن  إسامعيل  أخربنا  قال:  الرمحن،  عبد  أبو  احلراين 
فقال للحسن: هل لك يف خصلة؟  ابن ملجم،  إىل  قبض عليه بعث احلسن 
عهًدا  اهلل  أعطيت  قد  كنت  إين  به،  وفيت  إال  عهًدا  اهلل  أعطيت  ما  واهلل  إين 
بيني  أقتل عليًّا ومعاوية أو أموت دوهنام، فإن شئت خليت  عند احلطيم أن 
وبينه، ولك اهلل عيلَّ إن مل أقتله أو قتلته ثم بقيت أن آتيك حتى أضع يدي يف 
يدك، فقال له احلسن: أما واهلل حتى تعاين النار فال، ثم قدمه فقتله، ثم أخذه 

الناس فأدرجوه يف بواري، ثم أحرقوه بالنار.

وأخرجها الطرباين يف املعجم الكبري)))، قال: حدثنا أمحد بن عيل األبار، 
ثنا أبو أمية عمرو بن هشام احلراين، ثنا عثامن بن عبد الرمحن الطرائفي، ثنا 

إسامعيل بن راشد.

قال اهليثمي)4): »وهو مرسل، وإسناده حسن«، وقال يف موضع آخر)5): 
هذا؛  اإلسناد  ضعف  إىل  األلباين  وذهب  منقطع«،  وإسناده  الطرباين  »رواه 

أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 7/5)4 رقم )7777)).  (((
48/5)-49)، وهو يف هتذيب  وامللوك  الرسل  تاريخ  الطربي يف  ابن جرير  أخرجه   (((

اآلثار للمصنف خمترص )/76-75.
أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )/97.  (((

جممع الزوائد 45/9).  (4(

جممع الزوائد 49/6).  (5(
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»إسناد  آخر))):  موضع  يف  وقال  معضل«،  ضعيف  إسناد  »وهذا  فقال))): 
منقطع«. ضعيف 

بن حممد  بن حممد عن جعفر  إبراهيم  قال: أخربنا  الشافعي)))،  وأخرج 
a، قال - يف ابن ملجم بعد ما رضبه -: أطعموه  عن أبيه أن عليًّا 
واسقوه وأحسنوا إساره، إن عشت فأنا ويل دمي أعفو إن شئت وإن شئت 

استقدت، وإن مت فقتلتموه فال متثلوا.
قال ابن امللقن)4): »وهذا األثر صحيح«.

بن  حممد  بن  حممد  بكر  أبو  أخربنا  قال:  وصححه)5)،  احلاكم  وأخرجه 
ثنا  اخلطاب،  بن  العزيز  عبد  ثنا  يونس،  بن  حممد  ثنا  ببغداد،  املقرئ،  عون 
عيل بن غراب، عن جمالد، عن الشعبي قال: ملا رضب ابن ملجم عليًّا تلك 
الرضبة أوىص به عيل فقال: قد رضبني فأحسنوا إليه، وألينوا له فراشه، فإن 

. أعش فهضم أو قصاص، وإن أمت فعاجلوه، فإين خماصمه عند ريب
املجدر  بن  هارون  بن  حممد  بكر  أبو  حدثنا  قال:  اآلجري)6)،  وأخرجه 
قال: حدثنا  أسامة  أبو  قال: حدثنا  بن سعيد اجلوهري  إبراهيم  قال: حدثنا 
أبو طلق عيل بن حنظلة بن نعيم عن أبيه قال: ملا رضب ابن ملجم لعنة اهلل 
أو  امتثلت  برأت  فإن  جرح  هو  فإنام  احبسوه  عيل:  قال    عليًّا  عليه 

عفوت وإن هلكت قتلتموه.

إرواء الغليل 76/6.  (((
سلسلة األحاديث الضعيفة ))/0)) رقم )98)5).  (((

أخرجه الشافعي يف األم 9/4)).  (((
البدر املنري 560/8.  (4(

أخرجه احلاكم )/54)-55).  (5(
أخرجه اآلجري يف الرشيعة 07/4)).  (6(
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وأخرج أبو بكر القطيعي يف زوائد فضائل الصحابة لإلمام أمحد)))، قال: 
حدثنا عبد اهلل بن حممد البغوي، ثنا إسحاق بن إبراهيم املروزي، ثنا عفيف 
بن سامل املوصيل، ثنا احلسن بن كثري، عن أبيه قال: وكان قد أدرك عليًّا قال: 
فقال:  عنه،  فطردوهن  وجهه،  يف  يصحن  الوز  فأقبلن  الفجر  إىل  عيل  خرج 
ذروهن، فإهنن نوائح، فرضبه ابن ملجم، فقلت: يا أمري املؤمنني، خل بيننا 
وبني مراد، فال تقوم هلم زاعبة أو راعية أبًدا، قال: ال، ولكن احبسوا الرجل، 

فإن أنا مت فاقتلوه، وإن أعش فاجلروح قصاص.
عن  أمية  أبو  الكريم  عبد  عن  جريج،  ابن  عن  الرزاق)))،  عبد  وأخرج 
قثم موىل الفضل قال: ملا طعن ابن ملجم عليا ، قال للحسن وحسني 
به،  متثلوا  وال  فاقتلوه  مت  فإن  الرجل،  حبستم  ملا  عليكم  عزمت  وحممد: 
موضع  يف  وزاد  وحرقاه،  فقطعاه  وحممد  حسني  إليه  قام  مات  فلام  قال: 

. آخر))): فنهامها احلسن
وأخرجه ابن سعد)4)، قال: أخربنا جرير، عن مغرية، عن قثم موىل البن 
فإن  فراشه،  وألينوا  طعامه  أطيبوا  »فقال:  وفيه:  طويلة؛  قصة  يف  عباس؛ 
أعش فأنا أوىل بدمه عفًوا وقصاًصا، وإن أمت فأحلقوه يب أخاصمه عند رب 

العاملني«.

وأخرج أمحد يف »املسند«)5) قال: حدثنا رشيك، عن عمران بن ظبيان، 
به  افعلوا  عيل:  قال  الرضبة،  عليا  ملجم  ابن  رضب  ملا  قال:  حييى،  أيب  عن 

فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل )/560.  (((
واملثاين  اآلحاد  يف  عاصم  أيب  ابن  طريقه:  ومن  )ص04)(،  الصحابة  آثار  يف  األمايل   (((

)/40)، واآلجري يف الرشيعة 07/4)).
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف 0)/54) رقم ))867)).  (((

الطبقات الكربى )/5)-7).  (4(
أخرجه أمحد )/0)) رقم )))7).  (5(
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كام أراد رسول اهلل  أن يفعل برجل أراد قتله، فقال: ))اقتلوه ثم 
»وفيه  اهليثمي))):  قال  واحلاكم)))،  الطربي  جرير  ابن  وصححه  حرقوه((، 
ثقات«،  رجاله  وبقية  ضعف  وفيه  وغريه  حبان  ابن  وثقه  ظبيان  بن  عمران 

والصحيح أنَّ يف إسناده )رشيك( و)عمران بن ظبيان( ومها ضعيفان))).

الرمحن  عبد  اخلارجي  يد  عىل    طالب  أيب  بن  عىل  مقتل  وقصة 
مما  عليه؛  القصاص  إقامة  يف    احلسن  إىل  وعهده  اهلل،  لعنه  ملجم  بن 
جرير  ابن  قال  اإلسناد،  طلب  تغني  شهرة  وحديًثا  قدياًم  العلامء  بني  اشتهر 
الطربي)4): »أهل السري ال تدافع بينهم أن عليًّا رضوان اهلل عليه إنام أمر بقتل 

قاتله قصاًصا، وهنى عن أن يمثل به«.

عند  قال: وجد رجل  بن وهب  زيد  األعمش عن  رواه  ما  الثاين:  األثر 
عليها  فوجد    اخلطاب  بن  عمر  إىل  ذلك  فرفع  فقتلها  رجاًل  امرأته 

بعض إخوهتا فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر  لسائرهم بالدية.

قال  والبيهقي،  املنذر،  وابن  شيبة،  أيب  وابن  الرزاق،  عبد  أخرجه 
رشط  عىل  صحيح  »إسناده  األلباين:  وقال  صحيح«،  »إسناد  امللقن:  ابن 

الشيخني«)5).

انظر: هتذيب اآلثار )/70، املستدرك )/54)-55).  (((
جممع الزوائد 45/9).  (((

انظر: التعليق عىل مسند اإلمام أمحد لألرناؤوط )/0)).  (((
هتذيب اآلثار )مسند عيل )/)7).  (4(

رقم   4(8/5 شيبة  أيب  وابن   ،)(8(90( رقم   ((/(0 الرزاق  عبد  أخرجه   (5(
))757)(، وابن املنذر يف األوسط ))/4))، والبيهقي يف السنن الكربى 05/8) 

رقم ))607)).
وانظر: البدر املنري البن امللقن 97/8)، إرواء الغليل لأللباين 7/)8).
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البيهقي))): أن رجاًل قتل امرأته، استعدى ثالثة إخوة هلا  ويف لفظ عند 
للباقيني:    عمر  فقال  أحدهم،  فعفا   ، اخلطاب  بن  عمر  عليه 

خذا ثلثي الدية، فإنه ال سبيل إىل قتله.

وروي من وجه آخر عن األعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن اخلطاب 
أخت  فقالت  قتله  املقتول  أولياء  فأراد  رجاًل  قتل  رجل  إليه  رفع   
املقتول - وهي امرأة القاتل - قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر 

: »عتق الرجل من القتل«.

أخرجه عبد الرزاق))).

إليه  رفع    اخلطاب  بن  عمر  أن  قتادة  عن  رواه  ما  الثالث:  األثر 
البن  عمر  فقال  أحدهم؛  عفا  وقد  املقتول  أولياء  فجاء  رجاًل  قتل  رجل 
»أقول   : مسعود  ابن  فقال  تقول؟  ما  جنبه:  إىل  وهو    مسعود 
إنه قد أحرز من القتل« قال: فرضب عىل كتفه، ثم قال: »كنيف ملئ علاًم«.

أخرجه عبد الرزاق)))، وإسناده منقطع، فقتادة مل يسمع من عمر.

وروي من وجه آخر عن إبراهيم النخعي عن عمر، عند حممد بن احلسن 
السنن  يف  البيهقي  طريقه  ومن  اآلثار  وكتاب  األصل  كتاب  يف  الشيباين 
الكربى)4)، وإسناده منقطٌع أيًضا، فإبراهيم مل يسمع من عمر، قال البيهقي: 

»واملوصول قبله يؤكده« يعني: حديث زيد بن وهب.

أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 05/8) رقم ))607)).  (((
))) أخرجه عبد الرزاق 0)/)) رقم )88)8)).

أخرجه عبد الرزاق 0)/)).  (((
أخرجه حممد بن احلسن يف كتاب األصل 599/6، ويف كتاب اآلثار )/6)5، ومن   (4(
البيهقي يف السنن الكربى 05/8) رقم )6074)(، ويف كتاب معرفة السنن  طريقه: 
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ابن  بلغ  حتى  قصاص  يف  خرشم  بن  هدبة  معاوية  حبس  الرابع:  األثر 
احلسن واحلسني وسعيد  وبذل  ذلك،  ينكر  فلم  الصحابة،  القتيل، يف عرص 

بن العاص البن القتيل سبع ديات، فلم يقبلها.

أخرجه أبو الفرج األصبهاين يف كتاب »األغاين«، وقد ذكر القصة بدون 
سند: ابن قدامة يف املغني))).

د به  وإسناد القصة وإن كان مما يغلب عىل الظن أنه ال يصح، فإن ما تفرَّ
كتاب األغاين مظنة النكارة، وقصة سجن ُهدبة والقصاص منه مشهورة.

واآلثار 6/)8).
))) انظر: األغاين أليب الفرج األصبهاين ))/65)، تاريخ دمشق البن عساكر 4)/74)، 

املغني البن قدامة ))/577.
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املبحث الثاين
ترتيب والية القصاص

يكون  أن  وإما  ا،  ُحرًّ يكون  أن  إما  خيلو  ال  »املقتول  الكاساين))):  قال 
فإن  يكن،  مل  أن  وإما  وارث،  له  يكون  أن  إما  خيلو  ال  ا  ُحرًّ كان  فإن  عبًدا، 
حق  ألنه  للامل؛  كاملستحق  الوارث  هو  للقصاص  فاملستحق  وارث  له  كان 
ثابت، والوارث أقرب الناس إىل امليت فيكون له، ثم إن كان الوارث واحًدا 
استحقه، وإن كان مجاعة استحقوه عىل سبيل الرشكة كاملال املوروث عنه«.

ثم بني أن القصاص حقٌّ للورثة بمجموعهم من وجهني:

املقتول  عىل  وردت  وأهنا  اجلناية،  موجب  القصاص  أن  األول:  الوجه 
ا له إال أنه باملوت عجز عن االستيفاء بنفسه فتقوم الورثة  فكان موجبها حقًّ
سهام  فيه  جتري  وهلذا  بينهم،  مشرتًكا  ويكون  عنه،  اإلرث  بطريق  مقامه 

الورثة من النصف، والثلث، والسدس، وغري ذلك، كام جتري يف املال.

حيصل  ال  وأنه  التشفي،  هو  القصاص  من  املقصود  أن  الثاين:  الوجه 
للميت، وحيصل للورثة فكان حقا هلم ابتداء.

وأولياء الدم عىل ثالث فئات:

دمه،  أولياء  بمجموعهم  فهم  البالغون،  العقالء  الورثة  األوىل:  الفئة 
لقول النبي : ))ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، 
وأنا واهلل عاقله، فمن قتل بعده قتياًل فأهله بني خريتني، أن أحبوا قتلوا، وإن 

أحبوا أخذوا الدية((.

بدائع الصنائع 7/)4).  (((
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هلم  فاحلق  حكمهم،  يف  ومن  واملجانني  الصغار  الورثة  الثانية:  الفئة 
ال؟  أم  هلم  القصاص  يستوفوا  أن  أولياؤهم  يملك  وهل  ألوليائهم،  وليس 
هذا  من  الثالث  املبحث  يف  ذلك  تفصيل  وسيأيت  العلم،  ألهل  قولني  عىل 

الفصل -إن شاء اهلل-.

الفئة الثالثة: من ال وارث له، فويل دمه اإلمام، ألن مال امليت الذي ال 
وارث له يذهب إىل بيت مال املسلمني؛ نقل اإلمجاع عىل ذلك شيخ اإلسالم 
االختيار  ولإلمام  املال،  لبيت  موروث  »ألنه  املاوردي:  يقول  تيمية)))،  ابن 
يف اعتبار األصلح من أمرين: القود، أو الدية، وهل له اخليار يف العفو عنه؟ 

عىل وجهني«))).

إال  القصاص  استيفاء  استحقاق  يف  األولياء  ترتيب  العلامء  يذكر  وال 
إسحاق  بن  خليل  قال  الوالء،  عىل  ٌم  مقدَّ عندهم  والنسب  املالكية،  علامء 
املرصي املالكي))): »قال صاحب البيان: وترتيبهم يف القيام بالدم كرتتيبهم 
عىل  ذلك  من  يشذ  ال  النكاح،  ويف  اجلنائز  عىل  والصالة  الوالء  مرياث  يف 
الدم  عن  العفو  يف  بمنزلتهم  فإنه  اإلخوة،  مع  اجلد  إال  القاسم  ابن  مذهب 

والقيام به«.

وعندهم ألولياء الدم حاالت)4):

جمموع الفتاوى 8)/594.  (((
انظر: احلاوي الكبري للاموردي ))/)0)، اإلنصاف للمرداوي 5)/)6).  (((

التوضيح يف رشح املخترص البن احلاجب 8/)0).  (((
واإلكليل  التاج   ،(((-96/(4 القريواين  زيد  أيب  البن  والزيادات  النوادر  انظر:   (4(

للعبدري 8/))).
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أبناء وبنات، فالقول قول األوالد الذكور  احلالة األوىل: إن كان الورثة 
يف العفو أو القصاص؛ قواًل واحًدا يف مذهب مالك.

»إذا كان األولياء  ابن رشد))):  قال  بنات،  الورثة  إن كان  الثانية:  احلالة 
بنات وأخوات وعصبة وثبت الدم ببينة فال حق للعصبة معهم يف عفو وال 

قيام«.

البنني  حكم  فحكمهم  وأخوات،  إخوة  الورثة  كان  إن  الثالثة:  احلالة 
والبنات، وقول األب مقدم عليهم.

احلالة الرابعة: إن كان الورثة أخوات، ومعهن عصبة، فال قول للعصبة، 
القصاص،  وطلب  العفو  يف  األخوة  حكم  حكمه  األخوات  مع  واجلدُّ 

ات ال مدخل هلن يف عفٍو وال قصاص. واجلدَّ

احلالة اخلامسة: أن يكون ورثة عصبة، قال اإلمام مالك: »وأما الذي ال 
والنساء  ونساء،  رجال  العصبة  يف  يكون  فأن  بجامعتهم  إال  العفو  فيه  جيوز 
البنني والبنات أو اإلخوة واألخوات فال كالم  أقرب، فأما إن استووا مثل 

لإلناث مع الذكور«.

املقدمات املمهدات )/6)).  (((
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الثالث املبحث 
اختالف العلامء يف والية القصاص

املطلب األول: حترير حمل النزاع:

القصاص،  والية  هلم  الذين  هم  املقتول  دم  أولياء  أن  عىل  العلامء  اتفق 
ُسۡلَطٰٗنا  لَِوِلِّهِۦ  َجَعۡلَنا  َفَقۡد  َمۡظلُوٗما  قُتَِل  وتعاىل: ﴿َوَمن  اهلل سبحانه  يقول 
فََل يُۡسِف ّفِ ٱۡلَقۡتِلۖ إِنَُّهۥ َكَن َمنُصوٗرا 33﴾ ]اإلرساء: ))[، قال البغوي))): 
»أي:  كثري))):  ابن  وقال  جماهد«،  قاله  بالقتل  القاتل  عىل  ووالية  قوة  »أي: 
عنه  عفا  شاء  وإن  قوًدا،  قتله  شاء  إن  فيه  باخليار  فإنه  القاتل،  عىل  سلطة 
النبي  ولقول  بذلك«،  السنة  ثبتت  كام  جماًنا،  عنه  عفا  شاء  وإن  الدية،  عىل 
: ))فمن قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله بني خريتني؛ إما أن يقتلوا، 

أو يأخذوا العقل((.

قال الشافعي))): »ومل خيتلف املسلمون فيام علمته يف أن العقل موروث 
كام يورث املال«.

واختلف العلامء يف هذا الباب يف ثالث مسائل:

املسألة األوىل: اختلفوا يف تعيني أولياء القصاص عىل ثالثة مذاهب.

أولياء  أحد  غياب  حال  يف  القصاص  جواز  يف  اختلفوا  الثانية:  واملسألة 
الدم، أو كان أحد أولياء الدم صغرًيا أو جمنوًنا.

واملسألة الثالثة: هل يسقط القصاص إذا عفا أحد أولياء الدم أم ال؟

معامل التنزيل 5/)9.  (((
تفسري ابن كثري 5/)7.  (((

األم 6/)).  (((
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وبيان هذه املسائل الثالث مع أدلتها يف املطلب الثاين كام سيأيت.

املطلب الثاين: مذاهب العلامء يف مسألة الوالية يف القصاص:

الباب يف ثالثة مسائل، ويف  اختلفوا يف هذا  العلامء قد  أن  أن ذكر  سبق 
هذا املطلب سنورد هذه املسائل الثالث مفصلًة -إن شاء اهلل تعاىل-، فأقول 

التوفيق: وباهلل 

املسألة األول: اختلفوا يف تعيني أولياء القصاص عىل ثالثة مذاهب:

القول األول)1(:

حنيفة  أيب  مذهب  وهو  القصاص؛  يف  حقٌّ  فله  امليت  يرث  من  مجيع  أن 
والشافعي وأمحد، سواء يف ذلك الرجال والنساء، وسواء يف ذلك العصبات 

أم ذوي الفروض.

القول الثاين)2(:

الذكور؛ وهو مذهب مالك، ورواية عن أمحد  العصبة  أهنا لألقرب من 
واختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية.

واشرتط املالكية ألن تكون املرأة من مستحقي القصاص ثالثة رشوط:

ـ الرشط األول: أن تكن من الورثة، وليست من ذوي األرحام.

ـ الرشط الثاين: أن تكون عصبًة لو كانت ذكًرا.

ـ الرشط الثالث: أال يساوهيا عاصب ذكر يف الدرجة ويف القوة.

انظر: األم 6/))، احلاوي الكبري ))/00)، املهذب للشريازي )/89).  (((
للمرداوي  اإلنصاف   ،(9(/( للدردير  الصغري  الرشح   ،448/( مالك  انظر: موطأ   (((

.(6(/(5
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الثالث)1(: القول 

أهنا جلميع أهل امليت، الورثة منهم وغري الورثة؛ وهو مذهب ابن حزم.

املطلب الثالث: أدلة كل مذاهب العلامء يف مسألة الوالية يف القصاص:

أدلة القول األول)2(:

اليوم،  بعد  قتيل  له  قتل  ))فمن   : النبي  قول  األول:  الدليل 
فأهله بني خريتني، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل((.

ووجه الداللة من احلديث: أن الدم موروث عن امليت كسائر ماله، فهو 
جق للجميع، قال الشافعي))): »ومل خيتلف املسلمون فيام علمته يف أن العقل 
موروث كام يورث املال، وإذا كان هكذا فكل وارث ويل الدم كام كان لكل 
ا أو ولًدا  وارث ما جعل اهلل له من مرياث امليت زوجة كانت له أو ابنة أو ُأمًّ
أو والًدا ال خيرج أحد منهم من والية الدم إذا كان هلم أن يكونوا بالدم مااًل 

كام ال خيرجون من سواه من ماله«.

قال املاوردي)4): »ومن هذا اخلرب دليالن:

األنساب  ذوي  من  والنساء  الرجال  عن  عبارة  األهل  أن  أحدمها: 
واألسباب.

املحىل ))/8)).  (((
رشح خمترص الطحاوي للجصاص 5/)45، املهذب للشريازي )/90)، املغني البن   (((

قدامة ))/576-577، رشح خمترص اخلرقي للزركيش 6/)0).
األم 6/)).  (((

احلاوي الكبري ))/)0).  (4(
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والثاين: أنه خريهم بني الدية والقود، والدية تكون بني مجيعهم فكذلك 
القود«.

قال ابن قدامة))): »واملرأة من أهله، بدليل قول النبي : ))من 
يعذرين من رجل يبلغني أذاه يف أهيل، وما علمت عىل أهيل إال خرًيا، ولقد 
ذكروا رجاًل ما علمت عليه إال خرًيا، وما كان يدخل عىل أهيل إال معي((؛ 

يريد عائشة، وقال له أسامة: يا رسول اهلل، أهلك وال نعلم إال خرًيا«))).

الدليل الثاين: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل 
 قىض أن يعقل عن املرأة عصبتها من كانوا، وال يرثوا إال ما فضل 
منه:  والشاهد  يقتلون)))،  وهم  ورثتها،  بني  فعقلها  قتلت  وإن  ورثتها،  عن 
»فعقلها بني ورثتها، وهم يقتلون«، وهذا دليل عىل أن القصاص حق جلميع 

الورثة يرثه من يرث املال.

أنه   ، اهلل  ، عن رسول  الثالث: حديث عائشة  الدليل 
قال: ))عىل املقتتلني أن ينحجزوا األول فاألول، وإن كانت امرأة((.

قال إسحاق بن راهويه)4): »فرسه الذي رواه يقول: إذا عفت املرأة تصري 
دية«.

املغني ))/)58.  (((
رقم  بعضا،  بعضهن  النساء  تعديل  باب:  الشهادات،  كتاب:  البخاري،  أخرجه   (((
توبة  وقبول  اإلفك  حديث  يف  باب:  التوبة،  كتاب:   ،(((9/4 ومسلم   ،)(66((

. القاذف، رقم )770)( عن عائشة
سبق خترجيه )ص )))).  (((

مسائل إسحاق الكوسج 7/7)7).  (4(
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رجاًل،  قتل  رجل  إليه  رفع  اخلطاب  بن  عمر  أن  جاء  ما  الرابع:  الدليل 
قد  القاتل:  امرأة  وهي  املقتول:  أخت  فقالت  قتله،  املقتول  أولياء  فأراد 

عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: »عتق الرجل من القتل«))).

أدلة القول الثاين)2(:

لَِوِلِّهِۦ  َجَعۡلَنا  َفَقۡد  َمۡظلُوٗما  قُتَِل  تعاىل: ﴿َوَمن  اهلل  قول  األول:  الدليل 
ُسۡلَطٰٗنا﴾ ]اإلرساء: ))[.

لغريهم،  فيه  حق  ال  أن  عىل  فدل  العصبات  من  الرجال  يتناول  والويل 
بالوالية  أفرده  ألنه  ذكًرا،  يكون  أن  جيب  الويل  خويز:  »قال  القرطبي:  قال 

التذكري«. بلفظ 

يف  النكاح  والية  فأشبه  العار  ودفع  للنرصة  هنا  القود  أن  الثاين:  الدليل 
العصبات. اختصاصها برجال 

كالعصبات،  العقل  لتحملن  القود  ورثن  لو  النساء  أن  الثالث:  الدليل 
وهن ال يتحملن العقل فوجب أن يسقط مرياثهم من القود كاألجانب.

أدلة القول الثالث)3(:

وحميصة  سهل  بن  اهلل  عبد  أن  الصحيحني  يف  جاء  ما  األول:  الدليل 
وطرح  قتل  اهلل  عبد  أن  حميصة  فأخرب  أصاهبم،  جهد  من  خيرب،  إىل  خرجا 
قتلناه واهلل،  ما  قالوا:  قتلتموه،  واهلل  أنتم  فقال:  فأتى هيود  أو عني،  فقري  يف 

سبق خترجيه )ص 7))).  (((
الباجي  الوليد  أليب  املوطأ  رشح  املنتقى   ،(((/(5 الرب  عبد  البن  االستذكار  انظر:   (((
 ،((((-((((/( الوهاب  عبد  للقايض  املدينة  عامل  مذهب  عىل  املعونة   ،((5/7

اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 0)/54).
املحىل البن حزم ))/6))-7)).  (((
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-وهو  حويصة  وأخوه  هو  وأقبل  هلم،  فذكر  قومه،  عىل  قدم  حتى  أقبل  ثم 
بخيرب،  كان  الذي  وهو  ليتكلم  فذهب  سهل،  بن  الرمحن  وعبد  منه-  أكرب 
فقال النبي  ملحيصة: ))كرب كرب(( يريد السن، فتكلم حويصة، ثم 
تكلم حميصة، فقال رسول اهلل : ))إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن 
قتلناه،  ما  فكتب  به،  إليهم    اهلل  رسول  فكتب  بحرب((،  يؤذنوا 
))أحتلفون،  الرمحن:  وعبد  وحميصة  حلويصة    اهلل  رسول  فقال 
هيود؟((،  لكم  ))أفتحلف  قال:  ال،  قالوا:  صاحبكم؟((،  دم  وتستحقون 

قالوا: ليسوا بمسلمني، فوداه رسول اهلل  من عنده مائة ناقة))).

اهلل  رسول  أن  الثابت  اخلرب  هذا  »ففي  حزم:  ابن  قال  الداللة:  وجه 
 جعل احلق يف طلب الدم البن العم لسنه كام جعله لألخ لألب 
هبذا  فبطل  لسنه،  العم  ابن  بدأ    وأنه  العم،  ابن  دون  الوارث 
قول من راعى أن احلق لألقرب فاألقرب، أو للوارث دون غريه، وصح أن 
احلق لألهل كام جاء يف القرآن، والسنة الصحيحة، وابن العم من األهل بال 
الصحابة  بعلم  كان  ألنه  الصحيح،  اإلمجاع  هو  وهذا  العرب،  لغة  يف  شك 

باملدينة«.

املطلب الرابع: الرتجيح:

والراجح من األقوال هو القول األول؛ لقوة أدلة، وألن األقوال األخرى 
ترد عليهم إيرادات؛ فالقول الثاين ُيَردُّ عليهم ما صحَّ عن عمر بن اخلطاب 

، وال يعلم له خمالف من الصحابة.

أخرجه البخاري 75/9، كتاب: األحكام، باب: كتاب احلاكم إىل عامله والقايض إىل   (((
والقصاص  واملحاربني  القسامة  كتاب:   ،((9(/( ومسلم   ،)7(9(( رقم  أمنائه، 

والديات، باب: القسامة، رقم )669)).
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عن  ختتلف  أحكام  وللقسامة  القسامة،  يف  هذا  فإن  الثالث  القول  وأما 
القصاص، فالتسوية بينهام تسوية بني خمتلفني.

واملسألة الثانية: اختلفوا يف جواز القصاص يف حال غياب أحد أولياء الدم، 
أو كان أحد أولياء الدم صغرًيا أو جمنوًنا:

القول األول)1(:

ويرجع  املجنون،  ويفيق  الصغري  يبلغ  حتى  بدوهنم،  احلق  يستوىف  ال 
الغائب، وهو مذهب الشافعي واملشهور من مذهب أمحد، واختيار صاحبي 

أيب حنيفة: أيب يوسف وحممد بن احلسن.

وعىل هذا القول فإن حق استيفاء القصاص مشرتٌك بني مجيع الورثة، فال 
يستوفيه أحدهم دون اآلخر، فينتظر بلوغ الصغري، وحضور الغائب، وإفاقة 

املجنون.

وليس لألب وال غريه استيفاؤه؛ عند احلنابلة والشافعية، قال الشافعي 
يف املعتوه: »وال يقتل إال باجتامعهم وحيبس القاتل حتى حيرض الغائب ويبلغ 
الطفل وإن كان فيهم معتوه فحتى يفيق أو يموت فيقوم وارثه مقامه«، وهو 

نصٌّ يف عدم جواز االستيفاء من ويل الصغري واملجنون.

للمجنون حتى  يبلغ وال  للصبي حتى  استيفاؤه  فال يصح  احلنابلة  وأما 
روايتان،  لألب  ذلك  جواز  ويف  وغريه؛  مطبق  جنون  بني  يفرقوا  ومل  يفيق، 

أصحهام أنه ال يصح استيفاؤه.
انظر: التجريد للقدوري ))/5557، املبسوط للرسخيس 6)/74)، األم للشافعي   (((
قدامة  البن  املغني   ،(90/( للشريازي  املهذب   ،(0(/(( الكبري  احلاوي   ،65/6
للمرداوي  اإلنصاف   ،(05/6 للزركيش  اخلرقي  خمترص  رشح   ،577-576/((

5)/)4)، كشاف القناع للبهويت ))/69)-70).
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وأما إن كان الصبي واملجنون حمتاجني إىل نفقة، فهل يصح عفو وليهام 
وصحح  وجهني«،  »حيتمل  املقنع:  يف  قدامة  ابن  املوفق  قال  فقد  دية؟  إىل 
ويل  عفو  جواز  »واملنصوص  املرداوي:  وقال  دية،  إىل  العفو  جواز  احلنابلة 

املجنون دون الصبي؛ وهو املذهب«.

القول الثاين)1(:

أن للورثة الكبار العقالء التفرد باالستيفاء دون الصغري واملجنون؛ وبه 
جواز  رشط  الكل  حضور  أن  »إال  الكاساين:  قال  ومالك،  حنيفة  أبو  قال 

االستيفاء، وليس للبعض والية االستيفاء مع غيبة البعض«.

وعىل هذا املذهب فإن حق استيفاء القصاص حق لكل واحد من الورثة 
عىل االستقالل فيصح أن يستوفيه دون الرجوع إىل البقية، وال يشرتط انتظار 

بلوغ الصغري.

وأما الغائب فينتظر، قال حممد بن احلسن الشيباين: »فإن كان ورثة الدم 
الغائب،  يقدم  حتى  يقتص  أن  للشاهد  فليس  غيب  وبعضهم  كلهم  كباًرا 

وليس هذا كالصغري يف قول أيب حنيفة«.

الغائب،  العفو عىل  إنام له أن يعفو، فيجوز  وقال مالك: »ليس له ذلك 
وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى حيرض الغائب«.

 ،(74/(6 للرسخيس  املبسوط   ،8/7 الشيباين  احلسن  بن  ملحمد  األصل  انظر:   (((
النوادر   ،66(  ،660/4 لسحنون  املدونة   ،(44-(4(/7 للكاساين  الصنائع  بدائع 
والزيادات البن أيب زيد القريواين 4)/)))، الكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الرب 

)/)0))-)0))، التبرصة للخمي ))/6458.
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الغائب يف هذه  انتظار  املاوردي وابن قدامة اإلمجاع عىل وجوب  ونقل 
أمحد،  مذهب  يف  رواية  وُذكرت  حزم،  ابن  إال  ذلك  يف  خيالف  ومل  املسألة، 

والصحيح أنَّ الرواية يف الصغري واملجنون وليست يف الغائب))).

وإن عفا الكبري دون الصغري، صح العفو وللصغري نصيبه من الدية عند 
املالكية.

الصغري،  البنه  القصاص  يستويف  أن  لألب  حنيفة  أيب  قول  عىل  ويصح 
بني  مشرتًكا  القصاص  كان  بأن  األب  هو  الكبري  كان  »فإن  الكاساين:  قال 
األب وابنه الصغري فلألب أن يستويف باإلمجاع؛ ألنه لو كان مل يقاصص كان 
لألب أن يستوفيه فههنا أوىل«، وعلل ذلك بأن والية األب عىل ولده الصغري 
النظر  بكامل  ا  خمتصًّ كان  ملن  فتثبت  اإلنكاح،  كوالية  ومصلحة  نظر  »والية 
عن  القصاص  يستويف  ال  فإنه  الويص  بخالف  الصغري«،  حق  يف  واملصلحة 
الصغري؛ ألن ترصف الويص -غالًبا - »ال يصدر عن كامل النظر واملصلحة 
وله  واجلد،  األب  بخالف  عليه  الباعثة  الشفقة  يف  لقصور  الصغري  حق  يف 
أن يستويف القصاص فيام دون النفس؛ ألن ما دون النفس ُيسلك به مسلك 

األموال«.

للصغري،  القصاص  يستويف  أن  والويص  لألب  مالك  قول  عىل  ويصح 
وجيوز العفو منهام إىل ديٍة، وال جيوز عىل غري ديٍة.

وذكر اخلطايب صحة استيفاء األب البن الصغري رواية يف مذهب أمحد))).

انظر: احلاوي الكبري للاموردي ))/)0)، املحىل البن حزم ))/)))-)))، املغني   (((
البن قدامة ))/576، رشح خمترص اخلرقي للزركيش 6/)0)، اإلنصاف للمرداوي 

.(57/(5
انظر: املغني البن قدامة ))/577.  (((



والية القصاص )دراسة فقهية مقارنة(

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
341

الثالث)1(: القول 

ينتظر  وال  القصاص  استيفاء  يف  احلارض  العاقل  الكبري  قول  القول  أن 
ابن  مذهب  وهو  الغائب؛  حضور  وال  املجنون،  إفاقة  وال  الصغري،  بلوغ 

حزم.

لو عفا  ما  وأبا حنيفة يف مسألة جوهرية وهي:  مالًكا  يفارق  وابن حزم 
ال  حزم  ابن  فعند  ال؟  أم  يسقط  هل  البقية  به  وطالب  القصاص  عن  أحد 
يسقط القصاص إال باتفاق مجيع الورثة عىل عدم استيفائه، وعند مالك وأيب 
حنيفة لو عفا أحد الورثة سقط القصاص وثبت البدل وهو الدية حتى وإن 
الثالثة -إن  املسألة  األقوال يف  بيان هلذه  مزيد  الورثة، وسيأيت  بقية  يرض  مل 

شاء اهلل تعاىل-.

بلوغ  يستأين  وال  يقتل  أن  العاقل:  وللحارض  »فللكبري  حزم:  ابن  قال 
الصغري، وال إفاقة املجنون، وال قدوم الغائب فإن عفا احلارضون البالغون 
عىل  هم  بل  املجنون،  عىل  وال  الغائب،  عىل  وال  الصغري،  عىل  ذلك  جيز  مل 
حقهم يف القود حتى يبلغ الصغري، ويفيق املجنون، فإذا كان ذلك فإن طلب 

أحدهم القود؟ قيض له به، وإن اتفقوا كلهم عىل العفو جاز ذلك حينئذ«.

أدلة القول األول)2(:

اليوم،  بعد  قتيل  له  قتل  ))فمن   : النبي  قول  األول:  الدليل 
الزركيش:  قال  العقل(()))،  يأخذوا  أو  يقتلوا،  أن  إما  خريتني،  بني  فأهله 

املحىل البن حزم ))/))).  (((
انظر: املهذب للشريازي )/90)، املغني البن قدامة ))/576-577، رشح خمترص   (((

اخلرقي للزركيش 6/)0).
سبق خترجيه )ص 9))).  (((
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القتل إىل اختيار مجيع األهل، والصغري واملجنون من مجلتهم، فإذا  »أضاف 
مل يوجد منهم االختيار مل جيز القتل«.

الدليل الثاين: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل 
 قىض أن يعقل عن املرأة عصبتها من كانوا، وال يرثوا إال ما فضل 
منه:  والشاهد  يقتلون)))،  وهم  ورثتها،  بني  فعقلها  قتلت  وإن  ورثتها،  عن 
»فعقلها بني ورثتها، وهم يقتلون«، وهذا دليل عىل أن القصاص حق جلميع 

الورثة يرثه من يرث املال.

الثالث: حبس معاوية هدبة بن خرشم يف قصاص حتى بلغ ابن  الدليل 
احلسن واحلسني وسعيد  وبذل  ذلك،  ينكر  فلم  الصحابة،  القتيل، يف عرص 

بن العاص البن القتيل سبع ديات، فلم يقبلها))).

الدليل الرابع: أن حبس القاتل حتى يبلغ الصغري فيه حظًّا للقاتل بأن ال 
يقتل وفيه حظًّا للموىل عليه ليحصل له التشفي.

والدليل  القصاص،  يف  حقٌّ  هلم  واملجنون  الصغري  أنَّ  اخلامس:  الدليل 
عىل ذلك أمور عدة:

إذا كان  مانًعا  الصغر  منفرًدا الستحقه، ولو  لو كان  أنه  األمر األول:  ـ 
معه غريه من البالغني العقالء لكان مانًعا إذا كان منفردا، كوالية النكاح.

عند  ا  مستحقًّ يكن  مل  ولو  الستحق،  بلغ  لو  الصغري  أن  الثاين:  األمر  ـ 
ا بعده، كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه. املوت مل يكن مستحقًّ

سبق خترجيه )ص )))).  (((

سبق خترجيه )ص 8))).  (((
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ا  ـ األمر الثالث: أنه لو صار األمر إىل املال الستحق، ولو مل يكن مستحقًّ
للقصاص ملا استحق بدله؛ كاألجنبي.

ا مل  ـ األمر الرابع: أنه لو مات الصغري الستحقه ورثته، ولو مل يكن حقًّ
يرثه، كسائر ما مل يستحقه.

أدلة القول الثاين)1(:

الدليل األول: أن احلسن بن عيل بن أيب طالب  قتل عبد الرمحن 
 ، بن ملجم قصاًصا، ويف الورثة صغار، وذلك بمحرض من الصحابة

ومل ينكر ذلك عليه أحد، فصار إمجاًعا.

الدليل الثاين: أن والية القصاص هي استحقاق استيفائه، وليس للصغري 
هذه الوالية.

الرد عىل استدالل أصحاب القول الثاين)2(:

أواًل: أن قتل ابن ملجم مل يكن ِقصاًصا حمًضا، والدليل عىل ذلك: اتفاق 
الستيفاء  الورثة  من  الغائب  انتظار  وجوب  عىل  مجيًعا  القولني  أصحاب 
القصاص، فإذا كان احلسن بن عيلٍّ  مل ينتظر الورثة دلَّ ذلك عىل أن 
فعله ليس قصاًصا، قال ابن قدامة: »فقد اتفقنا عىل خالفه، فكيف حيتج به 

بعضنا عىل بعض«.

فإذا مل يكن قصاًصا فهو أحد أمور ثالثٍة:

انظر: املبسوط للرسخيس 6)/74)، بدائع الصنائع للكاساين 7/)4)، تبيني احلقائق   (((
للزيلعي 09/6).

انظر: معرفة السنن واآلثار للبيهقي 84/6)-85)، بحر املذهب للروياين ))/94،   (((
املغني البن قدامة ))/576-577، رشح خمترص اخلرقي للزركيش 6/)0)-04).
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طالب  أيب  بن  عيل  دم  استحل  ألنه  لكفره؛  قتله  أنه  األول:  األمر  ـ 
، قال العالمة األمني الشنقيطي))): »وحجة من قال أيًضا بكفره قوية 
للحديث الدال عىل أنه أشقى اآلخرين، مقروًنا بقاتل ناقة صالح املذكور يف 

قوله: إذ انبعث أشقاها، وذلك يدل عىل كفره، والعلم عند اهلل تعاىل«.

يعىل)))  أبو  أخرجه  ما  اآلخرين:  أشقى  أنه  عىل  الدال  باحلديث  ويعني 
))من أشقى   : اهلل  قال يل رسول   ، بن أيب طالب  عن عيل 
اآلخرين؟((،  أشقى  فمن  ))صدقت،  قال:  الناقة،  عاقر  قلت:  األولني؟((، 
وأشار  هذه((؛  عىل  يرضبك  ))الذي  قال:  اهلل،  رسول  يا  يل  علم  ال  قلت: 
هذه  فخضب  أشقاكم  انبعث  قد  أنه  وددت  يقول:  وكان  يافوخه،  إىل  بيده 
صححه  شواهد  وله  ضعيف،  وإسناده  رأسه؛  دم  من  حليته  يعني  هذه،  من 

ألجلها العالمة األلباين))).

السالح،  وإشهار  الفساد،  األرض  يف  لسعيه  قتله  أنه  الثاين:  األمر  ـ 
 ، اإلمام  هو  ذلك  وويل  قتله،  جيب  فهذا  قتل،  إذا  الطريق  كقاطع  فيكون 

واحلسن  هو إمام املسلمني يف زمانه.

ـ األمر الثالث: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية)4): »وإذا كان املقتول ريض 
ج قصة عيل مع  باالستيفاء أو بالدية فينبغي أن يتعني، كام لو عفا، وعليه خُترَّ
ا أو مفسًدا  ج عىل كونه مرتدًّ قاتله عبد الرمحن بن ملجم اخلارجي، إذا مل خُترَّ

يف األرض أو قاتَل األئمة«.

أضواء البيان )/7)).  (((
أخرجه أبو يعىل )/77) رقم )485).  (((

سلسلة األحاديث الصحيحة )/78-79 رقم )088)).  (((
األخبار العلمية )ص9)4).  (4(
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احلسن  عىل  اإلنكار  عدم  دعوى  عن  السمعاين)))  املظفر  أبو  قال  ثانًيا: 
 من ِقبل الصحابة : »فإنه عىل أي جهة قتله كالم كبري، وأيًضا 
فإن الصحابة قد كانوا يف هذا الوقت تفرقوا تفرًقا عظياًم، واعتزل مجاعة من 
الصحابة  وأكثر  بالكوفة  وقعت  واحلادثة  وفعلهم،  قوهلم  وكفوا  وجوههم 
الفتوى  يامثل  ال  األئمة  من  الصادر  احلكم  أن  هذا  إىل  يضم  ومما  باحلجاز. 
فإنه  األئمة؛  عىل  االعرتاض  ترك  يف  األدب  وحفظ  املفتني،  من  الصادرة 
ليس للعلامء إذا جرى قضاء من قاض بمذهب مسوغ أن ينكروا عليه نفوذ 

قضائه«.

أيب طالب  بن  قتل عيل  ُملجم  بن  الرمحن  أنَّ عبد  الشافعي)))  ذكر  ثالًثا: 
 ُمتأواًل، فألجل ذلك ألزم ابن حزم املالكية واحلنفية بأهنم ال يوجبون 

القود عىل املتأول))).

رابًعا: أن لعيل بن أيب طالب  حني قتل ما حكاه بعض أهل النقل 
الروياين: »فيكون جواهبم عن ترك  قال  أنثى،  ستة عرش ذكًرا وست عرشة 

استئذانه لألكابر جوابنا يف ترك وقوفه عىل بلوغ األصاغر«.

وأجاب أصحاب القول الثاين عن هذه اإليرادات)4):

أيب  بن  عيل  لقول  صحيح؛  فغري  لكفره«  ُقتل  ملجم  ابن  »أن  فقوهلم: 
أيب  بن  يعلق عيل  مل  كافًرا  فلو كان  فَأحِلقوه يب«)5)،  »إن متُّ   : طالب 

قواطع األدلة )/8.  (((
األم 9/4))، خمترص املزين )مطبوع مع كتاب األم 64/8)).  (((

انظر: بدائع الصنائع للكاساين 7/)4)، الذخرية للقرايف ))/04).  (((
انظر: التجريد للقدوري ))/5559، املحىل البن حزم ))/0)).  (4(

سبق خترجيه )ص )))).  (5(



والية القصاص )دراسة فقهية مقارنة(

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
346

الدم،  باستحالل  كفر  إنه  قيل:  وإن  باملوت،  عليه  احلد  إقامة    طالب 
ر اخلوارج. فالثابت عن عيل بن أيب طالب  أنه مل ُيكفِّ

وأما قوهلم: )بأنه حمارٌب( فإن عبد الرمحن بن ملجم مل يكن حمارًبا، ومل 
خُيف السبيل.

وإذا ثبت أنه غري حمارٍب، فإن اإلمام ليس له عند الشافعية واحلنابلة أن 
. يستويف القصاص للصغري، فبطل توجيههم لفعل احلسن بن عيل

جرير  ابن  قال  قصاًصا،  قتله    عيلٍّ  احلسن  أن  والصحيح 
أمر  إنام  عليه  اهلل  رضوان  عليًّا  أن  بينهم  تدافع  ال  السري  »أهل  الطربي))): 
يرد  »هذا  حجر))):  ابن  وقال  به«،  يمثل  أن  عن  وهنى  قصاًصا،  قاتله  بقتل 
عىل من زعم أن احلسن بن عيل قتله لكونه من الساعني يف األرض فساًدا، ال 

قصاًصا؛ لقول عيل يف هذا األثر: )عاجلوه(«.

الصحابة  جلناب  الشافعي  حفظ  من  املقام  هذا  يف  ُيذكر  ما  لطيف  ومن 
ثور،  أيب  عن  حكاية  الشافعي«)))؛  »مناقب  يف  البيهقي  أخرجه  ما   
له  املقتول  يف  املرييس  غياث  بن  برش  ناظرت  يقول:  الشافعي  سمعت  قال: 
فإن  له:  قلت  قال: ال،  الصغار؟  بلوغ  دون  القاتل  يقتل  وكبار  ورثة صغار 
احلسن بن عيل، ، قتل ابن ملجم، ويف الورثة صغار مل يبلغوا، فقال: 
أما كان عندك جواب أحسن من هذا؟ وهجرته من  فقلت:  أخطأ احلسن، 

يومئذ.

هتذيب اآلثار )مسند عيل )/)7).  (((
التلخيص احلبري 4/))).  (((

مناقب الشافعي للبيهقي )/05).  (((
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والراجح:

عليها  ترُد  الثاين  القول  أدلة  وألن  أدلته،  لوجاهة  األول؛  القول  هو 
إيرادات ُتضعف داللتها، خاصًة أن ما استدل به أصحاب القول الثاين هي 
قصة حاٍل، ومما ينقل عن الشافعي قوله))): »إن حكاية احلال إذا تطرق إليها 
االحتامل سقط هبا االستدالل«، ومما يرد عىل قصة اقتصاص احلسن بن عيل 

 أمران:

املقتول ريض  تيمية))): »وإذا كان  ابن  األول: قول شيخ اإلسالم  األمر 
باالستيفاء أو بالدية فينبغي أن يتعني، كام لو عفا، وعليه خترج قصة عيل مع 
ا أو مفسًدا،  قاتله عبد الرمحن بن ملجم اخلارجي، إذا مل خترج عىل كونه مرتدًّ

يف األرض أو قاتل األئمة«.

عىل  اإلنكار  عدم  دعوى  عن  السمعاين)))  املظفر  أبو  قول  الثاين:  األمر 
احلسن  من ِقبل الصحابة : »فإنه عىل أي جهة قتله كالم كبري، 
واعتزل  عظياًم،  تفرًقا  تفرقوا  الوقت  هذا  يف  كانوا  قد  الصحابة  فإن  وأيًضا 
وأكثر  بالكوفة  وقعت  واحلادثة  وفعلهم،  قوهلم  وكفوا  وجوههم  من  مجاعة 
الصحابة باحلجاز. ومما يضم إىل هذا أن احلكم الصادر من األئمة ال يامثل 
الفتوى الصادرة من املفتني، وحفظ األدب يف ترك االعرتاض عىل األئمة، 
فإنه ليس للعلامء إذا جرى قضاء من قاض بمذهب مسوغ أن ينكروا عليه 

نفوذ قضائه«.

الفروق للقرايف )/88.  (((
األخبار العلمية )ص9)4).  (((

قواطع األدلة )/8.  (((
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واملسألة الثالثة: هل يسقط القصاص إذا عفا أحد أولياء الدم أم ال؟

القول األول)1(:
يف  املعتمد  القول  وهو  الدم،  أولياء  من  واحد  عفا  إذا  القصاص  يسقط 

املذاهب األربعة.
الرجال  من  األولياء  أحد  عفا  إذا  أنه  عىل  »واتفقوا  هبرية))):  ابن  قال 
من  املرأة  عفت  إذا  فيام  واختلفوا  الدية،  إىل  األمر  وانتقل  القصاص  سقط 
فقال  مالك  وأما  القود،  يسقط  والشافعي وأمحد:  أبو حنيفة  فقال  األولياء، 
هلن  هل  النساء  يف  مالك  عن  الرواية  اختلفت  املعونة))):  يف  الوهاب  عبد 

مدخل يف الدم أم ال؟ فعنه فيه روايتان«.
ونُقل اإلمجاع عىل ذلك؛ قال الرسخيس)4): »ال خالف أن أحد الرشيكني 
»وينقلب  الكاساين)5):  وقال  املال«،  يستويف  أن  لآلخر  أن  عفا  إذا  الدم  يف 
نصيب اآلخر مااًل بإمجاع الصحابة الكرام d؛ فإنه روي عن عمر، 
أحد  أنكر  أنه  ينقل  ومل   ،d عباس)6)  وابن  مسعود،  بن  اهلل  وعبد 
املقتول  أن  عىل  »أمجعوا  احلفيد)7):  رشد  ابن  وقال  إمجاًعا«،  فيكون  عليهم 

 ،(47/7 للكاساين  الصنائع  بدائع   ،(74  ،((9/(6 للرسخيس  املبسوط  انظر:   (((
التبرصة للخمي ))/6458، األم للشافعي 6/))، احلاوي الكبري ))/05)، رشح 
الوجيز للرافعي 0)/89)، املغني البن قدامة ))/)58-)58، رشح خمترص اخلرقي 

للزركيش 06/6).
اختالف األئمة العلامء )/5)).  (((

املعونة عىل مذهب عامل املدينة )/)))).  (((
املبسوط 6)/)6.  (4(

بدائع الصنائع 47/7).  (5(
. مل أقف عىل املنقول عن عبد اهلل بن عباس  (6(

بداية املجتهد 85/4).  (7(
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بطل ووجبت  قد  القصاص  أن  أحدهم  فعفا  بالغون  بنون  له  كان  إذا  عمًدا 
الدية، واختلفوا يف اختالف البنات مع البنني يف العفو أو يف القصاص«.

عىل اختالف بينهم فيمن هو من أولياء الدم؛ كام سبق يف املسألة الثانية.

ابن  قال  الدية،  للبقية  وثبت  القصاص،  سقط  الورثة  بعض  عفا  وإذا 
قدامة: »ومتى عفا أحدهم، فللباقني حقهم من الدية سواء عفا مطلًقا أو إىل 
الدية. وهبذا قال أبو حنيفة، والشافعي. وال أعلم هلام خمالًفا ممن قال بسقوط 
القصاص؛ وذلك ألن حقه من القصاص سقط بغري رضاه، فثبت له البدل«.

القول الثاين)1(:

أن القصاص ال يسقط إال بعفو مجيع أولياء الدم؛ وهو مذهب ابن حزم، 
ونسبه ابن قدامة لبعض أهل املدينة، وذكره املاوردي عن مالك، وقال ابن 

قدامة: »وقيل: هو رواية عن مالك«.

أدلة القول األول)2(:

هلا  إخوة  ثالثة  فاستعدى  امرأته،  قتل  رجاًل  أن  روي  ما  األول:  الدليل 
عليه عمر بن اخلطاب ، فعفا أحدهم، فقال عمر  للباقيني: خذا 
الصحابة  »ومل خيالفه من  املاوردي:  قال  قتله،  إىل  فإنه ال سبيل  الدية،  ثلثي 
أحد مع انتشاره فيهم، فثبت أنه إمجاع«، وبنحوه قال: الكاساين، والرافعي، 

وأقرَّ بذلك ابن حزم))).

انظر: املحىل البن حزم ))/7))-8))، احلاوي الكبري للاموردي ))/05)، املغني   (((
البن قدامة ))/)58.

الوجيز  رشح   ،(47/7 للكاساين  الصنائع  بدائع   ،(05/(( الكبري  احلاوي  انظر:   (((
للرافعي 0)/89)، رشح خمترص اخلرقي للزركيش 06/6).

املحىل ))/4)).  (((
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قتل  رجل  إليه  رفع    اخلطاب  بن  عمر  أن  جاء  ما  الثاين:  الدليل 
  رجال فجاء أولياء املقتول وقد عفا أحدهم فقال عمر البن مسعود 
وهو إىل جنبه: »ما تقول؟« فقال ابن مسعود : »أقول إنه قد أحرز من 

القتل« قال: فرضب عىل كتفه، ثم قال: »كنيف ملئ علاًم«.

حقه  مستحقيه  بعض  أسقط  فإذا  يتبعض،  ال  القتل  أن  الثالث:  الدليل 
يكن  فلم  النفس  بديل  أحد  القود  آخر:  وبمعنى  استيفائه،  لتعذر  منه سقط، 

لبعض الورثة أن ينفرد باستيفاء مجيعه كالدية.

الدليل الرابع: أن تطليق بعض املرأة تطليق كلها، فكذلك القصاص.

فَٱّتَِباُعۢ  ءٞ  ِخيهِ َشۡ
َ
ۥ ِمۡن أ الدليل اخلامس: قول اهلل تعاىل ﴿َفَمۡن ُعِفَ َلُ

»وهو  املاوردي))):  قال   ،](78 ]البقرة:  بِإِۡحَسٰٖنۗ﴾  إَِلۡهِ  َدآٌء 
َ
َوأ بِٱلَۡمۡعُروِف 

حممول عند كثري من املفرسين عىل عفو بعض الورثة، ألنه جاء بذكر اليشء 
منكًرا، وجعل عفوه موجًبا التباع الدية بمعروف، وأن تؤدى إليه بإحسان 

وحيمل عىل عموم العفو من الواحد واجلامعة«.

أن  فاقتىض  نفسه  بعض  بالعفو  ملك  قد  القاتل  أن  السادس:  الدليل 
يستوي يف الباقي منها كالعتق.

وإسقاطه  القود  إجياب  القاتل  نفس  يف  اجتمع  قد  أنه  السابع:  الدليل 
فوجب أن يغلب حكم اإلسقاط عىل اإلجياب ألمرين:

ـ أحدمها: أن القود يسقط بالشبهة، وهذا من أقوى الشبه.

ـ والثاين: أن لسقوط ما وجب منه بداًل وهو الدية، وليس لإلجياب ما 
سقط منه بدل.

احلاوي الكبري ))/05).  (((
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أدلة القول الثاين)1(:
الدليل األول: أن القصاص ثبت جلميعهم بقوله : ))من قتل 
ابن  قال  يقتلوا((،  أن  العقل وبني  يأخذوا  أن  فأهله بني خريتني بني  قتيل  له 
ا، وجعل رسول اهلل  أهل  حزم: »فجعل اهلل تعاىل القصاص حقًّ
أهيام  األمرين  بني  فساوى  القتل،  وإما  العقل،  أخذ  إما  خريتني؛  بني  القتيل 
شاءوا«، وقال: »ثم نظرنا إذا عفا أحد األهل ومل يعف غريه منهم بعد صحة 
االتفاق من إمجاع األمة عىل أهنم كلهم إن اتفقوا عىل القود نفذ، وإن اتفقوا 
نفذ  املفاداة  أو  الدية  اتفقوا عىل  إن  أهنم  الربهان عىل  وقيام  نفذ،  العفو  عىل 
ذلك فوجدنا القود والدية قد ورد التخيري فيهام وروًدا واحًدا ليس أحدمها 
مقدًما عىل اآلخر، فلم جيز أن يغلب عفو العايف عىل إرادة من أراد القصاص 

عىل عفو العايف إال بنص أو إمجاع وال نص، وال إمجاع يف تغليب العايف«.
َوَل  َعلَۡيَهاۚ  إِلَّ  َنۡفٍس  الدليل الثاين: قول اهلل تعاىل: ﴿َوَل تَۡكِسُب ُكُّ 
﴾ ]األنعام: 64)[، قال ابن حزم: »فوجب هبذه اآلية  ۡخَرٰىۚ

ُ
تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

أن ال جيوز عفو العايف عمن مل يعف«.

الدليل الثالث: قول النبي : ))من عمل عماًل ليس عليه أمرنا 
فهو رد(()))، قال ابن حزم: »ومن عفا دون سائر األهل فقد عمل عماًل ليس 

عليه أمر رسول اهلل  فهو رد«.
املحىل البن حزم ))/5))-)))، املغني البن قدامة ))/)58.  (((

أخرجه مسلم )/)4))، كتاب: األقضية، باب: نقض األحكام الباطلة، ورد حمدثات   (((
األمور، رقم )8)7)( عن عائشة ؛ هبذا اللفظ.

جور  صلح  عىل  اصطلحوا  إذا  باب:  الصلح،  كتاب:   ،(84/( البخاري  عند  وهو 
نقض  باب:  األقضية،  كتاب:   ،((4(/( ومسلم   ،)(697( رقم  مردود،  فالصلح 
أمرنا  يف  أحدث  ))من  بلفظ:   )(7(8( رقم   ، األمور  حمدثات  ورد  الباطلة،  األحكام 

هذا ما ليس فيه، فهو رد((.
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إال  مسلم  امرئ  دم  حيل  ))ال   : النبي  يقول  الرابع:  الدليل 
نفًسا  قتل  أو  إحصان،  بعد  زنا  أو  إسالمه،  بعد  كفر  رجل  ثالث:  بإحدى 
أن    النبي  بقول  »فصح  حزم:  ابن  قال  فيقتل(()))،  نفس،  بغري 
فإذ  قتل،  من  قتله  بنفس  التحليل  إىل  التحريم  من  دمه  خرج  نفًسا  قتل  من 
قد  ما  إىل  داع  القود  أخذ  إىل  والداعي  دمه،  متيقن حتليل  فالقاتل  هذا  صح 
صح بيقني وذلك له، والعايف مريد حتريم دٍم قد صح حتليله بيقني، فليس له 
ذلك، إال بنص، أو إمجاع، ومريد أخذ الدية دون من معه مريد إباحة أخذ 
مال، واألموال حمرمة بقول رسول اهلل : ))إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام(()))، والنص قد جاء بإباحة دم القاتل، كام قلنا بيقني قتله، ومل 
الدية إال بأخذ األهل هلا، وهذا لفظ يقتيض إمجاعهم عىل  بإباحة  يأت نص 
إمجاع؛  وال  نص،  يبحها  مل  إذ  أخذها،  عىل  األهل  جيمع  مل  ما  فالدية  أخذها 

بيقني«. فبطل 

اجلامعة  يؤخذ  كام  النفس،  ببعض  النفس  أخذ  صحة  اخلامس:  الدليل 
بالواحد.

بِٱلَّۡفِس  ٱلَّۡفَس  نَّ 
َ
﴿أ تعاىل:  اهلل  قول  باب:  الديات،  كتاب:   ،5/9 البخاري  أخرجه   (((

َق  َفَمن تََصدَّ َوٱۡلُُروَح قَِصاٞصۚ  ّنِ  بِٱلّسِ نَّ  َوٱلّسِ ُذِن 
ُ
بِٱۡل ُذَن 

ُ
َوٱۡل نِف 

َ
بِٱۡل نَف 

َ
َوٱۡل بِٱۡلَعنۡيِ  َوٱۡلَعنۡيَ 

ٰلُِموَن 45﴾ ]املائدة: 45[،  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
ۥۚ َوَمن لَّۡم َيُۡكم بَِمآ أ ُ اَرةٞ لَّ بِهِۦ َفُهَو َكفَّ

رقم )6878(، ومسلم )/)0))، كتاب: القسامة واملحاربني والقصاص والديات، 
. باب: ما يباح به دم املسلم، رقم )676)( عن عبد اهلل بن مسعود

 ،)(74(( رقم  منى،  أيام  اخلطبة  باب:  احلج،  كتاب:   ،(76/( البخاري  أخرجه   (((
تغليظ  باب:  والديات،  والقصاص  واملحاربني  القسامة  كتاب:   ،((05/( ومسلم 

. حتريم الدماء واألعراض واألموال، رقم )679)( عن أيب بكرة



والية القصاص )دراسة فقهية مقارنة(

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
353

والراجح:

من  نصيبهم  للباقني  ويثبت  الورثة،  أحد  عفا  إذا  يسقط  القصاص  أن 
ُيعلم له خمالف من  ، وال  الدية، كام صح ذلك عن عمر بن اخلطاب 
اإلمجاع  وُنقل  وغريهم،  والكاساين  واملاوردي  حزم  ابن  قال  كام  الصحابة؛ 

عىل ذلك.

وألن القصاص ال يتبعض؛ كالعتق والطالق، فإن ثبت أنه ال يتبعض، 
ر حينئٍذ استيفاؤه. فإنه يتعذَّ

الذين  الصحابة  عىل  ختفى  ال  عمومات  كلها  حزم  ابن  به  استدل  وما 
أسقطوا القصاص بعفو واحٍد من ورثة املقتول.
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اخلامتة
ظهر يل خالل هذا البحث نتائج، ُأمجلها يف هذه اخلامتة بالنقاط التالية:

فهي . ) الرشعية،  والسياسة  القضاء  أبواب  يف  أمهية  هلا  الواليات  أن 
امليزان لضبط األمور، واستقامة أحوال العباد والبالد، وأصحاب الواليات 
ۡهلَِها 

َ
أ إَِلٰٓ  َمَٰنِٰت 

َ
ٱۡل واْ  تَُؤدُّ ن 

َ
أ ُمرُُكۡم 

ۡ
يَأ  َ ٱللَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  داخلون 

ا يَعُِظُكم بِهِۦٓۗ إِنَّ  َ نِعِمَّ ن َتُۡكُمواْ بِٱۡلَعۡدِلۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبنۡيَ ٱلَّاِس أ

َ َكَن َسِميَعۢا بَِصرٗيا 58﴾ ]النساء: 58[. ٱللَّ
أن . ) حصل  وإذا  االنتقام،  طلب  عىل  جمبولة  البرشية  النفس  كانت  ملا 

بالغيظ ألجل قتل قريبهم، وربام  املقتول تغيل قلوهبم  قُتل إنساٌن فإن أولياء 
أرادوا أن يقتلوا مجيع أولياء املقتول ومل يرضوا بقتل القاتل، فيقتلون بقتيلهم 
من  الناس  فمن  ذلك  نقيض  وعىل  اجلاهلية،  أهل  كفعل  الناس،  من  الفئام 
يستعظمون قتل القاتل ألنه أرشف من املقتول، وكل ذلك من البغي وجمانبة 
ٱۡلقَِصاِص  ِف  ﴿َولَُكۡم  تعاىل:  قال  كام  بالعدل،  الرشيعة  فجاءت  العدل، 

ۡلَبِٰب لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن 179﴾ ]البقرة: 79)[.
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ َحَيٰوةٞ َيٰٓ

ُسۡلَطٰٗنا . ) لَِوِلِّهِۦ  َجَعۡلَنا  َفَقۡد  َمۡظلُوٗما  قُتَِل  اهلل سبحانه: ﴿َوَمن  يقول 
فلامَّ كانت   ،](( َمنُصوٗرا 33﴾ ]اإلرساء:  َكَن  إِنَُّهۥ  ٱۡلَقۡتِلۖ  ّفِ  يُۡسِف  فََل 
ا متحتِّاًم ال يسقطه  ا ألولياء املقتول، وكان قتل القاتل حقًّ والية القصاص حقًّ
أحد إال هم، انغلق بذلك باب الرش؛ فإن القاتل إذا علم أنه سُيقتل أحجم 
عن القتل، وإذا علم أولياء املقتول أن قاتل قريبهم سُيقتل، اطمأنت نفوسهم 
ومل يسترشفوا للثأر، فكان ذلك غاية العدل، وغاية الرمحة، وظهر جليًّا معنى 



والية القصاص )دراسة فقهية مقارنة(

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
355

]البقرة:  ۡلَبِٰب﴾ 
َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
أ َيٰٓ َحَيٰوةٞ  ٱۡلقَِصاِص  ِف  ﴿َولَُكۡم  تعاىل:  اهلل  قول 

.](79

القصاص حقٌّ للورثة باإلمجاع كام قال الشافعي وغريه.. 4

البالغني، . 5 العاقلون  الورثة  األوىل:  الفئة  فئات؛  ثالث  الدم  أولياء 
الثالثة:  والفئة  حكمهم،  يف  ومن  واملجانني  الصغار  الورثة  الثانية:  والفئة 

اإلمام ويل من ال وارث له.

وال يذكر العلامء ترتيب األولياء يف استحقاق استيفاء القصاص إال . 6
بالدم  القيام  الوالء، وترتيبهم يف  ٌم عىل  مقدَّ والنسب عندهم  املالكية،  علامء 

كرتتيبهم يف مرياث الوالء والصالة عىل اجلنائز، ويف النكاح.

اختلفوا يف تعيني أولياء القصاص عىل ثالثة مذاهب، القول األول: أن . 7
مجيع من يرث امليت فله حقٌّ يف القصاص؛ وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي 
الثاين: أهنا لألقرب من العصبة الذكور؛ وهو مذهب مالك،  وأمحد، القول 
ورواية عن أمحد واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية، القول الثالث: أهنا جلميع 

أهل امليت، الورثة منهم وغري الورثة؛ وهو مذهب ابن حزم.

أو . 8 الدم،  أولياء  أحد  غياب  حال  يف  القصاص  جواز  يف  واختلفوا 
القول األول: ال  الدم صغرًيا أو جمنوًنا عىل ثالثة مذاهب،  أولياء  كان أحد 
الغائب،  ويرجع  املجنون،  ويفيق  الصغري  يبلغ  حتى  بدوهنم،  احلق  يستوىف 
أيب  صاحبي  واختيار  أمحد،  مذهب  من  واملشهور  الشافعي  مذهب  وهو 
حنيفة: أيب يوسف وحممد بن احلسن، القول الثاين: أن للورثة الكبار العقالء 
التفرد باالستيفاء دون الصغري واملجنون؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك، القول 
الثالث: أن القول قول الكبري العاقل احلارض يف استيفاء القصاص وال ينتظر 
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ابن  مذهب  وهو  الغائب؛  حضور  وال  املجنون،  إفاقة  وال  الصغري،  بلوغ 
حزم.

عىل . 9 ال  أم  الدم  أولياء  أحد  عفا  إذا  القصاص  يسقط  هل  واختلفوا 
مذهبني، القول األول: يسقط القصاص إذا عفا واحد من أولياء الدم، وهو 
اختالف  عىل  ذلك،  عىل  اإلمجاع  ونُقل  األربعة،  املذاهب  يف  املعتمد  القول 
بينهم فيمن هو من أولياء الدم؛ كام سبق يف املسألة السابقة، وإذا عفا بعض 
ال  القصاص  أن  الثاين:  القول  الدية،  للبقية  وثبت  القصاص،  سقط  الورثة 
قدامة  ابن  ابن حزم، ونسبه  الدم؛ وهو مذهب  أولياء  بعفو مجيع  إال  يسقط 
لبعض أهل املدينة، وذكره املاوردي عن مالك، وقال ابن قدامة: »وقيل: هو 

رواية عن مالك«.
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قائمة املصادر واملراجع
خالد . ) املحقق:  89)هـ(،  )ت:  الشيباين،  احلسن  بن  حممد  املؤلف:  اآلثار، 

العواد، النارش: دار النوادر، الطبعة األوىل، 9)4)هـ - 008)م.
اآلحاد واملثاين، املؤلف: أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك . )

اجلوابرة،  أمحد  فيصل  باسم  د.  املحقق:  87)هـ(،  )ت:  الشيباين،  خملد  بن 
النارش: دار الراية - الرياض، الطبعة األوىل، ))4) - )99)م.

األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، املؤلف: أبو . )
)80هـ(،  احلنبيل، )ت:  البعيل  بن عباس  اللحام عيل  ابن  الدين  احلسن عالء 
بن  حممد  بن  أمحد  حققه:  عثيمني،  ابن  صالح  بن  حممد  الشيخ  تعليقات  مع 

حسن اخلليل، النارش: دار العاصمة.
إبراهيم بن . 4 أبو يوسف يعقوب بن  املؤلف:  َحنيفة وابن أيب ليىل،  اختالف أيب 

حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري، )ت: )8)هـ(، حتقيق: أبو الوفا األفغاين، 
النارش: جلنة إحياء املعارف النعامنية، اهلند.

الذهيل . 5 هبرية  بن  حممد  بن  هبرية  بن  حييى  املؤلف:  العلامء،  األئمة  اختالف 
الشيبايّن، أبو املظفر، عون الدين، )ت: 560هـ(، املحقق: السيد يوسف أمحد، 
 - ))4)هـ  األوىل،  الطبعة  بريوت،   - لبنان   - العلمية  الكتب  دار  النارش: 

)00)م.
حممد . 6 الرمحن  عبد  أبو  املؤلف:  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

)ت:  األلباين،  األشقودري  آدم،  بن  نجايت  بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  نارص 
بريوت،   - اإلسالمي  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  إرشاف:  0)4)هـ(، 

الطبعة الثانية، 405)هـ - 985)م.
املوطأ . 7 تضمنه  فيام  األقطار  وعلامء  األمصار  فقهاء  ملذاهب  االستذكار اجلامع 

من معاين الرأي واآلثار ورشح ذلك كله باإلجياز واالختصار، تأليف: أيب عمر 
يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطبي، )ت: )46هـ(، حتقيق: عبد 
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املعطي أمني قلعجي، النارش: دار قتيبة - دمشق، دار الوعي - حلب، الطبعة 
األوىل، 4)4)هـ - )99)م.

األصل، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، )ت: 89)هـ(، . 8
 - لبنان  حزم،  ابن  دار  النارش:  بوينوكالن،  حممد  الدكتور  ودراَسة:  حتقيق 

بريوت، الطبعة األوىل، ))4)هـ - ))0)م.
أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، املؤلف: حممد األمني بن حممد املختار . 9

بن عبد القادر اجلكني الشنقيطي، )ت: )9))هـ(، النارش: دار الفكر للطباعة 
و النرش و التوزيع بريوت - لبنان، عام النرش: 5)4)هـ - 995)م.

األغاين، املؤلف: أبو الفرج عىل بن احلسني بن حممد األموي األصبهاين، )ت: . 0)
56)هـ(، النارش: دار الفكر - بريوت، الطبعة الثانية، حتقيق: سمري جابر.

الشافعي . )) عثامن  بن  العباس  بن  إدريس  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  األم، 
بدون  بريوت،   - املعرفة  دار  النارش:  04)هـ(،  )ت:  املكي،  القريش  املطلبي 

طبعة، سنة النرش: 0)4)هـ -990)م.
بن . )) الرزاق  عبد  بكر  أبو  املؤلف:  الصنعاين،  للحافظ  الصحابة  آثار  يف  األمايل 

مهام بن نافع احلمريي اليامين الصنعاين، )ت: )))هـ(، املحقق: جمدي السيد 
إبراهيم، النارش: مكتبة القرآن - القاهرة.

الكبري(، . )) والرشح  املقنع  مع  )مطبوع  اخلالف  من  الراجح  معرفة  اإلنصاف يف 
تأليف: عالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن بن أمحد املرداوي، )ت: 885هـ(، 
الفتاح حممد  الرتكي، والدكتور عبد  املحسن  بن عبد  اهلل  الدكتور عبد  حتقيق: 
الطبعة  القاهرة،  واإلعالن،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  هجر  النارش:  احللو، 

األوىل، 5)4)هـ - 995)م.
إبراهيم . 4) بن  حممد  بكر  أيب  تأليف:  واالختالف،  واإلمجاع  السنن  األوسط من 

سليامن  بن  أمحد  عليه:  وعلق  راجعه  9))هـ(،  )ت:  النيسابوري،  املنذر  بن 
األوىل،  الطبعة  الفالح،  دار  النارش:  املحققني،  أيوب، حتقيق: جمموعة من  بن 

0)4)هـ - 009)م.
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)ت: . 5) الروياين،  إسامعيل  بن  الواحد  عبد  املحاسن  أبو  املؤلف:  املذهب،  بحر 
الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  السيد،  فتحي  طارق  املحقق:  )50هـ(، 

األوىل، 009)م.
بن . 6) حممد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أيب  تأليف:  املقتصد،  املجتهد وهناية  بداية 

أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد، )ت: 595هـ(، النارش: دار 
احلديث ت القاهرة، تاريخ النرش: 5)4)هـ - 004)م.

مسعود . 7) بن  بكر  أبو  الدين،  عالء  املؤلف:  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
بن أمحد الكاساين احلنفي، )ت: 587هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة 

الثانية، 406)هـ - 986)م.
البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكبري، املؤلف: ابن . 8)

الشافعي املرصي، )ت:  بن أمحد  بن عيل  أبو حفص عمر  الدين  امللقن رساج 
كامل،  بن  ويارس  سليامن  بن  اهلل  وعبد  الغيط  أبو  مصطفى  املحقق:  804هـ(، 
األوىل،  الطبعة  الرياض-السعودية،   - والتوزيع  للنرش  اهلجرة  دار  النارش: 

5)4)هـ-004)م.
بن . 9) القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  حممد  املؤلف:  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 

897هـ(،  )ت:  املالكي،  املواق  اهلل  عبد  أبو  الغرناطي،  العبدري  يوسف 
النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 6)4)هـ-994)م.

بن . 0) يزيد  بن  جرير  بن  حممد  املؤلف:  الطربي(،  )تاريخ  وامللوك  الرسل  تاريخ 
كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي، )ت: 0))هـ(، النارش: دار الرتاث 

- بريوت، الطبعة الثانية، 87))هـ.
بابن . )) املعروف  اهلل  هبة  بن  احلسن  بن  عيل  القاسم  أبو  املؤلف:  دمشق،  تاريخ 

دار  النارش:  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  املحقق:  )57هـ(،  )ت:  عساكر، 
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، عام النرش: 5)4)هـ - 995)م.
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التبرصة، املؤلف: عيل بن حممد الربعي، أبو احلسن، املعروف باللخمي، )ت: . ))
وزارة  النارش:  نجيب،  الكريم  عبد  أمحد  الدكتور  وحتقيق:  دراسة  478هـ(، 

األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة األوىل، ))4)هـ - ))0)م.
بن . )) عيل  بن  عثامن  املؤلف:  الشلبي،  وحاشية  الدقائق  كنز  احلقائق رشح  تبيني 

املطبعة  النارش:  )74هـ(،  )ت:  احلنفي،  الزيلعي  الدين  فخر  البارعي،  حمجن 
الكربى األمريية - بوالق، القاهرة، الطبعة األوىل، ))))هـ.

محدان . 4) بن  جعفر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  للقدوري،  التجريد 
الفقهية  الدراسات  مركز  املحقق:  8)4هـ(،  )ت:  القدوري،  احلسني  أبو 
واالقتصادية، أ. د حممد أمحد رساج، أ. د عيل مجعة حممد، النارش: دار السالم 

- القاهرة، الطبعة الثانية، 7)4)هـ - 006)م.
النووي، . 5) رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املؤلف:  التنبيه،  ألفاظ  حترير 

)ت: 676هـ(، املحقق: عبد الغني الدقر، النارش: دار القلم - دمشق، الطبعة 
األوىل، 408)هـ.

Q تفسري البغوي = معامل التنزيل يف تفسري القرآن.	
Q تفسري الطربي = جامع البيان.	

القريش . 6) كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  املؤلف:  العظيم،  القرآن  تفسري 
سالمة،  حممد  بن  سامي  املحقق:  774هـ(،  )ت:  الدمشقي،  ثم  البرصي 

النارش: دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 0)4)هـ - 999)م.
بن . 7) فتوح  املؤلف: حممد بن  البخاري ومسلم،  الصحيحني  تفسري غريب ما يف 

عبد اهلل بن فتوح بن محيد األزدي امليورقي احلَِميدي أبو عبد اهلل بن أيب نرص، 
النارش:  العزيز،  عبد  سعيد  حممد  زبيدة  الدكتورة:  املحقق:  488هـ(،  )ت: 

مكتبة السنة - القاهرة - مرص، الطبعة األوىل، 5)4)-995)م.
تقريب التهذيب، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر . 8)

 - الرشيد  دار  النارش:  عوامة،  حممد  املحقق:  )85هـ(،  )ت:  العسقالين، 
سوريا، الطبعة األوىل، 406) - 986)م.
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الفضل أمحد . 9) أبو  املؤلف:  الكبري،  الرافعي  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث 
دار  النارش:  )85هـ(،  )ت:  العسقالين،  حجر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  بن 

الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 9)4)هـ. 989)م.
بن . 0) أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  املؤلف:  التعليق،  أحاديث  يف  التحقيق  تنقيح 

عبد اهلادي احلنبيل، )ت: 744هـ(، حتقيق: سامي بن حممد بن جاد اهلل وعبد 
العزيز بن نارص اخلباين، دار النرش: أضواء السلف - الرياض، الطبعة األوىل، 

8)4)هـ - 007)م.
بن . )) حممد  املؤلف:  األخبار،  من  اهلل  رسول  عن  الثابت  وتفصيل  اآلثار  هتذيب 

0))هـ(،  الطربي، )ت:  أبو جعفر  اآلميل،  بن غالب  كثري  بن  يزيد  بن  جرير 
املحقق: حممود حممد شاكر، النارش: مطبعة املدين - القاهرة.

هتذيب اللغة، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور، )ت: . ))
 - العريب  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  مرعب،  عوض  حممد  املحقق:  70)هـ(، 

بريوت، الطبعة األوىل، )00)م.
التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب، املؤلف: خليل بن إسحاق . ))

املالكي املرصي، )ت: 776هـ(، املحقق: د.  الدين اجلندي  بن موسى، ضياء 
وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز  النارش:  نجيب،  الكريم  عبد  بن  أمحد 

الرتاث، الطبعة األوىل، 9)4)هـ - 008)م.
جرير . 4) بن  حممد  املؤلف:  الطربي(،  )تفسري  القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي، )ت: 0))هـ(، حتقيق: 
والنرش  للطباعة  هجر  دار  النارش:  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور 

والتوزيع واإلعالن، الطبعة األوىل، ))4)هـ - )00)م.
اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(، املؤلف: حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن . 5)

الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى، )ت: 79)هـ(، املحقق: بشار عواد معروف، 
النارش: دار الغرب اإلسالمي - بريوت، سنة النرش: 998)م.
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اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه . 6)
)صحيح البخاري(، املؤلف: حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، 
طوق  دار  النارش:  النارص،  نارص  بن  زهري  حممد  به:  اعتنى  56)هـ(،  )ت: 

النجاة )مصورة عن السلطانية(، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
اجلامع ألحكام القرآن، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح . 7)

هشام  حتقيق:  )67هـ(،  )ت:  القرطبي،  الدين  شمس  اخلزرجي  األنصاري 
مسري البخاري، النارش: دار عامل الكتب.

مجهرة اللغة، املؤلف: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، )ت: )))هـ(، . 8)
الطبعة  بريوت،   - للماليني  العلم  دار  النارش:  بعلبكي،  منري  رمزي  املحقق: 

األوىل، 987)م.
احلاوي الكبري، املؤلف: أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي . 9)

حممد  عيل  الشيخ  املحقق:  450هـ(،  )ت:  باملاوردي،  املعروف  البغدادي، 
معوض - الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 

- لبنان، الطبعة األوىل، 9)4)هـ -999)م.
الرمحن . 40 عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  العباس شهاب  أبو  املؤلف:  الذخرية، 

أعراب  وسعد  حجي  حممد  حتقيق:  684هـ(،  )ت:  بالقرايف،  الشهري  املالكي 
وحممد بو خبزة، النارش: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل: 994)م.

عبد . )4 أبو  املؤلف:  وفوائدها،  فقهها  من  ويشء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 
األشقودري  آدم،  بن  نجايت  بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  نارص  حممد  الرمحن 
الرياض،  والتوزيع،  للنرش  املعارف  مكتبة  النارش:  0)4)هـ(،  األلباين، )ت: 

الطبعة األوىل، مكتبة املعارف.
أبو . )4 املؤلف:  األمة،  يف  السيئ  وأثرها  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  سلسلة 

عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم، األشقودري 
األلباين، )ت: 0)4)هـ(، دار النرش: دار املعارف، الرياض - اململكة العربية 

السعودية، الطبعة األوىل، ))4)هـ - )99)م.
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Q سنن الرتمذي = اجلامع الكبري	
اخلراساين، . )4 عيل  بن  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو  املؤلف:  الكربى،  السنن 

شلبي،  املنعم  عبد  حسن  أحاديثه:  وخرج  حققه  )0)هـ(،  )ت:  النسائي، 
الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  له:  قدم  األرناؤوط،  شعيب  عليه:  أرشف 

النارش: مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة األوىل، ))4)هـ - )00)م.
اخلرسوجردي . 44 موسى  بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  ، املؤلف:  الكربى السنن 

القادر عطا،  عبد  املحقق: حممد  458هـ(،  البيهقي، )ت:  بكر  أبو  اخلراساين، 
 - 4)4)هـ  الثالثة،  الطبعة  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش: 

)00)م.
Q سنن النسائي = املجتبى.	

شداد . 45 بن  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  ، املؤلف  السنن
بن عمرو األزدي السجستاين، )ت: 75)هـ(، املحقق: شعيب األرناؤوط - 
0)4)هـ  األوىل،  الطبعة  العاملية،  الرسالة  دار  النارش:  بليل،  قره  كامل  حممد 

- 009)م.
السنن، املؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه . 46

د كامل  يزيد، )ت: )7)هـ(، املحقق: شعيب األرناؤوط - عادل مرشد - حممَّ
قره بليل - َعبد الّلطيف حرز اهلل، النارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة األوىل، 

0)4)هـ - 009)م.
بن . 47 مسعود  بن  مهدي  بن  أمحد  بن  عمر  بن  عيل  احلسن  أبو  املؤلف:  السنن، 

نصه  وضبط  حققه  85)هـ(،  )ت:  الدارقطني،  البغدادي  دينار  بن  النعامن 
حرز  اللطيف  عبد  شلبي،  املنعم  عبد  حسن  األرنؤوط،  شعيب  عليه:  وعلق 
األوىل،  الطبعة  لبنان،   - بريوت  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  برهوم،  أمحد  اهلل، 

4)4)هـ - 004)م.
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املؤلف: شيخ اإلسالم أمحد بن . 48 الراعي والرعية،  السياسة الرشعية يف إصالح 
8)7هـ(، حتقيق: عيل بن حممد  عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية ))66 - 

العمران، النارش: دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع.
الرشح الصغري، املؤلف: أمحد بن أمحد بن أيب حامد العدوي األزهري، )ت: . 49

)0))(، صححه: جلنة برئاسة الشيخ أمحد سعد عيل، النارش: مكتبة مصطفى 
البايب احللبي، عام النرش: )7))هـ - )95)م.

بن . 50 عيّل  الدين  عالء  بن  حممد  الدين  صدر  املؤلف:  الطحاوية،  العقيدة  رشح 
)79هـ(،  )ت:  الدمشقي،  الصاحلي  األذرعي  احلنفي،  العز  أيب  ابن  حممد 
مؤسسة  النارش:  الرتكي،  املحسن  بن  اهلل  عبد   - األرناؤوط  شعيب  حتقيق: 

الرسالة - بريوت، الطبعة العارشة، 7)4)هـ - 997)م.
رشح الوجيز )الرشح الكبري(، املؤلف: عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم، . )5

 - عوض  حممد  عيل  املحقق:  ))6هـ(،  )ت:  القزويني،  الرافعي  القاسم  أبو 
عادل أمحد عبد املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة 

األوىل، 7)4)هـ - 997)م.
رشح خمترص اخلرقي، املؤلف: شمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي . )5

احلنبيل، )ت: )77هـ(، حتقيق: الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين، النارش: 
دار العبيكان، الطبعة األوىل، ))4)هـ - )99)م.

رشح خمترص الطحاوي، املؤلف: أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي، . )5
)ت: 70)هـ(، املحقق: د. عصمت اهلل عنايت اهلل حممد - أ. د. سائد بكداش 
للطباعة  الكتاب  أعد  فالتة،  حسن  حممد  زينب  د   - خان  اهلل  عبيد  حممد  د   -
وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش، النارش: دار البشائر اإلسالمية - ودار 

الرساج، الطبعة األوىل، ))4)هـ - 0)0)م.
البغدادي، . 54 يُّ  اآلُجرِّ اهلل  عبد  بن  احلسني  بن  حممد  بكر  أبو  املؤلف:  الرشيعة، 

)ت: 60)هـ(، املحقق: الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليامن الدميجي، النارش: 
دار الوطن - الرياض - السعودية، الطبعة الثانية، 0)4)هـ - 999)م.
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محاد . 55 بن  إسامعيل  نرص  أبو  املؤلف:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
النارش:  عطار،  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  )9)هـ(،  )ت:  الفارايب،  اجلوهري 

دار العلم للماليني - بريوت، الطبعة الرابعة، 407)هـ- 987)م.
Q صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح.	
Q صحيح مسلم = املسند الصحيح.	

0))هـ(، . 56 )ت:  الزهري،  منيع  بن  سعد  بن  حممد  املؤلف:  الكبري،  الطبقات 
األوىل،  الطبعة  القاهرة،   - اخلانجي  مكتبة  النارش:  عمر،  حممد  عيل  املحقق: 

)00)م.
الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن . 57

أيوب ابن قيم اجلوزية ))69 - )75(، املحقق: نايف بن أمحد احلمد، النارش: 
دار عامل الفوائد - مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 8)4)هـ.

نجم . 58 حفص،  أبو  إسامعيل،  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عمر  املؤلف:  الطلبة،  طلبة 
ببغداد،  املثنى  مكتبة  العامرة،  املطبعة  النارش:  7)5هـ(،  )ت:  النسفي،  الدين 

تاريخ النرش: ))))هـ.
البغدادي، )ت: . 59 اهلروي  بن سالم  القاسم  عبيد  أبو  املؤلف:  احلديث،  غريب 

العلوم،  دار  بكلية  م  أستاذ  رشف،  حممد  حسني  الدكتور  املحقق:  4))هـ(، 
العربية،  اللغة  ملجمع  العام  األمني  هارون،  السالم  عبد  األستاذ  مراجعة: 
النارش: اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، القاهرة، الطبعة األوىل، 404)هـ 

- 984)م.
الرمحن . 60 عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  املؤلف:  الفروق، 

املالكي الشهري بالقرايف، )ت: 684هـ(، النارش: عامل الكتب.
بن . )6 هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  الصحابة،  فضائل 

النارش:  عباس،  حممد  اهلل  ويص  د.  املحقق:  )4)هـ(،  )ت:  الشيباين،  أسد 
مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة األوىل، )40) - )98)م.
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قواطع األدلة يف األصول، املؤلف: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار . )6
489هـ(،  )ت:  الشافعي،  ثم  احلنفي  التميمي  السمعاين  املروزي  أمحد  ابن 
الكتب  دار  النارش:  الشافعي،  إسامعيل  حسن  حممد  حسن  حممد  املحقق: 

العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 8)4)هـ - 999)م.
الكايف يف فقه أهل املدينة، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد . )6

الرب بن عاصم النمري القرطبي، )ت: )46هـ(، املحقق: حممد حممد أحيد ولد 
العربية  اململكة  الرياض،  احلديثة،  الرياض  مكتبة  النارش:  املوريتاين،  ماديك 

السعودية، الطبعة الثانية، 400)هـ.
الدين . 64 نارص  حممد  بقلم:  السنة  ختريج  يف  اجلنة  ظالل  )ومعه  السنة  كتاب 

الضحاك  بن  عمرو  بن  أمحد  وهو  عاصم  أيب  بن  بكر  أبو  املؤلف:  األلباين(، 
الطبعة األوىل،  املكتب اإلسالمي،  النارش:  87)هـ(،  الشيباين، )ت:  بن خملد 

400)هـ - 980)م.
احلنبيل، . 65 البهويت  يونس  بن  منصور  املؤلف:  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف 

)ت: )05)هـ(، حتقيق: جلنة متخصصة يف وزارة العدل، الطبعة األوىل، سنة 
))4)هـ، 000)م.

ابن . 66 الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب،  لسان 
بريوت،   - صادر  دار  النارش:  ))7هـ(،  )ت:  اإلفريقي،  األنصاري  منظور 

الطبعة الثالثة، 4)4)هـ.
املبسوط، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، )ت: . 67

)48هـ(، النارش: دار املعرفة - بريوت، بدون طبعة، تاريخ النرش: 4)4)هـ 
- )99)م.

املجتبى )سنن النسائي الصغرى(، املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن . 68
عيل اخلراساين، النسائي، )ت: )0)هـ(، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، النارش: 

مكتب املطبوعات اإلسالمية - حلب، الطبعة الثانية، 406) - 986)م.
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جممع الزوائد ومنبع الفوائد، املؤلف: أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن . 69
سليامن اهليثمي، )ت: 807هـ(، املحقق: حسام الدين القديس، النارش: مكتبة 

القديس، القاهرة، عام النرش: 4)4)هـ، 994)م.
الفتاوى، فتاوى: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية . 70 جمموع 

النارش:  قاسم،  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  املحقق:  8)7هـ(،  )ت:  احلراين، 
العربية  اململكة  النبوية،  املدينة  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع 

السعودية، عام النرش: 6)4)هـ - 995)م.
األندليس . )7 حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أبو  املؤلف:  باآلثار،  املحىل 

القرطبي الظاهري، )ت: 456هـ(، النارش: دار الفكر - بريوت.
خمترص املزين )مطبوع مع كتاب األم للشافعي(، املؤلف: إسامعيل بن حييى بن . )7

بريوت،   - املعرفة  دار  النارش:  64)هـ(،  )ت:  املزين،  إبراهيم  أبو  إسامعيل، 
سنة النرش: 0)4)هـ -990)م.

)ت: . )7 بـ)سحنون(،  امللقب  التنوخي  سعيد  بن  السالم  عبد  املؤلف:  املدونة، 
40)هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ - 994)م.

مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، املؤلف: إسحاق بن منصور . 74
النارش:  )5)هـ(،  بالكوسج، )ت:  املعروف  املروزي،  يعقوب  أبو  بن هبرام، 
العربية  اململكة  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  العلمي،  البحث  عامدة 

السعودية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ - )00)م.
بن . 75 اهلل  عبد  بن  حممد  احلاكم  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  الصحيحني،  عىل  املستدرك 

القادر  عبد  مصطفى  حتقيق:  405هـ(،  )ت:  النيسابوري،  محدويه  بن  حممد 
عطا، النارش: دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة األوىل، ))4) - 990)م.

76 .  اهلل  رسول  إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند 
)صحيح مسلم(، املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، 
الرتاث  إحياء  دار  النارش:  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  املحقق:  )6)هـ(،  )ت: 

العريب - بريوت.
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املسند، املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، . 77
)ت: )4)هـ(، املحقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إرشاف: 
األوىل،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د 

))4)هـ - )00)م.
بن هالل . 78 بن عيسى  بن حييى  املُثنى  بن  بن عيل  أمحد  يعىل  أبو  املؤلف:  املسند، 

دار  النارش:  أسد،  سليم  حسني  املحقق:  07)هـ(،  )ت:  املوصيل،  التميمي 
املأمون للرتاث - دمشق، الطبعة األوىل، 404) - 984)م.

بن . 79 املؤلف: عياض بن موسى بن عياض  اآلثار،  األنوار عىل صحاح  مشارق 
املكتبة  النرش:  دار  544هـ(،  )ت:  الفضل،  أبو  السبتي،  اليحصبي  عمرون 

العتيقة ودار الرتاث.
املصنف، املؤلف: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن . 80

مكتبة  النارش:  احلوت،  يوسف  كامل  املحقق:  5))هـ(،  )ت:  العبيس،  بن 
الرشد - الرياض، الطبعة األوىل، 409)هـ.

اليامين . )8 احلمريي  نافع  بن  مهام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  املؤلف:  املصنف، 
الصنعاين، )ت: )))هـ(، املحقق: حبيب الرمحن األعظمي، النارش: املجلس 

العلمي- اهلند، واملكتب اإلسالمي - بريوت، الطبعة الثانية، )40).
املطلع عىل أبواب املقنع، املؤلف: حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيل، أبو . )8

النارش:  اإلدلبي،  بشري  حممد  حتقيق:  709هـ(،  )ت:  الدين،  شمس  اهلل،  عبد 
املكتب اإلسالمي - بريوت، )40)م - )98)م.

معامل التنزيل يف تفسري القرآن، )تفسري البغوي(، املؤلف: حميي السنة، أبو حممد . )8
أحاديثه  وخرج  حققه  املحقق:  0)5هـ(،  )ت:  البغوي،  مسعود  بن  احلسني 
النارش:  احلرش،  مسلم  سليامن   - ضمريية  مجعة  عثامن   - النمر  اهلل  عبد  حممد 

دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الرابعة، 7)4)هـ - 997)م.
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الشامي، . 84 اللخمي  املؤلف: سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري  الكبري،  املعجم 
السلفي،  املجيد  بن عبد  املحقق: محدي  60)هـ(،  الطرباين، )ت:  القاسم  أبو 

دار النرش: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
الرازي، . 85 القزويني  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  املؤلف:  اللغة،  مقاييس  معجم 

دار  النارش:  هارون،  حممد  السالم  عبد  املحقق:  95)هـ(،  )ت:  احلسني،  أبو 
الفكر، عام النرش: 99))هـ - 979)م.

معرفة السنن واآلثار، املؤلف: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرسوجردي . 86
أمني  املعطي  عبد  املحقق:  458هـ(،  )ت:  البيهقي،  بكر  أبو  اخلراساين، 
دار  باكستان(،   - )كراتيش  اإلسالمية  الدراسات  النارشون: جامعة  قلعجي، 
الوفاء )املنصورة  دار  الوعي )حلب - دمشق(،  دار  قتيبة )دمشق -بريوت(، 

- القاهرة(، الطبعة األوىل، ))4)هـ - )99)م.
املعونة عىل مذهب عامل املدينة املؤلف: أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص . 87

النارش:  احلّق،  املحقق: محيش عبد  املالكي، )ت: ))4هـ(،  البغدادي  الثعلبي 
املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز - مكة املكرمة.

ابن عىل، . 88 أبى املكارم  السيد  املغرب يف ترتيب املعرب، املؤلف: نارص بن عبد 
حممود  حتقيق:  0)6هـ(،  )ت:  ِزّى،  امُلَطرِّ اخلوارزمي  الدين  برهان  الفتح،  أبو 
الطبعة  زيد - حلب،  بن  أسامة  مكتبة  النارش:  احلميد خمتار،  عبد  و  فاخوري 

األوىل، 979)م.
قدامة . 89 بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  املؤلف:  املغني، 

)ت:  املقديس،  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس  اجلامعييل 
0)6هـ(، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي وعبد الفتاح حممد 

احللو، النارش: دار عامل الكتب، الطبعة الثالثة: 7)4)هـ.
املقدمات املمهدات، املؤلف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، )ت: . 90

0)5هـ(، حتقيق: الدكتور حممد حجي، النارش: دار الغرب اإلسالمي، بريوت 
- لبنان، الطبعة األوىل، 408)هـ - 988)م.
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املقنع )املطبوع مع اإلنصاف والرشح الكبري(، املؤلف: أبو حممد موفق الدين . )9
احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس  اجلامعييل  قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد 
بن عبد  اهلل  الدكتور عبد  املقديس، )ت: 0)6هـ(، حتقيق:  بابن قدامة  الشهري 
للطباعة  هجر  النارش:  احللو،  حممد  الفتاح  عبد  الدكتور   - الرتكي  املحسن 
والنرش والتوزيع واإلعالن، القاهرة - مجهورية مرص العربية، الطبعة األوىل، 

5)4)هـ - 995)م.

مناقب الشافعي، املؤلف: أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي )84) - 458هـ(، . )9
املحقق: السيد أمحد صقر، النارش: مكتبة دار الرتاث - القاهرة، الطبعة األوىل، 

90))هـ - 970)م.

أيوب . )9 بن  سعد  بن  خلف  بن  سليامن  الوليد  أبو  املؤلف:  املوطأ،  رشح  املنتقى 
بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندليس، )ت: 474هـ(، النارش: مطبعة 

السعادة - بجوار حمافظة مرص، الطبعة األوىل، ))))هـ.

أبو . 94 الدين  تقي  املؤلف:  القدرية،  الشيعة  كالم  نقض  يف  النبوية  السنة  منهاج 
العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي، 
)ت: 8)7هـ(، املحقق: حممد رشاد سامل، النارش: جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية، الطبعة األوىل، 406)هـ - 986)م.

املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف . 95
الشريازي، )ت: 476هـ(، النارش: دار الكتب العلمية.

املوطأ )رواية حييى بن حييى الليثي(، املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر . 96
الغرب  الدكتور بشار معروف، دار  املدين، )ت: 79)هـ(، حتقيق:  األصبحي 

اإلسالمي - بريوت.
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نصب الراية ألحاديث اهلداية، املؤلف: مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف . 97
الَبنُوري،  يوسف  حممد  للكتاب:  قدم  )76هـ(،  )ت:  الزيلعي،  حممد  بن 
احلج،  كتاب  إىل  الفنجاين،  الديوبندي  العزيز  عبد  احلاشية:  ووضع  صححه 
النارش: مؤسسة  املحقق: حممد عوامة،  الكاملفوري،  ثم أكملها حممد يوسف 
الريان للطباعة والنرش - بريوت -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية- جدة 

- السعودية، الطبعة األوىل، 8)4)هـ -997)م.

املبارك . 98 السعادات  أبو  الدين  جمد  املؤلف:  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية 
بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري، )ت: 
606هـ(، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي - حممود حممد الطناحي، النارش: املكتبة 

العلمية - بريوت، 99))هـ - 979)م.

النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات، املؤلف: أبو حممد . 99
عبد اهلل بن )أيب زيد( عبد الرمحن النفزي، القريواين، املالكي، )ت: 86)هـ(، 

النارش: دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 999)م.
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المقاصد الجزئية لحد القذف
وأثرها في االستدالل الفقهي

د. عبد اهلل بن عبد العزيز الغماس
األستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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املقدمة
حممًدا  نبيه  أرسل  هو،  إال  إله  ال  احلي  هو  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
 باهلدى ودين احلق، وجعل له رشعة قويمة، تشهد له بالرسالة، 

وملرسله باأللوهية، صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم تسلياًم، أما بعد:

وأعظم  الفقه،  أنواع  أجل  من  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  احلدود  فقه  فإن 
التي  العظام،  املقاصد  به  املحكمة، وحرست  النصوص  فقد ضبطته  أبوابه، 
دواعي  عن  متجافًيا  الكامل،  جهة  عىل  مستقياًم  اإلنسانية  احلياة  ميزان  حتفظ 
االختالل، ومهاوي الضالل، ومن مجلة احلدود الرشعية، حد القذف الذي 
رشع صيانة لألعراض، وحفظا لألنساب من الطعن املفيض للشكيك، وقد 
الفقهاء، تأصيال ملسائله، وضبطا لفروعه، وقد لفت  بعناية  حظي هذا احلد 
يف  املقاصدي  النظر  أثر  ظهور  فروعه،  وأتتبع  مسائلة،  أدرس  وأنا  انتباهي 
بناء احلكم الفقهي لكثري من تلك الفروع، ورأيت تلك األحكام التفصيلية 
جديرة  املقاصد  تلك  وأن  جزئية،  أو  كلية  مقاصدية؛  قواعد  عن  ناشئة 
تقرير  ويف  الفقهية،  الفروع  أحكام  ضبط  يف  أثرها  وببيان  والتقرير،  باجلمع 
احلكم التفصييل لكثري من مسائل القذف، سواء أكان بإثبات احلد أو درئه، 
)املقاصد  وهو  البحث،  هذا  عنوان  كان  هنا  ومن  التعزير.  إىل  والعدول 

اجلزئية حلد القذف، وأثرها يف االستدالل الفقهي(.

أمهية البحث:

تظهر أمهية هذه الدراسة بتأمل ما ييل:

الرشعية . ) احلدود  من  القذف  حد  ألن  وذلك  ذاتية،  أمهية  للموضوع 
الثابتة، رُشع صيانة لألعراض، زجًرا عن االعتداء عليها، والبحث يف تقرير 
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مقاصده، وربطها بمسائله، يسهم بإذن اهلل يف ضبط فقه هذا احلد، مدارسة، 
واجتهاًدا، واستنباًطا، وقضاء.

والفقه . ) واجلزئية،  الكلية  املقاصد  تقرير  بني  بالربط  العناية  رضورة 
الفقه  النظرين يف  الدمج بني هذين  الدراسة تسهم يف حماولة  العميل، وهذه 
عن  غفاًل  يكونوا  مل  الفقهية  استدالالهتم  يف  الفقهاء  أن  ذلك  اإلسالمي، 
مقاصد الترشيع، بل كانوا يف غاية االستحضار هلا يف بناء احلكم واالستدالل 

له، وهو حمل عناية أيًضا عند الرتجيح يف مسائل االختالف.

ثمة أمهية للموضوع يف زمنه، ذلك أن مسائل القذف والسب والشتم، . )
اإللكرتوين،  والتواصل  اإلعالم،  وسائل  تطور  مع  كثرية  صوًرا  اختذت 
املتكلم،  يعني  ال  فيام  الكالم  فكثر  الفضاء،  ذلك  يف  سيئة  عادات  وشاعت 
بأشكال  األعراض  يف  االستطالة  وظهرت  اآلخرين،  شؤون  يف  والتدخل 
وبيان  القذف،  حلد  اجلزئية  الرشيعة  مقاصد  لضبط  فكان  متنوعة،  وفنون 
أثرها يف االستدالل وبناء األحكام، أمهية خاصة، للفقهاء واملفتني والقضاة.

أسباب اختيار املوضوع:

يمكن إمجال أسباب اختيار املوضوع يف النقاط التالية:

قناعة الباحث بأمهية املوضوع يف ذاته ووقته.. )

يف هذا النوع من الدراسات إظهار لعظمة الفقه اجلنائي اإلسالمي، . )
من  ملزيد  قائمة  احلاجة  أن  للباحث  ظهر  وقد  احلدود،  يف  وخصوًصا 
خصوًصا،  احلدود  وفقه  عموًما  اجلنائي  الفقه  ملقاصد  املجلية  الدراسات 
أذى  كفِّ  يف  وكاٍف  الفقه،  هذا  عن  السوء  قالة  ذبِّ  يف  كاٍف  وحده  وذلك 

املتطاولني وفضح املغالطني.
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وتطوير . ) اإلسالمي،  اجلنائي  الفقه  خدمة  يف  اإلسهام  يف  الرغبة 
الدراسات الفقهية املقاصدية ألبوابه ومسائله.

مشكلة البحث، وتساؤالته:

ما  وهو:  فيه،  الرئيس  التساؤل  عىل  اإلجابة  يف  البحث  مشكلة  تكمن 
مقاصد حد القذف اجلزئية، وما أثرها يف االستدالل الفقهي؟

وأما تساؤالت البحث التفصيلية فهي:

ـ ما املراد بمقاصد القذف اجلزئية؟

ـ ما املراد بأثر املقاصد اجلزئية يف االستدالل الفقهي؟

ـ ما املقاصد الكلية حلد القذف، وما عالقتها باملقاصد اجلزئية؟

ـ ما املقاصد اجلزئية حلد القذف؟

فروع  يف  الفقهي  االستدالل  يف  القذف  حلد  اجلزئية  املقاصد  أثر  ما  ـ 
ومسائل باب القذف؟

أهداف البحث:

هيدف البحث إىل:

مسائله . ) الفقهاء  عليها  بنى  التي  اجلزئية،  القذف  حد  مقاصد  تقرير 
وأحكامه.

ملسائله . ) الفقهي  االستدالل  يف  القذف  حلد  اجلزئية  املقاصد  أثر  بيان 
وأحكامه.
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إبراز األثر العميل لفقه املقاصد، وإيضاح طريقة الفقهاء يف االستدالل . )
باملقصد اجلزئي، وبناء احلكم الفقهي عليه.

اجلزيئة . 4 باملقاصد  للعناية  األربعة  املذاهب  من  الفقهاء  سبق  بيان 
تقريًرا واستدالاًل، وأن الفقهاء هم رواد فقه املقاصد يف أحكم صوره وأتقن 

جتلياته.

السابقة: الدراسات 

مسائل حد القذف مبثوثة يف كتب الفقهاء يف بايب القذف واللعان، ويف 
الفقهاء يف تلك املسائل يرشون إىل علل وحكم ومقاصد  معرض استدالل 
حلد القذف، ويبنون عليها كثرًيا من األحكام الفقهية بإثبات احلد أو درئه، 
الكلية، عند  القذف  الفقه، يشريون لبعض مقاصد حد  كام أن علامء أصول 
املصالح  دليل  ويف  القياس،  دليل  يف  الرشعي  واملناسب  العلة  عن  حديثهم 
اجلزئية  باملقاصد  عنيت  حديثة  دراسة  عليه،  اطلعت  فيام  أجد  ومل  املرسلة، 
األحكام  وبناء  الفقهي  االستدالل  يف  املقاصد  هذا  أثر  وبيان  القذف،  حلد 

الفقهية ملسائل حد القذف.

البحث: منهج 

باستقراء  وذلك  االستنباطي،  التحلييل  االستقرائي  املنهج  البحث  يتبع 
الغالب  يف  وهي  اجلزئية،  القذف  حد  مقاصد  تقرير  يف  الفقهاء  نصوص 
نصوًصا  أكانت  سواء  الفقهي،  والنقاش  االستدالل  معرض  يف  مبثوثة 
رصحية يف تقرير املقصد، أم نصوًصا تشري إليه وتدل عليه داللة واضحة، ثم 
تتبع أثر هذا املقصد يف االستدالل الفقهي وبناء احلكم، وذلك بذكر مسائل 
وحكمها،  صورهتا  ببيان  املسألة  بدراسة  فأقوم  األثر،  هذا  توضح  فقهية 
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إىل  وأشري  باملقصد،  االستدالل  أبني  ثم  وجد،  إن  الفقهي  للخالف  وأشري 
من  يل،  يظهر  فيام  له  إعاماًل  وأقواها  املقصد،  بداللة  الفقهية  األقوال  أحظى 

غري استقصاء جلميع املسائل التي استدل عليها هبذا املقصد.

أما اجلانب اإلجرائي فيمكن إمجاله فيام ييل:

بنصوصهم،  وأصوله،  الفقه  علامء  كالم  من  اجلزئي  املقصد  تقرير  ـ 
وحماولة صياغة املقصد يف حال تباين عباراهتم.

ـ ذكر أهم املسائل فيام يظهر يل مما يبدو فيها أثر استدالل الفقهاء باملقصد 
اجلزئي.

املذاهب  من  الفقهاء  اختالف  حكهام  وبيان  الفقهية  املسائل  تصوير  ـ 
األربعة.

بيان  إىل  وإنام قصدت  املذكورة،  املسائل  الفقهاء يف  أدلة  أتتبع مجيع  مل  ـ 
الفقهي،  احلكم  بناء  يف  له  إعامهلم  وكيفية  الدارسة،  حمل  باملقصد  دليلهم 

وغالًبا ما أرجح ما ظهر يل من أحظى األقوال بداللة املقصد.

إىل  استناًدا  أصحاهبا  إىل  ونسبتها  واآلراء،  والنقول  األقوال  توثيق  ـ 
املصادر األصلية.

املؤلف  اسم  معه  وأحياًنا  الكتاب،  اسم  أذكر  واإلحالة  التوثيق  عند  ـ 
طلًبا  املراجع،  قائمة  إىل  املصدر  عن  املعلومات  بقية  مرجًئا  اللبس،  إلزالة 

لالختصار.

ـ عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها.



المقاصد الجزئية لحد القذف

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
379

النقول أشري إىل  ـ مل أترجم لألعالم، طلًبا لالختصار، ولكن عن إيراد 
سنة وفاة القائل، لتصور السياق الزمني الذي قيل فيه ذلك النقل.

البحث: تقسيامت 

يتقسم البحث إىل متهيد ومخسة مباحث وخامتة.

التمهيد: وفيه مطلبان:

ـ املطلب األول: التعريف بمفردات العنوان.

االستدالل  يف  وأثرها  القذف،  حلد  الكلية  املقاصد  الثاين:  املطلب  ـ 
الفقهي.

االستدالل  يف  وأثره  املقذوف،  عن  العار  دفع  مقصد  األول:  املبحث 
الفقهي.

املبحث الثاين: مقصد دفع العار عن أقارب املقذوف، وأثره يف االستدالل 
الفقهي.

االستدالل  يف  وأثره  القاذف،  كذب  إظهار  مقصد  الثالث:  املبحث 
الفقهي.

االستدالل  يف  وأثره  املقذوف،  عن  األذى  دفع  مقصد  الرابع:  املبحث 
الفقهي.

االستدالل  يف  وأثره  املقذوف،  صدر  شفاء  مقصد  اخلامس:  املبحث 
الفقهي.

اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث.
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التمهيد
وفيه مطلبان:

املطلب األول: التعريف بمفردات العنوان.

أواًل: تعريف حد القذف:

احلد يف اللغة واالصطالح:. 1

احلدُّ يف اللغة: له معاٍن كثرية، ولكن مرجعها إىل معنني: أحدمها: الفصل 
والثاين:  ه))).  فمنتهى كل يشء حدُّ باآلخر،  لئال خيتلط أحدمها  الشيئني  بني 
ا، إذا منعه وحبسه، وفالن  ه حدًَّ الدفع واملنع، ومنه حدَّ الرجل عن األمر حيدُّ
التي ُجعلت ملن ركب  العقوبات  إذا كان ممنوًعا، ومنه احلدود وهي  حمدود 
دُّ أي متنع من إتيان ما ُجعلت عقوبة  ما هنى اهلل عنه، سميت حدوًدا ألهنا حَتُ

له))).

وأما يف اصطالح الفقهاء: فقد عرف الفقهاء احلد بعبارات متقاربة، من 
أشهرها ما ييل:

أنه: »اسم لعقوبة مقدرة  * تعريف احلنفية: من تعريفات احلنفية للحد 
ا هلل«)4). ا هلل تعاىل«)))، ويعرب بعضهم بقوله: »هو العقوبة املقدرة حقًّ جتب حقًّ

انظر: الصحاح ))/)46(، لسان العرب ))/40)(، القاموس املحيط )ص 67)).  (((
العروس  تاج   ،)(4(/(( منظور  البن  العرب  لسان   ،)(/(( اللغة  مقاييس  انظر:   (((

.(8/8(
املبسوط للرسخيس )6/9)(، تبيني احلقائق )5/)).  (((

اهلداية رشح البداية ))/9))).  (4(
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ُوضع  »ما  أنه:  احلد  تعريف  يف  املالكية  عبارات  من  املالكية:  تعريف   *
ملنع اجلاين من عودة ملثل فعله وزجر غريه«))).

قوهلم:  احلد  تعريف  يف  الشافعية  عبارات  من  الشافعية:  تعريف   *
»عقوبات زجر اهلل هبا العباد عن ارتكاب ما حظر«))).

* تعريف احلنابلة: من عبارات احلنابلة احلد أنه: »عقوبة متنع من الوقوع 
يف مثله«))).

ويمكن أن يرد عىل تعريفات املالكية والشافعية واحلنابلة أهنا غري مانعة، 
وليست  مثلها،  يف  الوقوع  من  ومتنع  زاجرة،  عقوبات  والقصاص  فالتعزيز 

من احلدود، واألصل يف التعريف أن يكون مانًعا.

وعليه فتعريف احلنفية أجود يف الداللة عىل حقيقة احلدود، ويمكن أن 
الفقهاء، فيقال  النظر املقاصدي الذي ورد يف تعريف بقية  يضاف للتعريف 
ا هلل تعاىل، متنع من الوقوع يف  يف تعريف احلدود: »عقوبات مقدرة جتب حقًّ

مثلها«.

القذف يف اللغة واالصطالح:. 2

ء«)4)، وأصل  ْهِم واحلَىَص والكالِم وكلِّ يَشْ ْمي بِالسَّ القذف يف اللغة: »الرَّ
املادة )قذف( من باب رضب، يقال: قذف احلجارة، رماها، وقذف املحصنة 

بالزنا)5). رماها 
الفواكه الدواين ))/78)).  (((
احلاوي الكبري )))/84)).  (((

اإلنصاف )0)/50)).  (((
هتذيب اللغة )75/9).  (4(

انظر: الصحاح )4/4)4)(، القاموس املحيط )ص )84).  (5(
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تعريف  يف  الفقهاء  عبارات  تنوعت  فقد  االصطالح:  يف  القذف  وأما 
وكذلك  للحد،  املوجب  القذف  حقيقة  يف  الختالفهم  وذلك  القذف، 

الختالفهم يف بعض ألفاظ القذف، فمن تعريفاهتم:

* تعريف احلنفية: من تعريفات احلنفية للقذف قوهلم: »رمي خمصوص 
التعريف  هذا  اختاروا  احلنفية  أن  هنا  فنلحظ  رصحًيا«))).  بالزنا  الرمي  وهو 
حقيقة  عن  والتعريض،  الكناية  بألفاظ  والرمي  باللواط،  الرمي  إلخراج 
الرصيح  باللفظ  الرمي  عىل  القذف  حقيقة  وقرص  للحد،  املوجب  القذف 

بالزنا))).

آدمي  »ونسبة  قوهلم:  للقذف  املالكية  تعريفات  من  املالكية:  تعريف   *
قطع  أو  لزنا،  الوطء  تطيق  صغرية  أو  بالًغا  مسلاًم  عفيًفا  ا  حرًّ غريه  مكلف 

نسب مسلم«))).

قطع  ليشمل  للحد  املوجب  القذف  حقيقة  وسعوا  املالكية،  أن  ونلحظ 
النسب، وقذف الصغرية املطيقة للوطء، ومل يقيدوا أن يكون القذف رصحًيا، 

لدخول الرمي باللواط، وبألفاظ الكناية والتعريض يف القذف)4).

الرائق  البحر   )9(/4( املختار  تعليل  يف  االختيار  وانظر:   .)(99/(( احلقائق  تبيني   (((
)5/))(، الدر املختار )4/)4).

فتح   ،)44  ،4(/7( الصنائع  بدائع   ،)((9 للرسخيس)9/)0)،  املبسوط  انظر:   (((
القدير )7/5))).

خمترص ابن عرفة )0)/)))(، رشح حدود ابن عرفة )ص 497).  (((
الفقهية )ص 4))(، خمترص خليل  القوانني  الثمينة ))/)5))(،  انظر: عقد اجلواهر   (4(

)ص )4)(، رشح اخلريش عىل خمترص خليل )86/8).
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* تعريف الشافعية: من تعريفات الشافعية للقذف قوهلم: »الرمي بالزنا 
يف معرض التعيري«)))

القذف  يكون  أن  وهو  التعريف،  يف  قيًدا  أضافوا  الشافعية  أن  ونلحظ 
يف معرض التعيري، أي يف مقام التوبيخ، وذلك إلخراج الشهود يف الزنا إذا 

كملوا عن حقيقة القذف))).

* تعريف احلنابلة: من تعريفات احلنابلة قوهلم: »الرمي بزنا أو لواط أو 
شهادة به عليه ومل تكمل البينة«))).

الرمي  للحد  املوجب  القذف  حقيقة  يف  أدخلوا  احلنابلة،  أن  ونلحظ 
بالزنا، والرمي باللواط، وكذلك شهود الزنا إذا مل يكمل عددهم)4).

املراد بحد القذف:. 3

يف  يقال  أن  فيمكن  مركًبا،  لفًظا  باعتباره  القذف  حد  تعريف  أردنا  إذا 
ذلك: هو العقوبة املقدرة رشًعا الواجبة بالرمي بالزنا أو اللواط.

ثانًيا: التعريف باملقاصد اجلزيئة:

املقاصد يف اللغة واالصطالح:. 1

املحتاج  هناية   ،)5(6/(( للرشبيني  اإلقناع   ،)((5/4( املطالب  أسنى  انظر:   (((
.(4(5/7(

الطالبني  إعانة   ،)46(/5( املحتاج  مغني   ،)(07/(0( الطالبني  روضة  انظر:   (((
.((69/4(

املخدرات  وكشف   ،)((9/5( اإلرادات  منتهى  يف  وبمثله   ،)(59/4( اإلقناع   (((
.(754/((

انظر: املراجع السابقة.  (4(
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املقاصد لغة: مجع مقَصد، مشتق من القصد، وهو مصدر قصد، يقصد، 
واالعتامد،  الطريق،  استقامة  منها  معان،  عدة  عىل  اللغة  يف  ويطلق  قصًدا، 
إليه)))،  وقصد  له،  وقصد  قصده،  يقال  اليشء،  وإتيان  والعدل،   ، واألَمُّ
الكرس  بعضهم  وسوغ  قصد  الفعل  من  ميمي  مصدر  الصاد  بفتح  فاملقَصد 

أيًضا، واملقِصد موضع القصد))).

الفقه، وال  املتقدمون من علامء أصول  ُيعَن  مل  واملقاصد يف االصطالح: 
الفقهاء بوضع تعريف جامع للمقاصد، ولكن املعنى قد يتضح من عباراهتم 
ذلك  يف  وهلم  الرشيعة  مقاصد  بتعريف  املتأخرون  ُعني  وقد  وسياقاهتم، 

عبارات متقاربة منها:

* تعريف الطاهر بن عاشور )ت: )9))هـ(: »املباين واحِلَكم امللحوظة 
مالحظتها  ختتص  ال  بحيث  معظمها؛  أو  الترشيع  أحوال  مجيع  يف  للشارع 

بالكون يف نوع خاص من أحكام الرشيعة«))).

* وعرف عالل الفايس )ت: 94))هـ( مقاصد الرشيعة بنوعيها الكلية 
واجلزئية بأهنا: »الغاية منها واألرسار التي وضعها الشارع عند كل حكم من 

أحكامها«)4).

 ،)(5(/(( العرب  لسان   ،)80/(( البالغة  أساس   ،)5(4/(( الصحاح  انظر:   (((
املحيط)ص0))). القاموس 

انظر: املعجم الوسيط ))/8)7(، معجم الصواب اللغوي ))/))7).  (((
مقاصد الرشيعة )ص )5)).  (((

مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها )ص 7).  (4(
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* وعرفها د. عبد العزيز الربيعة )ت: )44)هـ(: »ما راعاه الشارع يف 
الترشيع عموًما وخصوًصا من مصالح العباد، ومما ُيفيض إليها مما جيلب هلم 

نفًعا، أو يدفع عنهم رضًرا«))).

املقاصد اجلزئية:. 2

املقاصد اجلزئية هي قسيم املقاصد العامة أو الكلية، ويف هذا املعنى يقول 
َعىَل  َتْشَتِمُل  يَعِة  ِ الرشَّ َأْحَكاَم  إِنَّ  َنُقوُل:  »َوَكَذلَِك  790هـ(:  )ت:  الشاطبي 
يٍَّة يِف اجْلُْمَلِة، َوَعىَل َمْصَلَحٍة ُجْزِئيٍَّة يِف ُكلِّ َمْسَأَلٍة َعىَل اخْلُُصوِص،  َمْصَلَحٍة ُكلِّ
حِلُْكٍم يِف خاصته«))). ومن هنا يتضح  َدلِيٍل  ُكلُّ  َعنَْها  ُيْعِرُب  َفاَم  اجْلُْزِئيَُّة؛  ا  َأمَّ
املتعلقة بالرضورات اخلمس، وبعموم الرشيعة،  الكلية  الفارق بني املقاصد 

وبني املقاصد اجلزئية املتعلقة بمسائل خاصة، وأحكام فرعية.

وقد عرف املعارصون املقاصد اجلزئية بعدة تعريفات، منها:

* تعريف عالل الفايس )ت: 94))هـ(: »األرسار التي وضعها الشارع 
عند كل حكم من أحكامها«))).

* وعرفها د. الربيعة )ت: )44)هـ(: »املعاين واحلكم امللحوظة للشارع 
يف مسألة خاصة دون غريها أو دليل خاص، فام يستنتج من الدليل اخلاص 

من حكمة أو معنى يعترب مقصًدا رشعيًّا جزئيًّا«)4).

علم مقاصد الشارع )ص ))).  (((
املوافقات ))/)))).  (((

مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها )ص 7).  (((
علم مقاصد الشارع )ص95)).  (4(
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معينة دون غريها،  بمسألة  املتعلقة  »املقاصد  بأهنا:  اليويب  د.  * وعرفها 
فهي خاصة بمسألة خاصة أو دليل خاص، أو ما يستنتج من اخلاص الدليل 

من حكمة أو علة«))).

وأهنا  اجلزيئة،  املقاصد  معنى  عىل  الداللة  يف  متقاربة  التعريفات  وهذه 
احلكم والغايات التي راعتها الرشيعة يف مسائل معينة وأحكام خمصوصة.

املقاصد اجلزيئة حلد القذف:. 3

التي  والغايات  بأهنا: احلكم  القذف  اجلزئية حلد  املقاصد  تعريف  يمكن 
راعتها الرشيعة يف مسائل فقهية معينة من مسائل حد القذف.

ثالًثا: تعريف االستدالل الفقهي:

االستدالل يف اللغة واالصطالح:. 1

االستدالل يف اللغة: هو طلب الدليل، والدليل ما يستدل به، يقال: َدلَّ 
 ، إَِلْيِه َفُهَو َدالٌّ َعَلْيِه َوإَِلْيِه داَلَلة أرشد، َوُيَقال دله عىل الطَِّريق َوَنْحوه سدده 

والدليل: املرشد))).

فِيِه  النَّظر  بَِصِحيح  ل  التََّوصُّ َما ُيمكن  العلامء: هو:  والدليل يف اصطالح 
فِيِه  النَّظر  بَِصِحيح  ل  يَتَوصَّ َأن  َأمر َصحَّ  ُهَو كل  َوقيل:   ، َمْطُلوب خربيٍّ إِىَل 

إِىَل علم َما مل يعلم باضطرار))).

أما االستدالل يف اصطالح علامء أصول الفقه: فيطلق عىل معنيني:

مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية )ص 96)).  (((
انظر: الصحاح )689/4)(، لسان العرب )))/49)(، املعجم الوسيط ))/94)).  (((
مهامت  عىل  التوقيف   ،)77 )ص  والرسوم  احلدود  يف  العلوم  مقاليد  معجم  انظر:   (((

التعاريف )ص67)(، الكليات )ص 9)4).
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َأْو  ِقَياًسا  َأْو  إِمْجَاًعا  َأْو  َكاَن  ا  َنصًّ لِيِل  الدَّ »ِذْكُر  وهو:  عام،  معنى  األول: 
ُه«))). َغرْيَ

َواَل  ا  َنصًّ َيُكوُن  اَل  »َدلِيل  وهو:  األدلة،  من  بأنواع  خاص  معنى  الثاين: 
إِمْجَاًعا َواَل ِقَياًسا«))).

وقيل: »معنى مشعر باحلكم مناسب له فيام يقتضيه الفكر العقيل من غري 
وجدان أصل متفق عليه«))).

وقيل: »طلب احلكم باالستدالل بمعاين النصوص«)4).

األدلة  مجيع  عىل  اشتمل  القذف  حد  مسائل  يف  الفقهي  واالستدالل 
الرشعية، ومعنى االستدالل هبا »هو االهتداء بالدليل واالقتفاء ألثره حتى 

يوصل إىل احلكم«)5).

رابًعا: معنى أثر املقاصد اجلزئية يف االستدالل الفقهي.

وهو  ْيِف،  السَّ َبِة  َورَضْ ِء  ْ اليشَّ َرْسِم  ِمْن  َبِقَي  َما  بَِفْتَحَتنْيِ  اللغة:  يف  األثر 
فأثر  هنا،  املراد  وهو  أثًرا)6).  فيه  ترك  أي  تأثرًيا،  فيه  أّثر  يقال:  العالمة، 
املقاصد اجلزئية حلد القذف يف االستدالل الفقهي: هو تأثريها، ودورها يف 

االستدالل واحلجاج وبناء احلكم يف مسائل حد القذف وفروعه الفقهية.
رشح خمترص ابن احلاجب ))/49)(.وانظر: اإلحكام يف أصول األحكام )8/4))(،   (((

إرشاد الفحول ))/)7)).
اإلحكام يف أصول األحكام )8/4))(، التقرير والتحبري ))/87)(، رشح الكوكب   (((

املنري )97/4)(،
الربهان ))/)6)).  (((

قواطع األدلة ))/59)).  (4(
احلدود يف األصول للباجي )ص04)).  (5(

خمتار الصحاح )ص ))(، القاموس املحيط )ص)4)(، املعجم الوسيط))/5).  (6(
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وقد يكون املقصد هو مدار االستدالل، وقد يكون أحد األدلة الفقهية، 
فيكون عاضًدا، أو مرجًحا.

املطلب الثاين: املقاصد الكلية حلد القذف:

الفرع األول: مقصد حفظ العرض ومحايته، وأثره يف االستدالل الفقهي:

أواًل: تقرير املقصد:
يعد أكثر علامء األصول واملقاصد الرضوريات الكلية مخًسا، وهي حفظ 
  والسبكي  الطويف  زاد  واملال، وقد  والنسب  والعقل  والنفس  الدين 
حفظ العرض، وجعلوه سادس الكليات، قال الطويف )ت: 6)7هـ( يف عد 
امْلُْبَتِدِع  َوُعُقوَبِة  ِة،  دَّ الرِّ إِىَل  اِعَيِة  َوالدَّ امْلُْرَتدِّ  بَِقْتِل  يِن  الدِّ »ِحْفُظ  الرضوريات: 
بِاْلِقَصاِص،  النَّْفِس  َوِحْفُظ  ْكِر،  السُّ بَِحدِّ  اْلَعْقِل  َوِحْفُظ  اْلبِْدَعِة،  إِىَل  اِعي  الدَّ
َنا امْلُْفيِض إِىَل َتْضِييِع اأْلَْنَساِب بِاْختاَِلِط امْلَِياِه، َوِحْفُظ  َوِحْفُظ النََّسِب بَِحدِّ الزِّ
)ت:  السبكي  وقال  اِرِق«))).  السَّ بَِقْطِع  امْلَاِل  َوِحْفُظ  اْلَقْذِف،  بَِحدِّ  اْلِعْرِض 
فاملال  فالنسب  فالعقل  فالنفس  الدين  كحفظ  »والرضوري  )77هـ(: 
العلامء)))، قال الشاطبي )ت:  والعرض«))). وقد أقرمها عىل ذلك كثري من 
َأْصٌل  اْلِكَتاِب  يِف  َفَلُه  اْلِعْرِض؛  ِحْفُظ  اِت  وِريَّ ُ بِالرضَّ َق  ُأحْلِ »َوإِْن  790هـ(: 
ا؛  ا اْلِعْرُض امْلُْلَحُق هبَِ َعاِن َواْلَقْذِف«)4). وقال أيًضا: »َوَأمَّ نَُّة يِف اللِّ َحْتُه السُّ رَشَ

اِت النُُّفوِس«)5). َت النَّْهِي َعْن َأِذيَّ َفَداِخٌل حَتْ

رشح خمترص الروضة ))/09)).  (((
مجع اجلوامع )ص )9).  (((

التقرير والتحبري ))/44)(،  التحبري )7/)8))(،  املحيط )67/7)(،  البحر  انظر:   (((
إرشاد الفحول ))/0))(، رشح الكوكب املنري )4/)6)).

املوافقات )49/4)).  (4(

املوافقات ))/8))).  (5(
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وقد قرر الفقهاء أن مقصود حد القذف هو حفظ األعراض، وصيانتها، 
والزجر عن مفسدة االعتداء عليها))).

ثانًيا: معنى هذا املقصد:

مقصد حفظ العرض كام تقدم من املقاصد الكلية، وهو ال يقل رتبة عن 
مقصد حفظ املال، بل ربام قدم عليه ؛ ألن العقالء ال خيتلفون يف أن األعراض 
تفدى باألموال والنفوس)))، وحد القذف حمقق هلذا املقصد األعظم، وذلك 
أن عقوبة اجللد تزجر اجلاين وتردعه عن االستطالة يف أعراض املعصومني، 
فإن القاذف إذا حد فقد حتققت صيانة عرض املقذوف عن تعدية، وإذا حد 
كل قاذف حتققت صيانة األعراض عىل وجه العموم، ويف هذا املعنى يقول 
ابن اهلامم )ت: )86هـ(: »فِيِه ِصَياَنُة َأْعَراِض النَّاِس َعْن ُخُصوِص اْلَقاِذِف، 
حلكمة  حمقق  فاحلد  اْلُعُموِم«))).  َعىَل  َبْعٍض  َعْن  َبْعِضِهْم  َأْعَراِض  َوِصَياَنُة 
الردع عن العرض وإذا حتقق الردع عىل جهة الكامل حتققت مصلحة حفظ 

األعراض وانتفاء املفسدة عنها)4).

ثالًثا: االستدالل الفقهي هبذا املقصد:
يستدل الفقهاء هبذا املقصد يف كثري مسائل القذف، بل هو املقصد الذي 
تتفرع منه أغلب املقاصد اجلزئية حلد القذف، فهي إما مفصلة له أو حمددة له 

الفروق   ،)((8/5( اهلامم  البن  القدير  فتح   ،)(57/(( للمرغيناين  اهلداية  انظر:   (((
املطلب  هناية   ،)878/(( اخلالف  مسائل  نكت  عىل  اإلرشاف   ،)(((/(( للقرايف 
)5)/06)(، البيان للعمراين )))/7)4، 9)4(، املغني )4/)7)(، إعالم املوقعني 

.(49/((
انظر: البحر املحيط )67/7)(، إرشاد الفحول ))/0))).  (((

فتح القدير )8/5))).  (((
انظر: رشح خمترص الروضة ))/87)).  (4(
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له عىل جزئيات املسائل، وأهم املسائل التي يستدل فيها هبذا  أو ضابطة لتنزُّ
املقصد هي ما ييل:

املسألة األوىل: مرشوعية حد القذف:
صورة املسألة وحكمها:. 1

وأنه  القذف،  حد  ومرشوعية  القذف،  حد  باب  مسائل  أصل  وهي 
واجب عىل القاذف إذا حتققت رشوطه الرشعية مسألة جممع عليها بني أهل 

العلم))).
االستدالل باملقصد عليها:. 2

صيانة  القذف  حد  لثبوت  واألصول  الفقه  أهل  من  العلامء  تقرير  تقدم 
لألعراض وحفًظا هلا عن فساد االنتهاك واإليذاء واالعتداء))).

املسألة الثانية: احلق يف حد القذف:
صورة املسألة وحكمها:. 1

اختلف الفقهاء يف احلق يف القذف هل هو هلل تعاىل كحد الزنا، أو هو حق 
للعبد املقذوف كعقوبة القصاص، وهذه املسألة من أصول مسائل حد القذف 
حيث ينبني عىل مسائل كثرية))). والفقهاء متفقون عىل أن احلد مشتمل عىل 

كال احلقني)4)، وإنام اخلالف يف املغلب منهام: وهلم يف ذلك قوالن:
املغني   ،)(47/(( اإلمجاع  مسائل  يف  اإلقناع   ،)((4 )ص  اإلمجاع  مراتب  انظر:   (((

.(8(/9(
انظر ما تقدم ص 89).  (((

انظر: فتح القدير )6/5))(، بداية املجتهد )6/4))(، روضة الطالبني )0)/06)،   (((
07)(، املبدع )7/)40).

حكى اإلمجاع عىل ذلك يف كشف األرسار )85/4)( وعىل هذا فمن أطلق بأن احلد هلل   (4(
أو للعبد فاملعنى أن ذلك هو الغالب. وقد جعله اجلويني من الشافعية حمض حق العبد 

ولكنه أقر بأن فيه مشاهبة حلقوق اهلل. وانظر: هناية املطلب )7)/4))).
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ـ القول األول: أن الغالب يف حق القذف هو حق اهلل تعاىل. وهذا قول 
احلنفية)))، رواية عند احلنابلة))).

قول  وهذا  العبد.  حق  هو  القذف  حد  يف  الغالب  أن  الثاين:  القول  ـ 
املالكية)))، والشافعية)4)، املذهب عند احلنابلة)5).

الفقهي باملقصد:. 2 االستدالل 

حفظ  هو  القذف  حد  من  املقصد  بأن  القولني  كال  عىل  الفقهاء  يستدل 
األعراض وصيانتها.

مرشوًعا  كان  ملا  احلد  بأن  استدالهلم:  األول  القول  أصحاب  ويوجه  ـ 
فهذا  عليها  االعتداء  مفسدة  عن  والدرع  عنها،  بالزجر  األعراض  حلفظ 
أمارة حق الرشع، فيغلب لذلك، وما للعبد من حق من حيث دفع العار عنه 

فإنه مندرج يف حق اهلل، فام للعبد يتواله عنه مواله)6).

ـ أما أصحاب القول الثاين الذين غلبوا حق العبد فال ينازعون يف كون 
العرض للمقذوف كام أن  احلد رشع حلفظ األعراض والزجر عنها، ولكن 

ماله ودمه له، فاهلل حفظها ورد احلق فيها للعبد)7).

انظر: بدائع الصنائع )56/7(، اهلداية ))/57)).  (((
انظر: الكايف البن قدامة )00/4)(، اإلنصاف )0)/00)).  (((

انظر: بداية املجتهد )6/4))(، الذخرية )))/)))).  (((
انظر: الوسيط )456/6(، روضة الطالبني )0)/07)).  (4(
انظر: املبدع )7/)40(، اإلقناع للحجاوي )59/4)).  (5(

انظر: بدائع الصنائع )56/7(، البناية )6/)7)(، فتح القدير )6/5))).  (6(
انظر: البيان للعمراين )))/7)4(، كفاية النبيه )7)/67)).  (7(
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يف  وأثره  والتشكيك،  الطعن  من  األنساب  حفظ  مقصد  الثاين:  املطلب 
الفقهي: االستدالل 

أواًل: تقرير املقصد:

من  النسل-  يسميه  من  -ومنهم  النسب  حفظ  أن  املقاصد  علامء  قرر 
االختالط واإلفساد من املقاصد الكلية التي حفظها الشارع للخلق))).

إِىَل  امْلَُؤدِّي  اْلَقْذف  وبتحريم  َتاَرة،  َنا  الزِّ »بَِتْحِريم  يكون  النسب  وحفظ 
ك يِف أنساب اخْللق، وبنسبتهم إِىَل غري آَباِئِهم َتاَرة«))). الشَّ

ثانًيا: معنى املقصد:

والطعن  القدح  من  األنساب  حفظ  القذف  حلد  الكلية  املقاصد  من 
املفيض إىل التشكيك، وذلك حني يتضمن القذف نفي نسب مسلم معروف 
القذف طعنًا يف  أبيه، وقد ال يتضمن  نفيه عن  أو  مثاًل،  أمه  النسب، كقذف 

النسب كقذف البكر أو القذف باللواط))).

ثالًثا: االستدالل الفقهي باملقصد:

عن  ونفيه  النسب  قطع  مسائل  يف  االستدالل  يف  املقصد  هذا  أثر  يظهر 
املحصن املعلوم نسبه، وأهم مسائله مسألتان:

انظر: املستصفى )ص 74)(، املحصول )60/5)(، قواعد األحكام يف مصالح األنام   (((
))/4))(، املوافقات )48/4)(، التحبري )79/7))).

التحبري للمرداوي )7/)8))).  (((
انظر: املرجع السابق، تشنيف املسامع بجمع اجلوامع ))/)9)(، الغيث اهلامع رشح   (((
الوصف   ،)(((/(( املحيل  رشح  عىل  العطار  حاشية   ،)576 )ص  اجلوامع  مجع 

املناسب للحكم للشنقيطي )ص 99)).
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املسألة األوىل: إذا نفى نسبه عن أبيه:

صورة املسألة وحكمها:. 1

أو  ألبيك،  لست  أو  أبيك،  ابن  لست  النسب:  معروف  لرجل  قال  إذا 
املذاهب  فقهاء  عند  احلد  وعليه  قاذًفا،  يعد  فإنه  أباه،  يعني  فالن  ابن  لست 
األربعة)))، خالًفا البن حزم)))، إال أهنم اختلفوا يف توجه القذف عىل قولني:

وهو  احلنفية)))،  به  وقال  به.  املطالبة  وله  ألمه،  القذف  األول:  القول  ـ 
املذهب عند الشافعية)4)، واحلنابلة)5).

املالكية)6)، وقول  به  له. وقال  له، واحلد واجب  القذف  الثاين:  القول  ـ 
الشافعية)7). عند 

االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2

الفقهاء يف املسألة، إال أن االستدالل الفقهي خيتلف،  مع تقارب أقوال 
املفيض  والنفي  الطعن  عن  األنساب  حفظ  مقصد  يستحرضون  فاملالكية 
ألنه  بقذف،  ليس  أنه  قوالً  الشافعي  عن  حكى  الشافعية  بعض  أن  إال  سيأيت،  كام   (((
املهذب  انظر:  بقاذف.  ليس  ولدي،  ليست  به:  أقر  الذي  لولده  يقول  الرجل  يف  قال 
احلنابلة  عند  احتاماًل  الكبري  الرشح  يف  )7/8))(.وذكر  الطالبني  روضة   ،)(49/((
أنه ليس بقذف. انظر: الرشح الكبري )6)/78)( وجعله يف اإلنصاف )0)/)))): 

للحنابلة. قواًل 
انظر: املحىل )))/)))).  (((

ويشرتطون فيه إحصان األم. انظر: املبسوط للرسخيس )9/)))(، اهلداية ))/56)).  (((
انظر: األم )7/)6)(، منهاج الطالبني )ص 49)).  (4(

انظر: املغني )90/9(، رشح منتهى اإلرادات ))/56)).  (5(
انظر: عقد اجلواهر الثمينة ))/)5))(، الذخرية )))/98).  (6(

فيكون  النسب  قطع  بمجرد  يثبت  القذف  فإن  املذهب  من  الصحيح  الروياين هو  عده   (7(
القذف له. انظر: بحر املذهب )))/48).
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للتشكيك، فيجعلون نفي النسب وقطعه عن األب أو اجلد القريب والبعيد، 
عندهم  للحد  موجب  النسب  فقطع  القذف،  حلد  املوجبة  الصور  إحدى 
الرجل  نفي نسب  أراد حفظ األنساب وصيانتها، وألن  الشارع  بذاته، ألن 
إىل أبيه معناه رميه بأنه ال أب له، وذلك مؤذ للعرض ومدخل عليه الفساد 

أشد من جمرد رمي الرجل بالزنا))).

رمي  يقتيض  األب  عن  النسب  فقطع  واملالكية،  والشافعية  احلنفية  أما 
األم بالزنا، ألن النسب ال ينفى إال عن الزاين))).

وهبذا يظهر أن إعامل املالكية هلذا املقصد أقوى، واستحضارهم له أظهر.

املسألة الثانية: نفي الرجل عن قبيلته:

صورة املسألة وحكمها:. 1

إذا نفى نسب رجل معروف عن قبيلته، فقال له: لست من بني فالن، أو 
لعريب ثابت النسب: لست من العرب، فهل يعد قاذًفا، وهل ذلك رصيح يف 

القذف أم كناية فيه، للفقهاء يف ذلك ثالثة أقوال:

املالكية)))،  بذلك  وقال  صاحبه.  حيد  رصيح  قذف  أنه  األول:  القول  ـ 
وهو قول عند الشافعية)4). واملذهب عند احلنابلة)5).

انظر: التبرصة )))/)6)6(، الذخرية )))/90(، خمترص ابن عرفة )0)/)))).  (((
انظر: البحر الرائق )6/5)(، احلاوي الكبري )))/)9(، الرشح الكبري )6)/78)).  (((
ومثله عندهم لو قال لعريب: يا نبطي. انظر: املدونة )495/4، 496(، عيون املسائل   (((

)ص 466(، رشح اخلريش )86/8).
انظر: التدريب للبلقيني )76/4)).  (4(

املغني  انظر:  كناية.  أنه  واملذهب  روايتان  فاريس  يا  أو  نبطي  يا  للعريب:  قوله  مثل  ويف   (5(
)90/9(، كشاف القناع )0/6))(، اإلنصاف )0)/5))).
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القذف  إرادة  فإذا فرسه بعدم  القذف،  الثاين: أن ذلك كناية يف  القول  ـ 
وحلف عىل ذلك قبل منه. وهذا هو املذهب عند الشافعية))).

عند  وقول  احلنفية)))،  قول  وهذا  بقذف.  ليس  أنه  الثالث:  القول 
الشافعية)))، ومال إليه ابن قدامة من احلنابلة)4).

الفقهي باملقصد:. 2 االستدالل 

قطع  نية  فيحتمل  احتامالت،  عدة  حيتمل  قبيلته  عن  الرجل  نفي  كان  ملا 
النسب وحيتمل رمي إحدى أمهات املنفي نسبه بالزنا، وحيتمل نفي املشاهبة 

يف اخلالل والطبائع، اختلف الفقهاء يف وجوب احلد:

عىل  واعتداء  مفسدة  النسب  قطع  أن  أصلهم  فطردوا  املالكية:  أما 
مصلحتي حفظ النسب والعرض فعدوه موجًبا للحد، وجيب احلد ملن نفي 

نسبه)5).

وأما احلنابلة: يف القول املعتمد عندهم فإن داللة نفي الرجل عن قبيلته 
قصد  عىل  لداللته  القذف  يف  رصحًيا  فعدوه  ظاهرة،  قوية  بالزنا  الرمي  عىل 

الرمي بالزنا إلحدى أمهاته)6).

يا فاريس. األم )7/)6)(، روضة الطالبني  يا نبطي أو  ومثله عندهم لو قال للعريب:   (((
)8/)))(، أسنى املطالب ))/)7)).

مثله لو قال للعريب: يا فاريس يا نبطي. انظر: رشح خمترص الطحاوي )44/6)(، بدائع   (((
الصنائع 44/7(، البحر الرائق )6/5)، 7)).

انظر: املهذب ))/49)(، البيان للعمراين )))/6))).  (((
انظر: املغني )90/9).  (4(

كفاية  عىل  العدوي  حاشية   ،)88/8( اخلريش  رشح   ،)6(6(/((( التبرصة  انظر:   (5(
الطالب ))/8))).

انظر: املبدع )0/7)4(، رشح منتهى اإلرادات ))/56)).  (6(
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وأما الشافعية يف املذهب عندهم: فلام قامت عندهم احتامالت قصد نفي 
ولذا  الزمة،  بالزنا  الرمي  عىل  اللفظ  داللة  تكن  مل  املشاهبة،  ونفي  النسب 

عدوه لفًظا حمتماًل ملعنى الرمي بالزنا وذلك هو الكناية))).

وأما احلنفية: فقد قويت عندهم احتامالت ورأوا أن العرف يف مثل هذه 
األلفاظ هو نفي املشاهبة وعدم إرادة القذف، فكان القذف بالزنا غري الزم 

فلم جيعلوه قذًفا))).

وهبذا يظهر أن استدالل املالكية هبذا املقصد أظهر من غريهم، وكذلك 
فإن إعامل هذا املقصد بإجياب احلد عىل من قطع نسب إنسان معروف النسب 
التشكيك،  من  األنساب  حفظ  مصلحة  حتقيق  يف  أقوى  قبيلته،  عن  بنفيه 

وصيانة األعراض عن األذى.

انظر: احلاوي الكبري )))/)6)(، روضة الطالبني )0)/0)))  (((
انظر: البناية )74/6)(، فتح القدير )9/5))).  (((
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املبحث األول
مقصد دفع العار عن املقذوف

أواًل: تقرير املقصد:
جمموعها:  يف  تفيد  متقاربة  بعبارات  املقصد  هذا  العلامء  من  عدد  قرر 
الذي حلق  العار والشني  القاذف دفع  القذف عىل  إقامة حد  أن من مقاصد 

باملقذوف، وفيام ييل بعض نصوصهم:
عن  العار  لدفع  احلد  »وإقامة  )48هـ(:  )ت:  الرسخيس  قال  ـ 
املقذوف«)))، وقال أيًضا: »القذف بأي لسان يوجب احلد ألن املقصود دفع 

الشني«))).
ـ وقال البخاري )ت: 0)7هـ(: »واملقصود من احلد هو دفع العار عن 

املقذوف«))).
ـ قال القريواين )ت: 86)هـ(: »وأصل ما جعل اهلل سبحانه عىل القاذف 

ملا يلحق معرة القذف بالقذوف«)4).
ـ وقال ابن رشد )ت: 0)5هـ(: »إنام هو إلسقاط املعرة عن املقذوف«)5).

املبسوط )9/)))(، وانظر: بدائع الصنائع )7/)4(، اهلداية ))/57)).  (((
املبسوط )9/9))).  (((

كشف األرسار ))/64)).  (((
التبرصة   ،)(76 )ص  املسائل  عيون  وانظر:   ،)6(9/(( مالك  مذهب  عن  الذب   (4(

)))/6))6(، الذخرية )))/)8).
البيان والتحصيل )9/6)))  (5(
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املعرة  للحوق  القذف جيب  450هـ(: »ألن حد  املاوردي )ت:  ـ وقال 
باملقذوف«))).

نفي  احلد  إجياب  من  املقصود  »ألن  489هـ(:  )ت:  السمعاين  وقال  ـ 
العار عن املقذوف«))).

ِة  امْلََعرَّ اَم َوَجَب بِإِْدَخاِل  ـ وقال ابن قدامة )ت: 0)6هـ(: »َوأِلَنَّ احْلَدَّ إنَّ
َعىَل امْلَْقُذوِف بَِقْذفِِه«))).

َيْلَحُق  ملَِا  اَم َوَجَب  إِنَّ اْلَقْذِف  ـ وقال ابن مفلح )ت: 884هـ(: »أِلَنَّ َحدَّ 
بِامْلَْقُذوِف ِمَن اْلَعاِر«)4).

ثانًيا: معنى املقصد:

الناس  يف  ذلك  وانترش  بالفاحشة،  حمصنة  أو  حمصنًا  القاذف  رمى  إذا 
وتشعبت ظنوهنم، ما بني مصدق ومكذب، حلقه بذلك عار شديد يف نفسه 
فكان  ومواصلته)6)،  معاملته  يف  وزهدوا  بذلك،  احتقروه  وربام  وأهله)5)، 
أقيم احلد عىل هذا اجلاين  فإذا  لقلبة)7)،  لعرضه واألذية  االنتهاك  ذلك غاية 

مغني   ،)4((/((( البيان   ،)(50/(( املهذب  وانظر:   ،)((4/9( الكبري  احلاوي   (((
املحتاج )55/5).

قواطع األدلة ))/)8).  (((
اإلرادات  منتهى  رشح   ،)((0/6( الزركيش  رشح  وانظر:   ،)98/9( املغني   (((

.((60/((
املبدع )4/7)4(، وانظر: كشاف القناع )07/6)).  (4(

انظر: إعالم املوقعني ))/49).  (5(
انظر: قواعد األحكام ))/5)).  (6(

انظر: الذخرية )89/4)).  (7(
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بجلده ثامنني جلدة واشتهر هذا يف الناس، زالت الظنون، وانتفى العار لعلم 
الناس بأنه جاٍن معتدي، وارتد عار القذف عليه))).

ثالًثا: االستدالل الفقهي باملقصد:

كثر استدالل الفقهاء بمقصد دفع العار عن املقذوف إلجياب احلد حني 
املقذوف،  عن  العار  ينتفي  حني  احلد  ولنفي  بالقذف،  العار  حلوق  يتحقق 

وذلك يف مسائل كثرية، منها:

املسألة األوىل: نفي وجوب احلد عن قاذف غري العفيف:

صورة املسألة وحكمها:. 1

بالزنا أو من ثبت زناه  القذف عىل غري عفيف، وهو من عرف  إذا وقع 
ولو مرة، فإن احلد ال جيب عىل القاذف، وإنام عليه التعزيز، فقد اتفق الفقهاء 

عىل أن عفة املقذوف رشط يف وجوب احلد عىل قاذفه))).

ولذا فمن رمى زانًيا ثبت زناه، فإنه ال حيد قاذفه، وإنام عليه التعزيز عن 
الفقهاء))). عامة 

انظر: التبرصة )))/90)6).  (((
املغني   ،)(47/(( اإلمجاع  مسائل  يف  اإلقناع   ،)((4 )ص  اإلمجاع  مراتب  انظر:   (((

.(8(/9(
 ،)(75 )ص  املسائل  عيون   ،)(57/5( القدير  فتح   ،)4(/7( الصنائع  بدائع  انظر:   (((
املبدع   ،)((4/((( الكبري  احلاوي   ،)(46/(( املهذب   ،)(0(/((( الذخرية 

)7/)40( مطالب أويل النهى )96/6)).
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وذكر اجلويني من الشافعية، احتاماًل فيمن ثبت زناه، ثم تاب وصلحت 
حاله، أنه حيد قاذفه))).

الفقهي باملقصد:. 2 االستدالل 
مما يستدل به اجلمهور عىل أن قاذف من ثبت زناه ال حيد، أن غري العفيف 
الذي ثبت زناه ال يتعري برميه بالزنا، واحلد رشع لدفع العار، فإذا كان راميه 
الناس بزناه، فقد قال صدًقا فال  به عاًرا وشينًا، وذلك لعلم  بالزنا مل يلحق 
جيب عليه احلد)))، ولو حلقه عار آخر فهو صدق)))، ولكن ملا كان رميه بالزنا 

خيجله ويؤذيه فإن قاذفه يعزر)4).
احتامل  اجلويني  ذكر  فقد  حاله،  وصلحت  وأناب  الزاين  تاب  إذا  أما 
أن من زنا مرة  القايض  فقال: »ثم ذكر  قاذفه،  القول برجوع حصانته وحد 
واحدة يف عنفوان شبابه، ثم تاب وأناب، وصار من أعف خلق اهلل، وأزهد 
عباده، فال حدَّ عىل من يقذفه، وإن متادى الزمن، ونيَّف عىل املائة. وكذلك 

ًة ثم ُقذفت. القول فيام إذا زنت مرَّ
من  التائب  فإن  اخلالف؛  عن  َتْسَلُم  أراها  وما  عريضة،  دعوى  وهذا 
خيِرم  وما  العدالَة،  وتردُّ  الذنَب،  متحو  والتوبُة  له،  ذنب  ال  كمن  الذنب 
قنا  املروءَة إذا ُترك، عادت املروءة، وانجرب ما كان فيها من خرم، وإذا كنا فسَّ
إىل  َعْود  فهذا  لناه،  وعدَّ شهادته  قبلنا  واستربأناه،  تاب  ملا  ثم  لزناه،  الرجل 

انظر: هناية املطلب )5)/06)(، ومل يستبعد الغزايل هذا القول يف التائب إذا رمي بزنا   (((
آخر. انظر: الوسيط )79/6).

انظر: اهلداية ))/56)(، الذخرية )))/)0)(، روضة الطالبني )8/)))(، كشاف   (((
القناع )06/6)).

انظر فتح القدير )0/5))).  (((
انظر: هناية املطلب )5)/06)(، مواهب اجلليل )00/6)).  (4(
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االعتدال والكامل، وما العرض إال نباهٌة تسمى اجلاه، وال شك أن من خُيَْرم 
يف  الوجه  هذا  عىل  الترصيح  هذا  أر  ومل  عليه،  كان  ما  إىل  يعود  فقد  جاُهه، 
ل إذا حسنت حالته، وظهر عدالته،  يشء من كتبنا... ثم التائب من الزنا يعدَّ
ف اإلنسان  فكيف يسوغ القطع بتأّبد سقوط احلصانة، ولو مل يكن فيه إال هتدَّ
ا رادًعا، لكان يف هذا كفايٌة يف إيضاح  لشتيمة اخللق من غري أن حياذروا حدًّ

ما ذكرناه من االحتامل«))).
الزاين  لعرض  احلصانة  بعودة  القول  إىل  مال    اجلويني  فنجد 
والعار  الشتيمة  وأن  حاله،  وحسنت  تاب  إذا  قاذفه  عىل  احلد  ووجوب 

يدفعان عنه.
يتعري  أنه  املحرمات  إذا استقام وعف عن  الزنا  التائب من  أن  وال شك 
إعامل ملقصد  قاذفه  بزنا جديد، ويف إجياب احلد عىل  أو  السابق  بالزنا  برميه 
اجلويني  ذكره  الذي  االحتامل  وهذا  املسلمني.  عن  والشتيمة  العار  دفع 

استحسنه الغزايل يف رمي التائب بزنا جديد))).
املسألة الثانية: قذف املجنون والصغري:

صورة املسألة وحكمها:. 1
يكون  أن  القاذف  عىل  احلد  لوجوب  األربعة  املذاهب  فقهاء  اشرتط 
حد  به  جيب  الذي  اإلحصان  رشوط  ضمن  من  وذلك  عاقاًل)))،  املقذوف 
القذف، فمن قذف جمنوًنا فال حد عليه، إال أن املالكية يشرتطون أن يكون 

هناية املطلب )5)/05)، 06)).  (((
الوسيط )79/6).  (((

انظر: املبسوط )8/9))(، اهلداية ))/56)(، التبرصة )))/6))6(، خمترص خليل   (((
)ص 44)(، احلاوي الكبري )4/9))(، املهذب ))/46)(، املغني )9/)8(، املبدع 

.(40(/7(
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جنونه قبل بلوغه ويستمر به إىل الكرب فلو بلغ عاقاًل ثم جن، أو كان جنونه 
يتخلله إفاقة فإن قاذفه حيد))).

أما البلوغ فاختلف الفقهاء يف اشرتاطه يف اإلحصان املوجب حلد القذف 
عىل ثالثة أقوال:

يشرتط  وإنام  املقذوف،  يف  برشط  ليس  البلوغ  أن  األول:  القول  ـ 
املذهب عند  الصبي. وهذا هو  والقدرة عليه من  الصبية،  الوطء من  إطاقة 

احلنابلة))).
الصبية  يف  إال  قاذفه،  حلد  رشط  املقذوف  يف  البلوغ  أن  الثاين:  القول  ـ 
إذا أطاقت الوطء ُحدَّ قاذفها أو الصبي إذا رمي بأنه مفعول به. وهذا قول 

املالكية))).
قاذفه.  عىل  احلد  لثبوت  املقذوف  يف  رشط  البلوغ  أن  الثالث:  القول  ـ 

وهذا قول احلنفية)4)، والشافعية)5)، ورواية عند احلنابلة)6).
االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2

يقوم االستدالل الفقهي يف هاتني املسألتني عىل مقصد دفع العار احلاصل 
بالقذف عن املقذوف، ووجه لذلك: أن الفقهاء يرون أن املجنون ال يلحقه 
ا ملا كان مؤاخًذا، وإنام الشني يلحق  عار وال شني بقذفه بدليل أنه لو زنا حقًّ
بقاذفه)7)، إال أن هذا املعنى ال يتحقق عند املالكية إال يف صورة واحدة وهي 

انظر: التبرصة )))/7))6(، الذخرية )))/)9(، منح اجلليل )69/9)).  (((
انظر: الفروع )0)/74(، املبدع )7/)40(، رشح منتهى اإلرادات ))/)5)).  (((

انظر: املدونة )4/)49(، خمترص خليل )ص 44)(، رشح اخلريش )87/8).  (((
انظر: املبسوط ))/56)((، فتح القدير )0/5))).  (4(

انظر: املهذب ))/46)(، أسنى املطالب )5/4))).  (5(
انظر: الرشح الكبري )6)/)5)(، الفروع )0)/74).  (6(

انظر: املبسوط )8/9))(، احلاوي الكبري )4/9))(، املبدع )7/)40).  (7(
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أن يكون جنونه دائاًم من قبل بلوغه إىل حني قذفه، ألنه إذا كان يفيق أو كان 
عاقاًل يف زمن بلوغه أن العار يلحقه))).

األقرب  هو  اجلنون  باشرتاط  القول  دائرة  تضييق  من  املالكية  ذكره  وما 
لتحقيق مقصد حد  األقرب  املسلمني،، وهو  العار عن  نفي  لتحقيق مقصد 
بأن  القول  يتوجه  فإن  ولذا  وصيانتها،  األعراض  محاية  وهو  الكيل،  القذف 
»حيد قاذف املجنون ألن عرضه ممنوع كامله ونفسه«))). وهو قول ابن حزم))).
وجوًدا  املقصد  هذا  مع  يدور  الفقهاء  فاستدالل  البلوغ،  اشرتاط  أما 
البالغ  غري  أن  أمحد  عن  ورواية  والشافعية  احلنفية  عند  ترجح  فقد  وعدًما، 
ال يلحقه عار بالقذف، وال يشينه عار املعصية فلم يوجبوا احلد عىل قاذفه، 

واكتفوا بتعزيره محاية لألعراض من اإليذاء)4).
الصبية  منتٍف عنه، بخالف  فالعار عندهم  الصبي،  املالكية يف  ووافقهم 
املطيقة للوطء فإن املعرة تلحقها، وما قذفت به يشينها بخالف الصبي فإنه 

ال يتعري، إال أن يقذف بأنه مفعول به يف اللواط)5).
أما احلنابلة فرأوا أن العار يلحق الصبي والصبية إذا كان جيامع مثلهام، 
بأن أطاقا الوطء وأمكن ذلك منهام، فمن قذفهام فقد أحلق هبام عاًرا يشينهام، 

فيجب احلد عىل القاذف)6).

انظر: التبرصة )))/6))6(، الذخرية )))/)9).  (((
الذخرية للقرايف )))/)))( وجزم به يف هذا املوضع.  (((

انظر: املحىل )))/4))).  (((
انظر: املبسوط )8/9))(، احلاوي الكبري )4))).  (4(

الدسوقي  حاشية  مع  الكبري  ))/9)6(/الرشح  مالك  مذهب  عن  الذب  انظر:   (5(
.(((9/4(

انظر: املغني )84/9(، املبدع )7/)40).  (6(
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والشني  العار  حلوق  تقدير  إىل  ه  مردُّ هنا  الفقهاء  اختالف  أن  ونالحظ 
واملكان، وال شك  الزمان  بتغري  يتغري  مما  القذف، وهذا  بسبب  البالغ،  لغري 
أنه يف هذا الزمن مع رسعة تناقل األخبار، ورسايتها يف الناس، يمكن القول 
إذا  له  به حلوق عار وشني وأذى  به حيصل  للزنا ورميه  البالغ  بأن نسبة غري 
القول بوجوب حد القذف عىل  كان مميًزا، وألهله وذويه، ولذا فإنه يتوجه 
من قذف صغرًيا أو صغرية حساًم ملادة أذى األعراض واجلناية عليها، ودفًعا 

للعار عن ناشئة املسلمني وصغارهم، وهذا هو قول ابن حزم))).
املسألة الثالثة: قذف العاجز عن الوطء:

صورة املسألة وحكمها:. 1
عىل  القدرة  يفقده  مانع  به  قام  الذي  املحصن  قذف  املسألة  هبذه  يقصد 
الوطء، كالرجل املجبوب، واملرأة الرتقاء، وقد اختلف الفقهاء عىل وجوب 

احلد عىل قاذفهم عىل قولني:
هبذا  وقال  التعزيز.  عليه  وإنام  حيد  ال  هؤالء  قاذف  أن  األول:  القول  ـ 

واملالكية)))، والشافعية)4). احلنفية)))، 
هبذا  وقال  املحصنني.  من  كغريهم  حيد  قاذفهم  أن  الثاين:  القول  ـ 

احلنابلة)5).
انظر: املحىل )))/4))).  (((

انظر: املبسوط )8/9))(، فتح القدير )8/5))( وعندهم خالف يف اخليص والعنني   (((
والظاهر أن حيد قاذفهم انظر: منحة اخلالق )4/5)(، حاشية ابن عابدين )46/4).

إال أهنم يشرتطون أن يكون هذا العيب به من قبل بلوغه إىل حني قذفه. انظر: التوضيح   (((
واإلكليل  التاج   ،)(98/6( اجلليل  مواهب   ،)(7(/8( احلاجب  ابن  خمترص  رشح 

.(404/8(
انظر: هناية املطلب )5)/95(، أسنى املطالب ))/78)).  (4(

يف  وعده   )(5(/(( اإلرادات  منتهى  رشح   ،)97/4( قدامة  البن  الكايف  انظر:   (5(
اإلنصاف )0)/)0)( من مفردات املذهب.
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االستدالل هبذا املقصد:. 2

إقامة  املقذوف من  العار عن  دفع  بمقصد  القولني  الفقهاء لكال  يستدل 
احلد:

باملقصد عىل نفي احلد عن من قذف  القول األول فيستدل أصحابه  أما 
عن  عاجرين  كانوا  ملا  ألهنم  وذلك  الوطء،  يمكنهم  ال  ممن  رتقاء  أو  جمبوًبا 
القذف  بسبب  شني  وال  عار  يلحقهم  فال  الزنا،  منهم  يتصور  وال  الوطء 

للعلم بكذب القاذف، ولكن يعزر قاذفهم لإليذاء))).

وأما أصحاب القول الثاين وهم احلنابلة فيقولون إن عجزهم عن الوطء 
إىل  نسبهم  حني  وشينًا  عار  هبم  يلحق  فقاذفهم  الناس،  يعلمه  ال  خفي  أمر 
بعض  قال  وقد  باحلد)))،  إال  حاهلم  يعلم  مل  من  عند  العار  يتنفي  وال  الزنا 
به  مقطوع  غري  عجزه  ألن  وذلك  العنني،  قاذف  عىل  احلد  بوجوب  املالكية 

فتلحقه املعرة لذلك))).

عىل  احلد  بإجياب  القول  أن  نجد  باملقصد،  الفريقني  استدالل  وبتأمل 
قاذف املجبوب والعنني والرتقاء ونحوهم، هو األقرب لتحقيق مقصد دفع 
العار، والعيب الذي قام هبم ال ينفي حلوق العار هبم بسبب القذف، وقد قال 

ابن حزم بوجوب احلد عىل قاذفهم مطلًقا وال يرفع احلد كذب قاذفهم)4).

التبرصة للخمي )))/7))6(،  الرائق )4/5)(،  البحر  املبسوط )8/9))(،  انظر:   (((
منح اجلليل )74/9)).

انظر: املغني )84/9(، الرشح الكبري )6)/56)).  (((
انظر: التبرصة )))/8))6).  (((

انظر: املحىل )))/4))).  (4(
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املسألة الرابعة: اشرتاط املطالبة الستيفاء حد القذف.

صورة املسألة وحكمها:. 1

يتفق األئمة األربعة عىل أنه يشرتط لوجوب حد القذف، مطالبة املقذوف 
باحلد، أما إذا مل يطلب املقذوف فال يقام احلد))).

املعتمد  يف  واحلنابلة  والشافعية  عندهم  األقوال  أحد  يف  املالكية  إن  ثم 
حني  إىل  ا  مستمرًّ املطالبة  اشرتاط  يرون  احلنفية:  من  يوسف  وأبو  عندهم، 

إقامة احلد، فلو عفى املقذوف سقط احلد))).

وخالف احلنفية -ووافقهم املالكية يف قول واحلنابلة يف رواية- فقالوا: ال 
يسقط احلد بالعفو بعد ثبوته، فاملطالبة عندهم رشط للثبوت ال لالستيفاء))).

االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2

يستدل احلنفية بمقصد دفع العار عن املقذوف الشرتاط املطالبة، مع أن 
كحد  املطالبة  تشرتط  أال  مقتضاه  كان  وقد  الرشع،  حق  تغليب  هو  أصلهم 
الزنا، ووجه ذلك أن دفع العار عن املقذوف هو مقصود احلد، فكان طلب 

 ،)(68 )ص  املسائل  عيون   ،)9(/4( االختيار   ،)(45/(( الفقهاء  حتفة  انظر:   (((
الطالبني  روضة   ،)(44 )ص  للشريازي  التنبيه   ،)(078/(( الرب  عبد  البن  الكايف 

)0)/07)(، الكايف البن قدامة )00/4)(، اإلنصاف )0)/)0)).
انظر: البيان والتحصيل )6)/0))( وجعله األصح، الذخرية )))/0))(، القوانني   (((
الفقهية )ص 5))(، احلاوي الكبري )))/9(، كفاية األخيار )ص 480(، الكايف البن 

قدامة )00/4)(، رشح منتهى اإلرادات ))/)5)).
املجتهد )6/4))( وجعله  بداية  البناية )6/)7)(،  الصنائع )57/7(،  بدائع  انظر:   (((
اإلنصاف   ،)40(/7( املبدع   ،)(89/9( اجلليل  منح  اإلمام،  بلغ  إذا  املشهور 

.((0(/(0(
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عىل  فيستدلون  املذاهب  بقية  أما  احلد)))،  يقام  فال  يطلبه  مل  فإذا  له،  ذلك 
العار عن نفسه فال جيب إال  املطالبة بأن احلد حق للمقذوف لدفع  اشرتاط 

بطلبه))).

أما سقوط احلد بالعفو: فهو متفرع عن اخلالف يف احلق يف احلد، فيغلب 
فيه حق العبد يف دفع العار عن نفسه فيسقط بالعفو كام يقول األئمة الثالثة)))، 
أما عند احلنفية فيغلب حق اهلل تعاىل، فيكون مقصد حق العبد يف دفع العار 
به  تتعلق  تعاىل،  هلل  ا  حقًّ فيتمحض  حًقا  ثبوته  بعد  أما  احلد،  لثبوت  مؤثًرا 

مصالح الزجر ودفع الفساد)4).

املسألة اخلامسة: قذف املجهول.

صورة املسألة وحكمها:. 1

القذف إىل جمهول غري معني، كأن يقول: من رماين فهو زاٍن،  إذا توجه 
البلدة  قال يف هذه  أو  زاٍن،  قال جلامعة أحدكم  أو  يعرف من رماه،  وهو ال 

زاٍن، فإنه ال جيب احلد عند عامة الفقهاء)5).

انظر: اهلدية ))/56)(، االختيار )4/)9(، البحر الرائق )4/5)).  (((
ابن  التوضيح يف رشح خمترص  انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف ))/877(،   (((
احلاجب )76/8)(، هناية املطلب )7)/4))(، البيان للعمراين )))/8)4(، املغني 

.(95/9(
 ،)9/((( الكبري  احلاوي   ،)((6/4( املجتهد  بداية   ،)((0/((( الذخرية  انظر:   (((

الوسيط )456/6(، املغني )58/9(، كشاف القناع )05/6)).
انظر: املبسوط )09/9)(، بدائع الصنائع )56/7(، البناية )6/)7)).  (4(

 ،(4( والزيادات  النوادر   ،)((/5( الرائق  البحر   ،)4(/7( الصنائع  بدائع  انظر:   (5(
67)، )8)(، البيان والتحصيل )6)/8)(، العزيز رشح الوجيز )86/9)(، النجم 

الوهاج )9/)4)(، املغني )00/9)(، الفروع )0)/85).
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االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2

يقع عىل غري معني ال جيب  الذي  املجهول  أن رمي  الفقهاء عىل  يستدل 
به احلد، بأن احلد رشع لرفع املعرة عن املقذوف وإسقاطها عنه، ورمي غري 

املعني ال يلحق به معرة))).

املسألة السادسة: اجتامع حد القذف مع عقوبة القتل.

صورة املسألة وحكمها:. 1

إذا اجتمع عىل اجلاين عقوبة حد القذف مع عقوبة القتل حلق اهلل كالردة، 
حد  أن  إىل  األربعة  املذاهب  فقهاء  ذهب  فقد  كالقصاص،  آدمي  حلق  أو 

القذف ال يدخل يف عقوبة القتل))).

الفقهي باملقصد:. 2 االستدالل 

حد  بأن  القتل  عقوبة  مع  القذف  حد  تداخل  عدم  عىل  احلنفية  يستدل 
ملقصود  حتقيًقا  استيفائه  من  بد  فال  األعراض  صيانة  ملصلحة  رشع  القذف 
دفع  يف  العبد،  حق  فيه  يغلب  القذف  فحد  املذاهب  بقية  وأما  الشارع)))، 
أو  للردة  قتله  قبل  إقامته  من  البد  فكان  القذف  بسبب  حلقته  التي  املعرة 

انظر: بدائع الصنائع )7/)4(، الذخرية )))/07)(، البيان والتحصيل )6)/5))،   (((
القناع  كشاف   ،)(49/(0( للروياين  املذهب  بحر   ،)89/8( اخلريش  رشح   ،)((9

.(((0/6(
الفواكه   ،)6((5/(( للخمي  التبرص   ،)(89/6( البناية   ،)97/4( االختيار  انظر:   (((
الدواين ))/)))(، خمترص املزين )8/)7)(، املهذب ))/)7)(، املبدع )75/7)، 

76)(، اإلقناع للحجاوي )48/4)).
انظر: اهلداية ))/60)(، البحر الرائق )5/)4).  (((



المقاصد الجزئية لحد القذف

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
409

القصاص))). ونلحظ أن احلنفية يف استدالهلم استحرضوا املقصد الكيل حلد 
الفقهاء  وأما  تعاىل،  اهلل  حق  القذف  حد  يف  الغالب  أن  يرون  ألهنم  القذف 
بد  فال  نفسه،  عن  العار  دفع  يف  العبد  حق  عندهم  فاملغلب  الثالثة  املذاهب 

استيفائه. من 

 ،)(67/4( الدسوقي  حاشية  مع  الكبري  الرشح   ،)6((5/(( للخمي  التبرص  انظر:   (((
البيان للعمراين )))/0)5(، املغني )55/9)).
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املبحث الثاين
مقصد دفع العار عن أقارب املقذوف

أواًل: تقرير املقصد:

قرر الفقهاء أن دفع العار الذي يلحق أقارب املقذوف من مقاصد إقامة 
فمن  امليت،  قذف  كمسألة  املسائل،  لبعض  بحثهم  مقام  يف  وذلك  احلد، 

عباراهتم:

َمْن . ) إىَل  اْلَقْذِف  َهَذا  يِف  اخْلُُصوَمُة  قال الرسخيس )ت: )48هـ(: »ُثمَّ 
نْيُ  الشَّ َيْلَحُقُهْم  ُه  َوأِلَنَّ بِاْلِواَلِد،  امْلَيُِّت  إَلْيِه  ُينَْسُب  َأْو  بِاْلِواَلِد  امْلَيِِّت  إىَل  ُينَْسُب 
خُيَاِصَم  َأْن  َلُه  َكاَن  بِِه  نْيُ  الشَّ َيْلَحُقُه  َفَمْن  اْلَعاِر  لَِدْفِع  اخْلُُصوَمِة  َوَحقُّ  بَِذلَِك 

بِإَِقاَمِة احْلَدِّ َعَلْيِه«))).

اْلَعاِر . ) ُهَو إحْلَاُق  اْلَقْذِف:  َمْعنَى  وقال الكاساين )ت: 587هـ(: »أِلَنَّ 
اْلَقْذِف  َمْعنَى  َيُكْن  َفَلْم  بِِه،  اْلَعاِر  حْلَاِق  إِلِ بَِمِحلٍّ  َلْيَس  َوامْلَيُِّت  بِامْلَْقُذوِف، 
ُه َيْلَحُقُهْم اْلَعاُر بَِقْذِف امْلَيِِّت؛ لُِوُجوِد  َراِجًعا إَلْيِه َبْل إىَل ُفُروِعِه َوُأُصولِِه؛ أِلَنَّ
ْنَساِن َيُكوُن َقْذًفا أِلَْجَزاِئِه َفَكاَن اْلَقْذُف هِبِْم ِمْن  اجْلُْزِئيَِّة َواْلَبْعِضيَِّة، َوَقْذُف اإْلِ

َحْيُث امْلَْعنَى َفَيْثُبُت هَلُْم َحقُّ اخْلُُصوَمِة؛ لَِدْفِع اْلَعاِر َعْن َأْنُفِسِهْم«))).

ِه . ) وقال القرايف )ت: 684هـ(: »َوإِْن َقَذَف َميًِّتا َفاِلْبنِِه َوَوَلِد َوَلِدِه َوجِلَدِّ
ُه َعْيٌب َيْلَزُمُهْم«))). أِلَبِيِه اْلِقَياُم َوإِْن َكاَن َثمَّ َمْن ُهَو َأْقَرُب ِمنُْه أِلَنَّ

األهنر  جممع   ،)94/4( االختيار   ،)(56/(( اهلداية  )9/)))(.وانظر:  املبسوط   (((
.(606/((

بدائع الصنائع )55/7).  (((
الذخرية )))/)))).  (((
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اْلِقَياُم . 4 َفِلَواِرثِِه  امْلَْوِت  َبْعَد  َقَذَفُه  »َوإِْن  99))هـ(:  وقال عليش )ت: 
ِة َلُه«))). ِه لُِلُحوِق امْلََعرَّ بَِحدِّ

وقال الشريازي )ت: 476هـ(: »ألن العار يلحق بالعشرية فال يملك . 5
إال بإذن فيه«))).

وقال الشريازي أيًضا: »وفيمن يرثه ثالثة أوجه: أحدها أنه يرثه مجيع . 6
الورثة  جلميع  أنه  والثاين:  كاملال  الورثة  جلميع  فكان  موروث  ألنه  الورثة 
إال ملن يرث بالزوجية ألن احلد جيب لدفع العار وال يلحق الزوج عار بعد 
املوت ألنه ال تبقى زوجية والثالث أنه يرثه العصبات دون غريهم ألنه حق 

ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كوالية النكاح«))).

وقال البهويت )ت: )05)هـ(: »أِلَنَّ احْلَقَّ فِيِه َيْثُبُت لِْلَواِرِث ملَِا َيْلَحُقُه . 7
اْلَقْذِف  َحدِّ  وِعيَِّة  ملَِرْشُ امْلَْقُذوَف  ُهَو  َكاَن  َلْو  َكاَم  إْحَصاُنُه  َفاْعُترِبَ  اْلَعاِر  ِمْن 

َواْلِفْرَيِة«)4). بَِسَبِب الطَّْعِن  ي  لِلتََّشفِّ

َكَذلَِك . 8 بَِقْذفِِه  اْلَعاُر  َيْلَحُق  »َوَكاَم  )4))هـ(:  )ت:  الرحيباين  وقال 
ِذي َيْسَتنُِد إَلْيِه؛  ُه َطْعٌن يِف َأْصِلِه الَّ ثِِه؛ أِلَنَّ َيْلَحُق اْلَعاُر َواِرَث امْلَيِِّت بَِقْذِف ُمَورِّ

َفَثَبَت َلُه احْلَقُّ َرْفًعا لِْلَعاِر َعنُْه«)5).

خمترص  عىل  الزرقاين  رشح   ،)90/8( اخلريش  رشح  وانظر:   ،)(88/9( اجلليل  منح   (((
خليل )58/8)).

املهذب ))/50)).  (((
املهذب ))/50)(. وانظر: الوسيط )80/6(، أسنى املطالب ))/75)).  (((

رشح منتهى اإلرادات ))/59)).  (4(
مطالب أويل النهى )07/6)).  (5(
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ثانًيا: معنى املقصد:

العار الذي حيدثه قذف املحصن ال يقترص عليه، بل هو الحق لقرابته، 
فالدائرة املحيطة باملقذوف تتأذى بقذفه وتتعري بالشني الذي حلقه، وقد تقرر 
أن الرشيعة تدفع العار الالحق باملقذوف بحد القذف فجعل طلب احلد له 
أثناء حياته، ألن الرضر األكرب واقع عليه، فإذا كان ميًتا ال يمكنه املطالبة فإن 

العار الذي حلق قرابة يدفع باحلد أيًضا.

ثالًثا: االستدالل الفقهي باملقصد:

يستدل الفقهاء بمقصد دفع العار الالحق لقرابة املقذوف بإقامة احلد يف 
مسائل منها:

املسألة األوىل: قذف امليت املحصن.

صورة املسألة وحكمها:. 1

إذا قذف امليت أو امليتة املحصنني، فهل جيب احلد، ويكون حق الطلب 
فيه ألقاربه أو ورثته؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل أقوال:

هو  املحصنني، وهذا  وامليتة  امليت  بقذف  احلد جيب  أن  األول:  القول  ـ 
 . قول احلنفية)))، واملالكية)))، 

واحلق يف املطالبة لولده وإن سفل ولوالده وإن عال. انظر: النتف للسغدي ))/)64(،   (((
االختيار )94/4(، البناية )67/6)).

انظر:  فللعصبة.  عدموا  فإن  والده،  وولد  والده  ولده،  وولد  لولده  املطالبة  يف  واحلق   (((
ابن  خمترص   ،)6(48/((( للخمي  التبرصة   ،48(/4( املدونة  اختصار  يف  التهذيب 

عرفة )0)/7))).
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.... والشافعية)))، وقول عند احلنابلة))).عىل اختالف بينهم يف صاحب 
احلق يف املطالبة.

قول  وامليتة مطلًقا، وهذا  امليت  بقذف  يثبت  احلد ال  أن  الثاين:  القول  ـ 
عند احلنابلة))).

امليت  أما  املحصن،  لولدها  امليتة  بقذف  يثبت  احلد  أن  الثالث:  القول  ـ 
فال جيب له احلد. وهذا قول عند احلنابلة)4).

االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2
يدور استدالل الفقهاء يف إثبات احلد عىل قاذف امليت، ومن يملك هذا 
ميتهم،  بقذف  األقارب  حلق  الذي  العار  دفع  مقصد  عىل  أقاربه،  من  احلق 
طلب  حق  بإعطائهم  يدفع  امليت  ألقارب  الالحق  العار  أن  اجلمهور  فعند 
احلد، لرفع العار عنهم، ثم خيتلفون يف تقدير من يلحقه العار من األقارب، 
ويوسعه  يتعريون،  الذين  هم  ألهنم  والفروع  باألصول  بعضهم  فيخصه 

بعضهم لباقي الورثة للحوق العار هبم أيًضا)5).
املزين  خمترص  انظر:  مجيًعا.  للورثة  أهنا  األقوال  وأصح  املطالبة،  حق  يف  وخيتلفون   (((
)69/8)(، احلاوي الكبري )))/60)(، العزيز يف رشح الوجيز )55/9)(، روضة 

الطالبني )6/8))).
جلميع  احلق  ويثبت  املتأخرون  عليه  واستقر   ،)87/(0( الفروع  يف  القول  هذا  قدم   (((
اإلرادات  منتهى  رشح   ،)(((/6( القناع  كشاف   ،)(65/4( اإلقناع  انظر:  الورثة. 

))/59)(، مطالب أويل النهى )07/6)).
اإلنصاف   ،)4((/7( املبدع   ،)((9/6( الزركيش  رشح   ،)96/9( املغني  انظر:   (((

.(((9/(0(
وهو ظاهر املذهب عند اخلرقي وابن قدامة. انظر: املراجع املتقدمة.  (4(

الصنائع )55/7(، رشح اخلريش )90/8(، رشح  بدائع  املبسوط )9/)))(،  انظر:   (5(
الزرقاين عىل خمترص خليل )58/8)(، الوسيط )80/6(، أسنى املطالب ))/75)(، 

رشح منتهى اإلرادات ))/59)(، مطالب أويل النهى )07/6)).
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أما من قال بعدم ثبوت احلد يف قذف امليت، فينفي حلوق العار باألقارب، 
ويرى أن امليت ال يتعري وال تكون منه مطالبة، فيسقط احلد))).

وأما من قال بثبوت احلد يف قذف امليتة لولدها وال يثبت يف قذف امليت 
ا بام يلحق النسب، والولد  الذكر، فجعل العار املعترب يف أقارب امليت خاصًّ

يتعري يف نسبه بقذف أمه، وال يتعري نسبه بقذف أبيه أو جده أو أخيه))).

ونلحظ أن أصحاب القول األول هم أشد إعاماًل ملقصد دفع العار عن 
أقارب املقذوف، وذلك حني يكون ميًتا غري قادر عىل املطالبة برفع العار عنه 
بحد  املطالبة  حق  بإعطائهم  عنهم  العار  هذا  رفع  إىل  الرشيعة  فتتجه  باحلد، 

القذف.

املسألة الثانية: إذا أباح قذف نفسه:

صورة املسألة وحكمها:. 1

إذا أباح املحصن لغريه أن يقذفه بأن قال له: اقذفني، فقذفه، فهل يسقط 
احلد أم ال؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

وأكثر  احلنفية)))،  هبذا  وقال  بإذن.  يسقط  ال  احلد  أن  األول:  القول  ـ 
الشافعية)4)، وهو وجه عند احلنابلة)5).

انظر: املبدع )7/))4).  (((
انظر: املغني )96/9(، رشح الزركيش )9/6))).  (((

انظر: رشح خمترص الطحاوي )6/)))(، تبيني احلقائق ))/04)).  (((
انظر: هناية املطلب )7)/6))( وحكى إمجاع األصحاب عليه، التنبيه للشريازي )ص   (4(

44)(، روضة الطالبني )0)/07)).
انظر: اهلداية أليب اخلطاب )ص 478(، املقنع )ص8)4).  (5(
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ـ القول الثاين: أن احلد يسقط بذلك مع بقاء اإلثم، ومرشوعية التعزير. 
وهو قول للشافعية صححه النووي)))، وهو املذهب عند احلنابلة))).

االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2

الشافعية، ووجه ذلك  املقصد هم فقهاء  أكثر من يورد االستدالل هبذا 
بأنه  القول  هلذا  فيستدلون  املقذوف،  حق  القذف  حد  يف  املغلب  يرون  أهنم 
وإن كان احلق له فإنه ال يسقط بإذنه؛ ألن العار يلحق عشريته هبذا القذف، 
فال يسقط حقهم يف رفع العار إذنه السابق، فال يسقط احلد بذلك اإلذن))).

أما احلنفية فاحلد ال يسقط ألنه حق هلل فال يؤثر فيه اإلذن السابق وكذلك 
بأن احلد يسقط، فلم  الثاين  القول  أما  الروايتني عند احلنابلة)4).  عىل إحدى 
احلق األصيل يف  املقذوف، ألن  قرابة  العار عن  دفع  ملقصد  يلتفت أصحابه 

دفع العار هو للمقذوف فإذا أذن سقط احلد)5).

انظر: روضة الطالبني )0)/07)(، وتبعه الزركيش يف املنثور يف القواعد ))/80).  (((
اإلرادات  منتهى  رشح   ،)(0(/(0 اإلنصاف   ،)(00/4( قدامة  البن  الكايف  انظر:   (((

،)(59/((
انظر: املهذب ))/50)(، البيان للعمراين )))/8)4(، املنثور يف القواعد ))/80).  (((

انظر: النهر الفائق ))/59)(، الرشح الكبري )6)/95)).  (4(
انظر: املهذب ))/49)(، روضة الطالبني )0)/07)(، املنثور يف القواعد ))/80(،   (5(

مطالب أويل النهى )06/6)).
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الثالث املبحث 
مقصد إظهار كذب القاذف

أواًل: تقرير املقصد:
وبني  به،  الترصيح  بني  املقصد،  هذا  تقرير  يف  الفقهاء  عبارات  تنوعت 

اإلشارة له، فمن العبارات الرصحية:
إْظَهاُر . ) احْلَدِّ  إَقاَمِة  ِمْن  امْلَْقُصوَد  »أِلَنَّ  )48هـ(:  الرسخيس)ت:  قال 

َكِذِب اْلَقاِذِف لَِينَْدفَِع بِِه اْلَعاُر َعْن امْلَْقُذوِف«))).
اْلَقاِذِف . ) َكِذِب  إِْظَهاُر  َمْقُصوُدُه  »إِْذ  )67هـ(:  القرطبي)ت:  وقال 

َوَبَراَءِة امْلَْقُذوِف«))).
وقال خليل املالكي)ت: 776هـ(: »والقاذف إنام حد تكذيًبا له«))).. )
َدْفِع . 4 أِلَْجِل  ُهَو  اَم  إنَّ اْلَقْذِف  يِف  احْلَدَّ  »أِلَنَّ  98))هـ(:  )ت:  العدوي 

ِة َعْن امْلَْقُذوِف َوَتْكِذيِب اْلَقاِذِف«)4). امْلََعرَّ
الكذب، . 5 ُيْظِهر  الواجب  احلدَّ  »ألنَّ  ))6هـ(:  )ت:  الرافعي  وقال 

ويدفع العار«)5).
وقال األنصاري )ت: 6)9هـ(: »َواحْلَدُّ اْلَواِحُد ُيْظِهُر اْلَكِذَب َوَيْدَفُع . 6

اْلَعاَر َفاَل َيَقُع يِف النُُّفوِس َتْصِديُقُه«)6).

املبسوط )74/9(. وانظر: تبيني احلقائق ))/9))( البحر الرائق )5/)4).  (((
اجلامع ألحكام القرآن )))/)0)(. وانظر: طرح التثريب )76/8).  (((

التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )579/4(، وانظر: رشح اخلريش )8/4))).  (((
حاشية العدوي عىل كفاية الطالب ))/9))).  (4(

العزيز رشح الوجيز )76/9)(. وانظر: املهذب ))/)5)).  (5(
أسنى املطالب ))/)8)).  (6(
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وقال ابن قدامة )ت: 0)6هـ(: »وألنه قد حصل التكذيب باحلد«))).. 7
َسبِيَل . 8 اَل  َنا  بِالزِّ ُه  َغرْيَ اْلَقاِذَف  »َفإِنَّ  )75هـ(:  )ت:  القيم  ابن  وقال 

لِِعْرِض  َئًة  َوَترْبِ َلُه،  َتْكِذيًبا  اْلِفْرَيِة  َحدُّ  َفُجِعَل  بَِكِذبِِه،  اْلِعْلِم  إىَل  لِلنَّاِس 
امْلَْقُذوِف«))).

ومن  ترصيح  غري  من  إليه  مشاًرا  الفقهاء  كالم  يف  املقصد  هذا  يرد  وقد 
ذلك:
ْدَق . ) الصِّ اْحَتَمَل  َما  اْلَقْذَف  »أِلَنَّ  450هـ(:  )ت:  املاوردي  قال 

ْدَق َفَكاَن  َتِمُل الصِّ َواْلَكِذَب، َوَقْذُف َهِذِه -أي الصغرية- َكِذٌب حَمٌْض اَل حَيْ
َسبًّا َومَلْ َيُكْن َقْذًفا«))).

الصدق . ) احتمل  ما  هو  »القذف  558هـ(:  )ت:  العمراين  وقال 
والكذب، فأما ما ال حيتمل إال أحدمها فإنه ال يكون قذًفا«)4).

ثانًيا: معنى املقصد:
عندما يرمي القاذف حمصنًا بألفاظ القذف، وينسبه للفاحشة فإن يلحق 
فعد  ومكذب،  مصدق  بني  الناس  ظنون  فتلحقه  عرضه،  يف  قادحة  هتمة  به 
بالبينة،  بينته عليه، فإذا مل يأت  القاذف كذًبا حتى يقيم  الرشع ما يصدر من 
فإنه حيد إظهاًرا لكذبه، وبياًنا لرباءة املقذوف مما أحلق به من هتمة، فالقذف 
يصدق  بام  يأت  مل  فإذا  والكذب،  للصدق  حمتمل  القاذف  من  يصدر  حني 
الناس خرب حده،  فإذا فشا يف  الكذب،  قوله، فهو كاذب، واحلد يظهر هذا 

الكايف )4/)0)(، وانظر كشاف القناع )4/6))).  (((
إعالم املوقعني ))/49).  (((

احلاوي الكبري )))/8)( ومثله يف )))/0))).  (((
البيان )0)/0)4).  (4(
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تُواْ 
ۡ
يَأ لَۡم  وكانوا قد علموا بقذفه، تيقنوا عندها أنه كاذب، قال تعاىل: ﴿فَإِۡذ 

ِ ُهُم ٱۡلَكِٰذبُوَن 13﴾))). ْوَلٰٓئَِك ِعنَد ٱللَّ
ُ
َهَدآءِ فَأ بِٱلشُّ

ومن هنا يظهر التالزم بني هذا املقصد وهو إظهار كذب القاذف، وبني 
الكذب  دفعه سببه  املقصود  العار  أن  ذلك  املقذوف،  العار عن  دفع  مقصد 
الصادر عن القاذف، فإظهار كذب القاذف هو سبب دفع العار عن املقذوف، 

فهام مقصدان متتابعان إلقامة حد القذف.
وقد بنى الفقهاء عىل هذا املقصد أحكاًما كام سيأيت، نفوا احلد يف مسائل، 
الناس فيها كذب املقذوف، وقد اعرتض ابن حزم عىل هذا األصل،  يتيقن 
حيث ال يمنع اليقني بكذب القاذف إقامة احلد، بل إن كذبه عىل القاذف ال 
يزيد احلد إال ثباًتا يف حقه، فوجوب احلد ثابت عنده يف حق من علم كذبه 

بيقني))).
ثالًثا: االستدالل الفقهي باملقصد:

يستدل الفقهاء هبذا املقصد عىل مسائل كثرية، منها:
املسألة األوىل: سقوط احلد بثبوت صدق القاذف.

صورة املسألة وحكمها:. 1
باتفاق  جيب  ال  احلد  فإن  املقذوف  به  رمى  فيام  القاذف  صدق  ثبت  إذا 
املقذوف  ق  صدَّ أو  املقذوف  زنا  عىل  البينة  القاذف  أقام  فلو  العلامء)))، 

القاذف، فإن احلد ينتفي عن القاذف عند مجيع الفقهاء)4).

سورة النور آية )))).  (((
انظر: املحىل )))/4))).  (((

حكى االتفاق ابن حزم يف املحىل )))/70)).  (((
انظر: حتفة الفقهاء ))/47)(، البحر الرائق )5/))(، البيان والتحصيل )6)/)5)(،   (4(
املهذب ))/46)،  الفقهية )ص5))(،  القوانني  الرب ))/076)(،  الكايف البن عبد 
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االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2

يستدل الفقهاء عىل انتفاء احلد عن القاذف إذا ثبت صدقه، بأن املقصد 
صادًقا  كان  فإذا  املقذوف،  براءة  وإثبات  القاذف،  تكذيب  احلد  إقامة  من 

فمن املحال يف الرشيعة أن حيد الصادق))).

املسألة الثانية: إذا قذف مجاعة كبرية يستحيل تصور الزنا منهم مجيًعا:

صورة املسألة وحكمها:. 1

ذكر هذه املسألة الشافعية واحلنابلة، وهي إذا قذف مجاعة كبرية يستحيل 
أنه ال جيب  إقليم، ونصوا عىل  أو  بلد  الزنا منهم مجيًعا، كأهل  تصور وقوع 

عليه احلد، وإنام عليه التعزير))).

االستدالل هبذا املقصد:. 2

استدل الفقهاء عىل هذه املسألة بمقصد تكذيب القاذف، ووجه ذلك أن 
فيقطع  مجيًعا،  زناهم  يتصور  ال  فإنه  مثاًل،  بلد  كأهل  كبرية  مجاعة  قذف  من 
بنفسه لكذبه وزوره،  العار  إنام أحلق  حينئذ بكذبه، فال يلحقهم عار، وهذا 

فيعزر لذلك، وال حيد))).

)5)(، مغني املحتاج )75/5(، املغني )85/9(، اإلقناع )59/4)).
 ،)5/((( الكبري  احلاوي   ،)(04/((( الذخرية   ،)6(/7( الصنائع  بدائع  انظر:   (((

كشاف القناع )05/6)).
الرفعة  البن  النبيه  كفاية   ،)(((/((( للعمراين  البيان   ،)(44 )ص  التنبيه  انظر:   (((
اإلرادات  منتهى  رشح   ،)((8/(0( اإلنصاف   ،)(00/9( املغني   ،)(60/(7(

.((58/((
انظر: املراجع املتقدمة.  (((
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املسألة الثالثة: إذا قذف مجاعة بكلمة واحدة:
صورة املسألة وحكمها:. 1

إذا قذف مجاعة ال يستحيل تصور وقوع الزنا منهم مجيًعا بكلمة واحدة، 
احلد  يتعدد  أم  واحد  حد  عليه  حيب  فهل  زناة،  أنتم  أو:  زنيتم،  يقول:  كأن 

بعددهم، اختلف الفقهاء يف ذلك عىل ثالثة أقوال:
ـ القول األول: أنه يلزمه حد واحد، سواء طلبوه جمتمعني أو متفرقني، 
ولو عفى بعضهم وطلبه بعضهم حد ملن طلبه. وهذا قول احلنفية)))، واألصح 

عند املالكية)))، والقديم من قويل الشافعي)))، واملذهب عند احلنابلة)4).
عند  قول  وهو  طلبه.  إذا  منهم  واحد  لكل  حيد  أنه  الثاين:  القول  ـ 

املالكية)5)، وهو اجلديد من قويل الشافعي)6)، ورواية عند احلنابلة)7).
ـ القول الثالث: أهنم إن طلبوا جمتمعني فحد واحد، وإن طلبوا متفرقني 

فلكل منهم حد. وهو قول عند املالكية)8)، ورواية عند احلنابلة)9).

انظر: املبسوط )9/)))(، تبيني احلقائق ))/08)(، حاشية ابن عابدين )4/)5)  (((
مع  الكبري  الرشح   ،)(44 )ص  الفقهية  القوانني   ،)479/4( املدونة  هتذيب  انظر:   (((

حاشية الدسوقي )7/4))).
انظر: التنبيه )ص 44)(، احلاوي الكبري )))/0))(، روضة الطالبني )46/8)).  (((

اإلرادات  منتهى  رشح   ،)9(/(0( الفروع   ،)(00/4( قدامة  البن  الكايف  انظر:   (4(
.((60/((

وهو يف مقابل األصح. انظر: الذخرية )))/05)(، التبرصة للخمي )))/94)6(،   (5(
حاشية الدسوقي )7/4))).

وهو الصحيح عندهم. انظر: املهذب ))/)5)(، روضة الطالبني )46/8)(، أسنى   (6(
املطالب ))/79)).

انظر: املغني )98/9(، الفروع )0)/)9).  (7(
انظر: التبرصة للخمي )))/94)6).  (8(

انظر: الكايف البن قدامة )00/4)(، الفروع )0)/)9).  (9(
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االستدالل هبذا املقصد:. 2

خيتلف الفقهاء يف تقدير حتقق هذا املقصد وهو إظهار كذب القاذف وما 
يلزم عنه من رفع العار عن املقذوف، يف هذه املسألة ووجه ذلك:

ـ أن أصحاب القول األول يرون أن إقامة حد واحد عىل قاذف اجلامعة 
واحد  حد  كان  وإذا  عليهم،  كذبه  إظهار  يف  كاٍف  تشملهم،  واحدة  بكلمة 
القاذف  يلزم  العار عنهم، فال  فإنه يكون كافًيا يف رفع  يكفي إلظهار كذبه، 

غريه؛ لتحقق مقصود احلد وهو تكذيبه))).

يكفي يف رفع  الواحد ال  احلد  أن  فعندهم  الثاين:  القول  أما أصحاب  ـ 
املعرة عن مجيعهم، ألنه حني قذفهم أدخل العار عىل كل واحد منهم، فلكل 

واحد حق دفع العار وتكذيب القاذف يف حقه))).

طلبوا  إذا  اجلميع  عن  يندفع  العار  فكأن  الثالث  القول  أصحاب  أما  ـ 
أما  واحد،  بحد  اجلميع  عن  العار  ودفع  القاذف  إكذاب  فيحصل  جمتمعني 
لو طلبوا متفرقني فال يندفع العار وال حيصل التكذيب يف حق كل منهم إال 

بحد خاص له.

القول  أصحاب  أن  نجد  املقصد،  هذا  إلعامل  الفقهاء  تقدير  وبتأمل 
بكلمة  اجلامعة  قاذف  عىل  أقيم  إذا  الواحد  فاحلد  له،  إعاماًل  أكثر  هم  األول 

واحدة، يظهر يكذبه وتزول املعرة التي أحلقها هبم.

الكبري  احلاوي   ،)(077/(( الرب  عبد  البن  الكايف   ،)(((/9( املبسوط  انظر:   (((
)))/0))(، كشاف القناع )4/6))).

انظر: املهذب ))/)5)(، أسنى املطالب ))/79)(، املغني )98/9).  (((
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املسألة الرابعة: إذا قذف مجاعة بكلامت متعددة.

صورة املسألة وحكمها:. 1

إذا قذف مجاعة من املحصنني كل منهم بكلمة، فقال: أنت يا فالن زاٍن، 
وأنت يا فالن زاٍن، يف جملس واحد أو جمالس متفرقة، فهل يلزمه حد واحد 

للجميع أم يلزمه لكل منهم حد؟، اختلف الفقهاء يف ذلك عىل أقوال:

ـ القول األول: أنه يلزمه حد لكل منهم، فيتعدد احلد بعددهم. وهذا هو 
قول الشافعية)))، واملذهب عند احلنابلة)))، وقول عند املالكية))).

ـ القول الثاين: أنه يلزمه واحد جلميعهم، وهذا هو قول احلنفية)4)، وهو 
املذهب عند املالكية)5).

ـ القول الثالث: أهنم إن طلبوا جمتمعني فحد واحد، وإن طلبوا متفرقني 
لكل منهم حد، وهذا قول عند املالكية)6)، ورواية عند احلنابلة)7).

انظر: املهذب ))/)5)(، روضة الطالبني )46/8)(، أسنى املطالب ))/79)).  (((
اإلرادات  منتهى  رشح   ،)9(/(0( الفروع   ،)(00/4( قدامة  البن  الكايف  انظر:   (((

.((60/((
الدسوقي  حاشية   ،)6(94/((( للخمي  التبرصة   ،)(05/((( الذخرية  انظر:   (((

.(((7/4(
انظر: املبسوط )9/)))(، تبيني احلقائق ))/08)(، البحر الرائق )5/)4).  (4(

)ص  الفقهية  القوانني   ،)((5/4( املجتهد  بداية   ،)479/4( املدونة  هتذيب  انظر:   (5(
44)(، الفواكه الدواين ))/)))).

انظر: التبرصة )))/94)6(، النوادر والزيادات )4)/)8)).  (6(
ذكره يف الفروع )0)/)9).  (7(
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االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2

يستدل أصحاب القول األول عىل تعدد احلد بأن القذف ملا كان متوجه 
لعدد من املحصنني، فلكل منهم حقه يف دفع العار عن نفسه وتكذيب قول 

القاذف فيه، وهذه حقوق آدميني فال تتداخل))).

تكذيب  هو  احلد  مقصد  أن  إىل  فنظروا  الثاين،  القول  أصحاب  أما 
إقامة حد واحد،  العار، وذلك متحقق من  ارتفاع  به  القاذف، الذي حيصل 
ألنه يظهر به احلكم بكذب القاذف وبذلك يرتفع العار عن كل من قذفه، كام 

أن احلنفية يرون أنه يغلب يف القذف حق اهلل فيجري فيه التداخل))).

وأما أصحاب القول الثالث ؛ فلعل منشأ قوهلم أن املقذوفني إذا طلبوا 
وارتفع  القاذف  كذب  ظهر  فقد  مرة  وأقيم  القذف،  حد  هلم  وثبت  مجيًعا، 
من  بد  فال  حد،  منهم  لكل  وثبت  متفرقني،  أتوا  إذا  أما  اجلميع،  عن  العار 

تعدد احلد ليحصل تكذيب القاذف لكل منهم.

وهبذا يتبني أن أصحاب القول الثاين هم أشد إعاماًل هلذا املقصد، ولكن 
إذا خص كل واحد  القاذف، ألنه  الواحد يظهر كذب  ينازع يف أن احلد  قد 
بقذف ثبت له حق يف التكذيب ودفع العار، وإقامة احلد له فيه حتقيق ملقصدي 

تكذيب القاذف ودفع العار عن املقذوف.

 ،)98/9( املغني   ،)(79/(( املطالب  أسنى   ،)((0/((( الكبري  احلاوي  انظر:   (((
كشاف القناع )4/6))).

انظر: املبسوط )9/)))(، العناية )5/)4)(، الكايف البن عبد الرب ))/077)).  (((
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املسألة اخلامسة: إذا كرر القذف ملحصن واحد:

صورة املسألة وحكمها:. 1
إذا كرر القاذف القذف ملحصن، بأن قذفه ثم قذفة، فلذلك صور:

ـ أن يقذفه ثم يعيد قذفة قبل إقامة احلد، ففي هذه احلالة، ذهب الفقهاء 
يعيد  أن  عندهم  ويستوي  واحد)))،  حد  يلزمه  أنه  إىل  األربعة  املذاهب  من 
رواية  يف  والشافعية  قول  يف  املالكية  وفرق  آخر،  بزنا  أو  الزنا  بنفس  قذفه 

فذهبوا إىل إقامة حد مستقل لكل قذف، إذا قذفه بزنا آخر))).
الزنا، فذهب اجلمهور إىل  ـ أن يقذفه ثم يقام عليه احلد، فيقذفه بنفس 

أنه يلزمه حد واحد فقط)))، وذهب املالكية إىل أنه يلزمه حد جديد)4).
يف  احلنفية  فذهب  آخر،  بزنا  يقذفه  ثم  احلد  عليه  يقام  ثم  يقذفه  أن  ـ 
. قول)5)،  

انظر: رشح خمترص الطحاوي )5/6))(، العناية )5/)4)(، جممع األهنر ))/609(،   (((
بداية املجتهد )55/4)(، الذخرية )))/07)(، القوانني الفقهية )ص 4))(، التنبيه 
)ص44)(، هناية املطلب )7)/8))(، حتفة املحتاج )7/8))(، الكايف البن قدامة 

)4/)0)(، رشح منتهى اإلرادات ))/60)).
روضة   ،)(5(/(( املهذب   ،)((7/4( الدسوقي  حاشية  مع  الكبري  الرشح  انظر:   (((

الطالبني )9/8))).
انظر: تبيني احلقائق ))/9))(، فتح القدير )5/))(، البحر الرائق )5/)4(، املهذب   (((
))/)5)(، روضة الطالبني )9/8))(، أسنى املطالب ))/)8)(، املغني )99/9(، 
 ((077/(( الكايف  يف  املالكية  من  الرب  عبد  ابن  به  وقال   ،)((5/6( القناع  كشاف 

وحكاه عنه ابن شاس يف اجلواهر الثمينة ))/56))).
الذخرية   ،)(55/4( املجتهد  بداية   ،)((4/4( املدونة  اختصار  يف  التهذيب  انظر:   (4(

)))/07)(، القوانني الفقهية )ص 4)))
نص عليه ابن اهلامم، وصوبه ابن عابدين. انظر: فتح القدير )7/5))(، البحر الرائق   (5(

)5/)4(، النهر الفائق ))/)6)(، حاشية ابن عابدين )58/4).
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..... واملالكية)))، والشافعية يف قول)))، واحلنابلة يف رواية إىل أنه يلزمه 
والشافعية يف قول)4)، واحلنابلة  آخر)))،  قول  احلنفية يف  حد جديد، وذهب 

يف رواية)5)، إىل أنه يعزر بقذفه اجلديد وال حيد.
االستدالل هبذا املقصد:. 2

مقصد إظهار كذب القاذف حارض يف نظر الفقهاء يف هذه الصور كلها، 
إال أن هذا املقصد قد يعارضه مقصد آخر، فمن رأى االكتفاء بحد واحد يف 
إقامة حد واحد حمقق للمقصد الرشعي من  هذه الصور مجيًعا فإنه يرى أن 
حد القذف، وهو إظهار كذب القاذف، الذي ينتفي به العار عن املقذوف، 
ختلل  ولو  بذلك،  كذبه  ظهر  فقد  واحد  حد  عليه  أقيم  ثم  القذف  كرر  فإذا 
لعجزه  األول  قذفه  يف  القاذف  لكذب  مظهر  األول  احلد  فإن  قذفني،  احلد 
عن إقامة البينة، فإذا قذفه ثانية كان قد عرف كذبه عليه، فال يلحقه عار، فال 

حيد، ويكتفى بتعزيره)6).
انظر: بداية املجتهد )55/4)(، الذخرية )))/07)(، القوانني الفقهية )ص 4))(،   (((
أنه ال  الرب  ابن عبد  ابن احلاجب )75/8)(.ومقتىض كالم  التوضيح يف رشح خمترص 

يتعدد. الكايف ))/077)).
صححه اجلويني والغزايل. انظر: هناية املطلب )7)/8))(، الوسيط )456/6).  (((

قذف  أو  األول  القذف  بعني  القذف  تكرار  عنده  فيستوي  الزيلعي  به  القول  أطلق   (((
البحر   ،)((9/(( احلقائق  تبيني  انظر:  املذهب.  ظاهر  هو  نجيم  ابن  وجعله  جديد، 

الرائق )5/)4(، الدر املختار )58/4).
 ،)(5(/(( املهذب  انظر:  املتأخرون.  عليه  ودرج  كج،  وابن  الشريازي  وصححه   (4(

روضة الطالبني )9/8))(، أسنى املطالب ))/)8)(، مغني املحتاج )70/5).
انظر:  األول.  احلد  عقب  يقذفه  بأن  الفصل  قرب  حال  يف  املتأخرون  واعتمدها   (5(
النهى  أويل  مطالب   ،)((4/6( القناع  كشاف   ،)(60/(( اإلرادات  منتهى  رشح 

.((09/6(
 ،)879/(( اخلالف  مسائل  نكت  عىل  اإلرشاف   ،)((9/(( احلقائق  تبيني  انظر:   (6(
البحر الرائق )5/)4(، املهذب ))/)5)(، هناية املطلب )7)/8))(، أسنى املطالب 

))/)8)(، املغني )99/9(، كشاف القناع )5/6))).
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إال أن هذا املقصد قد يعارضه مقصد آخر: كام تعارض عند املالكية إذا 
باحلد  يتحقق  الزجر مل  أن مقصد  بعد احلد، فقد ظهر هلم  القذف  كرر نفس 
األول، فال بد من إعادة احلد للقذف اجلديد ولو كان بعني األول))). وهذا 
نظر مقاصدي دقيق، فمقصد الزجر وصيانة األعراض مقصد كيل، ال يلغيه 

حتقق مقصد جزئي، وهو إظهار كذب القاذف.

ويرى بعض الفقهاء أن مقصد التكذيب حال تكرار القذف بزنا جديد 
مقاصد  حيقق  حد  من  له  بد  ال  اجلديد  فالقذف  يتحقق،  ال  احلد،  إقامة  بعد 
الثاين، وال  الرشيعة كاملة، فاحلد ألول ال يتضمن تكذيب القاذف يف قذفه 

ينفي العار عن املقذوف))).

نفي  يف  به  االستدالل  أن  نجد  املقصد،  هبذا  الفقهاء  استدالل  وبتأمل 
ا، وذلك أن احلد الواحد  تكرار احلد عىل من تكرر قذفه قبل إقامته قوي جدًّ
يظهر كذب القاذف عىل املقذوف يف كل قذف سابق له، وأنه مفرٍت عليه بال 
بينة، أما االستدالل هبذا املقصد عىل نفي احلد عن من كرر القذف بعد احلد 
األول، فإنه يتعارض مع مقصد أعظم منه وهو مقصد الزجر عن األعراض 
فالعائد للقذف تبني أنه مل ينزجر باحلد األول، ثم إن املقذوف يتأذى بالقذف 
املقذوف  القاذف، حيتاج  بينة لدى  الناس جتدد  به، وقد يظن  اجلديد ويتعري 

لتكذيبه.

انظر: الذخرية )))/07)(، اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف ))/879).  (((
انظر: هناية املطلب )7)/8))(، الوسيط )456/6).  (((
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املبحث الرابع
مقصد دفع األذى عن املقذوف

أواًل: تقرير املقصد:

القذف، دفع األذى عن  تفيد أن من مقاصد حد  وردت عبارات كثرية 
املحصنني، ومحاية لقلوب املسلمني من أمل التأذي، فمن ذلك:

ِحْفِظ . ) ْكَمِة  حِلِ لِْلَحدِّ  َسَبًبا  اْلَقْذَف  َع  »رَشَ 684هـ(:  )ت:  القرايف  قال 
اأْلَْعَراِض وصوًنا للقلوب َعن األذيات«))).

اجلويني )ت: 478هـ(: »ومالك جيعل كل ما حيتمل القذف احتاماًل . )
الباب يف إجياب احلد إليذاَء،  القذف الرصيح، وجيعل معتمَد  بمثابة  ظاهًرا 
فحاصل  هبا...  ح  املرصَّ األلفاظ  عن  اإليذاء  يف  تْقرُصُ  ال  املكاين  أن  ويزعم 
القول: أن الكناية التي ُتوقع حكاًم مع النية كالطالق، وتنزل منزلة الرصيح 
يسلِّط  وإيذاؤه  ُمؤٍذ  بالقذف  والكاين  للكاذب،  زجًرا  جيب  واحلدُّ  باطنًا، 

املقذوَف عليه«))).

وقال أيًضا: »وإنام هو إيذاٌء بالنسبة إىل فاحشة«))).. )

قال ابن الرفعة )ت: 0)7هـ(: »فال حيكم بوجوب احلد ما مل يوجد . 4
اإليذاء التام«)4).

الذخرية )89/4)(، ومثله يف الفروق ))/)))).  (((
هناية املطلب )5)/)7، )7).  (((

هناية املطلب )5)/)7).  (((
كفاية النبيه )7)/54))  (4(
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َساِئِر . 5 -ُدوَن  بِاْلَفاِحَشِة  ْمُي  »َوالرَّ 8)7هـ(:  )ت:  تيمية  ابن  وقال 
لِْلَمْرِميِّ اَل  بِِه  حَيُْصُل  ِذي  الَّ اأْلََذى  أِلَنَّ  اْلَقْذِف،  فِيِه َحدَّ  امْلََعايِص- َجَعَل اهللُ 

ِه«))). حَيُْصُل ِمْثُلُه بَِغرْيِ
وقال ابن القيم )ت: )75هـ(: »َوَقْذُفَها ُعْدَواٌن حَمٌْض، َوَأًذى ملُِْحَصنٍَة . 6

تََّب َعَلْيِه احْلَدُّ َزْجًرا َلُه َوُعُقوَبًة«))). َغافَِلٍة ُمْؤِمنٍَة، َفرَتَ
لألذى . 7 قطًعا  حق،  فيه  لآلدمي  أذى  »ألنه   :)77( )ت:  الزركيش 

احلاصل له«))).

ثانًيا: معنى املقصد:
تقرر هذه النصوص أن من مقاصد ترشيع حد القذف محاية املعصومني 
من األذى، وذلك أن األذى احلاصل بالقذف بنسبة املحصن إىل الفاحشة، 
يدخل به عىل القلب من الغم والكدر ما ال حيصل بغريه من ألوان السب، 
فمام يندفع باحلد مفسدة التأذي بألفاظ الفحش ممن ال يتورعون عن اإليذاء 
كام  املؤمنني  عن  مدفوع  األذى  جنس  أن  الرشيعة  يف  تقرر  وقد  والعدوان. 
َفَقِد  َما ٱۡكتََسُبواْ  بَِغرۡيِ  َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  يُۡؤُذوَن  ِيَن  قال تعاىل: ﴿َوٱلَّ
فعل  أو  قول  بكل  أذاه  حيرم  فاملؤمن   .(4(﴾58 بِيٗنا  مُّ ِإَوثٗۡما  ُبۡهَتٰٗنا  ٱۡحَتَملُواْ 
للفاحشة فقد رشع لذلك حد  بنسبته  فإن كان  النكال)5)،  آذاه استحق  ومن 

القذف عقوبة وزجًرا)6).

منهاج السنة )46/4)).  (((
إعالم املوقعني ))/85).  (((

رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي )09/6)).  (((
سورة األحزاب آية )58).  (4(

انظر: املدونة )505/4(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )4)/40)).  (5(
انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي )06/6)).  (6(
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ثالًثا: االستدالل الفقهي باملقصد:

حيث  مسائل،  يف  املقذوف،  عن  األذى  دفع  بمقصد  الفقهاء  يستدل 
قد  بل  املقذوف،  عىل  األذى  حصول  بعدم  ويعللون  احلد  ينفون  نجدهم 
من  مجلة  يف  وذلك  التأذي،  مفسدة  عن  خال  إذا  القذف  حكم  يف  خيتلفون 

املسائل، منها:

املسألة األوىل: القذف بالكناية والتعريض:

صورة املسألة وحكمها:. 1

يقسم الفقهاء ألفاظ القذف إىل رصيح، وكناية وتعريض، والرصيح هو 
اللفظ الذي ال حيتمل غري القذف، كقوله: زنيت، أو يا زاين، ونحوه، والكناية 
هو ما احتمل القذف غريه، كأن يقول: يا فاجر، يا خبيث، أو لزوجة رجل: 
يقول:  اللفظ، كأن  بغري وضع  القذف  منه  ما فهم  فضحتيه، والتعريض هو 
ما أنا بزاٍن))). وقد اختلف الفقهاء، فيام يقع به القذف من هذا األلفاظ عىل 

أقوال:

ـ القول األول: أن القذف ال يقع إال باللفظ الرصيح فقط، ويعزر عىل 
ما سواه، وهذا قول احلنفية)))، ورواية عند احلنابلة))).

الثمينة  اجلواهر  عقد   ،)(99/(( احلقائق  تبيني   ،)((7/5( القدير  فتح  انظر:   (((
 ،)(7(/(( املطالب  أسنى   ،)7(/6( الوسيط   ،)9(/((( الذخرية   ،)((5(/((

املبدع )407/7(، رشح منتهى اإلرادات ))/56)).
انظر: رشح خمترص الطحاوي )94/6)، 40)(، بدائع الصنائع )7/)4، )4(، البناية   (((

.((64/6(
اإلنصاف   ،)8(/(0( الفروع   ،)88/9( املغني  انظر:  اخلرقي.  كالم  ظاهر  وهي   (((

.(((5/(0(
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فهم  إذا  والتعريض  والكناية  بالرصيح  يقع  القذف  أن  الثاين:  القول  ـ 
منهام القذف، من غري تفريق. وهذا قول املالكية)))، وراية عند احلنابلة))).

نواه،  إذا  وبالكناية  الرصيح،  باللفظ  يقع  القذف  أن  الثالث:  القول  ـ 
ر عىل ما سوى ذلك، عىل خالف بينهم هل حيلف إن فرسه بغريه أم ال،  وُيعزَّ
املتأخرون  وهذا قول الشافعية)))، ورواية عند احلنابلة، ويف رواية اعتمدها 

منهم أن التعريض كذلك)4).

االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2

لكل قول من هذه األقوال الفقهية أدلته النقلية والعقلية، وهلم نقاشات 
األذى  دفع  بمقصد  هنا هو االستدالل  يعنينا  والذي  ومعارضات كثرية)5)، 
األذى هبذه  املسألة عىل حتقق  مدار  الفقهاء  بعض  املقذوف، وقد جعل  عن 
القيم،  وابن  والغزايل  كاجلويني  للمقذوف،  منه  احلاصل  ومقدار  األلفاظ، 

األم  انظر:  احلاجب.  ابن  مستقالًّ  وجعله  التعريض،  يف  الكناية  يدخلون  ومتقدموهم   (((
بداية   ،)(44/5( والزيادات  النوادر   ،)6(50/((( للخمي  التبرصة   ،)494/4(
املجتهد )4/4))(، الذخرية )))/90، 94( وقيد القذف بالتعريض بالنية، التوضيح 

يف رشح خمترص ابن احلاجب )8/)6)).
اختارها ابن عقيل يف الكنايات. انظر: الكايف البن قدامة )99/4(، الفروع )0)/88(،   (((

املبدع )0/7)4).
أما التعريض فال يقع عندهم ولو نواه كام صححه النووي وهذا يفيد أن عندهم قوالً   (((
يف التعريض أنه كالكناية: انظر: األم )5/)4)(، احلاوي الكبري )))/)6)(، املهذب 

))/47)(، الوسيط )6/)7، )7(، روضة الطالبني )8/)))، )))).
 ،)((6  ،((5/(0( اإلنصاف   ،)(89/(6( الكبري  الرشح   ،)89/9( املغني  انظر:   (4(

رشح منهى اإلرادات ))/58)(، كشاف القناع )6/)))).
األوطار  نيل   ،)5955/((( للقدوري  التجريد   ،)5(8/7( االستذكار  انظر:   (5(

.(((0/6(
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األلفاظ،  هذه  داللة  بني  يقارنون  حني  للفقهاء  املراد  هو  املعنى  هذا  ولعل 
ووجه ذلك:

أن احلنفية ومن وافقهم من احلنابلة يرون: أن القذف هو ما كان برصيح 
الزنا، وذلك ألنه ال حيتمل معنى آخر، أما ألفاظ الكناية و التعريض فيدخلها 
فيهام  االستعامل  وعرف  واملعنى،  الداللة  يف  الترصيح  دون  فهام  االحتامل، 
القذف هبام  القذف، فال يتصور حينئذ أن تكون عقوبة  يدل عىل عدم قصد 
عقوبة الترصيح)))، وكأن من مشمول هذا املقارنة أن األذى احلاصل بالقذف 
والتعريض  بالكناية  القذف  وأما  باحلد،  فيدفع  تام،  كامل  أذى  بالرصيح 

فإيذاء ناقص فيكفي التعزيز يف دفعه.

واملعاريض  الكنايات  أن  فريون:  احلنابلة  من  وافقهم  ومن  املالكية  أما 
التي حتتمل نسبة املقذوف إىل الزنا احتاماًل ظاهًرا، تقوم مقام اللفظ الرصيح 
احلاصل  اإليذاء  عىل  عندهم  املسألة  فمدار  واالستعامل)))،  العادة  عرف  يف 
فهام  املرصح،  عن  إيذاؤه  يقرص  مل  واملعرض  الكاين  كان  فإذا  األلفاظ،  هبذه 
مثله يف وجوب احلد)))، بل ربام زاد اإليذاء احلاصل للمقذوف هبذه األلفاظ 
َوَلْيَسْت  بَِزاٍن،  َفَلْست  َأَنا  ا  َأمَّ ُه:  َغرْيَ ُيَشاتُِم  »َمْن  قال:  لو  كام  الترصيح،  عن 
يِح،  التَّرْصِ ِمْن  َوَأْنَكى  َأْوَجُع  ُهَو  ِذي  الَّ التَّْعِريِض  ِمْن  َهَذا  َوَنْحِو  بَِزانَِيٍة.  ي  ُأمِّ

يِح«)4). ِ َوَأْبَلُغ يِف اأْلََذى، َوُظُهوُرُه ِعنَْد ُكلِّ َساِمٍع بَِمنِْزَلِة ُظُهوِر الرصَّ

انظر: رشح خمترص الطحاوي )40/6)(، بدائع الصنائع )7/)4، )4(،  (((
انظر: املقدمات املمهدات ))/67)(، املعونة عىل مذهب عامل املدينة )407)(، بداية   (((

املجتهد )4/4))(، رشح اخلريش )87/8).
انظر: هناية املطلب )5)/)7، )7).  (((

إعالم املوقعني ))/04)).  (4(
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الرصيح والكناية  فيفرقون بني  ؛  احلنابلة  الشافعية ومن وافقهم من  أما 
والتعريض، وجعل اجلويني والغزايل مدار املسألة عىل اإليذاء، فاملرصح مؤذ 
ولكن  ناقص  إيذاؤه  واملعرض  والكاين  للزنا،  بنسبته  للمقذوف  ا  تامًّ إيذاء 
املقذوف  عليه  فيسلط  بالترصيح،  احلاصل  لإليذاء  يرتقي  نيته  مع  الكاين 
وجيب به احلد)))، ويف املعتمد عند احلنابلة يرتقي األذى احلاصل بالتعريض 

إذا قصده إىل األذى احلاصل بالرصيح))).
وهكذا نجد أن هذا املقصد اجلزئي حلد القذف، وهو دفع األذى احلاصل 
بالقذف عن املقذوف، حارض يف استدالالت الفقهاء، وكذلك هو مؤثر يف 
نسبة  عىل  التعريض  أو  الكناية  اللفظ  داللة  ظهرت  فكلام  القضائي،  النظر 
دالئل  أو  بنية  اإليذاء،  يف  معناها  لظهور  هبا  تأمله  وقوي  الزنا،  إىل  املقذوف 
احلال، فإعامل هذا املقصد بإقامة احلد هو األقوى واألقرب ملقصود الشارع 

بحفظ األعراض وصون قلوب املؤمنني عن غموم األذى.

املسألة الثانية: القذف يف اخللوة:

صورة املسألة وحكمها:. 1

َتُقوُلوَن  »َفاَم  السالم )ت: 660هـ(:  الدين بن عبد  املسألة عز  ذكر هذه 
مَلْ  ُه  َأنَّ َمَع  َواحْلََفَظَة؟،  َتَعاىَل  اهلُل  إالَّ  َأَحٌد  َيْسَمُعُه  اَل  َقْذًفا  حُمَْصنًا  َقَذَف  فِيَمْن 
ُموِجَبًة  َكبرَِيًة  َقْذُفُه  َيُكوُن  َهْل  النَّاِس،  ِعنَْد  بِِه  َيْغَتْبُه  َومَلْ  امْلَْقُذوَف  بِِه  ُيَواِجْه 

ِه ِمْن َمْفَسَدِة اأْلََذى؟«))). لِْلَحدِّ َمَع ُخُلوِّ

وقد بني حكمها، وناقشه عدد من الفقهاء، فتحصل من كالمهم قوالن:

انظر: هناية املطلب )5)/)7(، الوسيط )6/)7).  (((
انظر: إعالم املوقعني ))/04)(، مطالب أويل النهى )04/6)).  (((

قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/5)).  (((
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ـ القول األول: أنه ال حيد، و ال يعد ما صدر منه كبرية موجبة للحد. وهذا 
رأي عز الدين بن عبد السالم)))، وقال ابن نجيم من احلنفية: »َوَقَواِعُدَنا الَ 

َتْأَباُه«))).

ـ القول الثاين: أن ذلك كبرية وتوجب احلد، وهذا قول البلقيني اعرتض 
به عىل رأي العز بن عبد السالم)))، وقواه ابن نجيم يف النهر الفائق ورد ما 

ذكره أخوه يف البحر الرائق)4) وقواه ابن عابدين)5).

ـ القول الثالث: أنه إن كان صادًقا فهو ال يوجب احلد وال يكون كبرية، 
وإن كان كاذًبا فهو كبرية، وقال به الزركيش، ومل يذكر حكم احلد)6).

االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2

املسألة عىل مقصد  القواعد هذه  كتابه  السالم يف  بن عبد  الدين  بنى عز 
فلذا ال  املقذوف،  أذى  به  دفع مفسدة األذى، والقذف يف اخللوة ال حيصل 
التأذي الذي رشع  يكون كبرية موجبة للحد، فاحلد ال جيب النتفاء مفسدة 
هذا  كون  يقتيض  املقصد  هذا  حتقيق  أن  فرأى  البلقيني،  أما  لدفعها)7).  احلد 
إقراره-  الفعل كبرية موجبة للحد -ولعل تصور وجوب احلد هو يف حال 
موجبٌة  كبريٌة  واحلفظة،  اهلل  إال  يسمعه  ال  بحيث  القذف  أن  »الظاهر  فقال: 

املرجع السابق، وانظر: رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع ))/)8)).  (((
البحر الرائق )5/))).  (((

انظر: الفوائد اجلسام عىل قواعد ابن عبد السالم )ص )5)).  (((
األهنر  جممع  يف  ووافقه   ،)(5(/(( نجيم  بن  الدين  لرساج  الفائق  النهر  انظر:   (4(

.(604/((
انظر: منحة اخلالق )5/))(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )44/4).  (5(

انظر: تشنيف املسامع بجمع اجلوامع ))/008)).  (6(
انظر: قواعد األحكام ))/5)).  (7(
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القذف  تعود  من  أن  يعني  ولعله  املفسدة«))).  هذه  جنس  عن  فطاًما   ، للحدِّ
يعني  إن كان  أما  العلن،  بقذفهم يف  الناس  إيذاء  يف اخللوة جترأ عىل مفسدة 
عىل  االعتداء  ملفسدة  املتضمنة  القذف  مفسدة  املفسدة«،  هذه  »جنس  بقوله 
السالم  عبد  بن  العز  عليه  استند  الذي  املقصد  يعارض  فهو  األعراض، 

بمقصد أعىل منه، وهو مقصد حفظ األعراض واملبالغة يف صيانتها.

فعله  يكون  فال  صادًقا  اخللوة  يف  القاذف  كون  بني  ففرق  الزركيش  أما 
كبرية، أو كاذًبا ففعله كبرية جلرأته عىل اهلل، باقتحامه احلرمات))).

العز بن عبد السالم من  وبتأمل ما هذه االستدالالت، نجد أن ما قاله 
القذف،  بحد  األذى  دفع  مقصد  إعامل  فيه  ظاهر  التأذي  بمقصد  احلد  ربط 
يف  التأمل  عند  ولكن  ألجله،  رشع  الذي  القذف  انتفى  األذى  انتفى  فإذا 
املقصد الكيل حلد القذف وهو حفظ األعراض وصيانتها، نجد أن مقتضاه 
إجياب احلد وأن يكون حتريم القذف يف اخللوة يف رتبة حتريمه عالنية، ألن من 
القذف واالستهانة  الناس يف خلوته ربام دعاه ذلك وجرأه عىل  اعتاد قذف 

باألعراض يف جلوته، ومقتىض املقصد الكيل مقدم عىل املقصد اجلزئي.

الفوائد اجلسام )ص )5)).  (((
انظر: تشنيف املسامع ))/008)).  (((
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املبحث اخلامس
مقصد شفاء صدر املقذوف

أواًل: تقرير املقصد:
حصول  القذف  حد  مقاصد  من  أن  هبا  يقررون  كثرية  عبارات  للفقهاء 

التشفي واالنتقام املرشوع للمقذوف، فمن ذلك:
لالنتقام . ) املوجب  بِاْلَقْذِف  إيذائها  »ضم  855هـ(:  )ت:  العيني  قال 

امْلَْقُذوف َعن  ُه أسقط احْلَد امْلُوجب لتشفي  إَِلْيِه، والتكرار أِلَنَّ ِمنُْه اَل لإلنعام 
بِالّلعاِن«))). َنفسه 

وقال ابن الدهان )ت: )59هـ(: »َواْلَقْذف ِجنَاَية َعَلْيِه، فإحلاق اْلَعار . )
بِِه َمَع َما فِيِه من التشفي َفَصاَر َكاْلقصاِص«))).

َوُهَو . ) َواِحٌد،  اْلَقْذِف  بَِحدِّ  »َوامْلَْقُصوُد  684هـ(:  )ت:  القرايف  وقال 
ي َوَذلَِك حَيُْصُل بَِجْلٍد َواِحٍد«))). التََّشفِّ

ي«)4).. 4 وقال املاوردي )ت: 450هـ(: »َحد اْلَقْذِف َمْوُضوٌع لِلتََّشفِّ
القذف: »حق . 5 املطالبة بحد  476هـ( عن حق  الشريازي )ت:  وقال 

جيب للتشفي ودرك الغيظ«)5).
ُمَتَعلق . 6 ُه  »أِلَنَّ القذف:  حد  طلب  عن  505هـ(  )ت:  الغزايل  وقال 

الغيظ«)6). بتشفي 
عمدة القاري)))/))).  (((
تقويم النظر )4/4))).  (((

الفروق )04/4)( ومثله يف )77/4)).  (((
احلاوي الكبري )))/6)).  (4(

املهذب ))/50)).  (5(
الوسيط )6/)8).  (6(
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َعا للمنتقم . 7 وقال الرافعي )ت: ))6هـ(: »الِقَصاص، وحّد القذف رُشِ
ي واالنتقام«))). املستْشِفي باستيفائهام«))). وقال أيًضا: »فإن املقصود التشفِّ

وقال ابن قدامة )ت: 0)6هـ(: »ألنه جيب للتشفي، ودرك الغيظ«))).. 8

مستحق . 9 غري  مطالبة  قبول  عدم  يف  )77هـ(  )ت:  الزركيش  وقال 
احلد: »ملا فيه من فوات التشفي املقصود قطًعا«)4).

ثانًيا: معنى املقصد:

تفيد هذه النصوص الفقهية أن من مقاصد حد القذف حتقيق قدر مرشوع 
القذف بام  القاذف، وذلك أن  الواقعة عىل  بالعقوبة  التشفي للمقذوف،  من 
حد  فجعل  غيًظا،  املقذوف  قلب  يف  يورث  وظلم،   ، وتعدٍّ أذى،  من  حيمله 
واحلزن)5)،  الغيظ  به  يزول  حيث  الصدر،  وشفاء  الغيظ،  إلذهاب  القذف 

وذلك يقطع دابر الثارات واحليف يف االنتقام.

ثالًثا: االستدالل الفقهي هبذا املقصد:

يستدل الفقهاء بأن من مقاصد حد القذف ذهاب غيظ املقذوف وشفاء 
صدره يف مسائل، منها:

العزيز رشح الوجيز )6/7)).  (((
نفس املرجع )55/7)).  (((

الكايف )00/4)(، ونحوه يف املغني )85/9).  (((
رشح خمترص اخلرقي )7/6))).  (4(

املجموع )0)/64).  (5(
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املسألة األوىل: إذا جن املقذوف بعد قذفه:

صورة املسألة وحكمها:. 1

يف  رشط  العقل  وأن  املقذوف،  يف  التكليف  اشرتاط  مسألة  ذكر  تقدم 
ثم  عاقل،  وهو  قذف  إذا  لكن  األربعة)))،  املذاهب  أصحاب  عند  املقذوف 
جن بعد ذلك، أو كان جين ويفيق فقذف حال اإلفاقة، فقد ذكر الشافعية)))، 

واحلنابلة)))، أن احلد يؤخر عنه حلني اإلفاقة)4).

االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2

بأن  وإقامته،  باحلد  املطالبة  تأخر  عىل  واحلنابلة  الشافعية  فقهاء  يستدل 
قام  ولو  للمقذوف  الغيظ  ودرك  التشفي  حصول  منه  مقصود  القذف  حد 

الويل باستيفاء حد القذف فات هذا املقصد عىل املقذوف)5).

انظر ما تقدم ص )40.  (((
انظر: املهذب ))/)5)(، الوسيط )6/)8(، البيان للعمراين)0)/408).  (((

انظر: الكايف )00/4)(، رشح الزركيش )09/6)(، املبدع )7/)40).  (((
ا يف تأخري  نص املالكية عىل وجوب احلد يف هذه احلالة، ومل أجد فيام اطلعت عليه نصًّ  (4(
اجلليل  منح   ،)(98/6( اجلليل  مواهب   ،)6((7/(( للخمي  التبرصة  انظر:  احلد. 

.((99/9(
القناع  كشاف   ،)85/9( املغني   ،)(5(( املهذب   ،)(6/((( الكبري  احلاوي  انظر:   (5(

.((06/6(
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املسألة الثانية: إقامة احلد عىل قاذف الصبي والصبية:

صورة املسألة وحكمها:. 1

احلنابلة،  عند  املذهب  وأن  املقذوف،  يف  البلوغ  اشرتاط  مسألة  تقدمت 
ولكن  للحد)))،  موجب  مثلهام  جيامع  اللذين  والصبية  الصبي  قذف  أن  هو 

قرر احلنابلة أن ال يقام احلد، حتى يبلغا ويطالبا))).

االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2

حلني  يبلغ  مل  من  قاذف  عىل  احلد  وإقامة  املطالبة  لتأخري  احلنابلة  يستدل 
حيصل  ال  وذلك  للمقذوف،  الغيظ  ودرك  التشفي  مقصد  بتحقيق  بلوغه، 
الويل  بمطالبة  القاذف  عىل  احلد  أقيم  ولو  البلوغ،  عند  إال  التامم  وجه  عىل 

لفات هذا املقصد))).

املسألة الثالثة: استيفاء املقذوف احلد بنفسه:

صورة املسألة وحكمها:. 1

احلد  يستويف  أن  له  فهل  له،  القذف  حد  وثبت  املحصن،  قذف  إذا 
بنفسه؟، ذهب عامة الفقهاء إىل أن املقذوف ليس له أن يستويف احلد نفسه، 

وإنام يستوفيه اإلمام أو من ينيبه)4).

انظر ما تقدم ص )40..  (((
انظر: الكايف )00/4)(، املبدع )7/)40(، رشح منتهى اإلرادات ))/)5)).  (((

انظر: املغني )85/9(، رشح الزركيش )09/6)(، كشاف القناع )06/6)).  (((
انظر: بدائع الصنائع )57/7(، اجلوهرة النرية ))/578)(، البحر الرائق )9/5))(،   (4(
اجلليل )97/6)(،  ابن عرفة )0)/))(، مواهب  املجتهد )8/4))(، خمترص  بداية 
الكايف   ،)(78/5( املحتاج  مغني   ،)99/(0( الطالبني  روضة   ،)(50/(( املهذب 

البن قدامة )06/4)(، الرشح الكبري )6)/70)(، الفروع )0)/9)).
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االستدالل الفقهي هبذا املقصد:. 2

للفقهاء استدالالت كثرية عىل أن حد القذف كغريه من احلدود يستوفيه 
ُينيبه، ومن ذلك أن اإلمام ضامنة ألمن احليف)))، وممن أشار  اإلمام أو من 
ذكروا  حيث  الشافعية،  فقهاء  بعض  االستدالل  معرض  يف  املقصد  هذا  إىل 
املرشوع جعل ذلك لإلمام،  التشفي واالنتقام  منه  ملا كان مقصوًدا  احلد  أن 
ألنه لو أذن للمقذوف باالستيفاء مع وجود غرض التشفي، ربام دعاه ذلك 

للمبالغة يف الرضب، فيحصل احليف والتعدي))).

انظر املراجع السابقة.  (((
انظر: املهذب ))/50)(، العزيز رشح الوجيز )0)/65)(، كفاية النبيه )7)/67)).  (((
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اخلامتة
يمكن  معرفية،  وحقائق  علمية،  نتائج  الدراسة،  هذه  خالل  من  تبني 

إمجاهلا فيام ييل:

القذف، . ) حلد  واجلزئية  الكلية  املقاصد  من  عدد  بتقرير  الفقهاء  ُعني 
وظهر تقرير ذلك يف أثناء االستدالل الفقهي، عىل مسائل الوفاق أو اخلالف.

وقد . ) القذف،  مقاصد جزئية حلد  الفقهية عىل  املسائل  من  كثري  ُبنيت 
املبنية عليه حمل  الفقهية  املسألة  الفقهاء فتكون  املقصد متفًقا عليه بني  يكون 
ومدلوالته  املقصد  معاين  من  معنى  تقدير  يف  الفقهاء  خيتلف  وقد  وفاق، 

فيكون لذلك أثر يف اخلالف الفقهي.

من . ) ومحايته  العرض  حفظ  مقصد  الكلية،  القذف  حد  مقاصد  من 
أصل  عىل  املقصد  هبذا  الفقهاء  ويستدل  عليه،  الفساد  ودخول  االعتداء 

مسائل باب حد القذف، وهي مسألة مرشوعية حد القذف.

استدل احلنفية بمقصد حفظ العرض والزجر عن االعتداء عليه عىل . 4
حق  تغليب  عىل  اجلمهور  استدل  بينام  القذف،  حد  يف  الرشع  حق  تغليب 
ذلك  وليس يف  املقذوف،  العار عن  دفع  بمقصد جزئي وهو مقصد  العبد، 
إهدار للمقصد الكيل، ولكن رأوا أن حتقيق املقصد اجلزئي حيصل به حتقيق 

املقصد الكيل.

األنساب . 5 فحفظ  األنساب،  حفظ  الكلية،  القذف  حد  مقاصد  من 
املؤدي للشك  القذف  الزنا، وترشيع حده، وكذلك بتحريم  حيصل بتحريم 

يف أنساب اخللق وترشيع حده.
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املالكية هم أكثر الفقهاء إعاماًل ملقصد حفظ األنساب يف مسائل حد . 6
القذف، حيث يرون قطع النسب ونفي الرجل من أبيه وقبيلته موجًبا للحد 
بالزنا  الرمي  يستلزم  أبيه  من  الرجل  نسب  قطع  أن  اجلمهور  ويرى  بذاته، 
املعتمد  يف  احلنابلة  يرى  وكذلك  بالزنا،  للرمي  عائد  النسب  فقطع  ألمه، 

عندهم أن نفي الرجل من قبيلته مستلزم لرمي إحدى أمهاته بالزنا.

من مقاصد حد القذف اجلزئية مقصد دفع العار عن املقذوف، وقد . 7
ورد تقريره عند فقهاء املذاهب األربعة.

الفقهاء فيها احلد . 8 يثبت  أثر هذا املقصد يف مسائل كثرية، حيث  ظهر 
إذا ثبت حلوق العار للمقذوف، ونفوا احلد يف مسائل ال يلحق املقذوف فيها 
يف  اخلالف  فيقع  العار  حلوق  تقدير  يف  الفقهاء  خيتلف  وقد  شني،  وال  عاٌر 

إثبات احلد أو درئه والعدول للتعزير.

مقصد دفع العار عن املقذوف هو مستند احلنابلة يف إجياب احلد عىل . 9
ونحوه،  املجبوب  قاذف  وعىل  الوطء،  أطاقا  إذا  والصغرية  الصغري  قاذف 

وهو مستند املالكية يف إجياب احلد عىل قاذف الصبية املطيقة للوطء.

مقصد دفع العار عن املقذوف هو مستند احلنفية يف اشرتاط املطالبة . 0)
إلقامة حد القذف، مع أن أصلهم هو تغليب حق الرشع يف حد القذف، وهو 
األصل  هذا  إىل  رجعوا  ولكنهم  احلدود،  كباقي  املطالبة  تشرتط  أال  يقتيض 
فلم يسقطوا احلق بعفو املقذوف بعد ثبوته، أما اجلمهور فاعتمدوا عىل هذا 
املقصد يف تغليب حق العبد يف رفع العار عنه، فاشرتطوا املطالبة إلقامة حد 

القذف، وأسقطوه بالعفو.
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املقذوف . )) أقارب  عن  العار  دفع  مقصد  اجلزئية  احلد  مقاصد  من 
وعشريته، وقد قرره الفقهاء، وبنوا عليه مسائل كثرية.

ظهر أثر هذا املقصد يف اخلالف الفقهي يف مسألة قذف امليت، حيث . ))
يملك حق  امليت، ومن  قاذف  احلد عىل  ثبوت  الفقهي يف  االستدالل  يدور 
بقذف  األقارب  حلق  الذي  عن  العار  دفع  مقصد  عىل  أقاربه  من  به  املطالبة 

ميتهم.

احلد . )) احلنابلة  من  وافقهم  ومن  الشافعية  وأكثر  احلنفية  ُيسقط  مل 
عن قاذف من أباح قذف نفسه؛ وذلك إعاماًل ملقصد دفع العار الذي يلحق 

العشرية واألقارب بالقذف.

القذف . 4) فإن  القاذف،  إظهار كذب  اجلزئية  القذف  مقاصد حد  من 
فيه  الناس  ويصبح  باملقذوف،  الظنون  تتعلق  الناس  به  ويعلم  يشتهر  حني 
كذب  وظهر  القذف،  مضمون  بطل  احلد  أقيم  فإذا  ومكذب،  مصدق  بني 

القاذف.

مسائل . 5) يف  احلد  نفوا  كثرية،  أحكاًما  املقصد  هذا  عىل  الفقهاء  بنى 
وأثبتوا  التعزيز،  إىل  فيصار  احلد،  إقامة  دون  من  املقذوف  كذب  فيها  يتقني 

احلد يف مسائل خيفى فيها كذب القاذف.

فيقع . 6) وخفائه،  القاذف  كذب  ظهور  تقدير  يف  الفقهاء  خيتلف  قد 
اخلالف يف إثبات احلد ونفيه والعدول إىل التعزير.

بالقذف عن . 7) احلاصل  األذى  دفع  اجلزئية،  القذف  مقاصد حد  من 
املحصنني، وصيانة قلوهبم عن أمل التأذي.
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ظهر أثر هذا املقصد يف مسائل كثرية، أشهرها مسألة القذف بألفاظ . 8)
حيث  املالكية،  هم  املقصد  هلذا  إعاماًل  املذاهب  وأكثر  والتعريض،  الكناية 
أو  كالترصيح  هبام  احلاصل  األذى  ألن  والتعريض  الكناية  يف  احلد  يوجبون 
أشد، ويليهم احلنابلة يف املعتمد عندهم حيث يوجبون احلد هبام مع إذا نواه.

التشفي، . 9) املقذوف، وحصول  اجلزئية شفاء صدر  من مقاصد احلد 
واالنتقام املرشوع.

تأخري . 0) منها  كثرية  فروع  يف  املقصد  هذا  الشافعية  فقهاء  أعمل 
إقامة احلد إىل إفاقة املجنون لو جن بعد القذف، ووافقهم احلنابلة عىل هذا 
االستدالل وقالوا مثله يف تأخري إقامة احلد عىل قاذف الصبي والصبية حتى 

يبلغا.

من . )) املقذوف  منع  عىل  به  فاستدلوا  املقصد،  هذا  الشافعية  حلظ 
التشفي قد يفيض إىل احليف، واجلمهور  بنفسه، ألنه مع قصد  استيفاء احلد 

يوافقوهنم عىل هذا احلكم.
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ثبت املراجع
اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، عيل بن أيب عيل بن حممد الثعلبي حتقيق: . )

عبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي - بريوت.
االختيار لتعليل املختار، املوصيل، عبد اهلل بن حممود بن مودود احلنفي، تعليق . )

حممود أبو دقيقة، مطبعة احللبي - القاهرة، 56))هـ.
إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، الشوكاين، حممد بن عيل بن . )

األوىل  الطبعة  دمشق،   - العريب  الكتاب  دار  عناية،  عزو  أمحد  حتقيق:  حممد، 
9)4)هـ - 999)م.

الزخمرشي . 4 بن أمحد،  بن عمرو  القاسم حممود  أبو  الزخمرشي،  البالغة،  أساس 
 - بريوت   - العلمية  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  حممد  حتقيق:  اهلل،  جار 

لبنان، الطبعة األوىل، 9)4)هـ - 998)م.
أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، األنصاري، زكريا بن حممد بن زكريا، . 5

دار الكتاب اإلسالمي.
اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، البغدادي، القايض أبو حممد عبد الوهاب . 6

الطبعة:  حزم،  ابن  دار  طاهر،  بن  احلبيب  حتقيق:  املالكي،  نرص  بن  عيل  بن 
األوىل، 0)4)هـ - 999)م.

الشافعي، . 7 الدمياطي  شطا  حممد  بن  عثامن  بكر  أبو  الدمياطي،  الطالبني،  إعانة 
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 8)4)هـ - 997)م.

بن . 8 أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  القيم،  ابن  العاملني،  رب  عن  املوقعني  إعالم 
سعد، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة 

األوىل، ))4)هـ - )99)م.
أمحد . 9 بن  حممد  الدين،  شمس  الرشبيني،  شجاع،  أيب  ألفاظ  حل  يف  اإلقناع 

الفكر  دار  والدراسات،  البحوث  الشافعي، حتقيق: مكتب  الرشبيني  اخلطيب 
- بريوت.
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موسى، . 0) بن  أمحد  بن  موسى  النجا  أبو  احلجاوي،  أمحد،  اإلمام  فقه  يف  اإلقناع 
حتقيق: عبد اللطيف حممد السبكي، دار املعرفة - بريوت - لبنان.

الكتامي . )) امللك  عبد  بن  حممد  بن  عيل  القطان،  ابن  اإلمجاع،  مسائل  يف  اإلقناع 
للطباعة  احلديثة  الفاروق  الصعيدي،  فوزي  حسن  حتقيق:  الفايس،  احلمريي 

والنرش، الطبعة: األوىل، 4)4)هـ - 004)م
األم، دار املعرفة الشافعي، اإلمام حممد بن إدريس املطلبي، بريوت.. ))
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، عالء الدين أبو احلسن عيل . ))

بن سليامن، دار إحياء الرتاث العريب.
حممد . 4) بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  نجيم،  ابن  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

املرصي، دار الكتاب اإلسالمي.
البحر املحيط يف أصول الفقه، الزركيش، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر، . 5)

دار الكتبي، 4)4)هـ.
الواحد بن إسامعيل، حتقيق: طارق . 6) أبو املحاسن عبد  الروياين،  بحر املذهب، 

فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 009)م.
حممد . 7) بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو  رشد،  ابن  املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية 

القرطبي، دار احلديث- القاهرة.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود، . 8)

دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 406)هـ - 986)م.
الربهان يف أصول الفقه، اجلويني، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد، . 9)

بن  حممد  بن  صالح  حتقيق:  احلرمني،  بإمام  امللقب  الدين،  ركن  املعايل،  أبو 
عويضة، دار الكتب العلمية - بريوت - لبنان.

البناية رشح اهلداية، العيني، بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى، دار الكتب . 0)
العلمية - بريوت - لبنان، الطبعة األوىل، 0)4)هـ - 000)م.

الرمحن، . )) بن عبد  ابن احلاجب، األصفهاين، حممود  املخترص رشح خمترص  بيان 
حتقيق: حممد مظهر، دار املدين - السعودية، الطبعة األوىل، 406)هـ-986)م.
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البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، العمراين، حييى بن أيب اخلري بن سامل، حتقيق: . ))
قاسم حممد النوري، دار املنهاج - جدة، الطبعة األوىل، ))4)هـ- 000)م.

رشد، . )) ابن  املستخرجة،  ملسائل  والتعليل  والتوجيه  والرشح  والتحصيل  البيان 
أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، حتقيق: حممد حجي وآخرين، دار 

الغرب اإلسالمي - بريوت.
الرّزاق . 4) عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  الزبيدي،  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

احلسيني، جمموعة حمققني، دار اهلداية.
القاسم . 5) أيب  بن  يوسف  بن  حممد  املواق،  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 

العبدري، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 6)4)هـ - 994)م.
عبد . 6) أمحد  الدكتور  وحتقيق:  دراسة  الربعي،  حممد  بن  عيل  اللخمي،  التبرصة، 

األوىل،  الطبعة  قطر،   - اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  نجيب،  الكريم 
))4)هـ - ))0)م.

البارعي، . 7) بن حمجن  بن عيل  الزيلعي، عثامن  الدقائق،  كنز  احلقائق رشح  تبيني 
املطبعة الكربى األمريية - القاهرة، الطبعة األوىل، ))))هـ.

التجريد، القدوري، أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان، حتقيق: مركز . 8)
الدراسات الفقهية واالقتصادية، أ. د حممد أمحد رساج، أ. د. عيل مجعة حممد، 

دار السالم - القاهرة ، الطبعة الثانية، 7)4)هـ - 006)م.
أبو احلسن عيل . 9) الدين  املرداوي، عالء  الفقه،  التحرير يف أصول  التحبري رشح 

الرياض،  الرشد:  بن سليامن، حتقيق: د. عبد الرمحن اجلربين وآخرين، مكتبة 
الطبعة األوىل، ))4)هـ - 000)م.

الدين، . 0) بكر عالء  أبو  أمحد،  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  السمرقندي،  الفقهاء،  حتفة 
دار الكتب العلمية- بريوت - لبنان، الطبعة الثانية، 4)4)هـ - 994)م.

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، اهليتمي، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر، املكتبة . ))
التجارية الكربى - مرص.
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املنتهي«، . )) وهتذيب  املبتدي  »تدريب  بـ  املسمى  الشافعي  الفقه  يف  التدريب 
وعلق  حققه  الشافعي،  رسالن  بن  عمر  حفص  أيب  الدين  رساج  البلقيني، 
الرياض - اململكة  القبلتني -  عليه: أبو يعقوب نشأت بن كامل املرصي، دار 

العربية السعودية، الطبعة األوىل، ))4)هـ - ))0)م.
تشنيف املسامع بجمع اجلوامع، الزركيش، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد . ))

اهلل بن هبادر، دراسة وحتقيق: د سيد عبد العزيز، د. عبد اهلل ربيع، مكتبة قرطبة 
للبحث العلمي وإحياء الرتاث - توزيع املكتبة املكية.

التقرير والتحبري رشح التحرير، ابن أمري احلاج شمس الدين حممد بن حممد بن . 4)
حممد، دار الكتب العلمية.

الدين، . 5) أبو شجاع، فخر  بن شعيب،  بن عيل  الدهان، حممد  ابن  النظر،  تقويم 
-الرياض،  السعودية  الرشد:  مكتبة  اخلزيم،  صالح  د.  حتقيق:  ان،  هَّ الدَّ ابن 

الطبعة األوىل، ))4)هـ - )00)م.
بن . 6) عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشريازي،  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  التنبيه 

يوسف، عامل الكتب.
هتذيب اللغة، األزهري، حممد بن أمحد اهلروي، حتقيق: حممد عوض مرعب، . 7)

دار إحياء الرتاث العريب- بريوت، الطبعة األوىل، )00)م.
حممد، . 8) القاسم  أيب  بن  خلف  الرباذعي،  ابن  املدونة،  اختصار  يف  التهذيب 

األزدي القريواين، دراسة وحتقيق: د. حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ، 
األوىل،  الطبعة  ديب،   - الرتاث  وإحياء  اإلسالمية  للدراسات  البحوث  دار 

))4)هـ - )00)م.
ابن احلاجب، خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، . 9) التوضيح يف رشح خمترص 

ضياء الدين اجلندي املالكي املرصي، حتقيق: د. أمحد بن عبد الكريم نجيب، 
 - 9)4)هـ  األوىل،  الطبعة  الرتاث،  وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز 

008)م.
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التوقيف عىل مهامت التعاريف، املناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل . 40
بن زين العابدين احلدادي، دار عامل الكتب - القاهرة ، 0)4)هـ.

اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري، حتقيق: . )4
أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية - القاهرة ، الطبعة الثانية، 

84))هـ - 964)م.
مجع اجلوامع يف أصول الفقه، السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن عيل، حتقيق: . )4

عبد املنعم خليل، دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة الثانية، 4)4)هـ.
بِيِدّي . )4 الزَّ اجلوهرة النرية، العبادي، أبو بكر بن عيل بن حممد احلدادي العبادي 

اليمني احلنفي، املطبعة اخلريية، الطبعة األوىل، ))))هـ.
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة املالكي، . 44

دار الفكر.
بن . 45 أمحد  بن  عيل  العدوي،  الرباين،  الطالب  كفاية  رشح  عىل  العدوي  حاشية 

 - 4)4)هـ  بريوت،  الفكر-  دار  البقاعي،  يوسف  حتقيق:  الصعيدي،  مكرم 
994)م.

بن . 46 حسن  العطار،  اجلوامع،  مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح  عىل  العطار  حاشية 
حممد بن حممود الشافعي، دار الكتب العلمية.

احلدود يف األصول، الباجي، أبو الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن . 47
العلمية-  الكتب  دار  القرطبي، حتقيق: حممد حسن إسامعيل،  التجيبي  وارث 

بريوت - لبنان، الطبعة األوىل، 4)4)هـ - )00)م
الذب عن مذهب مالك، القريواين، أبو حممد عبد اهلل بن )أيب زيد( عبد الرمحن . 48

للعلامء  املحمدية  الرابطة  املغربية -  اململكة  العلمي،  د. حممد  النفزي، حتقيق: 
 - ))4)هـ  األوىل،  الطبعة  الرتاث،  وإحياء  واألبحاث  الدراسات  مركز   -

))0)م.
الذخرية، القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس، حتقيق: حممد حجي وآخرين، . 49

دار الغرب اإلسالمي- بريوت، الطبعة األوىل، 994)م.
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رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، حممد أمني بن . 50
عمر، دار الفكر- بريوت.

خرج . )5 احلنبيل،  يونس  بن  منصور  البهويت،  املستقنع،  زاد  رشح  املربع  الروض 
أحاديثه: عبد القدوس حممد نذير، دار املؤيد - مؤسسة الرسالة.

بن . )5 حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  النووي،  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة 
الثالثة،  الطبعة  بريوت،  اإلسالمي-  املكتب  الشاويش،  زهري  رشف، 

))4)هـ/)99)م.
أمحد، . )5 بن  حممد  الدين  جالل  املحيل،  اجلوامع،  مجع  عىل  املحيل  اجلالل  رشح 

مطبوع مع حاشية العطار، دار الكتب العلمية.
رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، الزركيش، شمس الدين حممد بن عبد اهلل . 54

املرصي، حتقيق: د. عبد اهلل بن جربين، دار العبيكان، الطبعة األوىل، ))4)هـ 
- )99)م.

الرشح الكبري، الدردير، أمحد بن حممد بن أمحد العدوي، دار الفكر.. 55
د. . 56 حتقيق:  اجلامعييل،  أمحد  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  املقديس،  الكبري،  الرشح 

عبد اهلل الرتكي،، دار هجر، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.
عبد . 57 بن  أمحد  بن  حممد  البقاء  أبو  الدين  تقي  الفتوحي،  املنري،  الكوكب  رشح 

العزيز بن عيل املعروف بابن النجار احلنبيل، حتقيق: د. حممد الزحييل ود. نزيه 
محاد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، 8)4)هـ - 997).

رشح خمترص الروضة، الطويف، نجم الدين، سليامن بن عبد القوي بن الكريم . 58
الرصرصي، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

األوىل، 407)هـ-987)م.
حتقيق: . 59 الرازي،  بكر  أبو  عيل  بن  محد  اجلصاص،  الطحاوي،  خمترص  رشح 

البشائر  دار  وآخرين،  بكداش  سائد  د.  أ.  حممد،  اهلل  عنايت  اهلل  عصمت  د. 
اإلسالمية - ودار الرساج، الطبعة األوىل، ))4)هـ - 0)0)م
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للطباعة- . 60 الفكر  دار  املالكي،  اهلل  بن عبد  رشح خمترص خليل، اخلريش، حممد 
بريوت.

رشح خمترص خليل، الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد املرصي، ضبطه . )6
العلمية- بريوت  الكتب  دار  أمني،  السالم حممد  آياته: عبد  وصححه وخرج 

- لبنان، الطبعة األوىل، ))4)هـ - )00)م.
رشح منتهى اإلرادات، البهويت، منصور بن يونس احلنبيل، عامل الكتب، الطبعة . )6

األوىل، 4)4)هـ.
الغفور . )6 عبد  أمحد  حتقيق:  محاد،  بن  إسامعيل  نرص  أبو  اجلوهري،  الصحاح، 

عطار، دار العلم للماليني- بريوت، الطبعة الرابعة، 407)هـ- 987)م.
طرح التثريب يف رشح التقريب، العراقي،: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم . 64

بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي، وأكمله ابنه: أمحد، 
أبو زرعة ويل الدين، دار إحياء الرتاث العريب.

بن . 65 الكريم  عبد  الرافعي،  العزيز(،  فتح  النارش  )سامه  الوجيز  رشح  يف  العزيز 
حممد القزويني، دار الفكر.

اهلل . 66 عبد  الدين  جالل  شاس،  ابن  املدينة،  عامل  مذهب  يف  الثمينة  اجلواهر  عقد 
الغرب  دار  منصور،  احلفيظ  عبد  أ.  األجفان،  أبو  حممد  د.  حتقيق:  نجم،  بن 

اإلسالمي.
أبو عبد . 67 الدين  البابريت، حممد بن حممد بن حممود، أكمل  العناية رشح اهلداية، 

اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي، دار الفكر.
الثعلبي . 68 نرص  بن  عيل  بن  الوهاب  عبد  حممد  أبو  البغدادي،  املسائل،  عيون 

حزم  ابن  دار  بورويبة،  إبراهيم  د  حممَّ عيل  وحتقيق:  دراسة  املالكي،  البغدادي 
 - 0)4)هـ  األوىل،  الطبعة  لبنان،   - بريوت  والتوزيع-  والنرش  للطباعة 

009)م.
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بن عبد . 69 أيب زرعة أمحد  الدين  العراقي، ويل  اجلوامع،  اهلامع رشح مجع  الغيث 
األوىل،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  حجازي،  تامر  حممد  حتقيق:  الرحيم، 

5)4)هـ - 004)م.
فتح القدير، ابن اهلامم، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، دار الفكر.. 70
عبد . )7 حتقيق:  الصاحلي،  املقديس  حممد  بن  مفلح  بن  حممد  مفلح،  ابن  الفروع، 

 - 4)4)هـ  األوىل،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل 
)00)م.

الكتب- . )7 عامل  املالكي،  الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  القرايف،  الفروق، 
بريوت.

غانم . )7 بن  أمحد  النفراوي،  القريواين،  زيد  أيب  ابن  رسالة  عىل  الدواين  الفواكه 
األزهري املالكي، دار الفكر.

الِم، البلقيني، عمر بن رسالن بن نصري . 74 الفوائد اجلسام َعىل َقواِعِد ابِن َعْبِد السَّ
د.  حتقيق:  الدين،  رساج  حفص،  أبو  الشافعّي،  املرصي  الكناين،  صالح  بن 
الطبعة  قطر،   - اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  منيار،  بالل  حييى  حممد 

األوىل، 4)4)هـ - ))0)م.
القاموس املحيط، الفريوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، مؤسسة الرسالة . 75

للطباعة والنرش والتوزيع- بريوت - لبنان.
عبد . 76 بن  حممد  بن  منصور  املظفر،  أبو  السمعاين،  األصول،  يف  األدلة  قواطع 

الكتب  دار  الشافعي،  إسامعيل  حسن  حممد  حتقيق:  املروزي  أمحد  ابن  اجلبار 
العلمية - بريوت، لبنان الطبعة: األوىل، 8)4)هـ-999)م.

الدين . 77 عز  حممد  أبو  السالم،  عبد  بن  العز  األنام،  مصالح  يف  األحكام  قواعد 
مكتبة  سعد،  الرؤوف  عبد  طه  راجعه:  السلمي،  السالم  عبد  بن  العزيز  عبد 

الكليات األزهرية - القاهرة ، 4)4)هـ.
القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية، ابن جزي، أبو القاسم، حممد بن . 78

أمحد بن حممد الكلبي، تونس.
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الكايف يف فقه اإلمام أمحد، دار الكتب العلمية، ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين . 79
عبد اهلل بن أمحد، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 4)4)هـ - 994)م.

الكايف يف فقه أهل املدينة، ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن . 80
عبد الرب القرطبي، حتقيق: حممد حممد أحيد املوريتاين، مكتبة الرياض احلديثة 

- الرياض، الطبعة الثانية، 400)هـ-980)م.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، منصور بن يونس احلنبيل، دار الكتب . )8

العلمية.
كشف األرسار رشح أصول البزدوي، البخاري، عبد العزيز بن أمحد بن حممد، . )8

عالء الدين احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي.
كشف املخدرات والرياض املزهرات لرشح أخرص املخترصات، اخللويت، عبد . )8

الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد البعيل احلنبيل، حتقيق: حممد بن نارص العجمي، دار 
البشائر اإلسالمية - لبنان-بريوت، الطبعة األوىل، ))4)هـ - )00)م.

عبد . 84 بن  حممد  بن  بكر  أبو  احلصني،  االختصار،  غاية  حل  يف  األخيار  كفاية 
وحممد  بلطجي  احلميد  عبد  عيل  حتقيق:  احلسيني،  معىل  بن  حريز  بن  املؤمن 

وهبي سليامن، دار اخلري - دمشق، الطبعة األوىل، 994)م.
األنصاري، . 85 عيل  بن  حممد  بن  أمحد  الرفعة،  ابن  التنبيه،  رشح  يف  النبية  كفاية 

رسور  حممد  جمدي  حتقيق:  الرفعة،  بابن  املعروف  الدين،  نجم  العباس،  أبو 
باسلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 009)م

لسان العرب، ابن منظور، مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم األنصاري، . 86
دار صادر - بريوت، الطبعة الثالثة، 4)4)هـ.

احلاوي الكبري، املاوردي، أبو احلسن عيل بن حممد البرصي، حتقيق: عيل حممد . 87
األوىل،  الطبعة  بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  املوجود،  عبد  عادل  و  معوض 

9)4)هـ -999)م.
الكتب . 88 دار  اهلل،  عبد  بن  حممد  بن  إبراهيم  مفلح،  ابن  املقنع،  رشح  املبدع 

العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، 8)4)هـ - 997)م.
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بريوت، . 89 املعرفة-  دار  سهل،  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  الرسخيس،  املبسوط، 
4)4)هـ.

بن . 90 حممد  بن  الرمحن  عبد  أفندي،  داماد  األبحر،  ملتقى  رشح  يف  األهنر  جممع 
سليامن، دار إحياء الرتاث العريب.

التيمي . )9 احلسني  بن  احلسن  بن  عمر  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الرازي،  املحصول، 
فياض  جابر  طه  د.  وحتقيق:  دراسة  الرازي،  الدين  بفخر  امللقب  الرازي 

العلواين، مؤسسة الرسالة.
املحىل باآلثار، ابن حزم، حممد عيل بن أمحد، حتقيق: أمحد شاكر. النارش مكتبة . )9

دار الرتاث - القاهرة.
احلنفي، . )9 بن مودود  بن حممود  اهلل  املوصيل، عبد  االختيار،  املختار، مع رشحه 

مطبعة احللبي - القاهرة ، 56))هـ.
خمتار الصحاح، الرازي، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر . 94

النموذجية-  الدار   - العرصية  املكتبة  حممد،  الشيخ  يوسف  حتقيق:  احلنفي، 
بريوت - صيدا، الطبعة اخلامسة، 0)4)هـ-999)م.

اجلندي . 95 الدين  ضياء  موسى،  بن  إسحاق  بن  خليل  خليل،  املخترص، 
األوىل،  الطبعة  القاهرة،   - احلديث  دار  جاد،  أمحد  حتقيق:  املرصي،  املالكي 

6)4)هـ/005)مـ.
التونيس . 96 الورغمي  عرفة  ابن  حممد  بن  حممد  عرفة،  ابن  الفقهي،  املخترص 

املالكي، حتقيق: د. حافظ عبد الرمحن حممد خري، مؤسسة خلف أمحد احلبتور 
لألعامل اخلريية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ - 4)0)م.

خمترص املزين، املزين، إسامعيل بن حييى بن إسامعيل ملحق باألم، دار املعرفة- . 97
بريوت.

املدونة، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.. 98
مراتب اإلمجاع، ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد األندليس القرطبي، . 99

دار الكتب العلمية- بريوت.
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عبد . 00) حممد  حتقيق:  الطويس،  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  الغزايل،  املستصفى، 
السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ))4)هـ - )99)م.

بن . )0) سعد  بن  مصطفى  الرحيباين،  املنتهى،  غاية  رشح  يف  النهى  أويل  مطالب 
عبده، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 5)4)هـ - 994)م.

معجم الصواب اللغوي، عمر، د. أمحد خمتار عمر بمساعدة فريق عمل، عامل . )0)
الكتب - القاهرة ، الطبعة األوىل، 9)4)هـ - 008)م

املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، . )0)
حامد عبد القادر، حممد النجار، دار الدعوة.

أيب . 04) بن  الرمحن  عبد  السيوطي،  والرسوم،  احلدود  يف  العلوم  مقاليد  معجم 
4)4)هـ  القاهرة،   - اآلداب  مكتبة  عبادة،  إبراهيم  حممد  د.  أ.  حتقيق:  بكر، 

- 004)م.
املعونة عىل مذهب عامل املدينة، الثعلبي، أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص . 05)

الثعلبي البغدادي املالكي، حتقيق: محيش عبد احلّق، املكتبة التجارية، مصطفى 
أمحد الباز - مكة املكرمة.

القاهرة، . 06) مكتبة  أمحد،  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  قدامة،  ابن  املغني، 
88))هـ - 968)م.

مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني، حممد بن أمحد اخلطيب، . 07)
دار الكتب العلمية- بريوت.

الطبعة . 08) الرياض،  الرمحن،  عبد  بن  العزيز  عبد  د.  الربيعة،  الشارع،  مقاصد 
األوىل، ))4)هـ.

دار . 09) امليساوي،  حممد  د.  حتقيق:  الطاهر،  حممد  عاشور،  ابن  الرشيعة،  مقاصد 
النفائس - األردن، ))4)هـ.

بريوت . 0)) الغرب-  دار  عالل،  الفايس،  ومكارمها،  اإلسالمية  الرشيعة  مقاصد 
اخلامسة. الطبعة 
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مقاصد الرشيعة وعالقتها باألدلة الرشعية، اليويب، د. حممد بن سعد، دار ابن . )))
اجلوزي، 9)4)هـ،

عبد . ))) حتقيق:  القزويني،  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  فارس،  ابن  اللغة،  مقاييس 
السالم هارون، دار الفكر، 99))هـ - 979)م.

املقدمات املمهدات، ابن رشد اجلد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، . )))
حتقيق: د. حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي- بريوت - لبنان، الطبعة األوىل، 

408)هـ - 988)م.
حممود . 4)) حتقيق:  أمحد،  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  قدامة،  ابن  املقنع، 

األرناؤوط، ياسني حممود اخلطيب، مكتبة السوادي للتوزيع - جدة - اململكة 
العربية السعودية، الطبعة األوىل، ))4)هـ - 000)م.

منتهى اإلرادات، الفتوحي، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل الشهري . 5))
الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د.  حتقيق:  النجار،  بابن 

الطبعة األوىل، 9)4)هـ - 999)م.
املنثور يف القواعد الفقهية، الزركيش، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل . 6))

بن هبادر، وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 405)هـ - 985)م.
دار . 7)) املالكي،  بن أمحد بن حممد  منح اجلليل رشح خمترص خليل، عليش، حممد 

الفكر- بريوت.
البحر . 8)) مع  مطبوع  الدمشقي،  عمر  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن  اخلالق،  منحة 

الرائق، دار الكتاب اإلسالمي.
منهاج السنة، ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، حممد . 9))

رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل، 406)هـ 
- 986)م

حييى . 0)) الدين  حميي  زكريا  أبو  النووي،  الفقه،  يف  املفتني  وعمدة  الطالبني  منهاج 
األوىل،  الطبعة  الفكر،  دار  عوض،  أمحد  قاسم  عوض  حتقيق:  رشف،  بن 

5)4)هـ/005)م.
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بن . ))) عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشريازي،  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  املهذب 
يوسف، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 6)4)هـ-995)م

املوافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي، حتقيق: مشهور بن . )))
حسن، دار ابن عفان، الطبعة األوىل، 7)4)هـ-997)م.

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، احلطاب، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن . )))
عبد الرمحن الطرابليس، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ))4)هـ - )99)م.

حتقيق: . 4)) حممد،  بن  احلسني  بن  عيل  احلسن  أبو  السغدي،  الفتاوى،  يف  النتف 
 - األردن   - عامن   - الرسالة  -مؤسسة  الفرقان  دار  الناهي،  الدين  صالح 

بريوت - لبنان، الطبعة الثانية، 404)هـ - 984)م.
بن . 5)) موسى  بن  حممد  الدين،  كامل  الدمريي،  املنهاج،  رشح  يف  الوهاج  النجم 

عيسى بن عيل، دار املنهاج - جدة، الطبعة األوىل، 5)4)هـ - 004)م.
هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، حممد بن أيب العباس أمحد، دار الفكر - . 6))

بريوت، 404)هـ-984)م.
يوسف، . 7)) بن  اهلل  عبد  بن  امللك  عبد  اجلويني،  املذهب،  دراية  يف  املطلب  هناية 

8)4)هـ- األوىل،  الطبعة  املنهاج،  دار  يب،  الدِّ حممود  العظيم  عبد  حتقيق: 
007)م.

بن . 8)) إبراهيم  بن  عمر  الدين  رساج  نجيم،  ابن  الدقائق،  كنز  رشح  الفائق  النهر 
األوىل،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  عناية،  عزو  أمحد  حتقيق:  احلنفي،  نجيم 

))4)هـ.
أبو . 9)) القريواين،  األُمهاِت،  من  غريها  من  نة  املَدوَّ يف  َما  عىل  والزيادات  النوادر 

احللو،  حممد  الفّتاح  عبد  د.  حتقيق:  الرمحن،  عبد  زيد(  )أيب  بن  اهلل  عبد  حممد 
وآخرين، دار الغرب اإلسالمي- بريوت، الطبعة األوىل، 999)م

نيل األوطار، الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، . 0))
دار احلديث - مرص، الطبعة األوىل، ))4)هـ - )99)م.
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الشيباين، . ))) حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أيب  اإلمام  مذهب  عىل  اهلداية 
اللطيف  عبد  حتقيق:  اخلطاب،  أبو  احلسن،  بن  أمحد  بن  حمفوظ  الكلوذاين، 
األوىل،  الطبعة  والتوزيع،  للنرش  غراس  مؤسسة  الفحل،  ياسني  وماهر  مهيم 

5)4)هـ-004)م.
اهلداية يف رشح بداية املبتدي، املرغيناين، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل، حتقيق: . )))

طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب- بريوت.
أمحد . ))) حتقيق:  الطويس،  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  الغزايل،  املذهب،  يف  الوسيط 

حممود إبراهيم، حممد حممد تامر، دار السالم - القاهرة .
الوهاب، . 4)) بن عبد  بن حممود  أمحد  الشنقيطي،  املناسب لرشع احلكم،  الوصف 

األوىل،  الطبعة  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية،  باجلامعة  العلمي،  البحث  عامدة 
5)4)هـ.
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التدقيق الوجوبي على األحكام
في نظام اإلجراءات الجزائية

دراسة تأصيلية مقارنة

لمي د. محمد بن رزق اهلل السُّ
أستاذ األنظمة المساعد

بكلية الدراسات القضائية واألنظمة

جامعة أم القرى
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، امللك احلق املبني، الذي حيكم ال معقب حلكمه، 

وال راد لقضائه، وهو خري احلاكمني. أما بعد:

ذكًرا؛  وأرشفها  مكاًنا  ها  وأعزَّ قدًرا  العلوِم  أجلِّ  من  القضاِء  ِعلُم  فإن 
العباد،  شؤون  صلحت  القضاء؛  صلُح  فإذا   ، نبويٌّ ومنصٌب  َعيِلٌّ  مقاٌم  ألنه 
جيب  والقضاء  عنهم،  الظلم  وارتفع  نفوسهم،  واطمأنت  نظامهم،  واستقر 
أن يوافق احلق، كام أمرت به الرشيعة اإلسالمية، يقول اهلل تعاىل: ﴿فَٱۡحُكم 
ويقول   (((﴾ِۚ ٱللَّ َسبِيِل  َعن  َفُيِضلََّك  ٱلَۡهَوٰى  تَتَّبِِع  َوَل  بِٱۡلَّقِ  ٱلَّاِس  َبنۡيَ 
﴾))) هلذا كان لألحكام الصادرة  ُ نَزَل ٱللَّ

َ
أ بَِمآ  بَۡيَنُهم  ِن ٱۡحُكم 

َ
تعاىل: ﴿َوأ

عن القضاء أمهية كبرية يف استقرار حياة األفراد، وحفظ أمنهم.

والغفلة  النقص  من  غريهم  يعرتي  ما  يعرتهيم  برًشا  القضاة  كان  وملا 
والسهو، كان من املتصور أن تأيت بعض أحكامهم القضائية جتانب الصواب 
والعدل، وليس يستحيل ذلك عليهم أو ُينكر طاملا بذلوا وسعهم واجتهدوا 
يف الوصول إىل احلق، واستقصوا طريقه، ومل يوفقوا إليه، بل هم مأجورون 

عىل اجتهادهم يف كل حال.

ولتجنب حاالت اخلطأ يف األحكام القضائية وتفادهيا، سيام اجلزائية منها 
التي تقيض بعقوبة جسيمة، ولئال يعاقب إنسان بغري ذنب اقرتفه؛ جاء نظام 
تلك األحكام،  الوجويب عىل  التدقيق  بفكرة  السعودي  اجلزائية  اإلجراءات 
وهي فكرة قد أقرهتا الرشيعة اإلسالمية قبل أن تعرفها قوانني األرض منذ 

سورة ص، اآلية رقم )6)).  (((
سورة املائدة، اآلية رقم )49).  (((



التدقيق الوجوبي على األحكام

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
461

الرشعية،  السياسة  قواعد  عليها  وأكدت  سنة،  وأربعامئة  ألف  عن  يزيد  ما 
ودرءًا  للمصالح  جلبًا  الرعية،  شؤون  عىل  ممارستها  احلاكم  إىل  ُأوكل  التي 
)التدقيق  بعنوان:  املوضوع  هذا  يف  البحث  مناسبة  رأيت  لذلك  للمفاسد، 
تأصيلية  دراسة   - اجلزائية  اإلجراءات  نظام  يف  األحكام  عىل  الوجويب 

مقارنة(.

أوالً: أمهية املوضوع:

الوجويب عىل األحكام يف  )التدقيق  البحث جرى احلديث عن:  يف هذا 
نظام اإلجراءات اجلزائية(، والتدقيق الوجويب ُيَعدُّ أسلوًبا فعاالً للرقابة عىل 
إجراءات التقايض ووقائع الدعاوى، ومنطوق احلكم، وتسبيبه، فهو صامم 

أمان لضامن سالمة احلكم.

واألصل يف إجراء تدقيق األحكام القضائية ومراجعاهتا من حمكمة أعىل؛ 
أن يكون بطلب اخلصوم ورغبة منهم ال بقوة النظام، إال أن نظام اإلجراءات 
الطبيعة اخلاصة  التدقيق عىل بعض األحكام القضائية ذات  اجلزائية أوجب 
-استثناًء- منها: ما ينطوي عىل جزاءات ذات جسامة بالغة، ملا يف ذلك من 

واحتياط. مصلحة 

وهلذا املوضوع أمهية كبرية يف حتقيق العدل القضائي وتصحيح األحكام 
وتدارك اخلطأ فيها -إن وجد-قبل تنفيذها، وتظهر أمهيته أيضًا إذا ما أردنا 
معرفة مدى أحقية طلب التدقيق الوجويب أو النزول عنه من اخلصوم، وهل 

هو مقرر ملصلحتهم، أو هو سلطة تقديرية للقايض، أم غري ذلك؟

تأكيًدا  يأيت  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  يف  الوجويب  التدقيق  عىل  والنصُّ 
عىل ما انتهجته اململكة العربية السعودية وقررته يف النظام األسايس للحكم 



التدقيق الوجوبي على األحكام

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
462

من أن ما تطبقه املحاكم عىل القضايا املعروضة أمامها جيب أن يكون متفًقا 
وليس  والسنة)))،  الكتاب  عليه  دل  ملا  وفًقا  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  مع 
التدقيق الوجويب إال سبياًل ناجًعا للوقوف عىل سالمة احلكم ومدى موافقته 
الواجبة  الرشعية  للسياسة  عملية  وممارسًة  اإلسالمية،  الرشيعة  ألحكام 

للحاكم عىل شؤون الرعية ويف القضاء عىل وجه اخلصوص.

مضامني  مع  السعودي  النظام  من  واضًحا  متشًيا  يعد  ذلك  أن  كام 
احلكم  عدم  عىل  نصت  التي  احلقوقية  واإلعالنات  الدولية  االتفاقات 
بالعقوبات اإلتالفية إال يف اجلرائم ذات اجلسامة، عىل أن يكون ذلك وفق 
ارتكاب اجلريمة، وبعد صدور حكم هنائي  الدولة وقت  النَّافذ يف  الترشيع 

من حمكمة خمتصة))).

ثانًيا: مشكلة البحث:

أرشت فيام سبق أن موضوع هذا البحث يتمحور حول األحكام اجلزائية 
التي يتطلب النظام فيها -استثناًء- وجوب تدقيقها من حمكمة أعىل، وأن هذا 
األمر يقع عىل خالف القاعدة العامة، التي تقيض بعدم ذلك أو بحتمية قبوهلا 
وعدم االعرتاض عليها بأي طريق من طرق االعرتاض النظامية -كأصل- 
إال  الوجويب  للتدقيق  خيضع  ال  ثمَّ  ومن  واختيارهم،  اخلصوم  برغبة  إال 
أحكام جزائية معينة، ولكل من األصل واالستثناء قواعد نظامية جيب عىل 
بطالن  ترتب عىل خمالفتها  وااللتزام هبا، وإال  مراعاهتا،  املحكمة واخلصوم 

ينظر: املادة رقم )48(، النظام األسايس للحكم، الصادر باملرسوم امللكي رقم أ/90   (((
وتاريخ 7)/8/))4)هـ.

بموجب  املربم  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد   ،)(/6( رقم  املادة   (((
قرار األمم املتحدة رقم )00))( وتاريخ 6) ديسمرب عام 966)م.
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وتوضيح  عنها  الغموض  وكشف  القواعد  هذه  بيان  وإزاء  اجلزائي،  احلكم 
حدودها؛ نجد أن مشكلة البحث تتمثل يف األسئلة اآلتية:

النظامي . ) الوجويب؟ وما حدوُده؟ وما األساس  بالتدقيق  املقصود  ما 
الذي يستند إليه؟

ال . ) والتي  الوجويب  للتدقيق  ختضع  التي  اجلزائية  األحكام  نوعية  ما 
ختضع؟ وما األساس النظامي احلاكم يف ذلك؟

هل للقضاء اجلزائي سلطة تقديرية يف إمضاء األحكام اجلزائية التي . )
ترسي عليها قواعد التدقيق الوجويب دون قيامه بتدقيقها؟

للخصوم؟ . 4 النظامية  احلقوق  من  الوجويب  التدقيق  طلب  يعد  هل 
وهل هلم احلق يف النزول عنه أمام القضاء أو التمسك به؟ وما أثر ذلك؟

الوجويب . 5 للتدقيق  اجلزائية  األحكام  بعض  ختصيص  من  احلكمة  ما 
دون بعضها اآلخر؟

ما األثر املرتتب عىل إخالل القضاء بتطبيق قواعد التدقيق الوجويب . 6
عىل األحكام اجلزائية؟

فكرة  لديَّ  تبلورت  عنها  واإلجابة  التساؤالت  هذه  غموض  ولكشف 
تتضمن  التي  اجلزائية  األحكام  عىل  الوجويب  التدقيق  موضوع:  يف  البحث 

عقوبة إتالفية يف النظام والفقه، وهو ما سيكون يف هذا البحث بإذن اهلل.

ثالًثا: أهداف البحث:

والقواعد . ) اجلزائية،  األحكام  عىل  الوجويب(  )التدقيق  مفهوم  بيان 
النظامية التي يستند إليها.
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معرفة )األحكام اجلزائية( التي ترسي عليها قواعد التدقيق الوجويب، . )
ومتييزها عن غريها من األحكام التي ال يرسي عليها.

من . ) غريه  عن  يميزه  وما  الوجويب(،  )التدقيق  خصائص  توضيح 
وسائل مراجعة األحكام وطرق االعرتاض عليها.

ودور . 4 الوجويب  التدقيق  من  اإلسالمية  الرشيعة  موقف  توضيح 
السياسة الرشعية يف ذلك.

إبراز األسباب التنظيمية التي دفعت إىل سن قواعد التدقيق الوجويب . 5
عىل بعض األحكام اجلزائية.

اجلزائية، . 6 األحكام  عىل  الوجويب  التدقيق  قواعد  تطبيق  نطاق  بيان 
واجلهات املختصة به، ومعرفة سلطاهتا فيه.

اجلزائية، . 7 األحكام  عىل  الوجويب  التدقيق  قواعد  تطبيق  نتيجة  معرفة 
واألثر املرتتب منها عىل نفاذها.

رابًعا: حدود البحث.

ـ احلد املوضوعي: يف هذا البحث جرى احلديث عن موضوع: )التدقيق 
تأصيلية  اجلزائية-دراسة  اإلجراءات  نظام  يف  األحكام  عىل  الوجويب 
مقارنة(، والتدقيق الوجويب هو الذي يطبق بقوة النظام عىل بعض األحكام، 
حتى وإن أظهر املحكوم عليه قناعته باحلكم، وُيامَرس التدقيق الوجويب من 
احلكم،  حمل  الدعوى  يف  فصلت  التي  املحكمة  أعامل  عىل  األعىل  املحكمة 
النطاق  عن  خيرج  املعنى  وهبذا  اهلل،  بإذن  بيانه  سيأيت  الذي  التفصيل  عىل 
اخلصوم  به  يتقدم  الذي  وهو  االختياري،  التدقيق  البحث:  هلذا  املوضوعي 
ا  بالنقض، وإمَّ ا  ا من خالل طلبهم االستئناف، وإمَّ إمَّ برغبتهم واختيارهم، 
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غري  األحكام  عىل  الوجويب  التدقيق  كذلك  وخيرج  النظر،  إعادة  بالتامس 
اجلزائية، أي التي مل تصدر عن القضاء اجلزائي.

ـ احلد املكاين: هو يف نطاق نظام اململكة العربية السعودية، مع مقارنته 
بأحكام الفقه اإلسالمي وقواعد السياسة الرشعية.

الصادر  األخري  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  نطاق  يف  الزمني:  احلد  ـ 
التنفيذية  امللكي رقم )م/)( وتاريخ ))/)/5)4)هـ، والئحته  باملرسوم 

الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم ))4)( وتاريخ ))/)/6)4)هـ.

خامًسا: الدراسات السابقة:

واملكتبات  والعامة،  اجلامعية  املكتبات  يف  والبحث  االطالع  بعد 
اإللكرتونية، واملواقع العلمية، فلم أجد دراسًة مستقلة حققت أهداف هذا 
البحث، وتناولت مشكلته، وأجابت عنها، وما وقفت عليه إنام هو دراسات 
وبحوث قريبة من البحث، وليست يف مدار موضوعه، ومن هذه البحوث 

والدراسات ما يأيت:

املتعلقة بمراجعة األحكام  القضائية  الدراسة األوىل: بعنوان )الضامنات 
الدرعية  جملة  يف  منشور  علمي  بحث  وهي  اجلديدة(،  العدلية  األنظمة  يف 
حممد  بن  نارص  الدكتور  لفضيلة  7)4)هـ،  عام  والثالثون،  الثالث  العدد 

اجلوفان.

التعريف  التمهيد:  يف  وجاء  وفصلني:  متهيد  يف  الدراسة:  جاءت 
بمفردات العنوان، ويف الفصل األول: تناولت الدراسة الضامنات القضائية 
األول  مباحث،  ثالثة  وفيه  العدلية،  األنظمة  يف  األحكام  بمراجعة  املتعلقة 
املرافعات  نظام  يف  األحكام  بمراجعة  املتعلقة  القضائية  الضامنات  أوجه  يف 
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الرشعية، والثاين يف أوجه الضامنات يف نظام اإلجراءات اجلزائية، ومل يتفرع 
املحاماة  نظام  يف  الضامنات  أوجه  يف  والثالث  مطالب،  إىل  املبحث  هذا 
األحكام  مراجعة  الدراسة  تناولت  الثاين:  الفصل  ويف  التنفيذية،  والئحته 
القضائية يف الفقه اإلسالمي، وفيه أربعة مباحث، األول يف األصل يف حكم 
القايض، والثاين يف االستثناء الوارد عىل األصل، وذكر فيه مسوغات الطعن 
يف احلكم، وساق منها: خمالفة احلكم لنص من القرآن، أو السنة، أو اإلمجاع، 
الثالث االعرتاض  أو القياس اجليل، أو القواعد الرشعية، وجاء يف املبحث 
عىل احلكم الصادر بناء عىل االجتهاد، ويف الرابع األخري تكلم فيه الباحث 

عن متييز احلكم أو تدقيقه، ثم اختتم دراسته بالنتائج والتوصيات.

وبتأمل حمتوى هذه الدراسة، وما جاء يف حدود بحثي يف الفقرة السابقة 
نجد الفروق التالية:

أهنا تناولت عموم الضامنات القضائية، من جهة كوهنا حقوق مقررة . )
بحثي  بينام  ملصلحة اخلصوم مرتوكة الختيارهم، وهي كثرية غري حمصورة، 
تناول ضامنة: )التدقيق الوجويب( فقط، وهي ضامنة مقررة ملصلحة العدالة، 
ال مصلحة اخلصوم وحدهم، وال اختيار فيها ألحد، بل تطبق بقوة النظام.

أهنا اعتمدت عىل أنظمة عدة، منها: نظام اإلجراءات اجلزائية الصادر . )
عام ))4)هـ امللغى، بينام اعتمدتُّ يف بحثي عىل نظام اإلجراءات اجلزائية 
أنظمة،  من  عداه  ما  دون  5)4)هـ  عام  الصادر  التنفيذية  والئحته  األخري 
امللغى،  النظام  ترد يف  النظام األخري ومل  ويوجد اختالفات كثرية جاءت يف 
اختصاصات  هلا  كجهات  العليا،  واملحكمة  االستئناف  حماكم  إنشاء  منها 

متعددة، منها: إجراء التدقيق الوجويب.
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يف . ) إال  بحثي  يف  جاء  ما  مع  متشابٌه  كالٌم  السابقة  الدراسة  يف  يرد  مل 
املبحث الثاين من الفصل األول املعنون بـ )أوجه الضامنات القضائية املتعلقة 
إشارات  يف  ذلك  وكان  اجلزائية(،  اإلجراءات  نظام  يف  األحكام  بمراجعة 
التي  تدقيق األحكام  يتجاوز جمموعها نصف صفحة، كانت عن  متفرقة ال 
كضامنة  وليس  اتباعه،  جيب  النظام  قرره  كإجراء  إتالفية،  عقوبة  تتضمن 
وحدود  وخصائص  أحكام  هلا  الضامنات،  باقي  عن  بذاهتا  مستقلة  عدلية 
أيًضا  فيها  وورد  بحثي.  يف  هو  كام  النظام  بقوة  وجوبيًّا  ومقررة  وجهات، 
املبحث الرابع من الفصل الثاين املعنون بـ )متييز احلكم أو تدقيقه( كالًما جاء 
بينام بحثي  فقًها،  من ضمنه يشء خمترص عن مرشوعية متييز احلكم وتدقيقه 
صغري  مطلب  يف  وأوسع،  خاص  بشكل  الوجويب  التدقيق  مرشوعية  تناول 

ضمن املبحث األول من بحثي، وهلذا ختتلف الدراسة السابقة عن بحثي.

دراسة   - فيه  الطعن  بغري  احلكم  )مراجعة  بعنوان  الثانية:  الدراسة 
إىل  صيفي  مرصي  منصور  الباحث  من  مقدم  تكمييل  بحث  وهي  مقارنة(، 
استكامالً  املنورة  املدينة  يف  اإلسالمية  باجلامعة  الرشيعة  بكلية  األنظمة  قسم 

ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري عام 5)4)-6)4)هـ.

استنفاد  التمهيد:  يف  وجاء  فصول:  وثالثة  متهيد  يف  الدراسة:  وجاءت 
سلطة املحكمة بشأن ما فصلت فيه من مسائل، وجاء فيه مفهوم االستنفاد، 
يف  املحكمة  سلطة  الدراسة  تناولت  األول:  الفصل  ويف  وجماله،  ونطاقه، 
مفهوم  فيه  مادية، وجاء  أخطاء  يشوبه من  قد  ما  لتصحيح  مراجعة حكمها 
سلطة  الدراسة  تناولت  الثاين:  الفصل  ويف  ونطاقه،  ورشوطه،  التصحيح، 
فيه  وجاء  إهبام،  أو  غموض  من  حكمها  يعرتيه  قد  ما  تفسري  يف  املحكمة 
الدراسة  تناولت  الثالث:  الفصل  ويف  ونطاقه،  ورشوطه،  التفسري،  مفهوم 
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املسائل  بعض  يف  الفصل  إغفال  حال  يف  حكمها  إكامل  يف  املحكمة  سلطة 
املطروحة عليها، وجاء فيه مفهوم استكامل املحكمة، ورشوطه، ونطاقه، ثم 
اختتم الباحث دراسته بالنتائج والتوصيات، وجاءت هذه الدراسة يف مائة 

وأربع صفحات.

وبتأمل حمتوى هذه الدراسة، وما جاء يف حدود بحثي يف الفقرة السابقة 
نجد الفروق التالية:

أهنا تناولت موضوع مبدأ استنفاد القايض لسلطته وواليته القضائية . )
الوارد عىل هذا  أمامه، واالستثناء  املعروض  النزاع  بحكم يف  فيه  فيام فصل 
املحكمة  ذات  أو  القايض،  لذات  عامة-  -كقاعدة  جيوز  ال  بحيث  املبدأ، 
لزوال  فيه  النظر  إعادة  بقصد  ثانية  مرة  حكمها  إىل  الرجوع  احلكم  مصدرة 
إعادة  القايض يف  إذا رغب  إال  بمجرد إصدارها حلكمها،  القضائية  الوالية 
التدقيق الوجويب  النظر يف حكمه يف احلاالت االستثنائية، أما بحثي فهو يف 
احلكمة  من  أعىل  حمكمة  ومن  القايض،  برغبة  وليس  النظام-  بقوة  -أي 
مصدرة احلكم، وليس من ذات املحكمة، وهلذا خيتلف موضوع بحثي عن 

موضوع الدراسة السابقة كليًّا.

أن الدراسة تناولت يف موضوعها عموم األحكام القضائية الصادرة . )
اإلدارية،  أم  العامة،  أم  اجلزائية،  املحكمة  عن  صدرت  سواًء  املحاكم،  من 
أم األحوال الشخصية، أما بحثي فنطاقه يف األحكام الصادرة عن املحكمة 

اجلزائية فقط، بل والتي تتضمن عقوبة جزائية إتالفية دون غريها.

عام . ) الصادر  امللغى  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  وفق  الدراسة  هذه  أن 
بينام  ))4)هـ،  عام  الصادر  امللغي  الرشعية  املرافعات  ونظام  ))4)هـ، 
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رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  األخري  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  وفق  بحثي 
)م/)( وتاريخ ))/)/5)4)هـ والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار 

جملس الوزراء رقم ))4)( وتاريخ ))/)/6)4)هـ.

جانٍب . 4 عىل  احتوت  ملوضوعها؛  معاجلتها  أثناء  السابقة  الدراسة  أن 
يف  العكس  كان  بينام  الفقهي،  اجلانب  من  وأكثرت  ا  جدًّ ضعيف  نظاميٍّ 
إغفال  عدم  مع  نظامية،  ناحية  من  البحثية  املشكلة  عاجلت  فقد  بحثي، 

التأصيل واملقارنة بالفقه اإلسالمي يف املواضع التي يكون فيها ذلك.

الدراسة الثالثة: بعنوان )متييز األحكام القضائية - دراسة فقهية للرقابة 
الشيخ  ملعايل  مؤلف  كتاب  وهي  عليها(،  املوافقة  أو  ونقضها  األحكام  عىل 

عبد اهلل بن حممد آل خنني، مطبوع عام 440)هـ.

تعريف  تناولت:  األول  الفصل  يف  فصول،  ستة  يف  الدراسة:  وجاءت 
به،  الصلة  ذات  واأللفاظ  التعريف،  فيه  وجاء  القضائية،  األحكام  متييز 
ومرشوعيته، ويف الفصل الثاين: تناولت الدراسة طرق الرقابة عىل األحكام 
القضائية، وجاء فيه طرق الرقابة القبلية، وتكلم املؤلف عن مشاورة القايض 
القايض مستشارين يف جملسه استحباًبا، وتكلم أيضًا  يراه وكذلك اختاذ  من 
عن الشورى القضائية الوالئية يف املغرب واألندلس، كام جاء يف هذا الفصل 
أيضًا طرق الرقابة البعدية، وتكلم املؤلف عن بعض الطرق املعمول هبا يف 
القضاء قدياًم، وهي الطريقة احلسبية والطريقة الوالئية، ويف الفصل الثالث: 
تناولت الدراسة رشوط نقض احلكم، ويف الفصل الرابع: تناولت الدراسة 
متييز  قرار  تناولت  اخلامس:  الفصل  ويف  القضائية،  األحكام  نقض  أسباب 
بالقرار، ووجوه اخلطأ يف احلكم القضائي  املراد  احلكم القضائي، وجاء فيه 
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وتوصيف املوافقة عليه أو نقضه، وآثار نقض احلكم وما ال يؤثر فيه نقض 
هذه  وجاءت  إليها،  توصل  التي  بالنتائج  دراسته  املؤلف  اختتم  ثم  احلكم، 

الدراسة يف أربعامئة وعرش صفحات.

نجد  السابقة  بحثي  حدود  يف  جاء  وما  الدراسة  هذه  حمتوى  وبتأمل 
التاليني: الفرقني 

بحًثا . ) أو  علمية،  رسالة  وليس  كتاب،  عن  عبارة  الدراسة  هذه  أن 
اًم، وقد جاءت موضوعاهتا خمتلفة عام سأتكلم عنه. حمكَّ

جاءت . ) بحثي  بينام  فقهية،  ناحية  من  موضوعها  تناولت  الدراسة  أن 
اجلزائية األخري  نظام اإلجراءات  نظامية وفق  ناحية  للموضوع من  معاجلته 

- املشار إليه سلفًا- مع عدم إغفال التأصيل واملقارنة بالفقه اإلسالمي.

سادًسا: تقسيامت البحث:

املصادر  وثبت  وخامتة،  مباحث،  وثالثة  مقدمة،  عىل  البحث  يشتمل 
واملراجع، عىل النحو التايل:

وحدوده،  وأهدافه،  ومشكلته،  املوضوع،  أمهية  عىل  وتشتمل  املقدمة: 
والدراسات السابقة، وتقسيامت البحث:

املبحث األول: ماهية التدقيق الوجويب عىل األحكام اجلزائية. وفيه ثالثة 
مطالب:

املطلب األول: التعريف بالعنوان.

وفيه  اجلزائية.  األحكام  الوجويب عىل  التدقيق  الثاين: خصائص  املطلب 
أربعة فروع:
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الفرع األول: اتصال أحكام التدقيق الوجويب بالنظام العام.

الفرع الثاين: التدقيق الوجويب أسلوب رقابة ذاتية.

الفرع الثالث: عدم خضوع التدقيق الوجويب مليعاد نظامي.

الفرع الرابع: التدقيق الوجويب رشط يف نفاذ احلكم اجلزائي.

املطلب الثالث: مرشوعية التدقيق الوجويب عىل األحكام اجلزائية.

املبحث الثاين: نطاق التدقيق الوجويب عىل األحكام اجلزائية. وفيه أربعة 
مطالب:

املطلب األول: أن يصدر احلكم عن القضاء اجلزائي.

املطلب الثاين: أن يكون احلكم ابتدائيًّا.

املطلب الثالث: أن يكون احلكم فاصاًل يف موضوع الدعوى.

املطلب الرابع: أن يتضمن احلكم عقوبة إتالفية. وفيه فرعني:

الفرع األول: عقوبة القتل.

الفرع الثاين: عقوبة القطع.

املبحث الثالث: جهات التدقيق الوجويب عىل األحكام اجلزائية وسلطاهتا 
وفيه ثالثة مطالب:

التدقيق  يف  وسلطتها  االستئناف  حمكمة  اختصاص  األول:  املطلب 
الوجويب.

املطلب الثاين: اختصاص املحكمة العليا وسلطتها يف التدقيق الوجويب.

املطلب الثالث: اكتساب احلكم اخلاضع لقواعد التدقيق الوجويب الصفة
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التنفيذية.

اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

ثبت املصادر املراجع.
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املبحث األول
ماهية التدقيق الوجويب عىل األحكام اجلزائية

معنى  فأبني  أوالً،  بالعنوان  ف  ُأعرِّ وحدوُده  املوضوع  معامل  لتتضح 
مفرداته باستقالل، ثم معناه العام، كام سُأبرز بعد ذلك خصائص املوضوع؛ 
احلكم  مراجعة  طرق  من  غريه  عن  يميزه  ما  ويظهر  سامته،  تتضح  حتى 
التدقيق  باحلديث عن مرشوعية  املبحث  فيه، وأختم هذا  والطعن  القضائي 

الوجويب، وسيكون ذلك يف ثالثة مطالب متتابعة.
املطلب األول: التعريف بالعنوان:

ف مفردات العنوان باستقالل يف فرع أول، ثم ُأتبعه  يف هذا املطلب ُأعرِّ
فرًعا آخر ُأبني فيه املعنى العام للتدقيق الوجويب عىل األحكام اجلزائية.

الفرع األول: التعريف بالعنوان باعتباره مفردا:
أ-معنى التدقيق لغة واصطالًحا:

ء: أي يدقه دقا إِذا َكرسه، َأو رضبه  ْ التدقيق لغة: مصدر دقَّق، ودق اليشَّ
ُه:  ُء جعله )َدِقيًقا(، وَأَدقَّ ِقيُق ِضدُّ اْلَغِليِظ، وَدقَّ اليشَّْ ء َحتَّى هيشمه)))، والدَّ بيَِشْ
)))، ويأيت التدقيق بمعنى الضبط  قِّ َقُه َتْدِقيًقا، والتَّْدِقيُق إِْنَعاُم الدَّ ُه، وَدقَّ أي َغرْيُ

واإلحكام واإلتقان يقال دقَّق النَّظَر يف كذا: أي درَسه بانتباه وعناية))).
 ،)(((/(( ق،  ق  د  مادة:  األزدي،  دريد  بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أبو  اللغة،  مجهرة   (((
للماليني،  العلم  دار  987)م،  األوىل،  الطبعة  بعلبكي،  منري  رمزي  حتقيق:  بترصف، 

بريوت.
خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي،   (((
اخلامسة،  الطبعة  حممد،  الشيخ  يوسف  حتقيق:  بترصف،   ،)(06/(( دقق،  مادة 

0)4)هـ، املكتبة العرصية - الدار النموذجية، بريوت.
 ،)757/(( وآخرون،  عبداحلميد  خمتار  أمحد  املعارصة،  العربية  اللغة  معجم  ينظر:   (((

الطبعة األوىل، 9)4)هـ، عامل الكتب.
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إفادته  ويف  الدليل  يف  والفكر  النظر  »إمعان  هو  اصطالحًا:  التدقيق 
طريقه  دق  بدليل  املسألة  »إثبات  أيضًا:  تعريفه  يف  وقيل  احلكم«)))، 

لناظريه«))).

ب-معنى الواجب لغة واصطالًحا:

َواْلَباُء  يُم  َواجْلِ واْلَواُو  َوَجَب،  فاعل من  اسم  اجليم  لغة: بكرس  الواجب 
ِء َوُوُقوِعِه، فإذا قيل: َوَجَب اْلَبْيُع ُوُجوًبا:  ْ َأْصٌل َواِحٌد، َيُدلُّ َعىَل ُسُقوِط اليشَّ

أي َحقَّ َوَوَقَع، َوَوَجَب امْلَيُِّت: بمعنى َسَقَط)))، ويأيت

ُء جَيُِب ُوُجوبًا  ْ الوجوب أيضًا بمعنى الثبوت واللزوم يقال: َوَجب اليشَّ
ّم إِذا َثَبَت وَلِزَم)4). بالضَّ

الواجب اصطالحًا: بمعنى الفرض وهو ما ثبت طلبه طلًبا جازًما بنص 
ما  إنه  أيًضا:  الواجب  تعريف  يف  وقيل  الداللة)5)،  وقطعي  الثبوت  قطعي 

قىض به القانون وأمرت به السلطة الترشيعية)6).

الطبعة  ص6))،  قنيبي،  صادق  وحامد  قلعجي  رواس  حممد  الفقهاء،  لغة  معجم   (((
الثانية، 408)هـ، دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع.

التعريفات، عيل بن حممد اجلرجاين، حتقيق: مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، ص54،   (((
الطبعة األوىل، )40)هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.

َوَجَب  مادة:  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس  معجم   (((
)89/6(، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، طبعة 99))هـ، دار الفكر.

أبو  احلسيني،  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   (4(
الفيض، مادة: َوَجَب )4/)))(، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية.

ص497،  بترصف،  قنيبي،  صادق  وحامد  قلعجي  رواس  حممد  الفقهاء،  لغة  معجم   (5(
مرجع سابق.

املطابع  لشؤون  العامة  اهليئة  طبع  ص5))،  العربية،  اللغة  جممع  القانون،  معجم   (6(
األمريية، عام 0)4)هـ.
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ج-معنى األحكام لغة واصطالًحا:

ُحكاًم)))،  حيُكُم  َحَكَم  مصدر  وهي  )ُحْكٌم(  لكلمة  مجٌع  لغة:  األحكام 
وجاء يف مقاييس اللغة أن احلاء والكاف وامليم أصٌل واحد وهو املنع، وأول 
ألهنا  بذلك  الدابة  َحَكَمُة  وسميت  الظلم،  من  املنع  وهو  احلُْكُم  هو  ذلك 

متنعها، ويقال: َحَكْمُت السفيه وأحكمُتُه إذا أخذت عىل يديه))).

ويأيت احلُْكُم بمعنى القضاء، ومجعه أحكاٌم، وإذا قيل َحَكَم عليه باألمر 
العلم،  وهي  احِلكَمُة  من  كذلك  احُلْكُم  ويأيت  وُحُكوَمًة)))،  ُحكاًم  حَيُكُم  أي 
صار  أي  َظُرَف  باب  من  َحُكَم  ويقال  لألمور،  واملتقن  العامل  هو  واحلكيم 

الرجل حكياًم)4).

رشاح  عند  وتعريفات  معاٍن  بعدة  احلكم  ورد  اصطالًحا:  األحكام 
أنه:  تعريفه  يف  جاء  كام  نافذ«)5)،  ترشيع  يتضمنه  »نص  أنه:  منها  األنظمة، 
»أمر قانوين مسطور«)6)، فكل نص نظامي نافذ يتضمن أمًرا أو هنًيا وصدر 
بالشكل الصحيح فإنه يسمى حكاًم، واحلكم يف اصطالح الفقهاء هو خطاب 

دار  4)4)هـ،  الثالثة،  الطبعة  بترصف،   ،)(4(/((( منظور،  البن  العرب،  لسان   (((
صادر.

معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس الرازي، مادة: َحَكَم ))/)9(، بترصف، مرجع   (((
سابق.

بترصف،   ،)49/(( املريس،  إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  األعظم،  واملحيط  املحكم   (((
حتقيق: عبد احلميد هنداوي، الطبعة األوىل، ))4)هـ، دار الكتب العلمية.

خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الرازي، ))/78(، بترصف،   (4(
مرجع سابق.

الثانية،  الطبعة  ص)7)،  كرم،  الواحد  عبد  والقانون،  الرشيعة  مصطلحات  معجم   (5(
8)4)هـ، مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع.

املعجم القانوين رباعي اللغة، عبد الفتاح مراد، ص)7)، بدون طبعة، بدون نارش.  (6(
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اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني، سواء كان طلب فعل كالواجب واملندوب، 
أم طلب كف كاحلرام واملكروه، أم كان فيه ختيري كاإلباحة))).

الفرع الثاين: التعريف بالعنوان باعتباره مركبا:

املصطلح، ال  مركًبا هبذا  باعتباره  الوجويب  للتدقيق  تعريٍف  أقف عىل  مل 
يف األنظمة وال الفقه اإلسالمي، وهذا ال يدل عىل أن التدقيق الوجويب غري 
بينت مدلول  أن  فقًها ونظاًما، ومع ذلك وبعد  معروف بحقيقته ومضمونه 
مفردات العنوان سواًء يف اللغة أم االصطالح، وإذا ما جرى التأمل يف معاين 
وفق  الوجويب  التدقيق  عليها  يرد  التي  األحكام  نوعية  ويف  املفردات،  هذه 
إىل  نخلص  البحث،  من  موضعها  يف  سرتد  التي  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام 
األحكام  عىل  الوجويب  )التدقيق  بـ  املعنون  البحث  ملوضوع  العام  املعنى  أن 
بقوة  القضائية،  املراجعة  مركًبا؛ هو:  باعتباره  اجلزائية(  اإلجراءات  نظام  يف 
ثمَّ  ومن  سالمتها،  عىل  للوقوف  اإلتالفية،  القضائية  األحكام  عىل  النظام، 

إمضاؤها أو نقضها.

رشح التعريف:

املراجعة: لفظ عام يدل عىل إعادة النظر يف اليشء، واإلمعان فيه، هبدف 
تصحيحه إن احتاج إىل ذلك.

القضائية: قيد يف التعريف خيرج به املراجعة غري القضائية، التي تتم من 
خالل  من  جُترى  التي  فهي  القضائية  املراجعة  أما  القضاء،  منظومة  خارج 

املختصة. املحاكم 

املؤمن،  عبد  بن  حممد  بن  بكر  أبو  ص45)،  االختصار،  غاية  حل  يف  األخبار  كفاية   (((
حتقيق: عيل عبد احلميد وحممد وهبي، الطبعة األوىل، 994)هـ، دار اخلري للنرش.
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وجويب  بشكل  جُترى  القضائية  املراجعة  أن  عىل  يدل  بيان  النظام:  بقوة 
ال اختيار فيه للمحكمة أو اخلصوم، وهبذا خيرج عن نطاق البحث املراجعة 
القضائية بناء عىل رغبة اخلصوم، التي تكون من خالل طلب االستئناف أو 

التدقيق، أو طلب إعادة النظر، أو طلب النقض.

القضاء  ما يصدر عن  به  التعريف خيرج  قيد يف  القضائية:  عىل األحكام 
أو  إحالة،  أو  توقيف،  أو  قبض،  من  القضائية  كاألوامر  األحكام  غري  من 

ندب اخلرباء، ونحوه.

القضائية  التي ختضع للمراجعة  اإلتالفية: احرتاز يدل عىل أن األحكام 
بقوة النظام هي: التي تتضمن عقوبة القتل أو القطع فقط.

املراجعة  قواعد  تسعى  الذي  للهدف  بيان  سالمتها:  عىل  للوقوف 
القضائية إىل حتقيقه، وهو االطمئنان عىل صحة احلكم، والتأكد من موافقته 

للحق والعدل.

تأييد  القضائية، وهي  املراجعة  بيان لثمرة  ثمَّ إمضاؤها أو نقضها:  ومن 
األحكام إن وافقت احلق والعدل، وإال إبطاهلا إن جانبت ذلك.

املطلب الثاين: خصائص التدقيق الوجويب عىل األحكام اجلزائية:

للتدقيق الوجويب الذي أحتدث عنه خصائص يتصف هبا، وسامت متيزه 
وأستعرض  القضائية،  األحكام  يف  الطعن  أو  املراجعة  طرق  من  غريه  عن 

هذه اخلصائص يف أربعة فروع متتالية:
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الفرع األول: اتصال أحكام التدقيق الوجويب بالنظام العام:
حلامية  املوضوعة  واإلجراءات  األحكام  »جمموعة  العام:  بالنظام  يقصد 
ألحد  جيوز  ال  والتي  واآلخرة،  الدنيا  يف  له  العام  النفع  وحتقيق  املجتمع، 
وتعد  خالفها«)))،  عىل  االتفاق  أو  تعديلها،  أو  إسقاطها،  أو  خمالفتها، 
أحكام التدقيق الوجويب عىل بعض األحكام اجلزائية طبقًا لنظام اإلجراءات 
اجلزائية  الدعوى  ذات  أن  ذلك  العام،  النظام  من  جزًءا  السعودي  اجلزائية 
من  واخلطرة  الدقيقة  النواحي  تكون  أن  أوىل  باب  فمن  به،  متعلقة  برمتها 
الدعوى اجلزائية متصلة به، وعلة ذلك أن التدقيق الوجويب منصوٌص عليه 
النظام،  بقوة  يطبق  أي  )وجوبيًّا(  عليه  ُأطلق  ولذلك  آمرة،  نظامية  بقواعد 
وليس برغبة املحكمة، وال برغبة اخلصوم كام هي حال طلب االستئناف، أو 
النقض، أو التامس إعادة النظر، ويرتتب عىل اتصال أحكام التدقيق الوجويب 
أو  املحكوم عليه  قبل  أو إسقاطه من  للتنازل عنه  قابليته  العام عدم  بالنظام 
غريه، وجتوز إثارته واالحتجاج بإغفاله يف أي وقت من أي طرف سواء من 
املدعي أم عضو النيابة العامة أم املحكوم عليه، كام عىل القايض التصدي ملا 

خيالف أحكامه من تلقائه ولو من غري طلب))).

الفرع الثاين: التدقيق الوجويب أسلوب رقابة ذاتية:

يعد التدقيق الوجويب من أساليب الرقابة الذاتية عىل األحكام الصادرة 
عن القضاء، فاملختص به هو القضاء الذي صدر عنه احلكم، ويتوىل التدقيق 
من  احلكم  صدر  فلو  احلكم،  مصدرة  املحكمة  من  أعىل  حمكمة  الوجويب 

األوىل،  الطبعة  ص55،  العتيبي،  سهل  اهلل  عبد  د.  املسلمة،  للدولة  العام  النظام   (((
0)4)هـ، دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع، الرياض.

الطبعة  ص88))،  حسني،  نجيب  حممود  د.  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  رشح  ينظر:   (((
السادسة، 8)0)م، دار املطبوعات اجلامعية.
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املحكمة اجلزائية؛ فإن من خيتص بتدقيقه وجوبيًّا حمكمة االستئناف، وليس 
حلكم  تدقيقها  سبيل  يف  األعىل  واملحكمة  أصدرته،  التي  اجلزائية  املحكمة 
أحد،  من  طلب  دون  النظام  من  ذاتيًّا  سلطتها  تستمد  إنام  األدنى  املحكمة 
نظاًما  املقررة  الطعن  طرق  من  أسلفنا  كام  الوجويب  التدقيق  يعد  ال  وهلذا 

ملصلحة أطراف الدعوى وبرغبتهم))).

مليعاد  اجلزائية  األحكام  عىل  الوجويب  التدقيق  خضوع  عدم  الثالث:  الفرع 
نظامي:

النظام،  بقوة  يطبق  الوجويب  التدقيق  أن  من  سابقًا  ذكرته  ما  عىل  ينبني 
وليس باختيار أحد؛ أنه ال خيضع ملواعيد مقررة نظاًما، يسقط بفواهتا، ولكن 
للتدقيق ملدة ثالثني  يلزم املحكمة عند إعالهنا حلكمها أن ترتيث قبل رفعه 
هذه  انقضت  فإذا  اعرتاضاهتم،  لتقديم  للخصوم  املقررة  املدة  وهي  يوًما، 
حكمها،  تدقيق  إجراءات  نحو  امليض  يف  املحكمة  واجب  يبدأ  فحينها  املدة 
وذلك عن طريق رفعه للمحكمة األعىل بحسب األحوال لتدقيقه، وال فرق 
واملقصود هبا  االبتدائية  املحكمة  احلكم هي  املحكمة مصدرة  تكون  أن  بني 
إلغاء  حال  يف  وذلك  االستئناف،  حمكمة  تكون  أن  وبني  اجلزائية،  املحكمة 
بنفسها،  القضية  يف  للحكم  وتصدهيا  االبتدائي  احلُكم  االستئناف  حمكمة 
العليا، ويعد  بتدقيق احلكم وجوبيًّا املحكمة  ويف هذه احلال يكون املختص 
عدم خضوع التدقيق الوجويب ملواعيد نظامية أبرز ما يميزه عن طرق الطعن 

الثالثة املشار إليها سابًقا، التي ُتقدم برغبة اخلصوم))).
الطبعة   ،)5/(( رسور،  فتحي  أمحد  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  يف  الوسيط  ينظر:   (((

العارشة، 6)0)م، دار النهضة العربية للنرش والتوزيع، القاهرة.
باملرسوم  الصادر  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  و)99)(،   )(94( رقم  املادتان  ينظر:   (((

امللكي رقم )م/)( وتاريخ ))/)/5)4)هـ.
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الفرع الرابع: التدقيق الوجويب رشط يف نفاذ احلكم اجلزائي:
ال يرتتب عىل صدور احلكم اجلزائي االبتدائي اخلاضع لقواعد التدقيق 
الوجويب نفاذه مع أنه فاصٌل يف موضوع النزاع، ولو قنع بمضمونه اخلصوم 
ورضوا بتنفيذه مبارشة، إال إذا استكملت فيه إجراءات تدقيقه من املحكمة 
اكتسابه  تدقيق احلكم؛ عدم  يستتبع عدم  تفصيله، كام  ما سيأيت  األعىل وفق 
بتنفيذه،  التي ال يكتسبها نظاًما إال بصدور أمر ملكي يقيض  التنفيذية  القوة 
وهذه اإلجراءات النظامية واالحتياطات العدلية مل يتطلبها النظام يف بعض 
األحكام اجلزائية إال بسبب طبيعتها اخلاصة، وما تنطوي عليه من جزاءات 
ال  التي  اجلزائية  األحكام  فإن  ذلك  من  العكس  وعىل  بليغة،  جسامة  ذات 
النفاذ بمجرد صدورها ولو  الوجويب فإهنا تكتسب  التدقيق  ختضع ألحكام 
فات أجل االعرتاض عليها  أو  قنع هبا اخلصوم،  إن  االبتدائية  املحكمة  من 

منهم))).

املطلب الثالث: مرشوعية التدقيق الوجويب عىل األحكام اجلزائية:
األحكام  عىل  الوجويب  التدقيق  من  اإلسالمية  الرشيعة  موقف  لبيان 
اجلزائية الذي هيدف إىل استظهار سالمتها أو بطالهنا؛ يلزم أوالً أن أبني أن 
أن هذه  العيوب، ذلك  الصحة والسالمة من  القضائية  األصل يف األحكام 
األحكام مل تصدر إال من قضاة مل يولوا القضاء إال بثقة من ويل األمر، بعد 
التأكد من كفاءهتم وعدالتهم وقدرهتم عىل أداء ما أوكل هلم من مهام عىل 
أفضل وجه، جاء يف تبرصة احلكام: »وحيمل القضاء عىل الصحة ما مل يثبت 

اجلور«))).
ينظر: املواد رقم )94)( و)99)( و)7))(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((

ينظر: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، إبراهيم بن عيل بن حممد ابن   (((
فرحون، ))/)8(، الطبعة األوىل، 406)هـ، مكتبة الكليات األزهرية.
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وموافقته  احلكم  سالمة  ضامن  إىل  هيدف  كإجراء  الوجويب  والتدقيق 
املصطلح،  هبذا  اإلسالمي  الفقه  يف  عنه  احلديث  يرد  مل  والقواعد  لألصول 
وهذا ال يدل عىل جهل فقهاء الرشيعة به طاملا أنه حيقق للعباد املصالح، ويدفع 
  النبي  زمن  يف  معروٌف  ومضمونه  بحقيقته  فإنه  املفاسد،  عنهم 
  وصحابته والتابعني، وأصل مُمارس ومتقرر يف أقضيتهم، كيف ال واهلل
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت َوَرِضيُت 

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
يقول: ﴿ٱۡلَۡوَم أ

ءٖۚ ُثمَّ  ۡطَنا ِف ٱۡلِكَتِٰب ِمن َشۡ ا فَرَّ ۡسَلَٰم دِيٗناۚ﴾)))، ويقول تعاىل: ﴿مَّ لَُكُم ٱۡلِ
وَن 38﴾)))، وهذا ما جعل الرشيعة اإلسالمية الغراء صاحلة  إَِلٰ َرّبِِهۡم ُيَۡشُ

لكل زمان ومكان.
نجد  اجلزائية  األحكام  عىل  الوجويب  التدقيق  غايات  إىل  نظرنا  وإذا 
للحق  مالقاته  حيث  من  اجلزائي،  احلكم  سالمة  من  التأكد  إىل  يصبو  أنه 
إذا  سيام  ذنب،  بغري  إنسان  يعاقب  ال  حتى  واجلور،  الظلم  ورفع  والعدل، 
الوجويب  التدقيق  غايات  تكون  وهبذا  إتالفية،  هبا  املقيض  العقوبة  كانت 
متفقة متاًما مع مقاصد الرشيعة اإلسالمية من القضاء، وال خيفى أن القضاة 
برش غري معصومني، يعرتهيم ما يعرتي غريهم من اخلطأ والسهو والغفلة، ما 
يؤكد أمهية سّن القواعد املنظمة للتدقيق الوجويب عىل األحكام اجلزائية التي 

تتضمن عقوبة إتالفية وفًقا ملا تقتضيه قواعد السياسة الرشعية))).

سورة املائدة، اآلية رقم ))).  (((
سورة األنعام، اآلية رقم )8)).  (((

نص  بحكمها  يرد  مل  التي  اإلسالمية  الدولة  شؤون  »تدبري  هي:  الرشعية  السياسة   (((
أحكام  مع  ويتفق  األمة،  مصلحة  فيه  بام  وتتبدل،  تتغري  أن  شأهنا  من  التي  أو  رصيح، 
الرشيعة وأصوهلا العامة«. ينظر: املدخل إىل السياسة الرشعية، عبد العال أمحد عطوة، 
اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  مطابع  5)4)هـ،  الثانية،  الطبعة  ص47، 

الرياض.
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وقد جاء يف الرشيعة اإلسالمية نصوٌص كثرية تدل عىل مرشوعية مراجعة 
األحكام القضائية وتدقيقها، سواًء أكانت جزائية أم غريها، بل اجلزائية تكون 
للحق  املوافقة  األحكام  إلمضاء  إتالفية،  كانت  إذا  سيام  االحتياط  هبذا  أوىل 

والعدل، ورّد ما عداها، وهذا مقصد رشعي عظيم، ومن هذه النصوص:
النصوص الواردة يف كتاب اهلل جل شأنه التي جاءت بوجوب احلكم . )

بني الناس باحلق والعدل، والنهي عن اتباع اهلوى، واحلكم بخالف ما أنزل 
 َ ٱللَّ إِنَّ  بِٱۡلقِۡسِطۚ  بَۡيَنُهم  فَٱۡحُكم  َحَكۡمَت  ﴿ِإَوۡن  تعاىل:  قوله  ومنها  اهلل، 
ۖ َوَل تَتَّبِۡع  نَزَل ٱللَُّ

َ
ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي 42﴾)))، وقوله: ﴿فَٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

نَزَل 
َ
ِن ٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
﴾)))، وقوله: ﴿َوأ ۚ ّقِ ا َجآَءَك ِمَن ٱۡلَ ۡهَوآَءُهۡم َعمَّ

َ
أ

ۡحُكَم َبنۡيَ  ن َيۡفتُِنوَك﴾)))، وقوله: ﴿تلَِ
َ
ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذۡرُهۡم أ

َ
ُ َوَل تَتَّبِۡع أ ٱللَّ

ۡرِض  َۡ
ۚ﴾)4)، وقوله: ﴿َيَٰداوُۥُد إِنَّا َجَعۡلَنَٰك َخلِيَفٗة ِف ٱل ُ َرىَٰك ٱللَّ

َ
ٱلَّاِس بَِمآ أ

 ،(5(﴾ِۚ فَٱۡحُكم َبنۡيَ ٱلَّاِس بِٱۡلَّقِ َوَل تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َفُيِضلََّك َعن َسبِيِل ٱللَّ
ِ َوٱلرَُّسوِل﴾)6). وهُ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُردُّ وقوله: ﴿فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ

باحلق  الناس  بني  باحلكم  اآليات  هذه  يف  أمر  اهلل  أن  االستدالل:  وجه 
يقيض  الذي  القضائي  احلكم  أن  يقتيض  وهذا  اهلوى،  اتباع  وعدم  والعدل 
ه)7)، وال سبيل  بخالف ذلك إنام هو ظلم وجور، منهيٌّ عنه وباطل جيب ردُّ

سورة املائدة، اآلية رقم ))4).  (((

سورة املائدة، اآلية رقم )48).  (((

سورة املائدة، اآلية رقم )49).  (((
سورة النساء، اآلية رقم )05)).  (4(

سورة ص، اآلية رقم )6)).  (5(
سورة النساء، اآلية رقم )59).  (6(

البهويت احلنبيل، )96/6)(،  القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس  ينظر: كشاف   (7(
بدون طبعة، دار الكتب العلمية.
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القضائية  األحكام  مراجعة  وسائل  ترتب  التي  األنظمة  بسّن  إال  تفاديه  إىل 
وتدقيقها، بغية فحصها، ومن ثمَّ ُيمىض ما وافق منها احلق وينقض ما خالفه.

ما رواه أبو هريرة  أن النبي  قال: ))كانت امرأتان . )
معهام ابنامها، جاء الذئب فذهب بابن إحدامها، فقالت لصاحبتها: إنام ذهب 
بابنك، وقالت األخرى: إنام ذهب بابنك، فتحاكمتا إىل داود ، فقىض 
ائتوين   فأخربتاه، فقال:  به للكربى، فخرجتا عىل سليامن بن داود 
بالسكني أشقه بينهام، فقالت الصغرى، ال تفعل يرمحك اهلل، هو ابنها، فقىض 

به للصغرى(())).

ابتداًء،    داود  فيها  نظر  قد  الواقعة  هذه  أن  االستدالل:  وجه 
داود،  حكم  فنقض   ، داود  بن  سليامن  بعده  نظرها  ثم  فيها،  وحكم 
وحكم يف الواقعة بحكٍم آخر خمتلف)))، ففي احلديث داللة عىل جواز النظر 
لتدقيقه والتأكد  قاٍض آخر  بعد صدورها ممن صدرت عنه من  يف األحكام 

من سالمته، فإن وافق احلق أمضاه وإن خالفه رده.

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الفرائض، باب إذا ادعت املرأة ابنًا، )56/8)(،   (((
اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع  ينظر:   ،)6769( رقم  حديث 
 وسننه وأيامه، حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري، حتقيق: حممد زهري 
نارص النارص، الطبعة األوىل، ))4)هـ، دار طوق النجاة. وأخرجه مسلم يف صحيحه، 
بيان اختالف املجتهدين، ))/44))(، حديث رقم )0)7)(،  كتاب األقضية، باب 
فؤاد  حممد  حتقيق:  النيسابوري،  احلجاج  بن  مسلم  املخترص،  الصحيح  املسند  ينظر: 

عبدالباقي، بدون طبعة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
ينظر: سنن النسائي، أمحد بن شعيب بن عيل النسائي، )6/8))(، حتقيق: عبد الفتاح   (((
أبو غدة، الطبعة الثانية، 406)هـ، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب. ينظر: إعالم 
 ،)(8(/4( اجلوزية،  قيم  ابن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  العاملني،  رب  عن  املوقعني 
العلمية،  الكتب  دار  ))4)هـ،  األوىل،  الطبعة  إبراهيم،  السالم  عبد  حممد  حتقيق: 

بريوت.
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ما جاء عن عائشة  أن النبي  قال: ))من أحدث يف . )
.((()) أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ

.((()) ويف رواية: ))من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ

الرشيعة  خالف  إذا  العمل  أن  عىل  احلديث  دل  االستدالل:  وجه 
اإلسالمية يرد وال يعتد به، ويدخل يف شمول العمل؛ احلكم القضائي، بل 
فهو  اإلسالمية  الرشيعة  القضائي  احلكم  خالف  فإذا  األعامل،  أهم  من  هو 
األحكام  نقض  باب:  حتت  احلديث  أورد  مسلاًم  أن  سيام  ينقض)))،  مردود 
القضائي  احلكم  موافقة  معرفة  إىل  سبيل  وال  األمور،  حمدثات  ورّد  الباطلة 

ألحكام الرشيعة اإلسالمية، أو خمالفته هلا إال بالتدقيق فيه ومراجعته.

إىل . 4   اهلل  رسول  بعثني  قال:  أنه    عيل  عن  جاء  ما 
كذلك  هم  فبينام  فصادوه،  لألسد  ُزبية)4)  بنوا  قد  قوم  إىل  فانتهينا  اليمن، 
اآلخر  فتعلق  برجل،  فتعلق  رجل  سقط  إذ  الزبية،  إىل  ينظرون  يتدافعون 

جور  صلح  عىل  اصطلحوا  إذا  باب  الصلح،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (((
مسلم  وأخرجه  سابق.  مرجع   ،)(697( رقم  حديث   ،)(84/(( مردود،  فالصلح 
األمور،  حمدثات  ورد  الباطلة  األحكام  نقض  باب  األقضية،  كتاب  صحيحه،  يف 

))/)4))(، حديث رقم )8)7)(، مرجع سابق.
أخرجها مسلم يف صحيحه، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة، وردِّ حمدثات   (((

األمور، ))/)4))(، حديث رقم )8)7)(، مرجع سابق.
ينظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر، )))/)5)(، طبعة   (((

79))هـ، دار املعرفة، بريوت.
بية: مادة )ُزبا( بضم الزاي وهي حفرة يغطى رأسها بام يسرتها حُتفر لألسد والصيد  الزُّ  (4(
ليقع فيها. ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن 
حممد ابن األثري، ))/95)(، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، طبعة 

99))هـ، املكتبة العلمية، بريوت.



التدقيق الوجوبي على األحكام

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
485

بحربة  رجاًل  له  فانتدب  األسد،  فجرحهم  أربعة،  فيها  صاروا  حتى  بآخر، 
إىل  الثالثة  هؤالء  أولياء  بعض  فقام  كلهم،  جراحتهم  من  وماتوا  فقتله، 
  عيل  فأتاهم  بعض،  عىل  بعضهم  السالح  وأخذوا  األول،  أولياء 
إىل جانبكم؟  وأنا   حي،  اهلل  تقتتلوا ورسول  أن  »تريدون  فقال: 
عن  بعضكم  حجز  وإال  القضاء،  فهو  رضيتم  إن  قضاء  بينكم  أقيض  إين 
بعض حتى تأتوا النبي  فيكون هو الذي يقيض بينكم، فمن عدا 
بعد ذلك فال حق له...« فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي  وهو عند 
بربدة  واحتبى  بينكم،  أقيض  ))أنا  فقال:  القصة،  عليه  فقصوا  إبراهيم  مقام 
وجلس((، فقال رجل من القوم: إن علًيا قد قىض بيننا، فقصوا عليه القصة، 

.(((
 فأجازه رسول اهلل

وأن  الواقعة،  يف  حكم    عليًّا  أن  احلديث  أفاد  االستدالل:  وجه 
النبي  بعد ذلك جدد النظر فيه، وأيده ملا رأى مالقاته للصواب، 
قاٍض  القضائي عىل  دليل عىل جواز عرض احلكم  اهلل عليه  ففعله صلوات 
آخر، أعىل درجة منه، ملراجعته وتدقيقه، لتأييده إن وافق احلق أو نقضه إن 

خالفه.

أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، ))/5)، 6))(، حديث رقم ))57( ورقم ))06)(،   (((
اإلمام  مسند  ينظر:  فيه.  خمتلف  املعتمر  بن  حنش  ضعف  إسناده  يف  األرنؤوط:  قال 
أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و عادل 
يف  البيهقي  وأخرجه  الرسالة.  مؤسسة  ))4)هـ،  األوىل،  الطبعة  وآخرون،  مرشد 
السنن الكربى، كتاب الديات، باب ما ورد يف البئر جبار واملعدن جبار، )8/)9)(، 
برقم )97)6)(. ينظر: السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، حتقيق: حممد 

عبدالقادر عطا، الطبعة الثالثة، 4)4)هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.
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»ال . 5  : األشعري  موسى  أيب  إىل  القضاء  يف    عمر  قول 
يمنعك قضاء قضيته باألمس، راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن 
تراجع احلق، فإن احلق قديم، وإن احلق ال يبطله يشء، ومراجعة احلق خري 

من التامدي يف الباطل«))).

يراجع  أن  عليه  القايض  أن    عمر  كالم  يفيد  االستدالل:  وجه 
حكمه، فإن ظهر له جمانبة احلق رجع عنه وحكم من جديد، يقول الصنعاين: 
»وقد ُأخذ من كالم عمر  أنه ينقض القايض حكمه إذا أخطأ«)))، وال 
فرق يف جواز مراجعة احلكم والتدقيق فيه بني أن تكون املراجعة والتدقيق 
من القايض الذي أصدر احلكم أم من غريه، سيام أن البيهقي أورد قول عمر 
أو  ا   يف سننه حتت باب: »من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصًّ

إمجاًعا أو ما يف معناه؛ رده عىل نفسه وعىل غريه«.

واآلخر . 6 زوجها  أحدمها  عمها،  ابني  عن  توفيت  امرأة  أن  روي  ما 
أخوها ألمها، فحكم رشيح للزوج النصف، وأعطى األخ من األم ما بقي، 
قضيت؟«  »ما  فقال:  رشيح،  فُدعي  إليه،  فأرسل    علًيا  ذلك  فبلغ 
 : عيل  فقال  بقي«،  ما  األم  من  واألخ  النصف  الزوج  »أعطيت  قال: 

أخرجه الدارقطني يف سننه، كتاب يف األقضية واألحكام، باب كتاب عمر  إىل   (((
أيب موسى األشعري، )69/5)(، برقم ))447(، ينظر: سنن الدارقطني، أبو احلسن 
عيل بن عمر الدارقطني، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، الطبعة األوىل، 4)4)هـ، 
القايض،  آداب  كتاب  الكربى،  السنن  البيهقي يف  الرسالة، بريوت. وأخرجه  مؤسسة 
ا أو إمجاًعا أو ما يف معناه رده عىل نفسه  باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصًّ

وعىل غريه، )0)/04)(، برقم ))7)0)(، مرجع سابق.
سبل السالم، حممد بن إسامعيل بن صالح الصنعاين، ))/570(، بدون طبعة وبدون   (((

تاريخ، دار احلديث.
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»أبكتاب اهلل أم بسنة رسول اهلل ؟« فقال: »بل بكتاب اهلل«، فقال: 
 ِۚ ۡوَلٰ بَِبۡعٖض ِف كَِتِٰب ٱللَّ

َ
أ َبۡعُضُهۡم  رَۡحاِم 

َ
ٱۡل ْولُواْ 

ُ
»أين؟« قال رشيح: »﴿َوأ

للزوج  قال  »هل   : عيل  فقال   ،»(((﴾75 َعلِيُمۢ  ٍء  َشۡ بُِكّلِ   َ ٱللَّ إِنَّ 
من  واألخ  النصف  الزوج    عيل  أعطى  ثم  بقي؟«،  ما  وهلذا  النصف 

األم السدس ثم ما بقي قسمة بينهام))).

خمالًفا  فوجده  رشيح،  حكم  يف  نظر    عليًّا  أن  االستدالل:  وجه 
عىل  يدل  فصنيعه  جديد،  من  املسألة  يف  وحكم  فنقضه،  الرشعية،  القسمة 
جواز مراجعة احلكم القضائي وتدقيقه من قاٍض آخر غري الذي صدر عنه، 

للتأكد من سالمته، ومن ثمَّ إمضاؤه إن صح وإال نقضه.

بإذنه، حيث . 7 إال  القتل  الوالة عن  أنه هنى    ما روي عن عمر 
كتب عمر إىل أمراء األجناد: »أن ال تقتل نفس دوين«، وعن ابن سريين قال: 
»كان ال ُيقىض يف دم دون أمري املؤمنني«. وعن ابن عمر: »أن جارية حلفصة 
سحرهتا، ووجدوا سحرها، واعرتفت، فأمرت عبد الرمحن بن زيد فقتلها، 
أهنا سحرهتا،  فأخربه  ابن عمر  فأتاه  عليه،  واشتد  فأنكره  ذلك عثامن،  فبلغ 

سورة األنفال، اآلية رقم )75).  (((
أحدمها  عم  ابني  مرياث  باب  الفرائض،  كتاب  الكربى،  السنن  يف  البيهقي  أخرجه   (((
زوج واآلخر أخ ألم، )9/6))(، برقم )77)))(، مرجع سابق. وأخرجه سعيد بن 
منصور يف سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء يف ابني عم أحدمها أخ ألم، ))/)8(، 
حتقيق:  اخلراساين،  منصور  بن  سعيد  منصور،  بن  سعيد  سنن  ينظر:   ،)((0( برقم 
حبيب الرمحن األعظمي، الطبعة األوىل، )40)هـ، الدار السلفية، اهلند. قال ابن حجر 
إسناده  وذكر  منصور«  بن  سعيد    عيل  عن  وصله  األثر  »وهذا  الباري:  فتح  يف 

ونص األثر كام هو هنا، )))/7)(، مرجع سابق.



التدقيق الوجوبي على األحكام

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
488

ووجدوا سحرها، واعرتفت به، فكأن عثامن إنام أنكر ذلك؛ ألهنا ُقتلت بغري 
إذنه«))).

عقوبة  املتضمن  القضائي  احلكم  أن  اآلثار  هذه  دلت  االستدالل:  وجه 
إتالفية ال بد أن ُيستأذن يف تنفيذه ويل أمر املسلمني، حتى وإن وقع صحيحًا، 
أمر  للحق  موافقته  األمر  ويل  رأى  فإن  بنفسه،  احلكم  سالمة  من  ليتأكد 
بتنفيذه، وإال رده، وهذا يتفق مع ما نصت عليه املادة رقم )7))( من نظام 
اإلجراءات اجلزائية من وجوب رفع األحكام القضائية املؤيدة من املحكمة 
للنظر يف أمر  امللك،  النفس أو فيام دوهنا إىل  املتضمنة عقوبة متلفة يف  العليا 
تنفيذه، حيث ال يكتسب احلكم النفاذ، ولو أؤيد من املحكمة العليا إال بعد 

صدور أمر امللك أو من ينيبه بتنفيذه.

صدرت . 8 إذا  القضائية  األحكام  نقض  وجوب  عىل  الفقهاء  وأمجع 
الغاية  هذه  حتقيق  إىل  سبيل  وال  اإلسالمية)))،  الرشيعة  ألحكام  خمالفة 
الرشعية إال بسّن األنظمة التي توجب عىل جهات القضاء مراجعة األحكام 

القضائية وتدقيقها من مرجع قضائي أعىل ممن أصدره.

أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الديات، باب الدم يقيض فيه األمراء، )5/)45)   (((
بكر  أبو  واآلثار،  األحاديث  يف  املصنف  الكتاب  ينظر:  بعده،  وما   )(79(0( برقم 
الرشد،  مكتبة  409)هـ،  األوىل،  الطبعة  احلوت،  يوسف  كامل  حتقيق:  شيبة،  أيب  بن 
عالء  احلسن  أبو  األحكام،  من  اخلصمني  بني  يرتدد  فيام  احلكام  معني  ينظر:  الرياض. 

الدين الطرابليس، ص))، بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر.
عبد  حتقيق:   ،)(0(/(7( تيمية،  بن  العباس  أبو  الدين  تقي  الفتاوى،  جمموع  ينظر:   (((
املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  نرش  6)4)هـ،  طبعة  قاسم،  بن  حممد  بن  الرمحن 

الرشيف، املدينة النبوية.
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القضائية  األحكام  مراجعة  مرشوعية  يف  خاصة  أدلة  من  سبق  ومما 
الوجويب  التدقيق  بقواعد  العمل  اإلسالمية  الرشيعة  تقرير  يتبني  وتدقيقها؛ 
أصدر  الذي  املرجع  من  أعىل  قضائي  مرجع  من  القضائية،  األحكام  عىل 
وأوىل،  آكد  اجلزائية  األحكام  عىل  الوجويب  التدقيق  مرشوعية  بل  احلكم، 

سيام إذا انطوت عىل جزاءات إتالفية.
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املبحث الثاين
نطاق التدقيق الوجويب عىل األحكام اجلزائية

اجلزائية  األحكام  وتدقيق  مراجعة  يف  العامة  القاعدة  أن  سبق  فيام  تبني 
عن  إما  اخلصوم  بطلب  ا  اختياريًّ يكون  إنام  اجلزائية  اإلجراءات  لنظام  طبقًا 
ا بالتامس إعادة النظر، إال أن هذه  ا بالنقض وإمَّ طريق طلب االستئناف وإمَّ
األحكام  من  نوع  فهناك  اجلزائية،  األحكام  كل  يف  مطردة  ليست  القاعدة 
بجميع  للقضاء  وليس  النظام-  بقوة  -أي  وجوبيًّا  للتدقيق  ختضع  اجلزائية 
درجاته سلطٌة يف تغيري هذا األمر، كام ليس للخصوم حٌق يف طلبه أو النزول 
عنه أو إسقاطه، وعليه فإن التدقيق الوجويب طبًقا لنظام اإلجراءات اجلزائية 
ال ختضع له األحكام اجلزائية إال يف نطاق حمدد، وهذه األحكام الداخلة يف 
نطاق قواعد التدقيق الوجويب هي ما تتوافر فيها عدة عنارص، أتكلم عنها يف 

أربعة مطالب متتابعة، وفق التايل:

املطلب األول: أن يصدر احلكم عن القضاء اجلزائي:

حتى يعد احلكم اجلزائي خاضًعا ألحكام التدقيق الوجويب طبًقا ملا نص 
عليه نظام اإلجراءات اجلزائية ال بد من صدوره عن القضاء اجلزائي -وفق 
أحكام  من  يصدر  ما  الوجويب  التدقيق  نطاق  عن  خيرج  وعليه  سيتبني-  ما 
أو  التجارية،  أو  العاملية،  أو  أو األحوال الشخصية،  عن املحكمة اإلدارية، 

العامة.
الطابع  ذات  النزاعات  بنظر  ختتص  عدة  جهات  له  اجلزائي  والقضاء 
حمكمة  وهي  اجلزائية  املحكمة  اجلهات  هذه  ومن  فيها،  والفصل  اجلزائي، 
املوضوع،  يف  األول  احلكم  عنها  يصدر  األوىل  الدرجة  حماكم  من  ابتدائية 
وُتصدر  اجلزائية،  القضايا  مجيع  نظر  يف  العام  االختصاص  املحكمة  وهلذه 
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خاضعة  أحكاًما  أكانت  سواًء  أمامها  املنظورة  القضايا  شأن  يف  أحكامها 
لقواعد التدقيق الوجويب أم تلك التي ال ختضع لقواعده))).

خالهلا  من  ُتبارش  قضائية  دوائر  عدة  من  اجلزائية  املحكمة  وتتألف 
اختصاصها يف نظر القضايا والفصل فيها، وهذه الدوائر هي دائرة القصاص 
التعزيرية، ودائرة قضايا األحداث، وتتشكل كل  واحلدود، ودائرة القضايا 
دائرة منها من ثالثة قضاة باستثناء القضايا التي حيدد املجلس األعىل للقضاء 

نظرها من قاٍض فرد))).
مناطق  مجيع  مكانيًّا  يشمل  اجلزائية  للمحاكم  اجلزائي  واالختصاص 
أو  املحافظات  بعض  أن  إال  وُقراها،  بمحافظاهتا  السعودية  العربية  اململكة 
القرى الصغرية ال يتوافر فيها حمكمة جزائية تبارش النظر يف القضايا اجلزائية، 
لقلة عدد سكاهنا، أو غري ذلك مما يربر عدم احلاجة إىل إنشاء حمكمة جزائية، 
القرى،  أو  املحافظات  هذه  يف  اجلزائي  بالقضاء  خيتص  احلال  هذه  ففي 

املحكمة العامة ما مل يقرر املجلس األعىل للقضاء خالف ذلك))).
يتقاىض  حمكمة  وهي  االستئناف،  حمكمة  اجلزائي  القضاء  جهات  ومن 
وهي:  دوائر  عدة  من  وتتألف  التقايض،  يف  ثانية  كدرجة  أمامها  اخلصوم 
الشخصية، والدوائر  الدوائر احلقوقية، والدوائر اجلزائية، ودوائر األحوال 
اجلزائية  الدوائر  الدوائر؛  هذه  من  يعنينا  وما  العاملية،  والدوائر  التجارية، 

وهي التي ختتص بنظر القضايا اجلزائية والفصل فيها)4).

ينظر: املادة رقم )8))(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((
وتاريخ  )م/78(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  القضاء  نظام   ،)(0( رقم  املادة  ينظر:   (((

9)/8/9)4)هـ.
ينظر: املادة رقم )9))(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((

ينظر: املادة رقم )6)(، نظام القضاء، مرجع سابق.  (4(
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السعودية  العربية  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  ُتنشأ  االستئناف  وحماكم 
متخصصة،  دوائر  خالل  من  أعامهلا  وتبارش  احلاجة،  بحسب  وحمافظاهتا 
اجلزائية  الدوائر  باستثناء  قضاة  ثالثة  من  حتديًدا  اجلزائية  دوائرها  وتتشكل 
فيكون تشكيلها من  إتالفية،  بعقوبة  فيها  يعاقب  التي  القضايا  تنظر يف  التي 

مخسة قضاة))).

وثالث جهات القضاء اجلزائي واألخرية التي قد يكون من بني أحكامها 
ما خيضع لقواعد التدقيق الوجويب هي: املحكمة اجلزائية املتخصصة، وتقع 
األوىل،  الدرجة  حماكم  من  ابتدائية  حمكمًة  وتعد  الرياض  يف  املحكمة  هذه 
لذلك جيوز الطعن يف أحكامها أمام حمكمة االستئناف اجلزائية املتخصصة، 
يقصد  التي  اإلرهابية  اجلرائم  يف  والفصل  بالنظر  املحكمة  هذه  وختتص 
الدولة،  واستقرار  املجتمع،  أمن  زعزعة  أو  العام،  بالنظام  اإلخالل  منها 
للحكم،  األسايس  النظام  تعطيل  أو  للخطر،  الوطنية  وحدهتا  تعريض  أو 
مواردها، وغري  أو  الدولة  مرافق  بأحد  الرضر  إحلاق  أو  أحكامه،  أو بعض 
اإلرهاب  جرائم  مكافحة  نظام  يف  اجلرائم  من  عليه  منصوص  هو  مما  ذلك 

ومتويله))).

ويتضح هنا أن جهات القضاء اجلزائي التي جيب أن يصدر من إحداها 
املحكمة  إما  هي:  الوجويب  التدقيق  لقواعد  خاضًعا  يكون  حتى  احلكم 
اجلزائية  املحكمة  أو  االستئناف،  بمحكمة  اجلزائية  الدوائر  أو  اجلزائية، 

املتخصصة.

ينظر: املادة رقم )5)(، نظام القضاء، مرجع سابق.  (((
الصادر  ومتويله  اإلرهاب  جرائم  مكافحة  نظام  و)4)(،   )(( رقم  املادتان  ينظر:   (((

باملرسوم امللكي رقم )م/))( وتاريخ ))/)/9)4)هـ.
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ا: املطلب الثاين: أن يكون احلكم ابتدائيًّ

يف  ذكرته  ما  وفق  اجلزائي  القضاء  عن  الصادرة  األحكام  مجيع  ليست 
كونه  إىل  فباإلضافة  الوجويب،  التدقيق  ألحكام  خاضعة  السابقة  الفقرة 
صادًرا عن القضاء اجلزائي فال بدَّ أن يكون احلكم ابتدائيًّا، أي صدر للمرة 
األوىل، واحلكم االبتدائي بحسب التنظيم القضائي إما أن يكون صادًرا عن 
ا أن يكون صادًرا عن الدوائر  حمكمة الدرجة األوىل كاملحكمة اجلزائية، وإمَّ
من  هلا  املرفوع  األول  للحكم  نقضها  حال  االستئناف  حمكمة  يف  اجلزائية 
حكمها  ويعد  بنفسها،  القضية  يف  للحكم  وتصدهيا  األوىل،  الدرجة  حمكمة 
ابتدائيًّا ألنه صادر عنها للمرة األوىل، ومن ثمَّ فاحلكم االبتدائي عىل خالف 
املقيض  اليشء  قوة  عىل  وحاز  النهائية،  الصفة  اكتسب  الذي  النهائي  احلكم 
به، ومل يعد قاباًل للطعن أو املراجعة بأي طريق يمكن من خالله إعادة النظر 

فيه، ال من ذات املحكمة وال من حمكمة أعىل))).

األحكام  هبا  واملراد  النفاذ،  معلقة  األحكام  من  االبتدائي  احلكم  ويعد 
التي ال تنفذ بعد صدورها إال بعد فوات امليعاد النظامي لالعرتاض عليها، 
أم  بمرافعة  ذلك  تم  سواء  األعىل  املحكمة  من  وتأييدها  مراجعتها  بعد  أو 

بدون مرافعة))).

يكون  أن  الوجويب  التدقيق  نطاق  اجلزائي  احلكم  لدخول  يلزم  وعليه 
ابتدائيًّا مل حيز عىل قوة األمر املقيض به وفق ما تقدم.

ينظر: رشح قانون املسطرة اجلنائية، د. عبد الواحد العلمي، ))/4)(، الطبعة الثانية،   (((
7)0)م، مطبعة النجاح، الدار البيضاء.

ينظر: احلكم القضائي رشوطه وآدابه وآثاره، معايل الشيخ عبد اهلل بن حممد آل خنني،   (((
الطبعة األوىل، 440)هـ، ص 66، دار الصميعي للنرش والتوزيع ودار احلضارة للنرش 

والتوزيع، الرياض.
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املطلب الثالث: أن يكون احلكم فاصالً يف موضوع الدعوى:

القواعد  يطبق  الذي  هو  اجلزائية  الدعوى  موضوع  يف  الفاصل  احلكم 
النظام  جمال  -يف  وهو  فيحسمه،  النزاع،  أصل  عىل  املوضوعية  النظامية 
العقابية،  األنظمة  به  تقيض  ما  عىل  أساسه  يبني  الذي  احلكم  اجلزائي- 
واألنظمة املكملة هلا، عىل السلوك املسند إىل املتهم لتحديد تكييفه الرشعي 
املعاقبة عليه إن كان جُمرًما، ونتيجة ذلك ال يعد احلكم  ثمَّ  والنظامي، ومن 
فاصال إال إذا قىض بالرباءة أو اإلدانة أو اإلعفاء من املسؤولية، لذلك كان 
يف  الفاصل  غري  احلكم  أما  املوضوع،  يف  الفاصل  احلكم  يميز  ما  أكثر  هذا 
اإلجرائية  النظامية  القواعد  يطبق  الذي  فهو  اجلزائية  الدعوى  موضوع 
إذا  ما  لتحديد  الدعوى،  إجراءات  أثارهتا  مشكلة  عىل  العقابية  وليس 
كانت املحكمة خمتصة مثاًل أم ال، أو أن الدعوى مقبولة أم غري مقبولة، أو 
أن احلكم  العامة  لتحقيقها، والقاعدة  اختاذها  يتعني  التي  ملعرفة اإلجراءات 
حيسم  ألنه  الدعوى؛  إهناء  قوة  حيوز  الذي  وحده  هو  املوضوع  يف  الفاصل 
يف  ويفصل  اإلعفاء،  أو  الرباءة  أو  باإلدانة  اخلصومة  وينهي  النزاع،  أصل 
الفاصل يف  احلكم غري  أما  القايض،  أمام  املطروحة  والدفوع  الطلبات  مجيع 
موضوع الدعوى فهو ال حيسم أصل النزاع وال يعدو أن يكون منظاًم ومهيًئا 
أمام  للبحث  حمالًّ  يبقيها  أنه  ذلك  ويعني  فيها،  والفصل  نظرها  إلجراءات 

املحكمة التي أصدرت احلكم غري الفاصل أو أمام حمكمة أخرى))).

الوجويب  التدقيق  نطاق  يف  داخاًل  اجلزائي  احلكم  يعد  حتى  لذلك 
اجلزائية،  الدعوى  موضوع  يف  فاصاًل  يكون  وأن  بد  ال  لقواعده؛  وخاضًعا 

طبعة  ص765،  قايد،  اهلل  عبد  أسامة  د.  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  رشح  ينظر:   (((
8)4)هـ، دار النهضة العربية، القاهرة.
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إتالفية  املتضمنة عقوبات  اكتساب األحكام اجلزائية  فالنظام نص عىل عدم 
التي  تأييدها من حمكمة أعىل من املحكمة  من قتل، ورجم، وقطع، إال بعد 
أصدرته)))، وال خيفى أن القضاء بعقوبة إتالفية من آثار الفصل يف املوضوع 

ولوازمه.

تلك  الوجويب  للتدقيق  اخلاضعة  األحكام  قبيل  من  ُيَعدُّ  ال  ثمَّ  ومن 
اختصاصها  متضمنًة  اجلزائية  املحكمة  التي تصدرها  القرارات  أو  األحكام 
نظر  القايض عن  تنحي  املتضمنة  منها كذلك  يعد  اختصاصها، وال  أو عدم 
سابقتها،  إىل  الدعوى  ضم  أو  شطبها،  أو  تعجيلها  أو  تأجيلها  أو  الدعوى 
أو بإبعاد املتهم عن اجللسة القضائية عند إخالله بنظام اجللسة، أو اإلفراج 
أو  اجلريمة،  مرسح  يف  مضبوطة  أشياء  بتسليم  يقيض  الذي  احلكم  أو  عنه، 
غري  أو  اخلرباء،  ندب  أو  املتهم،  عن  للدفاع  حماٍم  بندب  الصادرة  القرارات 
الدعوى  موضوع  يف  فاصلة  غري  ُتَعدُّ  التي  والقرارات  األحكام  من  ذلك 

بسبب عدم قضائها باإلدانة أو الرباءة أو اإلعفاء))).

للتدقيق  ختضع  الدعوى  موضوع  يف  الفاصلة  األحكام  مجيع  وليس 
الوجويب، بل يلزم أن تتضمن عقوبة إتالفية وفق ما سيأيت يف املطلب التايل.

املطلب الرابع: أن يتضمن احلكم عقوبة إتالفية:

التدقيق  لقواعد  خيضع  حتى  اجلزائي  احلكم  يف  يتوافر  أن  جيب  ما  آخر 
أن:  عىل  النظام  نص  وقد  إتالفية،  عقوبة  احلكم  يتضمن  أن  هو  الوجويب 
»األحكام الصادرة من حمكمة االستئناف، أو املؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، 

ينظر: املادة رقم )0)(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((
املرصفاوي،  صادق  حسن  د.  اجلنائية،  اإلجراءات  أصول  يف  املرصفاوي  ينظر:   (((

ص776، طبعة 996)م، منشأة املعارف، اإلسكندرية.
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أو القطع، أو القصاص يف النفس أو فيام دوهنا، ال تكون هنائية إال بعد تأييدها 
من املحكمة العليا«))).

إال  النفاذ  إتالفية  عقوبة  املتضمنة  اجلزائية  األحكام  تكتسب  ال  وعليه 
آمرًا)))  ُيَعدُّ  النص  فهذا  أعىل،  حمكمة  من  النظام  بقوة  وجوبيًّا  تدقيقها  بعد 
يف منطوقه ال يرتك سلطة تقديرية للخصوم أو القضاة خمالفته ولو باالتفاق 
اخلاضعة  األحكام  أن  النص  خالل  من  يتضح  كام  اإلجازة،  أو  التنازل  أو 
للتدقيق الوجويب هي األحكام القاضية باإلدانة فقط، أما أحكام الرباءة أو 

اإلعفاء فغري خاضعٍة له.

والنص السابق ذكر عدة عقوبات مجيعها إتالفية يمكن ردها إىل عقوبتني 
نتكلم عنهام يف الفرعني التاليني:

الفرع األول: عقوبة القتل:

ا  حدًّ إما  فيه  حيكم  والقتل  روحه)))،  وإزهاق  الشخص  إماتة  هو  القتل 
من  متنع  معصية  يف  رشًعا  مقدرة  عقوبة  هو  فاحلد  تعزيًرا،  أو  قصاًصا  ا  وإمَّ
الوقوع يف مثلها، وحترم الشفاعة فيه، وليس ألحد بعد ثبوته إسقاطه بالتنازل 

ينظر: املادة رقم )0)(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((
اجلهات  أو  األفراد  إرادة  تستطيع  ال  التي  النظامية  النصوص  هي  اآلمرة:  القواعد   (((
ال  باطاًل  االتفاق  كان  وإال  االتفاق،  بطريق  ولو  خمالفتها  الدولة  يف  اخلاصة  أو  العامة 
أثر له، والقواعد اآلمرة هبذا املعنى ختالف القواعد املكملة التي تتمثل يف نصوص غري 
ملزمة متنح ذوي العالقة سلطة االتفاق عىل خمالفتها بحسب ما متليه مصاحلهم. ينظر: 
املدخل إىل القانون، د. إبراهيم بن سليامن احلريب، ص )8 وما بعدها، الطبعة األوىل، 

440)هـ، بدون دار نرش.
ينظر: التعريفات، عيل بن حممد اجلرجاين، ص )7)، مرجع سابق.  (((
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أو العفو أو املصاحلة)))، أما القصاص فهو القود، ويراد به جمازاة اجلاين بمثل 
الدم)))، والتعزير عقوبة  فيه مع ويل  املصاحلة  أو قطع، وجتوز  قتٍل  فعله من 

غري مقدرة رشًعا ُتوَقع يف كل معصية يف حق اهلل أو حق اآلدميني))).

البحث هو أن احلكم اجلزائي خيضع  يعنينا يف هذه اجلزئية من هذا  وما 
للتدقيق الوجويب متى قىض بالقتل بغض النظر عن التكييف الرشعي الذي 
شأن  الرشعي  فالتكييف  تعزير،  أم  قصاٌص  أم  حدٌّ  أهو  احلكم،  عليه  ُبني 
البحث  بموضوع  متصاًل  وليس  وحدها،  املحكمة  به  ختتص  موضوعي 
بالقتل؛  القاضية  األحكام  تكون  ما  فغالبًا  ذلك  ومع  نقصده،  الذي  باملعنى 

صادرة يف إحدى اجلرائم اآلتية:

ا يف جريمة احلرابة:. 1 القتل حدًّ

ِيَن  ٱلَّ ُؤاْ  َجَزٰٓ ﴿إِنََّما  تعاىل:  اهلل  بقول  الكتاب  من  مرشوعيته  وثبتت 
ۡو 

َ
أ ۡو يَُصلَُّبٓواْ 

َ
أ ن ُيَقتَّلُٓواْ 

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
ۥ َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل َ َورَُسوَلُ ُيَارُِبوَن ٱللَّ

ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِف 
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ُتَقطَّ

ۡنَياۖ َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم 33﴾)4). ٱدلُّ

منتهى اإلرادات، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي، )5/)))(، حتقيق: عبد اهلل بن   (((
عبد املحسن الرتكي، الطبعة األوىل، 9)4)هـ، مؤسسة الرسالة.

احلنبيل،  حممد  العون  أبو  الدين  شمس  األحكام،  عمدة  رشح  اللثام  كشف  ينظر:   (((
8)4)هـ، نرش  األوىل،  الطبعة  الدين طالب،  نور  )60/6(، حتقيق: وضبط وختريج: 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ودار النوادر بسوريا.
الرميل،  العباس  أيب  بن  حممد  الدين  شمس  املنهاج،  رشح  إىل  املحتاج  هناية  ينظر:   (((

)8/8)(، طبعة 404)هـ، دار الفكر، بريوت.
سورة املائدة، اآلية رقم )))).  (4(
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ا يف جريمة الغيلة:. 2 القتل حدًّ

جاء يف معنى الغيلة أن »قتل الغيلة هو أن خيدعه فيذهب به إىل موضع 
خفية، فإذا صار فيه قتله، فهذا ُيقتل به وال عفو فيه«))).

ا يف جريمة الردة:. 3 القتل حدًّ

أم  بنية  ذلك  أكان  سواء  الكفر،  إىل  والرجوع  اإلسالم  قطع  هي  الردة 
  قول أم فعل أم استهزاء، وسواء أكان عناًدا أم اعتقاًدا كنفي وجود اهلل
الدين  من  معلوم  هو  مما  عليه  جممع  أمر  جحود  أو  تكذيبه  أو  نبي  نفي  أو 

بالرضورة بال عذر))).

ا يف جريمة الزاين املحصن:. 4 القتل حدًّ

ا بالرجم، ويراد بالرجم الرمي باحلجارة  ويكون قتل الزاين املحصن حدًّ
حتى املوت))).

القتل قصاًصا:. 5

جاءت الرشيعة اإلسالمية بعقوبة القتل قصاًصا، ذلك ملا هلذه العقوبة . 6
ثبتت مرشوعية  وقد  األرواح)4)،  ومحاية  الدماء  حفظ  أكيدة يف  من مصالح 

حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب   (((
الطرابليس، )6/)))(، الطبعة الثالثة، ))4)هـ، دار الفكر.

األنصاري،  أمحد  بن  حممد  بن  زكريا  الطالب،  منهج  برشح  الوهاب  فتح  ينظر:   (((
))/88)(، طبعة 4)4)هـ، دار الفكر للطباعة والنرش.

اهلل  عبد  بن  قاسم  الفقهاء،  بني  املتداولة  األلفاظ  تعريفات  يف  الفقهاء  أنيس  ينظر:   (((
احلنفي، ص )6، حتقيق: حييى حسن مراد، طبعة 4)4)هـ، دار الكتب العلمية.

البارعي،  عيل  بن  عثامن  الشلبي،  وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني  ينظر:   (4(
)97/6(، الطبعة األوىل، ))))هـ، املطبعة الكربى األمريية، القاهرة.
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َحَيٰوةٞ  ٱۡلقَِصاِص  ِف  ﴿َولَُكۡم  تعاىل:  قوله  منها  كثرية  بأدلة  قصاًصا  القتل 
ۡلَبِٰب لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن 179﴾))).

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ َيٰٓ

تعزيًرا:. 7 القتل 

ذهب عامة الفقهاء إىل مرشوعية القضاء بالقتل تعزيًرا، وذلك يف بعض 
ألقله  »وليس  التعزير:  يف    القيم  ابن  يقول  معينة،  بضوابط  اجلرائم، 
املفسدة  تندفع  مل  إذا  بالقتل  يسوغ  وأنه  أكثره،  يف  اخلالف  تقدم  وقد  حد، 
وسنة  اهلل  كتاب  غري  إىل  والداعي  املسلمني،  جلامعة  ق  املفرِّ قتل  مثل  به،  إال 
فيجوز  ذلك  ومع  حنيفة،  أبو  بالقتل:  التعزير  من  األئمة  وأبعد  رسوله... 
التعزير به للمصلحة، كقتل املكثر من اللواط، وقتل القاتل باملثقل، ومالك: 
ويرى  أمحد،  أصحاب  بعض  ووافقه  بالقتل،  املسلم  اجلاسوس  تعزير  يرى 

أيضًا هو ومجاعة من أصحاب أمحد والشافعي: قتل الداعية إىل البدعة«))).

الفرع الثاين: عقوبة القطع:

به  وحيكم  موضعه)))،  عن  بفصله  اإلنسان  عضو  إبانة  بالقطع:  يراد 
القضاء بحسب ما يتوصل إليه بالنظر واالجتهاد يف وقائع القضية، وحيثياهتا، 
ومدى توافر ما نصت عليه الرشيعة اإلسالمية من رشوط وضوابط، وهذا 
من مهام القضاء األصيلة بطبيعة احلال، وال يعنينا منه يف هذا البحث يشء 
إال بالقدر الذي يتصل بموضوعنا، ولكن غالبًا ما حُيكم بالقطع يف اجلرائم 

التالية:
سورة البقرة، اآلية رقم )79)).  (((

الطرق احلكمية، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، ص)))، طبعة بدون رقم وتاريخ،   (((
مكتبة دار البيان.

ينظر: التعريفات، عيل بن حممد اجلرجاين، ص78)، مرجع سابق.  (((



التدقيق الوجوبي على األحكام

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
500

ا يف جريمة الرسقة:. 1 القطع حدًّ

اهلل  لقول  الرشعية  ضوابطه  توافرت  متى  الرسقة  يف  القطع  بحد  حُيكم 
ّمَِن  نََكٰٗل  َكَسَبا  بَِما  َجَزآَءۢ  يِۡدَيُهَما 

َ
أ فَٱۡقَطُعٓواْ  ارِقَُة  َوٱلسَّ ارُِق  ﴿َوٱلسَّ  :

ُ َعزِيٌز َحِكيٞم 38﴾))). ِۗ َوٱللَّ ٱللَّ
القطع قصاصًا يف جرائم االعتداء عىل ما دون النفس:. 2

يثبت القصاص يف األطراف واملنافع يف جنايات العمد العدوان عىل ما 
دون النفس، إذا اجتمعت رشوطه وانتفت موانعه، وهذا باتفاق الفقهاء)))، 
بِٱۡلَعنۡيِ  َوٱۡلَعنۡيَ  بِٱلَّۡفِس  ٱلَّۡفَس  نَّ 

َ
أ فِيَهآ  َعلَۡيِهۡم  تعاىل: ﴿َوَكَتۡبَنا  اهلل  لقول 

َفَمن  قَِصاٞصۚ  َوٱۡلُُروَح  ّنِ  بِٱلّسِ نَّ  َوٱلّسِ ُذِن 
ُ
بِٱۡل ُذَن 

ُ
َوٱۡل نِف 

َ
بِٱۡل نَف 

َ
َوٱۡل

ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
فَأ  ُ ٱللَّ نَزَل 

َ
أ بَِمآ  َيُۡكم  َّۡم  ل َوَمن  ۥۚ  ُ لَّ اَرةٞ  َكفَّ َفُهَو  بِهِۦ  َق  تََصدَّ

ٰلُِموَن 45﴾))). ٱلظَّ
قواعد  تطبيق  نطاق  حتديد  من  انتهينا  قد  نكون  املبحث  هذا  هناية  ويف 
التدقيق الوجويب، من خالل متييز األحكام اجلزائية اخلاضعة له عن غريها، 
بالتدقيق الوجويب متفقة  املتعلقة  النظام السعودي  كام يظهر أيضًا أن أحكام 
متامًا مع الرشيعة اإلسالمية، وال ختتلف معها، فقد استقيت منها وتأصلت 
عىل  الرشعية  السياسة  لقواعد  صحيحة  عملية  ممارسة  إال  ذلك  وما  عليها، 

سورة املائدة، اآلية رقم )8)).  (((
ينظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر املرغيناين، )449/4(، حتقيق: طالل   (((
يوسف، طبعة بدون رقم وتاريخ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. ينظر: الذخرية، 
أبو العباس شهاب الدين القرايف، )))/)))( حتقيق: حممد حجي وآخرون، الطبعة 
األوىل، 994)م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت. ينظر: مواهب اجلليل يف رشح خمترص 
خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد الطرابليس، )6/)))(، مرجع سابق.

سورة املائدة، اآلية رقم )45).  (((
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شؤون الرعية، التي ال ختالف النصوص واإلمجاع، وحتقق مقاصد الرشيعة 
من القضاء من جلب املصالح ودفع املفاسد.

هذه  بتدقيق  املختصة  اجلهات  عن  التايل  املبحث  يف  اهلل  بإذن  وأتكلم 
األحكام وجوبيًّا، وسلطاهتا فيه.
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الثالث املبحث 
جهات التدقيق الوجويب عىل األحكام اجلزائية 

وسلطاهتا
اخلاضع  حكمها  اجلزائية(  )املحكمة  االبتدائية  املحكمة  ُتصدر  أن  بعد 
قوة  حائزًا  املرحلة  هذه  إىل  ُيَعدُّ  ال  حكمها  فإن  الوجويب؛  التدقيق  لقواعد 
اليشء املقيض، ومن ثمَّ فهو غري قابل للتنفيذ، وحتى حيوز احلكم قوة اليشء 
وال  والتنفيذية،  النهائية  الصفة  اكتسابه  من  بدَّ  فال  التنفيذ  ويقبل  املقيض، 
يكون له ذلك إال بعد مروره بإجراءات تدقيقية عدة يف حمكمة االستئناف، 
يف  سأتكلم  لذا  بتنفيذه،  يقيض  الذي  األمر  يصدر  أن  إىل  العليا،  واملحكمة 

هذا املبحث عن هذه اإلجراءات يف ثالثة مطالب متتابعة.

التدقيق  يف  وسلطتها  االستئناف  حمكمة  اختصاص  األول:  املطلب 
الوجويب:

اخلاضع  حكمها  اجلزائية(  )املحكمة  االبتدائية  املحكمة  أصدرت  إذا 
إتالفية،  بعقوبة  إال  بطبيعة احلال  الوجويب والذي ال يقيض  التدقيق  لقواعد 
فإهنا تكون ملزمة إزاء هذا احلكم برفعه إىل حمكمة االستئناف، واالستئناف 
تطبيق  وهو  ومراجعتها،  اجلزائية  األحكام  يف  للطعن  العادية  الطرق  أحد 
ملبدأ )التقايض عىل درجتني(، وهيدف إىل جتديد النظر القضائي يف الدعوى 
اجلزائية ملرة ثانية أمام مرجع قضائي أعىل وهو حمكمة االستئناف، بعد أن تقول 
لتفادي ما قد يشوب أحكام  املحكمة االبتدائية كلمتها يف الدعوى، وذلك 
فاالستئناف  العدالة،  درجات  أعىل  لتحقيق  أخطاء؛  من  االبتدائي  القضاء 
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القضائية  املجتمع، وللمنظومة  الدعوى، وألفراد  ضامنة كربى للخصوم يف 
بشكل عام))).

التقايض،  يف  ثانية  كدرجة  أمامها  اخلصوم  يتحاكم  االستئناف  وحمكمة 
وتتألف من عدة دوائر، يعنينا منها الدوائر اجلزائية، وهي التي ختتص بنظر 
قضاة،  ثالثة  من  اجلزائية  دوائرها  وتتشكل  فيها،  والفصل  اجلزائية  القضايا 
فيها  يعاقب  التي  القضايا  يف  بالنظر  ختتص  التي  اجلزائية  الدوائر  باستثناء 
ذات  الدوائر  وهذه  قضاة،  مخسة  من  النظامي  فتشكيلها  إتالفية،  بعقوبة 
التشكيل اخلاميس هي املختصة بالتدقيق الوجويب الذي نحن بصدد احلديث 

عنه))).

غري  اجلزائية  األحكام  عىل  االستئناف  ملحكمة  القضائية  الرقابة  وتبدأ 
االستئناف  طلب  اخلصوم  تقديم  بعد  من  الوجويب؛  للتدقيق  اخلاضعة 
السابق  املبحث  يف  وأوضحناها  تعنينا  التي  األحكام  بخالف  برغبتهم، 
فمراجعتها تكون وجوبية بقوة النظام، ولذلك جيب عىل املحكمة االبتدائية 
حمكمة  وهو  يعلوها  الذي  القضائي  للمرجع  رفعه  احلكم  أصدرت  التي 

االستئناف من أجل تدقيقه))).

مجيع  يف  احلكم  عىل  الوجويب  التدقيق  االستئناف  حمكمة  ومتارس 
وهلذا  النظام،  تطبيق  وسالمة  القضية  وقائع  تفاصيل  حيث  من  عنارصه، 
املقارنة أهنا: حمكمة )قانون  القانونية  النظم  تعد حمكمة االستئناف يف بعض 

ينظر: اإلجراءات اجلنائية يف اململكة العربية السعودية، سعد حممد آل ظفري، ص)))،   (((
الطبعة الثانية، 8)4)هـ، بدون دار نرش.

ينظر: املادة رقم )5)(، نظام القضاء، مرجع سابق.  (((
ينظر: املادة رقم )94)(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((
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ُتَعدُّ  التي يطلق عليها حمكمة النقض فهي  العليا  ووقائع(، بخالف املحكمة 
بناء  االستئناف  حمكمة  فعىل  وقائع(،  ال  )قانون  حمكمة  األصل:  حيث  من 
نسبتها  ثبوت  ثم  وقوعها  حيث  من  أوالً  الوقائع  صحة  فحص  ذلك  عىل 
املتعلقة هبا املؤثرة يف وجهة احلكم، كام عليها أن  العنارص  املتهم، ومجيع  إىل 
منطقيًّا  موصلة  أهنا  ومن  وأسبابه،  وحيثياته،  احلكم،  أسانيد  صحة  تراقب 
إىل ما انتهى إليه احلكم من قضاء، وتقف عىل سالمة االستدالل بالنصوص 
بالشكل  الدعوى  وقائع  عىل  تنزيلها  سالمة  ومدى  والنظامية،  الرشعية 
ما  ومجيع  العام،  بالنظام  املتعلقة  الوجوه  كافة  فحص  وكذلك  الصحيح، 
ملبدأ  وتطبيقًا  إعامالً  االستئناف  حمكمة  أمام  اجلزائي  احلكم  طرح  يستلزمه 
نواحي  مجيع  يف  ثانية  ملرة  النظر  جتديد  منه  فالغاية  درجتني(،  عىل  )التقايض 

الدعوى من مرجع قضائي أعىل))).

جديدة  وقائع  يف  النظر  احلكم  تدقيقها  أثناء  االستئناف  ملحكمة  وليس 
ال  ثمَّ  ومن  حتقيق،  إىل  حيتاج  مما  االبتدائية،  املحكمة  عىل  معروضة  تكن  مل 
جيوز ملحكمة االستئناف أن تنسب إىل املتهم واقعة مل ُتسنَد إليه أثناء التحقيق 
إذا  لذلك  وتطبيقًا  االبتدائية،  املحكمة  أمام  املرافعة  تتناوهلا  ومل  اجلنائي، 
ِم برسقة مال معني فإنه ال يصح أن َتسند إليه  برأت املحكمة االبتدائية من اهتُّ
االستئناف  حمكمة  منح  فالنظام  خمتلف،  مال  رسقة  هتمة  االستئناف  حمكمة 
السلطة القضائية عىل الدعوى يف حدود ما يتضمنه ملفها من وقائع وأوراق 

تتعلق هبا))).

قانون  رشح  ينظر:  سابق.  مرجع  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام   ،)(( رقم  املادة  ينظر:   (((
اإلجراءات اجلنائية، د. حممود نجيب حسني، ص9)))، مرجع سابق.

ينظر: املادتان رقم )6( و)97)(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق. ينظر: مبدأ   (((
التقايض عىل درجتني يف القضاء اجلنائي، إبراهيم إبراهيم حممد عبدالصمد، ص 78)، 
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أو  بدفوع  االستئناف  ملحكمة  اخلصوم  يتقدم  أن  نظاًما  ذلك  حيول  وال 
ذلك  مادام  االبتدائية،  املحكمة  أمام  مقدمة  تكن  مل  جديدة  أدلة  أو  حجج 
فيجوز  االبتدائية،  املحكمة  أمام  ُطرحت  التي  الواقعة  نطاق  يف  داخاًل 
أمام  الدعوى  نظر  أثناء  يكن  مل  تقديم شهود  املدعي-  للمجني عليه -وهو 
حتدد  أن  االستئناف  وملحكمة  معرفتهم،  إىل  توصل  قد  االبتدائية  املحكمة 
جلسة قضائية ُتلزم أطراف الدعوى باحلضور فيها كلام رأت ذلك الزًما))).

حمكمة  قبل  من  جديدة  هُتم  أو  وقائع  يف  النظر  جواز  عدم  فإن  ونظاًما 
عىل  الرشعي  الوصف  تعديل  سلطة  متلك  ال  أهنا  يعني  ال  االستئناف 
سواًء  توصيفها،  يف  أخطأت  قد  االبتدائية  املحكمة  أن  رأت  ما  إذا  الواقعة 
ترتب عىل تعديلها تغيري يف العقوبة إىل األشد أو األخف أم ال؛ ألن سلطة 
واختصاصات  التدقيق  ضامنات  أهم  من  للواقعة  الرشعي  الوصف  تعديل 
الرشعي  الوصف  بتعديل  االستئناف  حمكمة  تقوم  كأن  وذلك  االستئناف، 
ا  حدًّ القطع  من  تعديله  أو  العكس،  أو  ا،  حدًّ القتل  إىل  قصاًصا  القتل  من 
حمكمة  ترى  عندما  وذلك  تعزير،  من  ذلك  دون  ما  إىل  الرسقة  جريمة  يف 
ُيَعدُّ  وال  القصاص،  أو  للحد  الرشعية  الضوابط  اكتامل  عدم  االستئناف 
تعديل الوصف الرشعي إخالالً بمبدأ التقايض عىل درجتني أو انتقاًصا من 
حقوق الدفاع، باعتبار أن تعديل الوصف الرشعي مل يطرح للنقاش إال أمام 
حمكمة واحدة هي حمكمة االستئناف، كام ال يعني أيًضا أن عدم جواز النظر 
سلطتها  من  يكون  أال  االستئناف  حمكمة  قبل  من  جديدة  هُتم  أو  وقائع  يف 

طبعة 5)0)م، منشأة املعارف، اإلسكندرية.
يف  الوجيز  ينظر:  سابق.  مرجع  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام   ،)(97( رقم  املادة  ينظر:   (((
الطبعة  بعدها،  وما  ص464  شناق،  حممد  زكي  السعودي،  اجلزائية  اإلجراءات  نظام 

الثالثة، 440)هـ، مكتبة الشقري، الرياض.
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إضافة ظروف مشددة رأهتا كالعود واإلحصان، أو أن تضيف ظروًفا خمففة 
كصغر السن واألبوة، ولو مل ترد هذه الظروف يف الئحة االهتام الصادرة عن 
إليه، ذلك حتى  املرفوع  االبتدائي  ترد كذلك يف احلكم  مل  أو  العامة،  النيابة 
للزجر  املحقق  املالئم  التقدير  وعقوبته  الدعوى  يف  اجلرمي  الوصف  تعطي 
الدعوى  طرح  لوازم  من  أنه  سابقًا  ذكرناه  كام  وهذا  العام،  والردع  اخلاص 

ملرة ثانية من جديد إعامالً ملبدأ )التقايض عىل درجتني())).

مماثلة  واسعة  احلكم  تدقيق  يف  االستئناف  حمكمة  سلطة  تكون  وهبذا 
لسلطة املحكمة االبتدائية، وتشمل مجيع عنارص الدعوى، بام يف ذلك تعديل 
يتفق  بام  سواًء  باجتهادها،  إليه  توصلت  الذي  النحو  عىل  االبتدائي  احلكم 
مع مصلحة املتهم أم بام يعارضها، وعليه يكون هلا أن تؤيد احلكم أو تعدله 
أو تلغيه، وأن قرارها يف ذلك قد يستوعب احلكم كليًّا أو جزئيًّا بحسب ما 
تراه)))، وهذا يتفق فيه النظام السعودي مع أحكام الرشيعة اإلسالمية التي 

سبق احلديث عنها يف املبحث األول.

يف  النظر  هو  احلكم  تدقيقها  عند  االستئناف  حمكمة  تبحثه  ما  وأول 
التدقيق  نطاق  يف  داخل  غري  احلكم  أن  هلا  تبني  فإن  شكاًل،  اختصاصها 
االستئناف  اخلصوم  أحد  يطلب  مل  ما  اختصاصها،  عدم  قررت  الوجويب 
االبتدائي  احلكم  عىل  سلطة  متلك  ال  االستئناف  حمكمة  ألن  احلال،  بطبيعة 

الوسيط  ينظر:  سابق.  مرجع  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام   ،)(58( رقم  املادة  ينظر:   (((
ينظر:  سابق.  مرجع   ،)99/(( رسور،  فتحي  أمحد  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  يف 
املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية، حسن صادق املرصفاوي، ص795، مرجع 

سابق.
سابق.  مرجع  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام   ،)(97( رقم  املادة   )(( رقم  الفقرة  ينظر:   (((

ينظر: رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، أسامة عبداهلل قايد، ص))9، مرجع سابق.
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بقوة  تدقيقه  أو كان احلكم مما جيب  إذا طلب أحد اخلصوم االستئناف،  إال 
إذا ثبت هلا اختصاصها شكاًل بأن  النظام وهو ما يعنينا يف هذا البحث، أما 
كان احلكم واجب التدقيق، فإهنا تنظر بعد ذلك يف موضوع الدعوى، بكافة 
النظر  وجُتدد  وأسباب،  وحيثيات،  وبينات،  دفوع،  من  وتفاصيله،  عنارصه 
كام  تلغيه  أن  أو  تعدله  أن  أو  االبتدائي  احلكم  تؤيد  أن  لذلك  تبًعا  وهلا  فيه، 

تقدم))).

ويف احلاالت التي ال تؤيد فيها حمكمة االستئناف احلكم اخلاضع لقواعد 
تتصدى  فإهنا  إتالفية؛  عقوبة  احلال  بطبيعة  واملتضمن  الوجويب  التدقيق 
احلكم  حمل  حكمها  وحيل  للحكم،  صاحلًة  رأهتا  إن  الدعوى  يف  وحتكم  له، 

االبتدائي الذي ألغته))).

وسواًء أيدت حمكمة االستئناف حكم املحكمة االبتدائية، أم تصدت له 
ثم حكمت بعقوبة إتالفية، فإن ما أجرته يف كال احلالتني ال بد وأن ترفع به 
إىل املحكمة العليا الستكامل إجراءات التدقيق الوجويب يف احلكم، باعتباره 
عىل  عرضه  بعد  إال  النهائية  الصفة  يكتسب  وال  اإلجراءات  هلذه  خاضًعا 

املحكمة العليا)))، وهذا ما سأتكلم عنه يف املطلب التايل:

املادة رقم )94)(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق. ينظر: رشح قانون  ينظر:   (((
املسطرة اجلنائية، عبدالواحد العلمى، ))/)5)( وما بعدها، مرجع سابق.

ينظر: الفقرة رقم ))( املادة رقم )97)( واملادة )0)(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع   (((
فتحي رسور، ))/)))(،  أمحد  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  الوسيط يف  ينظر:  سابق. 

مرجع سابق.
ينظر: املادة رقم )0)(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((
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املطلب الثاين: اختصاص املحكمة العليا وسلطتها يف التدقيق الوجويب:

املحكمة العليا تسمى يف بعض النظم القانونية املقارنة بمحكمة النقض، 
إىل  القضائية، هيدف  يرد عىل األحكام  والنقض هو طريق طعن غري عادي 

فحص األحكام للتحقق من قيامها عىل أساس من املرشوعية))).

السعودية،  العربية  اململكة  يف  قضائية  سلطة  أعىل  العليا  املحكمة  وُتَعدُّ 
وهي متفردة تتخذ من الرياض مركزًا هلا، وختتص بالنظر يف أمور عدة منها: 
ما تؤيده حماكم االستئناف من أحكام قضائية ابتدائية ُترفع هلا، أو ما يصدر 
عنها من أحكام إن هي تصدت للحكم يف الدعوى، اعرتاًضا بطلب اخلصوم 
أو تدقيًقا بقوة النظام، وال جيوز اللجوء إىل املحكمة العليا يف االعرتاض عىل 
األحكام أو تدقيقها إال بعد استنفاد الطرق النظامية أمام حمكمة االستئناف، 
إتالفية  عقوبة  املتضمنة  اجلزائية  األحكام  بتدقيق  املختصة  دوائرها  وتؤلف 

من مخسة قضاة))).

القانونية  النظم  بعض  تعدها  التي  االستئناف  حمكمة  خالف  وعىل 
املقارنة حمكمة )قانون ووقائع( وفق ما بينته يف املطلب السابق، فإن األصل 
يف  بالنظر  ختتص  ألهنا  وقائع(،  ال  )قانون  حمكمة  أهنا  العليا  املحكمة  يف 
االعرتاضات عىل األحكام، ومراجعتها يف حدود ما تتطابق فيه مع نصوص 
وقائع  تقدير  إىل  األحكام  يف  بنظرها  تتجاوز  أن  دون  واألنظمة،  الرشيعة 
املحكمة مصدرة  بقناعة  يتصل  مما  ذلك  إىل  وما  املتهم  إىل  ونسبتها  الدعوى 
مرجع  ص56))،  حسني،  نجيب  حممود  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  رشح  ينظر:   (((

سابق.
ص475،  شناق،  حممد  زكي  السعودي،  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  يف  الوجيز  ينظر:   (((
مرجع سابق. ينظر: رشح قانون أصول املحاكامت اجلزائية، كامل السعيد، ص544، 

الطبعة الثالثة، ))4)هـ، دار الثقافة للنرش والتوزيع.
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عندما  العليا  للمحكمة  يكون  إنام  األصل  وهذا  الدعوى،  بوقائع  احلكم 
غري  أي  إتالفية  عقوبة  يتضمن  ال  فيه  للنظر  أمامها  املعروض  احلكم  يكون 
التدقيق،  ثمَّ هو واجب  به، ومن  إذا كان احلكم يقيض  أما  التدقيق،  واجب 
ختتص  وبذلك  ووقائع(  )قانون  حمكمة  له  بالنسبة  العليا  املحكمة  فتكون 
إزاءه بالنظر يف كل ما يتصل باتساقه مع النصوص الرشعية والنظامية، وما 
املتهم وكل ما  الدعوى من حيث صحتها ونسبتها إىل  يتصل كذلك بوقائع 

بشأهنا))). يتعلق 

من  إليها  املرفوع  االبتدائي  احلكم  االستئناف  حمكمة  تؤيد  أن  وبعد 
املحكمة االبتدائية لتدقيقه وجوبيًّا باعتباره خاضًعا لقواعد ذلك؛ فإنه جيب 
عليها بعد تأييدها للحكم أن ترفع به إىل املحكمة العليا الستكامل إجراءات 
احلكم  االستئناف  حمكمة  نقضت  إذا  األمر  وذات  عليه،  الوجويب  التدقيق 
االبتدائي وحكمت هي يف الدعوى، فإهنا ترفع كذلك بحكمها إىل املحكمة 

العليا))).

ومتارس املحكمة العليا رقابتها القضائية املتمثلة يف التدقيق الوجويب عىل 
احلكم دون النظر إىل أيَّة رشوط شكلية تطلَّبها النظام يف طلبات االعرتاض 
إجراء  الوجويب  التدقيق  ألن  ومصلحته،  املعرتض  صفة  مثل  األحكام  عىل 
فيه  خيتلف  مما  وهذا  اخلصوم،  برغبة  ُيقدم  طلًبا  وليس  النظام،  بقوة  ُيتَّخذ 

ينظر:  نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  املادتان رقم ))0)( و))0)(،  ينظر:   (((
ص))8،  املرصفاوي،  صادق  حسن  د.  اجلنائية،  اإلجراءات  أصول  يف  املرصفاوي 

مرجع سابق.
ينظر: املادة رقم )99)(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((
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اخلصوم،  لرغبة  طلبه  املرتوك  االختياري  التدقيق  عن  الوجويب  التدقيق 
والذي ال يصح طلبه منهم إال وفق رشوط شكلية حمددة نص عليها النظام))).

الدعوى واحلكم، شكلية  مبارشة يف مجيع عنارص  العليا  املحكمة  فتنظر 
إىل  ونسبتها  ووقائعها،  الدعوى،  موضوع  يف  فتنظر  موضوعية،  أم  كانت 
احلكم،  وأسباب  اجلرمي،  الوصف  وتكييف  والدفوع،  والبينات،  املتهم، 
الوجوه  وكافة  والنظام،  الرشع  من  أسانيده  وصحة  ومنطوقه،  وحيثياته، 
ما  وكل  املحكمة،  وتشكيل  القضائي  كاالختصاص  العام  بالنظام  املتصلة 
نظامية  قيود  ة  أيَّ ترد  مل  ألنه  ذلك  العقوبة؛  ومقدار  املسؤولية  درجة  يف  يؤثر 
حتد من سلطة املحكمة العليا يف نظرها يف مراجعة احلكم، ما دام أن احلكم 
عىل  تأسيًسا  العليا  للمحكمة  تكون  إنام  السلطات  وهذه  التدقيق،  واجب 

اعتبارها حمكمة )قانون ووقائع( كام تقدم))).

فكل ما متلكه حمكمة االستئناف من سلطات قضائية عىل احلكم واجب 
العليا -فنحيل  املحكمة  أيًضا  به  السابق؛ ختتص  املطلب  التدقيق مما جاء يف 
إليه منعًا للتكرار- فرقابتها القضائية عامة شاملة لكل ما جاءت به الرشيعة 
حممد  نبينا  وسنة    اهلل  كتاب  عليه  دل  ملا  وفًقا  السمحة  اإلسالمية 

، وما أصدره ويل أمر هذه البالد املباركة من أنظمة ولوائح))).
يف  الوجيز  ينظر:  سابق.  مرجع  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام   ،)(0(( رقم  املادة  ينظر:   (((

نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، زكي حممد شناق، ص490، مرجع سابق.
اجلزائية، مرجع سابق.  اإلجراءات  نظام  املواد رقم )0)( و)85)( و))0)(،  ينظر:   (((
دار  8)0)م،  طبعة  ص65)،  رسور،  فتحي  أمحد  اجلنائي،  النقض  يف  الوسيط  ينظر: 
اخلضريي،  حممد  أمحد  د.  القضائية،  األحكام  نقض  ينظر:  القاهرة.  العربية،  النهضة 
اإلمام حممد  وتوزيع جامعة  7)4)هـ، طباعة  األوىل،  الطبعة  بعدها،  وما   )585/((

بن سعود اإلسالمية، الرياض.
ينظر: املادة رقم ))(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((
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وإذا استنفدت املحكمة العليا سلطتها الرقابية عىل احلكم واجب التدقيق؛ 
أيدت احلكم إذا رأته صاحلًا لذلك بحسب ما يظهر هلا وفق األصول والقواعد 
فيه  تطلب  مالحظة  قرار  به  تصدر  أمًرا  تستشكل  مل  ما  والنظامية،  الرشعية 
ما  رأت  إذا  تنقضه  فإهنا  وإال  تأييدها،  قبل  احلكم  مصدرة  املحكمة  جواب 
يوجب ذلك، سواًء كان النقض ينصب عىل مجيع مضامني احلكم كليًّا أم أنه 
ينصب عىل بعض أجزائه دون البعض، وعند نقضها للحكم فإهنا تعيده مع 
من  جديد  من  القضية  يف  للنظر  االبتدائية  املحكمة  إىل  القضية  أوراق  كامل 
قضاة غري أولئك الذين حكموا فيها أول مرة، وُيتخذ فيام يصدر عن املحكمة 
التدقيق الوجويب  االبتدائية من حكم إذا كان إتالفيًّا ذات إجراءات وقواعد 

السالفة من الرفع به إىل حمكمة االستئناف ثم املحكمة العليا))).

ويف بعض األحوال ال يتوافر يف املحكمة االبتدائية التي أصدرت احلكم 
غري القضاة الذين حكموا يف القضية أول مرة؛ فحينئذ حُتيل املحكمة العليا 
جدد.  قضاة  من  احلكم  يف  للنظر  خمتصة  ابتدائية  حمكمة  أقرب  إىل  القضية 
وسواء كان قرار املحكمة العليا يف احلكم بالتأييد أم النقض فإنه يكون من 
بإمجاع  إما  قرارها  ويصدر  قضاة،  مخسة  من  املشكلة  اجلزائية  الدوائر  خالل 

ا برأي غالبيتهم))). قضاهتا وإمَّ

وإذا ُحكم يف القضية من جديد للمرة الثانية من املحكمة االبتدائية؛ فإن 
الدائرة املختصة يف املحكمة العليا بالتدقيق الوجويب عىل احلكم اجلديد بعد 
مروره عىل حمكمة االستئناف هي ذات الدائرة التي نقضت احلكم أول مرة، 
ينظر:  سابق.  مرجع  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام  و))0)(،   )((( رقم  املادتان  ينظر:   (((

الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، أمحد فتحي رسور، ))/9)7(، مرجع سابق.
ينظر: املادة رقم )45)(، الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية، الصادرة بقرار   (((

جملس الوزراء رقم ))4)( وتاريخ ))/)/6)4)هـ.
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وهذا األمر مما خيتلف فيه احلكم واجب التدقيق عن غريه من األحكام التي 
ختضع للتدقيق برغبة اخلصوم وليس بقوة النظام))).

التدقيق  واجب  احلكم  عىل  القضائية  رقابتها  العليا  املحكمة  وتبارش 
للمرة الثانية بنفس اإلجراءات والسلطات التي سبق الكالم عنها، واملامثلة 
أسلفنا  كام  يرد  مل  حيث  الوجويب،  التدقيق  يف  االستئناف  حمكمة  لسلطات 
الرشيعة  به  جاءت  ما  سوى  األحكام  عىل  سلطاهنا  من  حيد  ما  النظام  يف 
العليا  التي ال تتعارض مع الرشيعة، وختلص املحكمة  اإلسالمية واألنظمة 
ا نقضه للمرة الثانية، وحال نقضها له للمرة الثانية  إما إىل تأييد احلكم، وإمَّ
االبتدائية، الختاذ ذات اإلجراءات من جديد، دون  املحكمة  فإهنا حتيله إىل 
أن يكون هلا يف هذه احلال سلطة إصدار حكم منها يف الدعوى ينطوي عىل 

جزاء إتاليف))).

احلكم يف هذه  فإن  التدقيق  احلكم واجب  العليا  املحكمة  أيدت  إذا  أما 
احلال يعد هنائيًّا مكتسًبا للقطعية، ال جتوز إعادة النظر فيه، ومع ذلك ال ُيَعدُّ 
التنفيذية، وهذا ال يكون له إال  للتنفيذ؛ ألنه مل يكتسب الصفة  احلكم قاباًل 

بعد اختاذ بعض اإلجراءات التي سأتكلم عنها يف املطلب التايل.

اجلزائية، مرجع سابق.  لنظام اإلجراءات  التنفيذية  الالئحة  املادة رقم )47)(،  ينظر:   (((
ص)49،  شناق،  حممد  زكي  السعودي،  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  يف  الوجيز  ينظر: 

مرجع سابق.
ينظر: املادة رقم ))( و)0)( و)))(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((
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املطلب الثالث: اكتساب احلكم اخلاضع لقواعد التدقيق الوجويب الصفة 
التنفيذية:

عىل خالف األحكام اجلزائية التي ال ختضع للتدقيق الوجويب فإن احلكم 
قاباًل  يكون  ال  إتالفية  عقوبة  احلال  بطبيعة  يتضمن  الذي  التدقيق  واجب 
للتنفيذ ملجرد اكتسابه الصفة النهائية بتأييد املحكمة العليا وحسب، بل جيب 
لتنفيذه أن يكتسب الصفة التنفيذية أيًضا، والصفة التنفيذية يكتسبها احلكم 
اإلتالفية  العقوبة  بتنفيذ  يقيض  امللك  من  أمر  صدور  بعد  التدقيق  واجب 
التي أيدهتا املحكمة العليا من قتل أو قطع، أو أن يصدر هذا األمر ممن ُينيبه 

امللك))).

النهائية  الصفتني  اكتسب  قد  التدقيق  واجب  احلكم  يكون  وهبذا 
بتنفيذ  خمتصة  جلنة  إىل  حيال  وحينئذ  للتنفيذ،  قاباًل  يعد  ثمَّ  ومن  والتنفيذية، 
العقوبات اإلتالفية سواًء أكانت قتاًل أم قطًعا، وُتشكل هذه اللجنة بحسب 
احلاجة يف مناطق وحمافظات اململكة العربية السعودية، وتضم يف عضويتها 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  وهيئة  واملحكمة،  اإلداري،  احلاكم  عن  ممثلني 
باإلضافة  إتالفية  عقوبة  املتضمن  احلكم  تنفيذ  يشهد  كام  والرشطة،  املنكر، 
أعضاء  مجيع  يكون  أن  وجيب  وطبيب،  العامة  النيابة  من  عضو  هؤالء؛  إىل 
إىل املرشف  العقوبات اإلتالفية، وبالنسبة  تنفيذ  بكيفية  العارفني  اللجنة من 

عىل أعامل اللجنة فإهنا ختضع يف عملها إىل إرشاف النيابة العامة))).

ينظر: املادتان رقم )7))( و))))(، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((
اجلزائية،  اإلجراءات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  و))7)(،   )(56( رقم  املادتان  ينظر:   (((
مرجع سابق. ينظر: الفقرة ))(  املادة ))(، نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام الصادر 

باألمر امللكي رقم م/56 بتاريخ 4)/0)/409)هـ.
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تنفيذ  مبارشة  يتوىل  الذي  الشخص  بتعيني  اإلداري  احلاكم  وخيتص 
تنفيذ  بكيفية  العارفني  من  الشخص  هذا  يكون  أن  عىل  هبا،  املقيض  العقوبة 
العقوبة، واملعروفني بالعدالة، وأال يكون بينه وبني املنفذ فيه عداوة، أو قرابة 

حتى الدرجة الرابعة))).

مثل  الالزمة،  البيانات  يتضمن  بذلك  حمرًضا  حُيرر  احلكم  تنفيذ  وبعد 
نائبه  أو  امللك  أمر  ورقم  ومضمونه،  وتارخيه  بالعقوبة  الصادر  احلكم  رقم 
القايض بتنفيذه وتارخيه، واسم املنفذ فيه، وبياناته الشخصية، ومكان التنفيذ 
اللجنة  أعضاء  وأسامء  احلكم،  تنفيذ  عىل  يدل  ما  وإيضاح  وتارخيه،  ووقته 
النيابة العامة والطبيب ومن  التي شهدت تنفيذ احلكم، وكذلك اسم عضو 
هؤالء  من  أي  ظ  حتفُّ املحرض  ن  ُيضمَّ كام  مجيعًا،  وتوقيعاهتم  التنفيذ،  بارش 
عىل التنفيذ إن ُوجد، وبعد ذلك يرفع رئيس اللجنة هذا املحرض إىل احلاكم 

اإلداري وُيزود مجيع األعضاء وعضو النيابة العامة بنسخة منه))).

ويف هناية مباحث هذا املوضوع مل يظهر يل أي اختالف فيام قرره النظام 
التدقيق عىل األحكام اجلزائية اإلتالفية مع ما  السعودي من قواعد توجب 
جاءت به الرشيعة اإلسالمية مما أسلفنا فيه القول يف مقدمة البحث، بل إن 
سنَّ القواعد املنظمة للتدقيق الوجويب يعد من أعامل السياسة الرشعية التي 
خيتص هبا ويل األمر وحده، يف سبيل إدارة شؤون الدولة والرعية إدارًة مثىل، 

حتقق هلم املصالح وتدفع عنهم املفاسد.

ينظر: املادة رقم )55)(، الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((

ينظر: املادة رقم )68)(، الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.  (((
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اخلامتة
يف هناية هذا البحث فقد توصلت إىل عدة نتائج وتوصيات أوجزها فيام 

ييل:

أوالً: النتائج:

ومع . ) اجلزائية،  األحكام  عىل  الوجويب  للتدقيق  تعريف  عىل  أقف  مل 
األحكام  عىل  النظام،  بقوة  القضائية،  املراجعة  هو:  منه  املقصود  فإن  ذلك 

القضائية اإلتالفية، للوقوف عىل سالمتها، ومن ثمَّ إمضاؤها أو نقضها.

ذاتيًّا عىل . ) القضاء  يامرسها  رقابية  وسيلة  أنه  الوجويب  التدقيق  حقيقة 
األحكام الصادرة عنه، من خالل رقابة املحكمة األعىل عىل أحكام املحكمة 

األدنى، ويعد من أهم ضامنات القضاء اجلزائي.

النظام . ) يف  اجلزائية  األحكام  عىل  الوجويب  التدقيق  تطبيق  نطاق 
السعودي؛ يتحدد يف األحكام االبتدائية املتضمنة عقوبة إتالفية من قتل أو 
قطع، بغض النظر عن التكييف الرشعية التي تأسست عليها هذه األحكام، 

من حد أو قصاص أو تعزير.

وال . 4 النظام  بقوة  له  اخلاضعة  األحكام  عىل  الوجويب  التدقيق  يطبق 
خيار يف ذلك ألحد، فليس للخصوم أو املحكمة أو أية جهة كانت التنازل 
أحد  الوجويب  التدقيق  يعد  ولذلك ال  االتفاق،  بطريق  ولو  إسقاطه  أو  عنه 
وإعادة  والنقض،  االستئناف،  الثالثة:  القضائية  األحكام  يف  الطعن  طرق 

النظر، التي أتاح النظام للخصوم التقدم هبا عند رغبتهم بشكل اختياري.
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العليا، . 5 واملحكمة  االستئناف،  حمكمة  هي  الوجويب  التدقيق  جهات 
من  يصدر  بأمر  إال  اجلهات  هذه  من  وجوبيًّا  تدقيقه  بعد  احلكم  ينفذ  وال 

امللك أو ممن ُينيبه.

التدقيق الوجويب عىل األحكام اجلزائية أمٌر أقرته الرشيعة اإلسالمية، . 6
ويتفق مع أصول السياسة الرشعية وقواعدها العامة، ويعد طريًقا إلحقاق 

احلق وإقامة العدل.

يكن معروفًا هبذا . 7 مل  وإن  اجلزائية  األحكام  الوجويب عىل  التدقيق  أن 
ومضمونه  بحقيقته  أنه  إال  قدياًم،  الفقهاء  ولدى  اإلسالم،  صدر  يف  االسم 

معروف لدهيم، ويامرسونه يف أقضيتهم.

موافقة أحكام النظام السعودي ملا جاءت به الرشيعة اإلسالمية فيام . 8
إال  ذلك  وما  وتدقيقها،  القضائية  األحكام  مراجعة  وسائل  بتنظيم  يتعلق 
ممارسة عملية صحيحة للسياسة الرشعية عىل شؤون الرعية، التي تقوم عىل 

جلب املصالح ودفع املفاسد.

التوصيات: ثانيًا: 

إجراءات . ) يف  للبدء  زمنية  ُمدًدا  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  حيدد  أن 
بالتأييد أم  التدقيق الوجويب عىل احلكم اجلزائي، وكذلك للفصل فيه سواء 

بالنقض.

اإلتالفية . ) األحكام  عىل  الوجويب  التدقيق  قواعد  شتات  مجع  أقرتح 
يف تبويب مستقل يف نظام اإلجراءات اجلزائية، مماثل للموضوعات النظرية 

. التي أفرد هلا النظام تبويبًا مستقالًّ
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املواد . ) اإلتالفية يف  األحكام  الوجويب عىل  بالتدقيق  يتعلق  ما  تفصيل 
املواد  هذه  جاءت  حيث  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام  من   )(0(  ،((  ،(0(
أثناء  للقضاء  الرقابية  السلطة  نطاق  حتديد  يف  سيام  واضحة،  غري  جمملة 

التدقيق عىل احلكم، مما قد يشكل عىل القايض أو اخلصوم أحياًنا.

ويف اخلتام أسأل اهلل أن أكون قد ُوفِّقت يف هذا العمل، وأن يتقبله وينفع 
به.
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قائمة املصادر واملراجع
القرآن الكريم. )
الطبعة . ) العربية السعودية، سعد حممد آل ظفري،  اإلجراءات اجلنائية يف اململكة 

الثانية، 8)4)هـ، بدون دار نرش.
إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، . )

الكتب  دار  ))4)هـ،  األوىل،  الطبعة  إبراهيم،  السالم  عبد  حممد  حتقيق: 
العلمية، بريوت.

اهلل . 4 عبد  بن  قاسم  الفقهاء،  بني  املتداولة  األلفاظ  تعريفات  يف  الفقهاء  أنيس 
احلنفي، حتقيق: حييى حسن مراد، طبعة 4)4)هـ، دار الكتب العلمية.

احلسيني، . 5 الرّزاق  عبد  بن  بن حمّمد  القاموس، حمّمد  العروس من جواهر  تاج 
أبو الفيض، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية.

إبراهيم بن عيل بن حممد . 6 تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، 
ابن فرحون، الطبعة األوىل، 406)هـ، مكتبة الكليات األزهرية.

البارعي، . 7 عيل  بن  عثامن  الشلبي،  وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
الطبعة األوىل، ))))هـ، املطبعة الكربى األمريية، القاهرة.

التعريفات، عيل بن حممد اجلرجاين، حتقيق: مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، . 8
الطبعة األوىل، )40)هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه، . 9
النارص،  نارص  زهري  حممد  حتقيق:  البخاري،  اهلل  عبد  أبو  إسامعيل  بن  حممد 

الطبعة األوىل، ))4)هـ، دار طوق النجاة.
منري . 0) رمزي  حتقيق:  األزدي،  دريد  بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أبو  اللغة،  مجهرة 

بعلبكي، الطبعة األوىل، 987)م، دار العلم للماليني، بريوت.
احلكم القضائي رشوطه وآدابه وآثاره، معايل الشيخ عبد اهلل بن حممد آل خنني، . ))

الطبعة األوىل، 440)هـ، دار الصميعي للنرش والتوزيع ودار احلضارة للنرش 
والتوزيع، الرياض.
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وآخرون، . )) حجي  حممد  حتقيق:  القرايف،  الدين  شهاب  العباس  أبو  الذخرية، 
الطبعة األوىل، 994)م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.

وبدون . )) طبعة  بدون  الصنعاين،  صالح  بن  إسامعيل  بن  حممد  السالم،  سبل 
تاريخ، دار احلديث.

سنن الدارقطني، أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني، حتقيق: شعيب األرنؤوط . 4)
وآخرون، الطبعة األوىل، 4)4)هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت.

القادر . 5) عبد  حممد  حتقيق:  البيهقي،  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  الكربى،  السنن 
عطا، الطبعة الثالثة، 4)4)هـ، دار الكتب العلمية، بريوت.

أبو غدة، . 6) الفتاح  النسائي، حتقيق: عبد  النسائي، أمحد بن شعيب بن عيل  سنن 
الطبعة الثانية، 406)هـ، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب.

الرمحن . 7) حبيب  حتقيق:  اخلراساين،  منصور  بن  سعيد  منصور،  بن  سعيد  سنن 
األعظمي، الطبعة األوىل، )40)هـ، الدار السلفية، اهلند.

رشح قانون أصول املحاكامت اجلزائية، كامل السعيد، الطبعة الثالثة، ))4)هـ، . 8)
دار الثقافة للنرش والتوزيع.

رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، د. أسامة عبد اهلل قايد، طبعة 8)4)هـ، دار . 9)
القاهرة. العربية،  النهضة 

السادسة، . 0) الطبعة  حسني،  نجيب  حممود  د.  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  رشح 
8)0)م، دار املطبوعات اجلامعية.

رشح قانون املسطرة اجلنائية، د. عبد الواحد العلمي، الطبعة الثانية، 7)0)م، . ))
مطبعة النجاح، الدار البيضاء.

الطرق احلكمية، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، طبعة بدون رقم وتاريخ، . ))
مكتبة دار البيان.

بن عيل بن حجر، طبعة 79))هـ، . )) البخاري، أمحد  الباري رشح صحيح  فتح 
دار املعرفة، بريوت.
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فتح الوهاب برشح منهج الطالب، زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري، طبعة . 4)
4)4)هـ، دار الفكر للطباعة والنرش.

كامل . 5) حتقيق:  شيبة،  أيب  بن  بكر  أبو  واآلثار،  األحاديث  يف  املصنف  الكتاب 
يوسف احلوت، الطبعة األوىل، 409)هـ، مكتبة الرشد، الرياض.

كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت احلنبيل، بدون طبعة، . 6)
دار الكتب العلمية.

احلنبيل، . 7) حممد  العون  أبو  الدين  شمس  األحكام،  عمدة  رشح  اللثام  كشف 
نرش  8)4)هـ،  األوىل،  الطبعة  طالب،  الدين  نور  وختريج:  وضبط  حتقيق: 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ودار النوادر بسوريا.
كفاية األخبار يف حل غاية االختصار، أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن، حتقيق: . 8)

عيل عبد احلميد وحممد وهبي، الطبعة األوىل، 994)هـ، دار اخلري للنرش.
لسان العرب، البن منظور، الطبعة الثالثة، 4)4)هـ، دار صادر.. 9)
عبد . 0) حممد  إبراهيم  إبراهيم  اجلنائي،  القضاء  يف  درجتني  عىل  التقايض  مبدأ 

الصمد، طبعة 5)0)م، منشأة املعارف، اإلسكندرية.
جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: . ))

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، طبعة 6)4)هـ، نرش جممع امللك فهد لطباعة 
املصحف الرشيف، املدينة النبوية.

عبد . )) حتقيق:  املريس،  إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  األعظم،  واملحيط  املحكم 
احلميد هنداوي، الطبعة األوىل، ))4)هـ، دار الكتب العلمية.

خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي . ))
املكتبة  0)4)هـ،  اخلامسة،  الطبعة  حممد،  الشيخ  يوسف  حتقيق:  الرازي، 

العرصية - الدار النموذجية، بريوت.
املدخل إىل السياسة الرشعية، عبد العال أمحد عطوة، الطبعة الثانية، 5)4)هـ، . 4)

مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
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440)هـ، . 5) األوىل،  الطبعة  احلريب،  بن سليامن  إبراهيم  د.  القانون،  إىل  املدخل 
بدون دار نرش.

املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية، د. حسن صادق املرصفاوي، طبعة . 6)
996)م، منشأة املعارف، اإلسكندرية.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب . 7)
األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، الطبعة األوىل، ))4)هـ، مؤسسة الرسالة.

فؤاد . 8) حممد  حتقيق:  النيسابوري،  احلجاج  بن  مسلم  املخترص،  الصحيح  املسند 
عبد الباقي، بدون طبعة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

معجم القانون، جممع اللغة العربية، طبع اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية . 9)
عام 0)4)هـ.

املعجم القانوين رباعي اللغة، عبد الفتاح مراد، بدون طبعة، بدون نارش.. 40
معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار عبد احلميد وآخرون، الطبعة األوىل، . )4

9)4)هـ، عامل الكتب.
معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، الطبعة الثانية، . )4

408)هـ، دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع.
الثانية، . )4 الطبعة  كرم،  الواحد  عبد  والقانون،  الرشيعة  مصطلحات  معجم 

8)4)هـ، مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع.
معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، حتقيق: عبد . 44

السالم حممد هارون، طبعة 99))هـ، دار الفكر.
الدين . 45 عالء  احلسن  أبو  األحكام،  من  اخلصمني  بني  يرتدد  فيام  احلكام  معني 

الطرابليس، بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر.
منتهى اإلرادات، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي، حتقيق: عبد اهلل بن عبد . 46

املحسن الرتكي، الطبعة األوىل، 9)4)هـ، مؤسسة الرسالة.
مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد . 47

الطرابليس، الطبعة الثالثة، ))4)هـ، دار الفكر.
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النظام العام للدولة املسلمة، د. عبد اهلل سهل العتيبي، الطبعة األوىل، 0)4)هـ، . 48
دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع، الرياض.

الطبعة األوىل، 7)4)هـ، . 49 القضائية، د. أمحد حممد اخلضريي،  نقض األحكام 
طباعة وتوزيع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس الرميل، طبعة . 50
404)هـ، دار الفكر، بريوت.

النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد ابن . )5
99))هـ،  طبعة  الطناحي،  حممد  وحممود  الزاوي  أمحد  طاهر  حتقيق:  األثري، 

املكتبة العلمية، بريوت.
اهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر املرغيناين، حتقيق: طالل يوسف، . )5

طبعة بدون رقم وتاريخ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
الطبعة . )5 شناق،  حممد  زكي  السعودي،  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  يف  الوجيز 

الثالثة، 440)هـ، مكتبة الشقري، الرياض.
النهضة . 54 دار  8)0)م،  طبعة  رسور،  فتحي  أمحد  اجلنائي،  النقض  يف  الوسيط 

القاهرة. العربية، 
العارشة، . 55 الطبعة  رسور،  فتحي  أمحد  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  يف  الوسيط 

6)0)م، دار النهضة العربية للنرش والتوزيع، القاهرة.

األنظمة واللوائح واالتفاقات والقرارات.
األمم . 56 قرار  بموجب  املربم  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد 

املتحدة رقم )2200( وتاريخ 16 ديسمرب عام 1966م.
الوزراء . 57 جملس  بقرار  الصادرة  اجلزائية،  اإلجراءات  لنظام  التنفيذية  الالئحة 

رقم ))4)( وتاريخ ))/)/6)4)هـ.
وتاريخ . 58 )م/2(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  اجلزائية  اإلجراءات  نظام 

1435/1/22هـ.



التدقيق الوجوبي على األحكام

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
523

وتاريخ . 59 أ/90  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  للحكم،  األسايس  النظام 
7)/8/))4)هـ.

نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/78( وتاريخ 1428/9/19هـ.. 60
نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/21( . )6

وتاريخ 1439/2/12هـ.
بتاريخ . )6 م/56  رقم  امللكي  باألمر  الصادر  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  نظام 

1409/10/24هـ..
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األصل براءة الذمة
دراسة تأصيلية تطبيقية على 

المبادئ والقرارات

واألحكام القضائية واألنظمة

في المملكة العربية السعودية

د. فهد بن عبد الرحمن الدهمش
األستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن

بالمعهد العالي للقضاء
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مقدمة
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  العاملني،  رب  هلل  احلمد       

وصحبه أمجعني، أما بعد:

بنوره،  يستضيئون  دينًا  للناس  جعل  وفضله  برمحته    اهلل  فإن 
ۡمرِنَاۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما 

َ
وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك ُروٗحا ّمِۡن أ

َ
وهيتدون هبديه، ﴿َوَكَذٰلَِك أ

ََّشآُء ِمۡن ِعَبادِنَاۚ  يَمُٰن َوَلِٰكن َجَعۡلَنُٰه نُوٗرا نَّۡهِدي بِهِۦ َمن ن ٱۡلِكَتُٰب َوَل ٱۡلِ
ۡسَتقِيٖم ٥٢﴾ ]الشورى: )5[. ِإَونََّك تَلَۡهِدٓي إَِلٰ ِصَرٰٖط مُّ

وجعل اهلل هلذا الدين قواعد تنتظم فيها أحكامه، وتتشابه فيها متامثالته، 
ومما امتازت به الرشيعة اإلسالمية: االطراد واالستمرار يف أحكامها، فهي 
املستجدة، وقد جاء  صاحلة لكل زمان ومكان، وهي شاملة لكل احلوادث 
وقد  منريًا،  ورساجًا  اهلل  إىل  داعيًا  للخلق،  والنور  باهلدى    النبي 
للناس،  وبلغوه   ، النبي  من  الدين  هذا    الصحابة  أخذ 
نقله  الدين عىل  العلم ومحلة هذا  أهل  تتابع  بعدهم، حتى  منهم من  وأخذه 
الضعف  وحصول  السنني  تقادم  ومع  بعهدهم،  ملن  وتبليغهم  قبلهم  عمن 
الكتب  وتأليف  العلوم،  بتصنيف  له  املجددين  العلم  أهل  اهتم  الناس  يف 
حظي  والذي  الفقهية،  القواعد  علم  العلوم:  تلك  مجلة  ومن  فنوهنا،  يف 

بتصنيفات كثرية من مجلٍة من أهل العلم.

وسريًا يف درب أهل العلم، وسلوكًا لطريقهم، وتتبعًا ملناهجهم، سلوك 
يف  بحثًا  أكتب  أن  رأيت  فقد  والدين،  اهلدى  أئمة  خلف  الكسري  الضعيف 
جانبًا  فيها  أتناول  الذمة،  براءة  األصل  الفقهية:  القواعد  من  مهمة  قاعدة 
من التأصيل الفقهي هلا، مع التطبيقات النظامية هلا يف أنظمة اململكة العربية 
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السعودية، مع دراسٍة جلملٍة من املبادئ واألحكام القضائية، ُتظهر بإذن اهلل 
تعاىل، ما نعيشه يف هذه البالد من االحتكام لرشع اهلل، وأن األنظمة يف هذه 

البالد املباركة مستمدة وموافقة للرشيعة اإلسالمية.

سائاًل اهلل  التسديد واإلعانة والتوفيق واهلداية ملا حيب ويرىض، 
وأن جيعله وأعاملنا مجيعًا خالصًة لوجهه الكريم، وأن ينفع به كاتبه وقارئه.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

أسباب اختيار املوضوع:

واملجتمع، . ) الفرد  حياة  تنظيم  يف  وأثرها  الرشيعة  كامل  إظهار 
وصالحيتها لكل زمان ومكان.

النظامي . ) باجلانب  وعالقتها  الذمة،  براءة  أحكام  عن  تفرق  ما  مجع 
والقضائي.

الرشعية . ) بالقواعد  السعودية  العربية  اململكة  يف  األنظمة  ربط  حماولة 
التي ُبنيت عليها.

إظهار األثر العظيم للقواعد الرشعية يف سن األنظمة.. 4

السابقة: الدراسات 

يف  باألنظمة  وارتباطها  القاعدة  هذه  عن  كتب  من  أجد  مل  البحث  بعد 
اململكة العربية السعودية، بشكل شمويل.

وإنام توجد بعض البحوث املتعلقة باجلانب التأصييل للقاعدة، وليس هو 
اهلدف املقصود يف بحثي، وقد أرشت إىل جانب يسري منه يف بداية البحث.
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هذا  من  جزءًا  تناول  للقضاء،  العايل  املعهد  يف  تكميليًا  بحثًا  ووجدت 
البحث، وهو بعنوان: تطبيقات قاعدة األصل براءة الذمة يف نظام اإلجراءات 
مقصوٌر  بحثه  أن  الطالب  وبحث  بحثي  بني  والفرق  السعودي،  اجلزائية 
عىل   - أنظمة  عدة  تناولت  فقد  بحثي  وأما  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام  عىل 
املرافعات  نظام  للحكم،  األسايس  النظام   :- هلا  تناويل  طريقة  يف  اختالف 
الرشعية، نظام اإلجراءات اجلزائية، نظام مكافحة التحرش، نظام املحكمة 

التجارية، نظام وثائق السفر.

البحث: منهج 

درست القاعدة من خالل ذكر ما ييل:. )

أ. معنى القاعدة: اإلفرادي واإلمجايل.

ب. دليل القاعدة.

ج. أمهية القاعدة.

الفقهية للقاعدة. التطبيقات  د. 

النظام  التالية:  األنظمة  خالل  من  للقاعدة  النظامية  التطبيقات  هـ. 
اجلزائية،  اإلجراءات  نظام  الرشعية،  املرافعات  نظام  للحكم،  األسايس 
نظام املحكمة التجارية، نظام مكافحة التحرش، وذلك بدراسة بعض مواد 
األنظمة، وال أستقيص مجيع املواد، بل أكتفي بذكر نامذج من مواد كل نظام، 

وبيان أثر القاعدة فيها.

و. التطبيقات القضائية من خالل التايل:

ـ املبادئ والقرارات التي صدرت من املحكمة العليا.
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ـ مدونة التفتيش القضائي.

ومرحلة  القضائي،  احلكم  قبل  ما  مرحلتي:  يف  القضائية  األحكام  ـ 
احلكم القضائي بجميع إجراءاته، واتبعت املنهج اآليت:

))( ذكر بيانات القضية.

))( التكييف اجلرمي للقضية.

))( رسد الوقائع بذكر ملخص وقائع القضية.

)4( إجراءات القضية.

)5( احلكم يف القضية وتسبيباته.

)6( حتليل القاعدة وبيان أثر القاعدة يف احلكم القضائي.

اخلالف . ) عرض  ويكون  هبا،  قال  ومن  املسألة  يف  األقوال  ذكرت 
عىل  وأقترص  الشاذة،  األقوال  ذكر  جتنب  مع  الفقهية،  االجتاهات  حسب 

الفقهية املعتربة. املذاهب 

كتب . ) أمهات  عىل  واالعتامد  األصيلة،  مصادرها  من  األقوال  وثقت 
املصادر األصيلة إن وجد فيها ما ُيغني عن غريها.

ركزت عىل موضوع البحث وجتنب االستطراد.. 4

اعتنيت بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.. 5

وترقيمها، . 6 بالشكل،  مضبوطة  العثامين  الرسم  وفق  اآليات  كتبت 
وبيان سورها.
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خرجت األحاديث واآلثار من مصادرها املعتمدة - مع ذكر الكتاب . 7
والباب ثم اجلزء والصفحة ورقم احلديث أو األثر إن كان موجوًدا يف املصدر 
- فإن كان احلديث أو األثر يف الصحيحني أو أحدمها اكتفى بالعزو إليهام. 
وإن مل يكن احلديث يف أحدمها فخرجته من مصادره التي يتم الوقوف عليه 
فيها، ثم يذكر ما وقف عليه من كالم أهل العلم عليه تصحيحًا أو تضعيفًا.

من . 8 أو  املصطلح،  يتبعه  الذي  الفن  كتب  من  باملصطلحات  عرفت 
املعتمدة. كتب املصطلحات 

باملادة . 9 اإلحالة  وتكون  املعتمدة،  اللغة  معاجم  من  املعاين  وثقت 
واجلزء والصفحة.

اعتنيت بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الرتقيم، ومنها: . 0)
ولآلثار،  الرشيفة،  ولألحاديث  الكريمة،  لآليات  التنصيص  عالمات 

ونصوص العلامء، ومتييز العالمات؛ فيكون لكل منها عالمته اخلاصة.

ترمجت لألعالم غري املشهورين بإجياز، وذلك يف أول موطن يرد فيه . ))
ذكر العلم، وتتضمن الرتمجة )اسم العلم، ونسبه، وتاريخ وفاته، واملذهب 

الفقهي، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترمجته األصيلة(.

واضحة . )) فكرة  يعطي  بام  والتوصيات،  النتائج  أهم  اخلامتة  تتضمن 
عام يتضمنه البحث.

خطة البحث:

وفيها مقدمة ومتهيد، وثالثة فصول، وخامتة.
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والدراسات  اختياره،  وأسباب  البحث  أمهية  عىل  وتشتمل  املقدمة: 
السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

التمهيد، وفيه ثالثة مباحث:

ـ املبحث األول: تعريف األصل، وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف األصل لغة.

املطلب الثاين: تعرف األصل اصطالحًا.

ـ املبحث الثاين: تعريف الرباءة، وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف الرباءة لغة.

املطلب الثاين: تعريف الرباءة اصطالحًا.

ـ املبحث الثالث: تعريف الذمة لغًة واصطالحًا، وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف الذمة لغًة.

املطلب الثاين: تعرف الذمة اصطالحًا.

الفصل األول: الدراسة الفقهية لقاعدة األصل براءة الذمة:

ـ املبحث األول: معنى القاعدة.

ـ املبحث الثاين: دليل القاعدة.

ـ املبحث الثالث: أمهية القاعدة.

ـ املبحث الرابع: التطبيقات الفقهية عىل القاعدة.

الذمة يف أنظمة  النظامية لقاعدة األصل براءة  التطبيقات  الثاين:  الفصل 
السعودية. العربية  اململكة 
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ـ املبحث األول: النظام األسايس للحكم

ـ املبحث الثاين: نظام املرافعات الرشعية.

ـ املبحث الثالث: نظام اإلجراءات اجلزائية.

ـ املبحث الرابع: نظام املحكمة التجارية.

ـ املبحث اخلامس: نظام مكافحة التحرش.

الفصل الثالث: التطبيقات القضائية لقاعدة األصل براءة الذمة.

ـ املبحث األول: التطبيقات القضائية للمبادئ والقرارات الصادرة من 
العليا. املحكمة 

ـ املبحث الثاين: التطبيقات القضائية من مدونة التفتيش القضائي.

ـ املبحث الثالث: أحكام قضائية، وفيه مطلبان:

املطلب األول: أحكام قضائية يف مرحلة ما قبل احلكم القضائي.

املطلب الثاين: أحكام قضائية يف مرحلة احلكم القضائي.

اخلامتة.

واهلل أسأل أن ينفع هبذا البحث، وأن جيعله خالصًا لوجهه الكريم.
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التمهيد
وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول
تعريف األصل

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف األصل لغة:

قلعه من  أي  ل، واستأصله:  ُمؤصَّ َأصٌل  يقال:  األصل واحد األصول، 
أصله.

اليشء  أساس  أحدها:  أصول،  ثالثة  إىل  اللغة  يف  أصل  كلمة  وترجع 
وأصله وهو املراد يف البحث، قال الكسائي: يف قوهلم: ال أصل له وال فصل، 
يشء  كل  أسفل  عىل  األصل  ويطلق  اللسان،  والفصل  احلسب  األصل  إن 

وذلك لكون األساس غالبًا يكون أسفل اليشء))).

املطلب الثاين: تعرف األصل اصطالحاً:

األصل يف االصطالح يطلق عىل عدة معاٍن، أرجعها بعضهم إىل معنيني، 
مها: الراجح والدليل)))، ومثال األصل الذي معناه الراجح قوهلم: األصل 
براءة الذمة، فاألرجح بدليل العقل هو براءة الذمة، واملرجوح هو عامرهتا، 

وكذا قوهلم: األصل عدم املجاز، واألصل عدم االشرتاك يف األلفاظ.

انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس ))/)6(، الصحاح للجوهري )4/))))(،   (((
لسان العرب البن منظور ))/4))).

انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي ))/54)-56)).  (((
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أدلته،  أي  الفقه  أصول  قوهلم:  الدليل  معناه  الذي  األصل  ومثال 
وكقوهلم: األصل يف هذه املسألة الكتاب والسنة.

وبعضهم يزيد عليها معنى ثالثًا وهو: ما يقاس عليه.

عىل  امليتة  أكل  كقوهلم:  املستمرة،  القاعدة  وهو:  رابعًا  زاد  وبعضهم 
خالف األصل، أي عىل خالف احلالة املستمرة))).

الفاعل  أن  األصل  كقوهلم:  املستمرة  القاعدة  نص  يف  باألصل  واملراد 
مرفوع، وال شك أن القاعدة املستمرة هي الراجح يف الغالب، فبينهام تداخل 

يف املعنى.

رشح  التحبري   ،)(57-(56/(( للقرايف  املحصول  رشح  يف  األصول  نفائس  انظر:   (((
التحرير للمرداوي ))/)5)(، رشح الكوكب املنري البن النجار ))/9)(، وأشار يف 
التحبري والكوكب إىل أن إطالق األصل بمعنى الدليل هو املراد يف علم أصول الفقه.
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املبحث الثاين
تعريف الرباءة

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف الرباءة لغة.

التباعد  أحدمها:  ألصلني،  واهلمزة  والراء  الباء  أصلها  يف  ترجع  الرباءة 
واملزايلة، ومنه: الرُبء وهو السالمة من السقم، ومن ذلك الرباءة من العيب 
الديون والعيوب براءًة  ُبرءًا، وبرئت من  واملكروه، يقال: برئت من املرض 
أي سقطت عنه، ومنه االسترباء))) ألهنا قد برئت من الريبة التي متنع املشرتي 

من مبارشهتا. )))

املطلب الثاين: تعريف الرباءة اصطالحاً:

الرباءة هي خلو الذمة من احلقوق))).

وهو أن يشرتي اجلارية وال يطأها حتى حتيض. انظر: رشح حدود ابن عرفة ص 7)).  (((
-(9/(( للجوهري  الصحاح   ،)((4/(( فارس  البن  اللغة  مقاييس  معجم  انظر:   (((

0)(، املصباح املنري للفيومي ))/46).
زي ص 8)، رفع النقاب عن تنقيح  انظر: املغرب يف ترتيب املعرب لربهان الدين املطرِّ  (((

الشهاب للرجراجي ))/54)(، رشح القواعد الفقهية ألمحد الزرقا ص 05) .
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الثالث املبحث 
تعريف الذمة لغًة واصطالحاً

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف الذمة لغًة:

الذمة يف اللغة تطلق عىل: العهد، والكفالة، واألمان، ومنه أهل الذمة، 
يقال هلم أهل الذمة ألهنم أدوا اجلزية فأمنوا عىل دمائهم وأمواهلم قال تعاىل 
]التوبة:  ٱلُۡمۡعَتُدوَن ١٠﴾  ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
َوأ ٗةۚ  ذِمَّ َوَل   

ٗ
إِّل ُمۡؤِمٍن  ِف  يَۡرُقُبوَن  ﴿َل 

0)[، قال أبو عبيد))): الذمة: األمان يف قوله : ))ويسعى بذمتهم 
أدناهم(())).

القاسم بن سالم بن عبداهلل اهلروي البغدادي، اإلمام احلافظ املجتهد ذو الفنون، قال   (((
الذهبي: »من نظر يف كتب أيب عبيد علم مكانه من احلفظ والعلم، وكان حافظًا للحديث 
احلديث،  غريب  مؤلفاته:  من   ،» اللغة...  يف  رأسًا  واالختالف،  بالفقه  عارفًا  وعلله، 
 ،)490/(0( النبالء  أعالم  سري  انظر:  القايض.  أدب  واملنسوخ،  الناسخ  األموال، 

تذكرة احلفاظ ))/5).
املسلم  أُيقاد  باب  الديات:  كتاب   ،)667/4( داود  وأبو   ،)(((/(( أمحد  أخرجه   (((
بني  القود  باب  القسامة:  كتاب   ،)(9/8( والنسائي   ،450 حديث  بالكافر؟ 
 ،(79 ص  »األموال«  يف  سالم  بن  القاسم  عبيد  وأبو  النفس،  يف  واملامليك  األحرار 
عن  احلسن  طريق  من   ،)(9(/(( اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،495 رقم 
اهلل  رسول  إليك  عهد  هل  فقلنا:  عيل  إىل  واألشرت  أنا  انطلقت  قال:  عباد  بن  قيس 
كتابًا  فأخرج  هذا  كتايب  يف  كان  ما  إال  ال  قال:  عامة  للناس  يعهده  مل  شيئًا   
يد  وهم  أدناهم  بذمتهم  ويسعى  دماؤهم  تتكافأ  ))املؤمنون  فيه:  فإذا  سيفه  قراب  من 
فعىل  حدثًا  أحدث  ومن  عهده  يف  عهد  ذو  وال  بكافر  مؤمن  يقتل  ال  سواهم  من  عىل 
أمجعني((. والناس  واملالئكة  اهلل  لعنه  فعليه  حمدثًا  آوى  أو  حدثًا  أحدث  ومن   نفسه 

وقال احلاكم: صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهبي.
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ومن الذمة بمعنى العهد قوله : ))فأرادوك أن جتعل هلم ذمة 
اهلل(())) أي عهد اهلل.

تهم بيشء، أي أعطهم شيئًا  ه أي أجاَره، ويقال: َأذِهب مذمَّ ويقال: أذمَّ
فإن هلم ذمامًا.

اإلنسان  ألن  ذمامًا  العهد  سمي  وهلذا  احلمد،  خالف  عىل  يدل  وأصله 
ُيذمُّ عىل إضاعته منه، ومن هذا قول العرب: فالٌن حامي الذمار، أي حيمي 

اليشء الذي ُيغِضب))).

املطلب الثاين: تعرف الذمة اصطالحاً:

الذمة عند الفقهاء اختلفت عباراهتم يف املراد هبا: فقال بعضهم: النفس 
ل عهدة ما جيري  أو الذات التي هلا عهد، وقيل املراد هبا: أهلية اإلنسان لتحمُّ

بينه وبني غريه من العقود والترصفات))).

قال يف طلبة الطلبة)4): »أصل الذمة العهد واحُلرمة أيضًا، والذمام احلرمة 
أيضًا، ويراد به يف كالم الفقهاء الوجوب عليه بعقده أو قبوله«ا.هـ.

البعوث،  عىل  األمراء  تأمري  باب  والسري،  اجلهاد  كتاب   ،)(57/(( مسلم  أخرجه   (((
حديث رقم ))7).

انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس ))/440(، الصحاح للجوهري )4/)56)-  (((
564)(، لسان العرب ))/)4-44(، وانظر: الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشافعي 

لألزهري ص )47، طلبة الطلبة للنسفي ص 88).
موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )57/4)(، وانظر: طلبة الطلبة ص 64)، املغرب   (((
يف ترتيب املعرب للمطّرزي ص 76)، رشح حدود ابن عرفة ص 95)، درر احلكام 

رشح جملة األحكام ))/5)).
ص 64).  (4(
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فمن الفقهاء من جعل الذمة وصفًا فعرفها بأهنا وصف يصري به الشخص 
أهاًل لإلجياب له أو عليه، ومنهم من جعلها ذاتًا، فعّرفها بأهنا نفس هلا عهد، 

فإن اإلنسان يولد وله ذمة))).

ولعل اإلشكال الوارد يف ذلك هو التباسها بام يسمى بأهلية الوجوب.

قال القرايف))) يف الفروق))): »اعلم أن الذمة قد أشكلت معرفتها عىل كثري 
من الفقهاء، ومجاعٌة يعتقدون أهنا أهلية املعاملة.. ومها حقيقتان متباينتان.. 

فإن الترصف يوجد بدون الذمة، والذمة توجد بدون أهلية الترصف«.

ويف مجلة التعريفات واالختالف بينها نجد أن الذمة هي املحل لإللزام 
وااللتزام.

التعريفات للجرجاين ص 88.  (((
الصنهاجي،  عبدالرمحن  بن  إدريس  العالء  أيب  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  شهاب   (((
بن  العز  اإلمام  شيوخه:  أشهر  من  األصويل  الفقيه  العالمة  اإلمام  بالقرايف،  املعروف 
الذخرية  العلامء يف عرصه، من مؤلفاته:  السالم، ولد سنة 6)6هـ، كان من كبار  عبد 
املذهب  الديباج  انظر:  684هـ.  سنة  تويف  الربوق،  أنوار  األصول،  نفائس  الفقه،  يف 

))/6))(، شجرة النور الزكية ))/70)).
الفروق ))/)6)).  (((
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 الفصل األول
الدراسة الفقهية لقاعدة األصل براءة الذمة

املبحث األول
القاعدة معنى 

والواجبات  احلقوق  من  بريئة  ذمته  اإلنسان  أن  القاعدة  هذه  تعني 
مشغول  وكونه  والدته،  منذ  اإلنسان  مع  ينشأ  األصل  وهذا  والتكليفات، 

الذمة هو خالٌف لألصل، وهذا هو معنى براءة الذمة.

بريئة، ثم ُتشغل بام جيريه يف حياته من تعامالت،  فاإلنسان يولد وذمته 
وإتالفات، وغريها.

يف  أصلية  حالة  فهي  األصلية«،  »الرباءة  بـ  ذلك  العلم  أهل  ويسمي 
الشخص.

ويقابل هذا: عامرة الذمة، فاإلنسان إذا ُشغلت ذمته فإهنا ال تربأ إال بأداء 
احلقوق ألهلها، أو أداء املأمور به رشعًا.

ويسمي أهل العلم ذلك بـ »تربئة الذمة«، أو لزوم ووجوب األداء، أو 
تفريغ الذمة))).

واألحوال  األوقات  كل  يف  دائاًم  املستصحب  فاألصل  ذلك  عىل  وبناء 
عدم انشغال الذمة بيشء من احلقوق إال بدليل، واملتمسك بالرباءة متمسٌك 
باألصل، ألن األصل خلوص الذمة وانشغاهلا عارض طارئ مشكوك فيه.

للتفتازاين  التوضيح  عىل  التلويح  رشح  انظر:  الذمة،  بتفريغ  العلم  أهل  بعض  عرب   (((
للزركيش ))/8))(، كشف األرسار  املحيط  البحر   ،)(46-(45/(( ،)(9(/((

لعالء الدين البخاري ))/07)).
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ولذا ال ُيقَبل يف دعوى شغل الذمة شاهٌد واحد ما مل يعتضد بشاهد آخر 
أو يمني املدعى عليه))).

وهلذا كانت القاعدة يف الدعوى: أن القول قول املدعى عليه مع يمينه، 
ملوافقته األصل، ومن يدعى شغل الذمة عليه الدليل، لكونه يدعي خالف 

األصل، فعبء اإلثبات واقٌع عىل من يدعي خالف األصل.

قال أبو احلسن الكرخي))) يف أصوله))): »األصل أن من ساعده الظاهر 
فالقول قوله والبينة عىل من يدعي خالف الظاهر«ا.هـ.

قال ابن عبد الرب)4): »الذمة عىل الرباءة، وال جيب أن يثبت فيها يشء... 
إال بدليل ال مدفع فيه«، وقال: »الذمة بريئة فال يثبت فيها يشء إال بيقني«، 

وقال: الذمة بريئة فال يثبت فيها يشء إال بام ال مدفع فيه«)5).

 ،79 ص  نجيم  البن  والنظائر  األشباه   ،((7 ص  للسيوطي  والنظائر  األشباه  انظر:   (((
البصائر  ذوي  عمدة   ،)(((-((8/(( زاده  لناظر  األمايل  سلك  يف  الآليل  ترتيب 

لبريي زاده ))/)6)).
احلنفية،  أئمة  من  احلنفي،  البغدادي  الكرخي  دهلم  بن  احلسن  بن  اهلل  عبيد  احلسن  أبو   (((
انتهت إليه رئاسة احلنفية، من أشهر تالمذته: أبو بكر الرازي، وأبو عيل الشايش، من 
مصنفاته: رسالة يف األصول، رشح اجلامع الكبري، رشح اجلامع الصغري. انظر: تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي )0)/)5)(، سري أعالم النبالء )5)/6)4(، تاج الرتاجم 

البن قطلوبغا ص 00).
رسالة أصول الكرخي مع تأسيس النظر للدبويس، ص )6).  (((

النمريُّ األندليس، ولد  الربِّ بن عاصم  د بن عبد  أبو عمر، يوسف بن عبد اهلل بن حممَّ  (4(
سنة 86)، تلقى العلم من كبار علامء عرصه، قال الباجي: »مل يكن باألندلس مثل أيب 
عمر بن عبد الرب يف احلديث«، من مؤلفاته: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، 
جامع بيان العلم وفضله، تويف سنة )46هـ. انظر: ترتيب املدارك ))/808(، وفيات 

األعيان )66/7(، سري أعالم النبالء )9)/)5)).
التمهيد )))/86(، االستذكار ))/5))).  (5(
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قول  اعتبار  إشكال  السالم))) يف معرض جوابه عن  عبد  بن  العز  وقال 
القول  »جعلنا  الكذب:  احتامل  يف  تساوهيام  مع  املدعي  دون  عليه  املدعى 
براءة ذمته من احلقوق، وبراءة جسده من  قوله لظهور صدقه، فإن األصل 
معني،  شخص  إىل  االنتساب  من  وبراءته  والتعزيرات،  واحلدود  القصاص 

ومن األقوال كلها واألفعال بأرسها« ا.هـ))).

وعىل هذا فكل من ادعى عىل غريه التزامًا، أو حقًا بدين أو بعمل، مهام 
كان سببه من عقد أو إتالف، أو أي سبب آخر من أسباب الضامن، فعليه هو 
فيكون  أصلية،  بحالة  يتمسك  اخلصم  هذا  ألن  اخلصم،  أنكر  إذا  اإلثبات، 

ظاهر احلال شاهدًا له ما مل يثبت خالفه))).

اإلمام  الدين،  عز  احلسن،  بم  القاسم  أيب  بن  السالم  عبد  بن  العزيز  عبد  حممد  أبو   (((
به  لقبه  العلامء،  سلطان  بلقب:  اشتهر  الشافعية،  علامء  من  سنة578هـ،  ولد  العالمة، 
يف  تفسري  الصغرى،  القواعد  الكربى،  القواعد  مؤلفاته:  من  العيد،  دقيق  ابن  اإلمام 
ابن  الشافعية  الشافعيني ص )7)، طبقات  انظر: طبقات  جملدين، تويف سنة 660هـ. 

قايض شهبة ))/09)(،
قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/))).  (((

القواعد الفقهية عزت عبيد الدعاس، ص )).  (((
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املبحث الثاين
دليل القاعدة

))لو   قال:  النبي   أن  ابن عباس  البيهقي عن  ما رواه 
يعطى الناس بدعواهم الدعى أناس دماء رجال وأمواهلم، ولكن البينة عىل 
املدعي واليمني عىل من أنكر(()))، ويف رواية يف الصحيحني: ))واليمني عىل 

املدعى عليه(())).

باب  والبينات:  الدعوى  البيهقي))4)))(، )))/)4)(، كتاب  اللفظ  أخرجه هبذا   (((
البينة عىل املدعي واليمني عىل املدعى عليه من حديث ابن عباس  أن رسول اهلل 
 قال: ))لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن 
البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر((، واحلديث قال النووي يف إسناده: أنه حسن 
أو صحيح، انظر: رشح النووي عىل مسلم)))/)(، وكذلك حسن إسناده ابن حجر 
أن  عبيد  وأبو  أمحد  اإلمام  استدل  »وقد  رجب:  ابن  وقال  الباري)5/)8)(،  فتح  يف 
النبي  قال: ))البينة عىل املدعي، واليمني عىل من أنكر((، وهذا يدل عىل أن 

هذا اللفظ عندمها صحيح حمتج به«، جامع العلوم واحلكم ))/7))).
بَِعۡهِد  وَن  يَۡشَتُ يَن  ٱلَِّ باب ﴿إِنَّ  التفسري:  كتاب   ،) (((/8( البخاري  أخرجه   (((
رقم  حديث   ،]77 عمران:  ]آل  لَُهۡم﴾  َخَلَٰق  َل  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ قَلِيًل  َثَمٗنا  يَۡمٰنِِهۡم 

َ
َوأ  ِ ٱللَّ

)455، ومسلم ))/6)))(، كتاب األقضية: باب اليمني عىل املدعى عليه، حديث 
.((7((/((
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الثالث املبحث 
أمهية القاعدة

حتقق  والتي  وقواعده،  اإلثبات  مقدمات  أهم  من  هي  القاعدة  هذه 
للناس الطمأنينة يف أمور حياهتم املعيشية، فال يتعرض أحد ألحد أو يدعي 
عليه بيشء بدون سبب مرشوع، ألن األصل أن ذمة كل إنسان غري مشغولة 

بحق آلخر، وانشغاهلا عارض، واألصل يف األمور العارضة العدم.

وهي من املرجحات األولية يف النظر القضائي.

وهذه القاعدة هلا شقان:

قوهلم:  ذلك  ومن  رشعي:  حكم  عىل  به  يستدل  دلياًل  كوهنا  األول: 
بريئة من  الذمة  أن  فيه، فاألصل  ة  مَّ الذِّ براءة  كلُّ ما أشكل وجوبه فاألصل 

التكليفات إال ما دل الدليل عليه،

قال اجلويني))) يف التلخيص))): »األصل براءة الذمة عن كل الواجبات، 
إىل أن تقوم الداللة عىل ثبوت الواجبات، وإال فحكم العقل، انتفاء األحكام 
قبل ورود الرشائع، وهو مستصحب إىل أن يثبت باألدلة إشغال الذمم« ا.هـ.

وهو استصحاب احلال يف براءة الذمة، وهو نوٌع من أنواع االستصحاب: 
وهو البقاء عىل حكم األصل، وهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم األدلة 

أبو املعايل، ضياء الدين عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل اجلويني الشافعي،   (((
منها:  الفقه،  يف  كثرية  تصانيف  له  املتكلم،  األصويل  الفقيه  احلرمني،  بإمام  امللقب 
سنة  تويف  الفقه،  يف  املطلب،  وهناية  الفقه،  أصول  يف  والتلخيص  والربهان،  الشامل، 
 ،)468/(8( النبالء  أعالم  سري   ،)(45/(0( األثري  البن  الكامل  انظر:  478ه. 

طبقات الشافعية للسبكي )65/5)).
التلخيص للجويني ))/8))-0))).  (((
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الذمة  براءة  استصحاب  رضبني:  عىل  وهو  غريهم،  عىل  باالستدالل  إحالة 
َوَدلِيل من  الذمم  إِنَّه مسرتاح  الوجوب، ويقال  حتى يدل دليل رشعي عىل 
سائغ  صحيح  به  االحتجاج  وهذا  استدالالً،  ال  مطالبة  كان  إِذا  َلُه  َدلِيل  اَل 

عند أهل العلم))).

براءة  األصل  اخليل:  يف  الزكاة  وجوب  يرى  ال  من  قول  األمثلة  ومن   
الذمة يف إجياب الزكاة فيها فمن ادعى إجياهبا فعليه الدليل، وهذا تقديره إين 

َكاة فِيَها َفإِن كنت َعاِرًفا بَِدلِيل فاذكره. ال أعلم َدلِيال ُيوجب الزَّ

ومثاله أيضًا: أن يسأل عن الوتر فيقول: ليس بواجب، ألن األصل براءة 
الذمة، وطريق وجوب ذلك))).

ويبقى النظر بعد تقرير كونه دلياًل صحيحًا))) إىل الرتبة هلذا الدليل، فإن 
الناظر له يرى أن الدليل أوليًا من جهة الرتتيب ألن الذمة بريئة ابتداًء، ولكن 
عند النظر يف التطبيق أو االجتهاد الفقهي، نجد أن رتبة الدليل متأخرة من 
جهة أن املجتهد ال يلجأ إليها إال عند استنفاذ الوسع يف طلب الدليل، فهو 

ابن  الوفاء  أليب  اجلدل   ،((6-((4 ص  العكربي  شهاب  البن  الفقه  أصول  انظر:   (((
عقيل ص 8).

يف  العدة  وانظر:   ،)((/(( الكلوذاين  اخلطاب  أليب  الفقه  أصول  يف  التمهيد  انظر:   (((
املعونة   ،((( ص  الباجي  واليد  أليب  اإلشارة   ،)(6(/4( يعىل  أليب  الفقه  أصول 

للشريازي ص 9)، 9))، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )6/)))).
كونه  عارض  العلم  أهل  من  يسرية  مجاعة  أن  إىل  املحصول  كتابه  يف  العريب  ابن  أشار   (((
انظر:  دلياًل، وأجاب عن هذا.  ليس  والعدم  الدليل،  بعدم  تعلق  دلياًل صحيحًا، ألنه 
استصحاب  أن  التبرصة عىل  الشريازي يف  كام نص   ،((( ص  العريب  املحصول البن 

احلال ليس دلياًل بل هو بقاء عىل حكم األصل. انظر: التبرصة ))/)4)).
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غريهم)))،  عىل  باالستدالل  إحالة  األدلة  عدم  عند  الفقهاء  إليه  يفزع  دليل 
وسامه بعضهم مسرتاح الذمم ودليل من ال دليل له، فيكفي يف براءة الذمة 
أن ال نجد ما يشغلها، وال يكفي يف شغلها أن ال نجد ما يدل عىل خلوها))).

يف  والتكليف  الوجود  بعد  من  هبا  مقطوع  غري  هنا  الذمة  براءة  ولكن 
نفس األمر))).

  القيم)5)  وابن  تيمية)4)،  ابن  اإلسالم  شيخ  نص  هذا  وألجل 
بمجرد  »التمسك  تيمية:  ابن  قال  األدلة،  أضعف  من  الدليل  هذا  أن  عىل 
عليه  يرجح  دليٍل  وأدنى  مطلقًا،  األدلة  أضعف  العدم  حال  استصحاب 
الناس  باتفاق  فهذا  والتحريم،  اإلجياب  نفي  يف  الذمة  براءة  كاستصحاب 

انظر: رسالة يف أصول الفقه البن شهاب العكربي ص 4))-6))، رفع النقاب عن   (((
تنقيح الشهاب )4/6))(، الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ))/6)5).

التمهيد أليب اخلطاب الكلوذاين )8/4)).  (((
اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ))/70).  (((

الدمشقي احلنبيل، اإلمام  تيمية احلراين  ين أمحُد بن عبد احلليم بن  الدِّ تقيُّ  العبَّاس  أبو   (4(
ق، احلافظ املجتهد، شيخ اإلسالم، نادرة عرصه، انتهت إليه اإلمامة والرئاسة يف  املحقِّ
العلم والعمل، كان سيًفا مسلواًل عىل املخالفني، له مؤلفات كثرية جًدا، من أشهرها: 
إصالح  يف  الرشعية  السياسة  والنقل،  العقل  تعارض  درء  املستقيم،  الرصاط  اقتضاء 
انظر:  8)7هـ.  سنة  تويف  مستقلة.  مؤلفات  عدة  ترمجته  يف  كتبت  والرعية،  الراعي 
البداية والنهاية )4)/)))(، الدرر الكامنة ))/54)(، العقود الدرية يف مناقب ابن 

تيمية البن عبداهلادي.
قيم  ابن  الدمشقي  رعي  الزُّ أيوب  بن  بكر  أيب  بن  د  حممَّ ين  الدِّ شمس  اهلل  عبد  أبو  هو   (5(
اجلوزية احلنبيل، الفقيه األصويل، املفرسِّ النحوي، أحد كبار العلامء، من أشهر تالمذة 
مدارج  املعاد،  زاد  أشهرها:  من  جًدا،  كثرية  مؤلفات  له  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ 
)75هـ.  سنة  تويف  الرشعية،  السياسة  يف  احلكيمة  الطرق  املوقعني،  إعالم  السالكني، 

انظر: البداية والنهاية )4)/4))(، الدرر الكامنة ))/)9(، بغية الوعاة ص 5).
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أضعف األدلة، وال جيوز املصري إليه باتفاق الناس إال بعد البحث التام: هل 
أدلة الرشع ما تقتيض اإلجياب أو التحريم؟«ا.هـ))).

عىل أن الكالم عىل كونه دلياًل، يسبقه تقرير اخلالف املذكور يف موضعه 
من كتب أصول الفقه يف حجية االستصحاب، وهل هو دليل أو ال؟

فيها  يستدل  بل  الفقهية،  الفروع  يف  حمصورًا  ليس  دلياًل  القاعدة  وكون 
فيام هو أعم من ذلك، فهي مفزع ألهل العلم حتى يف تقرير األصول، فمثاًل 
حني تكلم أهل العلم عىل مسألة إَذا ورد األمر بإجياد فعل فهل يقع االكتفاء 
بام يقع االسم عليه أم اَل؟ فمن قال بأنه جيزئ ما وقع عليه االسم استدلوا 
هبذه القاعدة، وأن األصل براءة األمر، فإذا ورد األمر املطلق تعلق باملتيقن، 
والزيادة مشكوك فيها)))، وكذا عند الكالم عىل مسألة األخذ بأقل ما قيل)))، 

وغريها)4).

الثاين: كوهنا قاعدًة من قواعد الفقه وليس دلياًل يف أصله كاالستصحاب: 
وهذا ما يذكره أهل العلم يف كتب القواعد، وال شك أن هناك فرقًا بينهام: 

ألن أصول الفقه أدلة عامة، وأما قواعد الفقه فهي أحكام عامة)5).

جمموع الفتاوى )))/5)-6)(، وانظر: إعالم املوقعني ))/58)).  (((
انظر: البحر املحيط للزركيش ))/)5)).  (((

يف  الواضح   ،)44/(( للسمعاين  األدلة  قواطع   ،)(68/4( يعىل  أليب  العدة  انظر:   (((
للقرايف )4070-4067/9(،  نفائس األصول  الفقه البن عقيل ))/7))(،  أصول 
للمرداوي  التحرير  رشح  التحبري   ،)45(-45(/(( مفلح  البن  الفقه  أصول 

)677/4-678(، هناية الوصول يف دراية األصول للصفي اهلندي )8/))40).
انظر: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ))/68(، الواضح البن عقيل ))/)))-  (4(
دراية  يف  الوصول  هناية   ،)(((-(((/(( للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح   ،)(((

األًصول للصفي اهلندي ))/))0)) .
فتاوي ابن تيمية )9)/67)).  (5(
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اليقني ال  القاعدة الكربى:  املتفرعة عن  القواعد  القاعدة هي من  وهذه 
يزول بالشك، وإن كان بعض الباحثني أشار إىل أن هذه القاعدة متفرعة عن 

قاعدة األصل يف الصفات العارضة العدم))).

منها:  الرباءة،  أصل  عن  متفرعة  ألفاظ  بعدة  القانونيون  هلا  أشار  وقد 
يفرس  والشك  الرباءة،  املتهم  يف  واألصل  إدانته،  تثبت  حتى  بريء  املتهم 

لصالح املتهم، وعادة ما يذكر يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية.

شخص  »كل  948)م:  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  يف  جاء  وكام 
له  ن  تؤمَّ علنية،  بمحاكمة  قانونًا  إدانته  تثبت  بريئًا حتى  يعترب  بجريمة  متهم 

فيها الضامنات للدفاع عن نفسه«.

التنظيم  إعامل  من  أوسع  القواعد  هلذه  اإلسالمي  الفقه  إعامل  ولكن 
الوضعي هلام، فقد قرصها األخري عىل املجال اجلنائي.

أما الفقه اإلسالمي، فقد أعملهام يف كافة فروعه الدينية والتكليفية، ويف 
كل أحكامه وقضاياه))).

حيث  القضائي،  اجلانب  يف  جيل  بشكل  القاعدة  هذه  أمهية  تظهر  كام 
والتحقيق  االستدالل  من  الدعوى  مراحل  مجيع  القاعدة  هذه  تغطي  أهنا 
مرحلة  يف  فمثاًل  النظامية،  الدراسة  يف  تفصيلها  سيأيت  كام  واملحاكمة، 
املحكمة  يف  للمحاكمة  وقضيته  املتهم  حييل  أن  للمحقق  جيوز  ال  التحقيق 
ال  املحاكمة  مرحلة  يف  وكذا  إلحالته،  تكفي  أدلة  توافرت  إذا  إال  املختصة 
يمكن احلكم عىل املتهم إال إذا توافر لدى القايض ما يغلب عىل ظنه بتوجه 

انظر: رشح القواعد الفقهية ألمحد الزرقا ص 07).  (((
انظر: الشبهات وأثرها يف العقوبة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون، منصور   (((

احلفناوي ص )6).

https://al-maktaba.org/author/1994
https://al-maktaba.org/book/9979
https://al-maktaba.org/author/1994
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ملرحلة  القايض  وصل  إذا  ولذا  القضائي،  باليقني  ُيسمى  ما  أو  له،  االهتام 
رقم  املبدأ  ولذا جاء يف  الرباءة،  يغلب جانب  فإنه  الشخص  اهتام  الشك يف 
)59))( من املبادئ والقرارات التي أصدرهتا وزارة العدل: »عند حصول 
املعترب  اليقني  ألن  وذلك  الرباءة«)))،  جانب  يغلب  والرباءة  اإلدانة  يف  شك 

هنا، هو أصل الرباءة، فال يؤثر الشك يف إدانته يف يقني براءته.

فالرشيعة أعطت املتهم حقوقه، ووازنت بني حقه يف أصل الرباءة، وحق 
العقوبات. إقامة 

تعسف  أو  إجراء  أي  ضد  به  حيتمي  لإلنسان  حصٌن  هي  القاعدة  فهذه 
يرتتب عليه املساس بحريته الشخصية.

املبادئ والقرارات الصادة من املحكمة العليا ص ))).  (((



األصل براءة الذمة

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
549

املبحث اخلامس
التطبيقات الفقهية عىل القاعدة

ورشعت . ) عليه،  املدعى  ذمة  براءة  األصل  ألن  املدعي،  عىل  البينة 
اليمني يف جانبه لنفي التجويز.

من . ) ذمته  براءة  فاألصل  مال،  أتلف  أنه  آخر  عىل  رجل  ادعى  إذا 
التعويض.

الغارم، مع يمينه . ) املتَلف، فالقول قول  إذا اختلف شخصان يف قيمة 
ألن األصل براءة ذمته مما زاد.

عليه . 4 املدعى  وأنكر  بينة،  بال  ماليًا  مبلغًا  آخر  عىل  شخص  ادعى  لو 
فالقول قوله ألن األصل براءة ذمته.

إذا أقر آلخر شيًئا، فالقول للمقر يف قيمة ذلك اليشء مع اليمني.. 5

وبراءة . 6 الدخول،  عدم  فاألصل  صالة،  وقت  دخول  يف  شككنا  إذا   
ة إال بعد  تتعلَّق بذمَّ الة، فال جتب صالة وال  ة من شغلها بوجوب الصَّ مَّ الذِّ

الّتيّقن من دخول وقتها مع انتفاء املوانع، كاحليض والنّفاس.

موته . 7 أن  من  تتأكد  مل  إذا  بجانبها:  ميًِّتا  طفلها  ووجدت  قامت  امرأة 
بسببها، فإن األصل براءة ذمتها.
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 الفصل الثاين
التطبيقات النظامية لقاعدة األصل براءة الذمة يف 

أنظمة اململكة العربية السعودية
واجلانب  املجال  يف  وارتباطها  الذمة  براءة  األصل  قاعدة  يف  النظر  عند 

اجلنائي، نجد أن هلا عالقة باملتهم من جانبني:

م فعله. األول: األصل براءته من ارتكاب الفعل امُلجرَّ

الثاين: األصل براءته من كون فعله جريمة.

أو  رشعي  بنص  م  جُمرَّ فيه  الفعل  األول  أن  والثاين:  األول  بني  والفرق 
نظامي، ولكن األصل براءة ذمته من فعله.

مًا  فِعاًل جُمرَّ َفَعَل  أنه  م يف األصل وادعاء  الثاين: فالفعل ليس بُمجرَّ وأما 
يستوجب الدليل الذي ينقل املتهم من أصل براءة ذمته، وكذا ادعاء وجود 

عقوبة عىل الفعل يدخل يف هذا األمر.

وأما يف اجلانب املدين نجد أن هلا جانبًا واحدًا، وهو شغل الذمة باحلقوق 
أو عدمه، فاألصل فيه براءة الذمة من االلتزام حتى يثبت العكس، وعبء 

اإلثبات فيه عىل من يدعي خالف األصل.
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املبحث األول
النظام األسايس للحكم)1)

ألمهية هذا املبدأ الذي نتناوله يف البحث، فقد جاء النظام األسايس للحكم 
يف بعض مواده مؤكدًا هلذا األمر، فقد نص عىل أن اجلريمة والعقوبة كالمها 
البد هلام من نصٍّ رشعي أو نظامي، وهو ما يسمى يف العرف القانوين: مبدأ 

رشعية اجلرائم والعقوبات، فمبدأ الرشعية اجلنائية يمنع املساءلة اجلنائية.
»العقوبة شخصية، وال جريمة  أن:  الثامنة والثالثون عىل  املادة  فنصت 

وال عقوبة إال بناًء عىل نصٍّ رشعيٍّ أو نظامي«.
والثالثني:  السادسة  مادته  يف  للحكم  األسايس  النظام  يف  أيضًا  وجاء 
أحكام  بموجب  إال  أو حبسه،  توقيفه،  أو  أحد،  تقييد ترصفات  »وال جيوز 

النظام«.
فيه  ُيقبل  بنص واضح ورصيح، وال  إال  العقوبات  إيقاع  فاألصل عدم 
الذمة،  براءة  األصل  إذ  للشك،  حماًل  تكون  قد  التي  االجتهادية  التفسريات 
وسيأيت يف التطبيقات القضائية -إن شاء اهلل تعاىل- ما له عالقة هبذا األمر، 
مما يوضح األمر وجُيلِّيه، حيث تم إسقاط العقوبة عن املتهم ألن الفعل حمل 

االهتام ليس منصوصًا عليها.
وأيضًا جاء يف نظام وثائق السفر))) يف مادته السادسة: »ال جيوز املنع من 
السفر إال بحكم قضائي، أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق باألمن وملدة 

معلومة«.

7)/8/))4)هـ،  وتاريخ  أ/90،  رقم  امللكي  باألمر  للحكم صدر  األسايس  النظام   (((
ونرش بتاريخ )/9/))4)هـ، ويتضمن العناوين التالية: املبادئ العامة، نظام احلكم، 
سلطات  والواجبات،  احلقوق  االقتصادية،  املبادئ  السعودي،  املجتمع  مقومات 

الدولة، الشئون املالية، أحكام عامة.
نظام وثائق السفر صدر باملرسوم امللكي م/4)، تاريخ 8)/5/))4)هـ.  (((
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املبحث الثاين
نظام املرافعات الرشعية)1)

يعترب نظام املرافعات الرشعية من األنظمة التي تتوىل التنظيم القضائي، 
واختصاصات  األدلة،  وتقديم  اخلصوم،  وتبليغ  الدعوى  رفع  من  بدءًا 

املحاكم، وصوالً إىل إصدار احلكم القضائي.

وقد راعى هذا النظام مبدأ براءة الذمة يف مجيع إجراءاته، ومن الضامنات 
التي ُتراعى يف حق املتهم يف حماكمة عادلة: ما كان يف سري إجراءات الدعوى، 
املساس  عدم  وضامن  املرحلة  هذه  خالل  املتهم  بحقوق  يتعلق  ما  وضبط 
بعالنية  واملتعلقة  الدعوى،  يتعلق بضامنات حسن سري  ما  ثم  املتهم،  بحرية 
املحاكامت واإلجراءات املتعلقة بضبط اجللسات وما يدور فيها وحق السامع 
اخلصوص  وجه  وعىل  اإلثبات  ضامنات  تشمل  كام  حرية،  بكل  والدفاع 
افرتاض براءة املتهم، وحتميل عبء اإلثبات للمدعي، ثم ما يتعلق بإصدار 

احلكم القضائي وما يتبعه من إجراءات االعرتاض عليه.

إشارًة  بعضها  إىل  وسأشري  النظام،  تناولتها  قد  املراحل  هذه  ومجيع 
خمترصة، عىل سبيل املثال:

يف  يقع  التي  للمحكمة  االختصاص  »يكون  والثالثون:  السادسة  املادة 
باالختصاص  هذا  ويسمى  عليه«،  املدعى  إقامة  مكان  اختصاصها  نطاق 

امللكي رقم م/) وتاريخ ))/)/5)4)هـ،  باملرسوم  الرشعية صدر  املرافعات  نظام   (((
ورفع  واالختصاصات،  عامة،  أحكامًا  ويتضمن  )/)/5)4)هـ،  بتاريخ  نرشه  وتم 
الدعوى، وحضور اخلصوم وغياهبم، وإجراءات اجللسات، والدفوع، وتنحي القضاة، 
املستعجل  والقضاء  عليها،  واالعرتاض  األحكام  وإصدار  اإلثبات،  وإجراءات 

واإلهناءات، وغري ذلك.
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املحيل أو املكاين وهذا هو األصل أن تكون الدعوى تقام يف بلد إقامة املدعى 
الدعوى يف  برفع  املدعي وكيده  لعنت  الذمة، وجتنًبا  براءة  إذ األصل  عليه، 
مكان بعيد عن شخص قد يكون بريء الذمة، واملدعي يدعي خالف األصل 

وهو الرباءة للمدعى عليه.

املادة اخلامسة واخلمسون: »إذا مل حيرض املدعي أي جلسة من جلسات 
انقضت  فإذا  تقبله املحكمة، فلها أن تقرر شطبها.  يتقدم بعذر  الدعوى ومل 
)ستون( يومًا ومل يطلب املدعي السري فيها بعد شطبها، أو مل حيرض بعد السري 

ت كأن مل تكن«. فيها، ُعدَّ

بل جعلت  ذمته،  براءة  باملدعى عليه، ألن األصل  وذلك حتى ال ُيرض 
املادة السادسة واخلمسون من حق املدعى عليه أن يطلب من املحكمة احلكم 

يف موضوع القضية دفعًا لتجدد املضارة به، مما يؤثر عىل أصل براءته.

املادة السادسة والثالثون: »إذا مل حيرض املدعي جلسات الدعوى -وفقًا 
أن  عليه  فللمدعى  النظام-  هذا  من  واخلمسني(  )اخلامسة  املادة  يف  ورد  ملا 
يطلب من املحكمة احلكم يف موضوعها، وعىل املحكمة أن حتكم إذا كانت 

صاحلة للحكم فيها، ُيعّد حكمها يف حق املدعي حضوريًا«.

الدعوى  يف  النظر  لت  أجَّ واخلمسني  السابعة  املادة  أن  نجد  املقابل  ويف 
عند غياب املدعى عليه عن اجللسة األوىل، ومل تبلِّغ لشخصه أو وكيله، وما 

ذاك إال حمافظًة عىل أصل الرباءة امُلستصحب هنا.

ومن املواضع املهمة يف نظام املرافعات، املادة الثامنة بعد املائتني:

تقديمها مبارشة،  قبل  أو  الدعوى،  نظر  أثناء  »لكل مدع بحق عىل آخر 
من  خصمه  ملنع  مستعجلة  دعوى  باملوضوع  املختصة  املحكمة  إىل  يقدم  أن 
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السفر، وعىل القايض أن يصدر أمًرا باملنع إذا قامت أسباب تدعو إىل الظن 
يؤخر  أو  للخطر  املدعي  وبأنه يعرض حق  متوقع  أمر  املدعى عليه  أن سفر 
عليه  املدعى  لتعويض  القايض  حيدده  تأمينًا  املدعي  تقديم  ويشرتط  أداءه، 
يف  احلكم  مع  بالتعويض  وحيكم  دعواه،  يف  حمق  غري  املدعي  أن  ظهر  متى 
املوضوع ويقدر حسب ما حلق املدعى عليه من أرضار لتأخريه عن السفر«.

حيث وازنت املادة بني حفظ احلقوق املستعجلة وبني أصل استصحاب 
أصل  عىل  حافظ  كام  امُلستعَجلة،  الدعوى  يف  النظر  يف  ابتداًء  الرباءة  أصل 

الرباءة يف حتديد مكان الدعوى عند تقديم الدعوى ابتداًء.

فحافظ عىل حق املتهم عند براءته بالتأمني الذي يقدمه املدعي لتعويض 
املدعى عليه عند ظهور براءته.

عىل أن الدعوى املستعجلة راعى فيها املنظم غلبة الظن عند القايض أن 
سفر املدعى عليه ُيعرض حق املدعي للخطر أو يؤخر أداءه.

الذمة يف جمموعة  املنظم أعمل قاعدة األصل براءة  وبام مىض يتضح أن 
من املواد، وإن مل ينص رصاحًة عليها.
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الثالث املبحث 
نظام اإلجراءات اجلزائية)1)

أنه:  عىل  والعرشين  السادسة  مادته  يف  للحكم  األسايس  النظام  َنصَّ 
»حَتمي الدولة حقوق اإلنسان َوفق الرشيعة اإلسالمية«.

وأن  ومنهاًجا،  دستوًرا  اإلسالمية  الرشيعة  تتَّخذ  اململكة  إن  وحيث 
اإلجراءات  نظام  يف  نصوص  ورَدت  فقد  الرباءة؛  املتَّهم  يف  األصل  قاعدة 
اجلزائية السعودي، والذي وازن بني حقوق املتهم، واستيفاء حق الدولة يف 
ه يف الرباءة الذي يظلُّ  إيقاع العقوبات وضبط النظام العام، ومن ذلك: حقُّ
قائاًم حتى َيصُدر حكم هنائي باإلدانة، ويلحظ أن نظام اإلجراءات اجلزائية 
راعى هذا األمر يف غالب مواده وإجراءاته من القبض والتحقيق والتفتيش 

وغريها، مستصحبًا يف ذلك هذا األصل العظيم.

فنصت املادة الثانية عىل أنه: »ال جَيوز القبض عىل أي إنسان، أو تفتيشه، 
يكون  وال  نظاًما،  عليها  املنصوص  األحوال  يف  إال  َسجنُه،  أو  توقيفه  أو 
دة  امُلحدَّ وللمدة  منهام،  لكلٍّ  صة  املخصَّ األماكن  يف  إال  السجن  أو  التوقيف 
أو  األفراد،  حرية  عىل  االعتداء  لذريعة  سدًا  وذلك  ة«.  املختصَّ السلطة  ِمن 

ة باملتهم، إذا األصل براءة ذمته. املضارَّ

))/)/5)4)هـ،  وتاريخ  م/)  امللكي  باملرسوم  صادر  اجلزائية  اإلجراءات  نظام   (((
ونرش بتاريخ ))/)/5)4)هـ، ويتضمن يف مواده أحكامًا عامة، والدعوى اجلزائية، 
والتوقيف،  واالستجواب  والضبط  والتفتيش  والتحقيق  االستدالل  وإجراءات 

واالختصاصات، وإجراءات املحاكمة، وطرق االعرتاض، وغريها.
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عىل  جزائية  عقوبة  توقيع  جَيوز  »ال  أنه:  عىل  الثالثة  املادة  ت  نصَّ وأيضًا 
أيِّ شخص إال عىل أمر حَمظور، وُمعاَقب عليه رشًعا، أو نظاًما، وبعد ثبوت 

إدانته بِناًء عىل حكم هنائي بعد حماكمة جتري َوفًقا للوجه الرشعي«.

وهذا موافق للامدة الثامنة والثالثني من النظام األسايس للحكم، والتي 
نصٍّ  عىل  بناًء  إال  عقوبة  وال  جريمة  وال  شخصية،  »العقوبة  أن  عىل  تنص 

رشعيٍّ أو نظامي«.

وقد مجعت املادة الثالثة بني جانبي الرباءة املتعلقة باملتهم، األصل براءته 
م فعله، واألصل براءته من كون فعله جريمة. من ارتكاب الفعل امُلجرَّ

فال جيوز توقيع عقوبة جزائية إال بعد اليقني من أمرين: أن يكون الفعل 
هنائي  حكٍم  عىل  بناًء  إدانته  وثبوت  نظامًا،  أو  رشعًا  عليه  ومعاقبًا  حمظورًا، 

استكملت فيه مجيع اإلجراءات املتعلقة بالتقايض.

االستدالل،  إجراءات  عن  متحدثًا  النظام  من  الثالث  الباب  جاء  وقد 
ومجع املعلومات وضبطها، وذلك لكون األصل يف املتهم الرباءة، وال يمكن 

االنتقال عنه بدليٍل مشكوٍك فيه ال يكون حجًة ناقلًة عن األصل.

يقع  إثبات اجلريمة والتهمة  أيضًا لكون عبء  الباب  املنظم هبذا  واهتم 
وضامن  االهتام  أدلة  ضبط  من  بد  فال  هنا،  العام  املدعي  وهو  املدعي،  عىل 

حسن آلية االستدالل فيها.

عىل  القبض  عن  الثالث  الباب  من  الثالث  الفصل  يف  املنظم  تكلم  ثم 
بسلطة  املتعلقة  اإلجراءات  من  كثريًا  الفصل  هذا  مواد  عاجلت  وقد  املتهم، 
القبض اجلنائي، مما له أيضًا ارتباط وثيٌق بأصل الرباءة، فنصت املادة الثالثة 
والثالثون عىل أن القبض عىل املتهم املتلبس باجلريمة احلارض، الذي توجد 
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الوثيق  االرتباط  من  وهذا  ذمته،  براءة  األصل  إذا  اهتامه،  عىل  كافية  أدلة 
بد من استصحابه يف مجيع إجراءات  اإلنسان، والذي ال  الرباءة مع  ألصل 
وصوالً  وغريه،  والتفتيش  والقبض  واالستدالل  التحقيق  من  املحاكمة، 

القضائي. للحكم 

وقد نصت الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية عىل أن الدالئل 
قوية  وأمارات  قرائن  من  اخلارجية  العالمات  »هي  هبا:  املقصود  الكافية 

تسوغ وضع الشخص يف دائرة االهتام«.

الضبط  رجل  عىل  »جيب  أنه:  عىل  والثالثون  الرابعة  املادة  نصت  كام 
اجلنائي أن يسمع فورًا أقوال املتهم املقبوض عليه«.

التلبس  حاالت  غري  »يف  أنه:  عىل  والثالثون  اخلامسة  املادة  ونصت 
السلطة  من  بأمر  إال  توقيفه  أو  إنسان  أي  عىل  القبض  جيوز  ال  باجلريمة، 

املختصة«.

أمر  أن  عىل  والعرشين  احلادية  مادهتا  يف  التنفيذية  الالئحة  نصت  كام 
القبض الذي تصدره اجلهة املختصة -كام أشار إليه نظام اإلجراءات اجلزائية 

يف مادته اخلامسة والثالثني- ال بد أن يتضمن التهمة املسندة إليه.

وعدم  الفرد  حرية  عىل  املحافظة  سياق  يف  هي  املواد  هذه  أن  شك  وال 
عىل  املحافظة  أن  نجد  التأمل  وعند  ذلك،  يستدعي  سبٍب  بدون  انتهاكها 
هذه  يف  دائاًم  املستصحب  الرباءة  أصل  عىل  حمافظٌة  األصل  يف  هو  ذلك، 
األحوال، فال ُيقَبض عىل الشخص إال عند وجود قرائن وأمارات قوية، وال 
مما سيأيت -بإذن  إليه، وغري ذلك  املنسوبة  التهم  القبض  أمر  بد من تضمني 

اهلل تعاىل-.
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ملا  مؤكدة  والثالثون  السادسة  املادة  جاءت  املذكور،  السياق  ذات  ويف 
سبق، حيث نصت املادة عىل أنه: »جيب أن يعامل املوقوف بام حيفظ كرامته، 

وال جيوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا، وجيب إخباره بأسباب توقيفه«.

آللية  معاجلًا  السابقة،  اإلجراءات  مستكماًل  الرابع  الفصل  جاء  وقد 
التفتيش لألشخاص واملساكن.

أنه عند تفتيش مكان املتهم فقط  املادة اخلامسة واألربعون عىل  ونصت 
اآلخر،  الشخص  تفتيش  جيوز  فإنه  آخر  شخص  ضد  قرائن  وجود  وعند 
للنظام يف فقرهتا  التنفيذية  الالئحة  التاسعة والعرشون من  املادة  وقد نصت 
ما مل تقم دالئل كافية عىل اشرتاك  املتهم،  أن يفتش غري  اخلامسة: »ال جيوز 
هذا الغري يف اجلريمة التي بخصوصها صدر إذن التفتيش«، إذ األصل براءة 
املتهم اآلخر، وال ينتقل عنها إال يف حال وجود قرائن وأمارات قوية تسوغ 

وضع الشخص يف دائرة االهتام.

ونصت املادة الثامنون عىل أن: تفتيش املساكن ال جيوز االلتجاء إليه إال 
بناًء عىل اهتام بارتكاب جريمة، أو إذا وجدت قرائن تدل عىل أنه حيوز أشياًء 

باجلريمة. تتعلق 

ولكون التفتيش خمالفًا ألصل الرباءة، وتم اللجوء إليه للحاجة الداعية 
يتجاوز  وال  بقدرها،  تقدر  احلاجة  فإن  عليه،  الدالة  القرائن  ولوجود  إليه 
احلادية  مادهتا  يف  التنفيذية  الالئحة  نصت  ذلك  وألجل  فيه،  احلاجة  مقدار 
اخلاصة  األشياء  عىل  العثور  فور  التفتيش  وقف  »جيب  أنه:  عىل  والثالثني 
أجلها  من  التي  التحقيق يف شأهنا  أو  عنها  املعلومات  اجلاري مجع  باجلريمة 

التفتيش«. أجيز 
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بعد  الثانية  ونصت  واملواجهة،  االستجواب  يف  السادس  الفصل  وجاء 
يف  إرادته  عىل  يؤثر  بام  استجوابه  عند  الشخص  عىل  التأثري  عدم  عىل  املائة 
إبداء أقواله، وال جيوز حتليفه وال استعامل وسائل اإلكراه ضده، ألن األصل 
فينتقل  يفعلها،  مل  بأشياء  فيقر  إقراره  تؤثر عىل  قد  براءة ذمته، وهذه األمور 

من األصل براءة الذمة إىل شغل الذمة بطريق غري مرشوع.

متديد  أمر  أو  التوقيف  أمر  من  التظلم  للمتهم  احلق  النظام  أعطى  كام 
التوقيف، ووجوب اإلبالغ الفوري لكل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب 
توقيفه  كان  إذا  املتهم  عن  اإلفراج  للمحقق  أجاز  كام  اإليقاف،  أو  القبض 

ليس له مسّوغ.

ثم وضع املنظم الباب السادس يف إجراءات املحاكمة:

الرباءة مستصحبًا يف  أن أصل  بأكمله، جيد  الباب  واملتأمل يف مواد هذا 
وحق  عليه،  واحلكم  وحضوره،  املتهم،  تبليغ  من  فيه،  بارزة  وسمًة  مواده، 
االعرتاض عىل احلكم حتى اكتسابه القطعية، فمبدأ الرباءة من أهم ضامنات 

العادلة. املحاكمة 

املتهم  أنه: »حيرض  املائة، عىل  بعد  واخلمسني  السابعة  املادة  فقد نص يف 
جلسات املحاكمة بال قيود أو أغالل، وجتري املحافظة عليه، وال جيوز إبعاده 
وذلك  ذلك«،  يستدعي  ما  منه  وقع  إذا  إال  الدعوى  نظر  أثناء  اجللسة  عن 

لكون األصل براءة املتهم، وال تثبت اإلدانة له إال بعد احلكم القضائي.

املادة  فقد نصت  اهتمه،  والبينة عىل من  الرباءة  املتهم عىل أصل  أن  وبام 
الثالثة والسبعون بعد املائة عىل أن املتهم هو آخر من يتكلم بعد سامع األقوال 

والشهود.
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وجاءت املادة السابعة بعد املائتني باملحافظة عىل أصل الرباءة فإذا صدر 
الشخص،  إدانة  النظر عدم  إعادة  بعد طلب  ثم ظهر  املتهم  إدانة عىل  حكم 
يطالب  أن  عليه  املحكوم  فللمتهم  الذمة  براءة  وهو  لألصل  مفارقته  وعدم 

ن ذلك يف احلكم. بتعويض مادي ومعنوي، وُيضمَّ

أصابه  الذي  الربيء  املتهم  أحقية  بإثبات  ذلك  حفظ  النظام  راعى  كام 
إليها  رفع  التي  املحكمة  أمام  بالتعويض  باملطالبة  كيدًا  اهتامه  نتيجة  رضر 

الدعوى األصلية كام نصت عليه املادة اخلامسة عرشة بعد املائتني.

 وهكذا يتَّضح: أن املنظِّم السعودي قد راعى يف كثري من املواد وحافظ 
التي  اإلسالمية  الرشيعة  مع  متشًيا  وذلك  الرباءة؛  املتهم  يف  األصل  أن  عىل 

ِمنهاج اململكة. ُتعترَب 
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املبحث الرابع
نظام املحاكم التجارية)1)

املادة السابعة عرشة: »يكون االختصاص املكاين للمحكمة التي يقع يف 
نطاق اختصاصها مكان املدعى عليه«.

املادة الثالثة واألربعون تكلمت عن أن األصل أن تكون الصورة مطابقة 
جعلها  يصح  املنازعة  وعند  الشأن،  ذوي  من  أي  فيها  ينازع  مل  ما  لألصل 
التزوير،  الذمة من  براءة  املادة، وهذا ألن األصل  قرينة يف حاالت حددهتا 

ألصلها. ومطابقتها 

املادة الرابعة والسبعون: ال جيوز االعرتاض عىل احلكم إال من املحكوم 
عليه:

بخالف  األصل  هلذا  خمالف  عليه  واحلكم  الذمة،  براءة  األصل  ألن 
املحكوم له، فقد يتمكن من إثبات هذا األصل.

نظام املحاكم التجارية بقرار جملس الوزراء رقم ))5 وتاريخ 4)/8/)44)هـ، وتم   (((
بالقطاع  االستعانة  ونطاق  عامة،  أحكامًا  ويتضمن  4)/8/)44)هـ،  بتاريخ  نرشه 
وطرق  املستعجلة،  والطلبات  واخلصوم،  الدعوى،  وقيد  واالختصاص،  اخلاص، 

اإلثبات، واحلكم وطرق االعرتاض، وغريها.
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املبحث اخلامس
نظام مكافحة التحرش)1)

قد راعى النظام جانب الرباءة يف املتهم، يف كثرٍي من مواده:

حيث منعت من اإلفصاح عن هوية املتهم أثناء التحقيق أو االستدالل 
املادة  الرابعة من  الفقرة  التحرش يف  املحاكمة، كام جاء يف نظام مكافحة  أو 
التي  احلاالت  يف  إال  عليه،  املجني  هوية  عن  اإلفصاح  جيوز  »ال  الرابعة: 

تستلزمها إجراءات االستدالل أو التحقيق أو املحاكمة«.

عن  اإلبالغ  صحة  من  التأكد  خالل  من  أيضًا  املتهم  عىل  حافظت  كام 
الرباءة  ألصل  استصحابًا  وذلك  رسيتها،  عىل  واملحافظة  يتها،  وجدِّ التهمة 
املالزم لإلنسان حتى تثبت إدانته بدليل ال مدفع له، كام جاء يف نظام مكافحة 
التحرش يف سبيل التدابري الالزمة للوقاية من التحرش، يف الفقرة )ب( من 

الفقرة الثانية من املادة اخلامسة من النظام:

حيافظ  وبام  وجديتها  الشكاوى  صحة  من  للتأكد  الالزمة  »اإلجراءات 
عىل رسيتها«.

وقد حافظت األنظمة عىل أصل الرباءة يف اإلنسان بمراعاة ما قد خيدش 
نظام  يف  جاء  كام  منها،  األنظمة  منعت  وقد  الكيدية،  التهم  من  الرباءة  هذه 
مكافحة التحرش يف الفقرة الثالثة من املادة السابعة من النظام: »يعاقب كل 
من قدم بالغًا كيديًا عن جريمة حترش، أو ادعى كيدًا بتعرضه هلا، بالعقوبة 

للجريمة«. املقررة 

نظام مكافحة التحرش صادر باملرسوم امللكي رقم م/96 وتاريخ 6)/9/9)4)هـ،   (((
ويتكون من 8 مواد، يتضمن تعريفًا بالتحرش، وهدف النظام، والعقوبات، وغريها.
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الثالث  الفصل 
التطبيقات القضائية لقاعدة األصل براءة الذمة

 سأحتدث يف هذا الفصل -بإذن اهلل تعاىل- عن أثر هذه القاعدة يف املبادئ 
واألحكام القضائية، ولن يكون جمال البحث يف األحكام القضائية فقط، بل 
ومدونة  العليا،  املحكمة  من  الصادرة  والقرارات  للمبادئ  شاماًل  سيكون 
التفتيش القضائي، وكذا األحكام القضائية الصادرة من حماكم اململكة عىل 
البحث شاماًل  اختالف اختصاصاهتا -بإذن اهلل تعاىل-، وذلك لكي يكون 
جلميع اجلوانب القضائية، حتى يتبني أثر هذه القاعدة يف اجلانب القضائي: 
القضائي،  احلكم  أو  القضائية،  الصياغة  أو  القضائي،  املبدأ  جهة  من  إما 
قبل  ما  الدعوى:  سري  ملرحلتي  أيضًا  شاماًل  القضائي  التطبيق  سيكون  كام 
احلكم القضائي وهي مرحلة االستدالل والتحقيق، والتي تتوىل النظر فيها 
النيابة العامة، ومرحلة احلكم القضائي يف حماكم اململكة العربية السعودية، 
وستكون األحكام املذكورة مكتسبة القطعية بعد مصادقة حمكمة االستئناف.
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املبحث األول
للمبادئ والقرارات القضائية  التطبيقات 

الصادرة من املحكمة العليا
لعظم مكانة هذا األصل يف اجلانب القضائي، حيث يمثِّل املبدأ الرئييس 
يف النظر القضائي، وينبني عليه القاعدة: البينة عىل املدعي واليمني عىل من 
هو:  القضائية  القواعد  من  قاعدة  أول  العليا  املحكمة  جعلت  فقد  أنكر، 
ذكرها  بعد  وذلك  اإلدانة«)))،  يوجب  ما  يثبت  حتى  الذمة  براءة  »األصل 

القضائية. املبادئ  لتعريف 

الذمة  القاعدة اخلامسة بصيغة أخرى: »األصل براءة  وأعادت ذكره يف 
من حقوق اهلل وحقوق العباد، حتى يثبت ما يرفع تلك الرباءة«)))، وتتناول 
اهلل  حقوق  من  الذمة:  براءة  األصل  الفقهية  القاعدة  شقي  الصياغة  هذه 

العباد. وحقوق 

موضع  من  أكثر  يف  والقرارات  املبادئ  ضمن  هذا  املبدأ  تكرر  وقد 
باختالف العبارات، وسأذكر جزءًا منها:

جاء يف األصل احلادي عرش يف باب األصول والقواعد: »األصل الرباءة 
جملس  قرارات  من  املستخرجة  املبادئ  من  وهو  يزيلها«)))،  ما  يثبت  حتى 

القضاء األعىل هبيئته الدائمة.

املبادئ والقرارات ص ))، املبدأ رقم ).  (((
املرجع السابق ص 4).  (((
املرجع السابق ص 5).  (((
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يثبت  الرباءة من اجلرم، حتى  وجاء يف األصل اخلامس عرش: »األصل 
قاعدة  من  املستنبطة  املبادئ  أحد  يمثل  املبدأ  وهذا  له«)))،  مدفع  ال  بدليل 
تثبت  حتى  بريء  املتهم  القانوين:  للمبدأ  مماثلة  وهي  الذمة،  براءة  األصل 

إدانته.

اجلنايات:  باب  يف  املندرجة  املبادئ  ضمن   )7((( رقم  املبدأ  يف  وجاء 
»الدماء يلزم هلا االحتياط، واألخذ بأصل الرباءة حتى يثبت ما يزيلها«)))، 
وهذا املبدأ أشار إىل معنى عظيم وهو االحتياط يف الدماء، واملحافظة عليها 

باستصحاب أصل الرباءة وال ينتقل عنه إال بدليل قوي ال مدفع له.

احلدود:  باب  يف  املندرجة  املبادئ  ضمن   )(((9( رقم  املبدأ  يف  وجاء 
من  سامل  دليل  يقوم  حتى  العقاب  موجب  من  عليه  املدعى  براءة  »األصل 
أن  األصل  أن  إىل  املبدأ  هذا  أشار  وقد  عليه«)))،  احلكم  لبناء  صالح  رده، 
ذمته،  لرباءة  استصحابًا  وذلك  العقوبات،  موجبات  من  بريء  الشخص 
عىل  واحلكم  التهمة  لبناء  الصالح  يرده،  مما  السامل  القوي  الدليل  يقوم  حتى 

بالعقوبة. الشخص 

كام جاء يف املبدأ رقم )58))( يف باب احلدود: »األصل الرباءة، وحرمة 
املسلم ال تزول إال بدليٍل ال احتامل فيه«)4)، وقد رصح هذا املبدأ بالقاعدة، 

وأكد عىل أن االنتقال عن األصل ال يكون إال بدليٍل ال يدخله االحتامل.

املرجع السابق ص 5).  (((
املرجع السابق ص 8)).  (((
املرجع السابق ص 6)).  (((
املرجع السابق ص ))).  (4(
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يف  شك  حصول  »عند  احلدود:  باب  يف   )((59( رقم  املبدأ  يف  وجاء 
هنا، هو  املعترب  اليقني  الرباءة«)))، وذلك ألن  يغلب جانب  والرباءة  اإلدانة 
إدانته يف يقني براءته، وذلك تغليبًا جلانب  الرباءة، فال يؤثر الشك يف  أصل 

اليقني املستصحب برباءته.

فإن  املتهم،  القرائن صدق  »إذا ظهر من  املبدأ رقم ))84)(:  وجاء يف 
براءة الذمة أال يعاقب بعقوبة جريمة إال باعرتاف رصيح، أو بينة«))).

وقد أكد هذا املبدأ عىل أن التهمة إذا وجهت للشخص، ثم ظهر صدق 
املتهم، فإن األصل براءة ذمته، وإبراًء للذمة ال يعاقب بعقوبة اجلريمة إال إذا 

كان ذلك باعرتاف رصيح أو بينة.

وجاء يف املبدأ رقم )885)( من املبادئ املتعلقة بطرق احلكم ووصفه: 
األحكام  ومقتضيات  التقايض،  ألصول  القايض  اجتهاد  خيضع  أن  »جيب 

املراد إصدارها يف اإلدانة، أو اصطحاب الرباءة«))).

ونص هذا املبدأ عىل أن اإلدانة للشخص ال بد أن خيضع اجتهاد القايض 
فيها ألصول التقايض، أو يستصحب يف احلكم براءة ذمة املتهم إذا مل توجد 

األدلة الكافية.

هذا  يزيل  بام  إال  عنها  االنتقال  يتم  ال  الرباءة  يقني  أن  عىل  تأكيد  وهذا 
اليقني أو عىل القايض أن يستصحب الرباءة املتيقنة.

املرجع السابق ص ))).  (((

املرجع السابق ص )47.  (((

املرجع السابق ص 479.  (((
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وجاء يف املبدأ رقم )954)(: »األصل براءة ذمة املدعى عليه، وال جيوز 
املبدأ  هذا  تضمن  وقد  االحتامل«)))،  إليه  يتطرق  ال  جيل،  بدليل  إال  شغلها 
بيان أن ذمة املدعى عليه ال جيوز شغلها بحقوق للغري إال بدليل جيل واضح 
املتيقن  الرباءة  ينتقل عن أصل  أن  الرد، ألنه ال جيوز  احتامل  إليه  يتطرق  ال 

بدليل مشكوك فيه أو موهوم.

ولذا بمجرد تطرق االحتامل إىل األدلة فإنه ُيسِقط االستدالل هبا، وينفي 
صالحيتها لتأخذ درجة البينة التي ُيبنَى عليها احلكم، لكون الالزم فيها أال 

يتطرق إليها أي شك أو احتامل.

وجاء يف املبدأ رقم )48))( ضمن املبادئ املتعلقة بالدعاوى والبينات: 
احلكم  ُيبنى  أن  يمكن  فال  ظن،  غلبة  إىل  وال  يقني،  إىل  البينات  تؤد  مل  »إذا 
إىل  املبدأ  هذا  وأشار  يزيلها«)))،  ما  يثبت  حتى  الرباءة  األصل  ألن  عليها، 
أن االنتقال عن األصل العظيم: براءة الذمة، ال يكون إال ببينات تؤدي إىل 
اليقني أو غلبة الظن، وهو ما يسمى باليقني القضائي الذي ال بد أن يصل له 
القايض عند إرادة احلكم عىل الشخص، وإال مل يصح بناء احلكم عليها، ألن 

الشك الطارئ عىل هذا األصل ال يزيل املتيقن منه.

من  عليه  املدعى  ذمة  براءة  »األصل   :)((6(( رقم  املبدأ  يف  وجاء 
احتامل  إليه  يتطرق  ال  جيل،  بدليل  إال  شغلها  جيوز  وال  املالية،  املطالبات 
الرد«)))، وقد أشار هذا املبدأ إىل أن ذمة املكلف بريئة من حقوق املكلفني، 

وال ُينتَقل عن هذا األصل إال بدليل قوي واضح.

املرجع السابق ص )49.  (((

املرجع السابق ص ))5.  (((

املرجع السابق ص 6)5.  (((
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وجاء يف املبدأ رقم )67)): »األصل الرباءة، وال يسوغ ترك هذا األصل 
االنتقال عن األصل  أن دليل  املبدأ عىل  أقوى منه«)))، وأكد هذا  بدليل  إال 

املتيقن وهو براءة الذمة ال بد أن يكون دلياًل أقوى من دليل الرباءة.

بينة  هناك  يكن  مل  إذا  الغارم  قول  »القول   :((8( رقم  املبدأ  يف  وجاء 
إىل  املبدأ  وأشار  عليه«)))،  املدعى  ذمة  براءة  األصل  ألن  الدعوى،  تثبت 
قاعدة يذكرها الفقهاء، وهي متفرعة عن قاعدة األصل براءة الذمة، وهي: 
عاة عىل  القول قول الغارم مع يمينه، ألن األصل براءة ذمته من الزيادة املـُدَّ

قوله.

املرجع السابق ص 7)5.  (((

املرجع السابق ص 9)5.  (((
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املبحث الثاين
التطبيقات القضائية من مدونة التفتيش القضائي

املامرس  عليها  حيرص  التي  األمور  أهم  من  القضائية  الصياغة  تعترب 
يف  والتسبيبات  والدفوع  األحكام  صياغة  أن  وُتظهر  القضائي،  للعمل 
القايض، وعند االطالع  به  يقوم  الذي  القضائي  اجلهد  الصك هي خالصة 
املهمة  املالحظات  ضمن  من  أن  نجد  القضائي،  التفتيش  مالحظات  عىل 
عىل القايض هو يف الصياغة القضائية، وسأذكر مثاالً عىل ذلك مما له عالقة 
التفتيش  مدونة  عىل  نقيل  يف  وسأعتمد  عنه،  نتكلم  الذي  العظيم  باألصل 

القضائي يف إصدارها األول والذي قام بإصدارها جملس األعىل للقضاء:

جاء يف امللحوظة )9)):

»عند النظر يف دعوى املدعي العام ضد عدة أشخاص، وحضور بعضهم 
احلكم  وسيجري  بعبارة:  ُيعربَّ  ثم  احلارضين،  عىل  حُيكم  آخرين،  وغياب 
الغائبني...  عىل  الدعوى  يف  وسُيحكم  عبارة:  أو  إحضارهم،  حني  عىل... 

حني إحضارهم.

الغائبني...  جتاه  الدعوى  يف  النظر  وسيجري  بعبارة:  التعبري  الصواب: 
حني  الغائبني...  عىل  الدعوى  يف  وسُيحكم  عبارة:  أو  إحضارهم.  حني 

إحضارهم.

منه  ُيفهم  الغائبني  عىل  احلكم  بلفظ  والتعبري  الرباءة،  األصل  التعليل: 
القطع بإدانة املدعى عليه قبل حضوره، وسامع جوابه«))).

مدونة التفتيش القضائي ص 5).  (((
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الثالث املبحث 
قضائية تطبيقات 

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تطبيقات قضائية يف مرحلة ما قبل احلكم القضائي:

القضية األوىل:

أوالً: بيانات القضية:

رقم القضية 07600058)4ر6)

العامة بالرياض. النيابة 

التكييف اجلرمي للتهمة: ثانيًا: 

التحرش اجلنيس.

ثالثًا: ملخص وقائع القضية:

ادعت ممرضة تعمل يف أحد املستشفيات اخلاصة عىل أحد املرىض بقيامه 
بالتحرش هبا عند دخوهلا غرفة نوم املريض، وعند استجواب املدعى عليه 
أفاد بأنه كان منومًا يف املستشفى، وأن املدعية دخلت عليه يف الغرفة للعالج، 

ونفى التحرش هبا.

رابعًا: إجراءات القضية:

األمنية . ) احلراسات  موظفي  من  بالغًا  األمنية  الدوريات  تلقت 
باملستشفى، أفادوا فيه عن وجود مريض متحرش بممرضة.
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أنه ليس لدهيا . ) تم االنتقال إىل املوقع وضبط أقوال املدعية، وأفادت 
أو  آثار  هبا  يوجد  ال  وأنه  التنويم،  غرف  يف  كامريات  يوجد  ال  وأنه  شهود 

إصابات.

تم رفع القضية للنيابة العامة، وبعد اطالع املحقق عىل حمرض إثبات . )
احلالة املعد من قبل جهة الضبط اتضح أن املدعية كانت ترتدي لبس أبيض 

ومل يلحظ عليه أي آثار اعتداء.

تم استجواب املتهم، وأفاد بأنه كان منومًا يف املستشفى، وأن املدعية . 4
دخلت عليه يف الغرفة للعالج، ونفى التحرش هبا بكل ما ذكرته.

املدعية وأفادت أهنا ال ترغب يف احلضور إىل جهة . 5 تم االتصال عىل 
التحقيق وال ترغب يف مواصلة الدعوى.

ق.. 6 قرار امُلَحقِّ

خامسًا: احلكم يف القضية وتسبيباته:

اجلنيس  بالتحرش  للمذكور  االهتام  توجيه  عدم  إىل  التحقيق  انتهى 
باملدعية.

وتم التسبيب بام ييل:

انكار املتهم ما ُنسب إليه وعدم تقيد املدعية ما يثبت دعواها. أ. 

إقرار املدعية بعدم وجود شهود أو تسجيل كامريات مراقبة. ب. 

حمرض إثبات احلالة املتضمن عدم مالحظة أي آثار اعتداء عىل املدعية. ج. 

عدم جتاوب املدعية باحلضور مما أعاق إجراءات التحقيق. د. 
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األصل  فُيستصحب  ذلك  عىل  وبناًء  املذكور،  ذمة  براءة  األصل  أن  هـ. 
املتيقن به وهو فراغ الذمة، إىل أن يثبت العكس، كام هو مقرر رشعًا ونظامًا.

عىل  الدعوى  إلقامة  كافية  غري  األدلة  أن  اتضح  مىض  ما  عىل  وبناًء 
املذكور، واستنادًا للامدة )4))( من نظام اإلجراءات اجلزائية أوىص بحفظ 
املحكمة  أمام  دعواها  مواصلة  يف  احلق  للمدعية  وأن  املتهم،  جتاه  الدعوى 

املختصة استنادًا للامدتني )6)(، )4))( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

سادسًا: حتليل القضية وبيان أثر القاعدة يف احلكم القضائي:

إليه  انتهى  وما  املتهم  وجواب  األدلة  يف  والتأمل  القضية  دراسة  بعد 
املحقق، ولكون املتهم ال توجد عليه بينٌة أو إقرار، نجد أن املحقق استصحب 
أصل الرباءة يف النظر يف هذه القضية، وأمر بحفظ الدعوى مع ما ذكره من 

األخرى. التسبيبات 

الثانية: القضية 

أوالً: بيانات القضية:

59)904805)ر6)

العامة بالرياض. النيابة 

التكييف اجلرمي للقضية: ثانيًا: 

املمتلكات. إتالف 

ثالثًا: ملخص وقائع القضية:

ادعى أحد املواطنني عىل أحد األشخاص عىل صاحب السيارة نوع... 
لوحة...  رقم  نوع...  من  مركبته  بصدم  قام  بأنه  لوحة...  ورقم  ولون... 
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عمدًا والتي تستقلها عائلة املدعي، وأنه قام بالنزول عليهم بعصا والتهجم 
عليهم والتلفظ عىل عائلته بألفاظ بذيئة.

وأقر املتهم بحصول حادث مروري بينه وبني صاحب املركبة املوصوفة 
عائلة  وسب  شتم  أو  عليهم  التهجم  وحماولة  بعىص  النزول  وأنكر  بعاليه، 

املدعي.

رابعًا: إجراءات القضية:

قام املدعي بتقديم بالغ ملركز رشطة الصحافة، يفيد فيه قيام صاحب . )
عائلته،  تستقلها  والتي  عمدًا،  مركبته  بصدم  بعاليه،  املوصوفة  السيارة 

والتهجم عليهم والنزول بعصا، والتلفظ عىل عائلته بألفاظ بذيئة.

بعصا . ) النزول  وأنكر  احلادث،  بوجود  وأقر  املتهم،  أقول  سامع  تم 
وحماولة التهجم عليهم أو شتم وسب عائلة املبلِّغ بألفاظ بذيئة.

التنازل عن حقه اخلاص جتاه املتهم . ) املبلِّغ ملركز الرشطة وقرر  حرض 
فيام يتعلق بالسب والشتم.

رسقة . 4 واحدة،  سابقة  وجود  وتبني  املتهم،  سوابق  عن  البحث  تم 
سيارات مسجلة عليه.

ق.. 5 قرار امُلَحقِّ

خامسًا: احلكم يف القضية وتسبيباته:

املبلِّغ  مركبة  بإتالف  للمذكور  االهتام  توجيه  عدم  إىل  التحقيق  انتهى 
والسب والشتم والتلفظ بألفاظ بذيئة، وتقرر حفظ األوراق.

وتم التسبيب بام ييل:
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بينة عىل دعواه، وقد قرر تنازله عن أ.  املبلغ جمردة ومل يقدم  أن دعوى 
حقه اخلاص، فيام يتعلق بالسب والشتم.

األصل ب.  فُيستصحب  ذلك  عىل  وبناًء  املذكور،  ذمة  براءة  األصل  أن 
املتيقن به وهو فراغ الذمة، إىل أن يثبت العكس، كام هو مقرر رشعًا ونظامًا.

أن احلادث مروري، وال يوجد ما يدل عىل أنه متعمد.ج. 

وملا مىض اتضح أن ال وجه للسري يف الدعوى، واستنادًا للامدة رقم ))6) 
من نظام اإلجراءات اجلزائية أوىص بحفظ أوراق القضية املشار إليها، ويبلغ 
أمر احلفظ للمدعي باحلق اخلاص استنادًا للامدة )64( من نظام اإلجراءات 
اجلزائية، وأن للمدعي احلق يف مواصلة دعواه أمام املحكمة املختصة استنادًا 

للامدة )6)( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

سادسًا: حتليل القضية وبيان أثر القاعدة يف احلكم القضائي.

ويف  املبلِّغ،  عند  بينة  توجد  ال  أنه  نجد  القضية،  جمريات  يف  النظر  بعد 
املقابل نجد أن املتهم قابل التهم باإلنكار، مما جعل املحقق يستصحب أصل 
للمتهم، وعدم  التهمة  املتهم، ويقرر عدم توجيه  املتيقن، وفراغ ذمة  الرباءة 

السري يف الدعوى.

املطلب الثاين: تطبيقات قضائية يف مرحلة احلكم القضائي:

القضية األوىل:

أوالً: بيانات القضية:

األحكام  جمموعة  مدونة  ))4)هـ،  لعام  )7954/)/ق(  القضية  رقم 
واملبادئ اجلزائية الصادرة من ديوان املظامل.
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التكييف اجلرمي للقضية: ثانيًا: 

عرض رشوة عىل رجل أمن مقابل إخالء سبيل املتهم.

ثالثًا: ملخص وقائع القضية:

قام أحد األشخاص بقطع اإلشارة، وعند استيقافه من ِقَبل رجل األمن 
الشخص  قام  الثبوتية،  الوثائق  وطلب  بحقه،  النظامية  اإلجراءات  الختاذ 

بإخراج اإلقامة والرخصة، ومعها مبلغ من املال.

مقابل  عليه  املبلغ  عرض  قصده  بأن  الشخص  هذا  األمن  رجل  اهتم 
إخالء سبيله، فقام رجل األمن باإلبالغ عن الواقعة.

رابعًا: إجراءات القضية:

بموجب . ) اجلزائية  بالدعوى  العام  واإلدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  تقدم 
سبيل  عىل  املال  من  مبلغ  عرض  املتهم  أن  فيه:  جاء  والذي  االهتام،  قرار 
الرشوة ملوظف عام، حلمله عىل اإلخالل بواجباته الوظيفية، بأن قام بعرض 

مبلغ )50( رياالً عىل رجل األمن مقابل إخالء سبيله.

املبلغ . ) ضبط  الضبط،  حمرض  وهي:  االهتام،  بأدلة  االدعاء  ممثل  تقدم 
والرخصة،  اإلقامة  مع  املبلغ  أخرج  فعاًل  بأنه  املتهم  أقوال  اجلريمة،  حمل 

خمالفة املتهم بقطع اإلشارة.

الرشوة . ) املادة )9( من نظام مكافحة  اهليئة بمعاقبته بموجب  طالبت 
الصادر باملرسوم امللكي رقم ) م/6)( بتاريخ 9)/))/))4)هـ.

للغة . 4 إجادته  عن  له  السؤال  توجيه  وتم  اجللسة،  يف  املتهم  حضور 
العربية، وأجاب بأنه جييد اللغة العربية بالقدر الالزم.
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أنكر املتهم هذه التهمة املوجهة له.. 5

اكتفى ممثل االدعاء بام ورد يف قرار االهتام.. 6

قررت املحكمة اإلفراج عن املتهم بكفالة احلضورية الضامنة.. 7

تم رفع اجللسة للمداولة وإصدار احلكم.. 8

خامسًا: احلكم يف القضية وتسبيباته:

الرشوة،  إليه من عرض  ُنسب  بام  للمتهم  اإلدانة  بعدم  الدائرة  حكمت 
لعدم كفاية األدلة، ومتت مصادقة احلكم من حمكمة االستئناف.

وتم تسبيب احلكم بام ييل:

إنكار املتهم ملا ُنسب إليه من عرض الرشوة. أ. 

به، وينفي صالحيتها  ُيسقط االستدالل  بام  للدليل،  تطرق االحتامل  ب. 
األدلة  يف  االستناد  ذلك  ومن  احلكم،  عليها  ُيبنى  التي  البينة  درجة  لتأخذ 
ألقوال املتهم نفسه من أن املبلغ حمل الرشوة أخرجه مع اإلقامة والرخصة، 
املبلغ  أخرج  لو  كام  املال،  دفع  إىل  القصد  توجه  بعدم  انطباعًا  ُيعطي  وذلك 

النقدي جمردًا عن غريه من الوثائق.

مبلغ  من  الكثري  اليشء  يشكل  ال  والذي  الدعوى،  حمل  املبلغ  قلة  ج. 
ليست ضعيفة  قرينة  احلمراء، وهي  اإلشارة  بقطع  املتمثلة  املرورية  املخالفة 

تعضد جانب براءة املتهم.

سجل  بخلو  املتهم  بحق  التهمة  توجه  إضعاف  يف  الدائرة  استئناس  د. 
اإلقامة  أنظمة  ناحية  من  عليه  ُيشكل  ما  ظهور  وعدم  السوابق،  من  املتهم 

والعمل يف اململكة.
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بريء  بأنه  متهم  أي  بحق  األصل  حلكم  واستصحابًا  مىض،  ما  كل  هـ. 
حتى تثبت إدانته بدليل قطعي ال شك معه أو تردد.

سادسًا: حتليل القضية وبيان أثر القاعدة يف احلكم القضائي:

هو  الدعوى،  حمل  للمبلغ  املتهم  إخراج  أن  نجد  القضية  يف  التأمل  عند 
دليل حيتمل قصد دفع الرشوة، خصوصًا مع وقوع املتهم يف خمالفة نظامية، 

قد تدفعه لفعل هذا اليشء، دفعًا للعقوبات النظامية بحقه.

ولكن عند تأمل الدائرة هلذا الدليل وجدت أنه قد تطرق إليه االحتامالت 
املذكورة سابقًا، مما أضعف هذا الدليل.

وهذا  إدانته،  تثبت  حتى  بريء  واملتهم  الذمة،  براءة  األصل  ولكون 
املوجبة  الدليلية  رتبة  من  أسقطه  مما  والشك  االحتامل  إليه  تطرق  الدليل 
إلصدار احلكم القضائي، ولكون الشك يفرس يف صالح املتهم، واستصحابًا 

ألصل الرباءة، حكمت الدائرة برباءة املتهم.

القضائي، ووجوب استصحاهبا  القاعدة يف احلكم  أثر هذه  ُيظِهر  وهذا 
دائاًم يف احلكم القضائي ويف إجراءاته السابقة له.

الثانية: القضية 

أوالً: بيانات القضية:

رقم القضية: )85/)/ق( لعام ))4)هـ.

رقم قضية االستئناف )4)9)/ق( لعام ))4)هـ.

من جمموعة األحكام واملبادئ القضائية الصادرة من ديوان املظامل.



األصل براءة الذمة

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
578

التكييف احلكمي للقضية: ثانيًا: 

مطالبة بإثبات عقد بيع، وسداد مستحقات.

ثالثًا: ملخص وقائع القضية:

بإنشاء  التجارية،  املحدودة، عىل مؤسسة...  للمعدات  ادعت رشكة... 
عن  عبارة  يابانية  معدات  ببيع  املدعية  بموجبها  تقوم  بينهام،  جتارية  عالقة 
مضخات ومولدات وعدد... ، عىل أن تقوم املدعى عليها بسداد القيمة حال 
الديون  بلغت  حتى  بالدفع،  تلتزم  مل  عليها  املدعى  ولكن  البضاعة،  استالم 
التعامل  ياباين، فأوقفت املدعية  مبلغًا قدره مائة وسبعة ومخسون مليون ين 
مع املدعى عليها وطالبتها بالسداد، فطلبت املدعى عليها من املدعية تقسيط 
املبلغ عىل دفعات شهرية من أبريل 006)م، وتنتهي يف أغسطس 0)0)م.

وأنكرت املدعى عليها ما ذكرته املدعية من وجود أي تعاقد بينهام، وأقر 
حينه،  يف  أثامهنا  املدعية  واستالم  التوريد  يف  بينهام  جتارية  تعامالت  بوجود 

بدون توقيع اتفاقيات.

وتم احلكم يف القضية.

رابعًا: إجراءات القضية:

ادعت الرشكة عىل املؤسسة بإنشاء عالقة جتارية بينهام، تقوم بموجبها . )
املدعية ببيع معدات يابانية عبارة عن مضخات ومولدات وعدد... ، عىل أن 

تقوم املدعى عليها بسداد القيمة حال استالم البضاعة.

الديون . ) بلغت  بالدفع، حتى  تلتزم  مل  املدعى عليها  أن  املدعية  ادعت 
التعامل  ياباين، فأوقفت املدعية  مبلغًا قدره مائة وسبعة ومخسون مليون ين 
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مع املدعى عليها وطالبتها بالسداد، فطلبت املدعى عليها من املدعية تقسيط 
املبلغ عىل دفعات شهرية من أبريل 006)م، وتنتهي يف أغسطس 0)0)م، 
وتم إعداد اتفاقية بذلك، وتوقيعها من الطرفني، إال أن املدعى عليها مل تلتزم 

بالسداد.

طالبت املدعية يف دعواها بسداد املبلغ، ومنع صاحب املؤسسة املدعى . )
بأتعاب  عليها  املدعى  وإلزام  القضية،  الفصل يف  يتم  السفر حتى  عليها من 

املحاماة، والتشهري باملؤسسة، وتعويض املدعية عام أصاهبا من رضر.

بينهام، . 4 تعاقد  أي  وجود  من  املدعية  ذكرته  ما  عليها  املدعى  أنكرت 
وأقرت بوجود تعامالت جتارية بينهام يف جمال التوريد، وأن املدعية استلمت 

أثامهنا يف حينه، بدون توقيع اتفاقيات، وقد انتهت كل التعامالت بينهام.

تقدمت املدعية بصورة اتفاقية اجلدولة، ومل تتقدم بأصل االتفاقية.. 5

تتقدم . 6 أن  اتفاقية  وجود  افرتاض  عىل  بأنه  عليه  املدعى  وكيل  طالب 
التي  املستندات  من  غريها  ويف  فيها  الطعن  مع  االتفاقية،  بأصل  املدعية 

تقدمت هبا بأهنا غري موثقة من اجلهات الرسمية.

وسيط . 7 من  الشحنات  استالم  سندات  بأصول  املدعية  وكيل  تقدم 
الشحن، وأجاب عنها وكيل املدعى عليها بأنه ال جديد يف السندات، حيث 

أن التعامل بينهام كان قبل عام )00)م.

رأت الدائرة أن بينة املدعية غري موصلة، فعرضت عليها يمني املدعى . 8
عليها، فرفضت املدعية اليمني.

تم رفع اجللسة بعد ذلك، للمداولة واحلكم.. 9
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خامسًا: احلكم يف القضية وتسبيباته:

مصادقة  ومتت  املدعية،  من  املقدمة  الدعوى  برفض  الدائرة  حكمت 
احلكم من حمكمة االستئناف.

وتم تسبيب احلكم بام ييل:

بأنه ال توجد  الدعوى، وأفاد  املدعى عليها صحة  أنكر وكيل  حيث  أ. 
عقود موقعة بني موكلته واملدعية.

وحيث قدم وكيل املدعية املستندات التي رأى أهنا تؤيد دعواه، وهي  ب. 
عبارة عن صورة جدولة الدين، باإلضافة إىل صور الفواتري.

وحيث إن ما قدمه وكيل املدعية صورة ضوئية، فإنه من حيث الشكل  ج. 
األصل، وذلك إلمكانية صناعة  مع  يطابق  مل  ما  ونظامًا،  مقبول رشعًا  غري 

الصور الضوئية، إال إذا أقر هبا املدعى عليه.

وملا كان الدليل املقبول رشعًا ونظامًا جيب أن يكون عىل سبيل اجلزم  د. 
مل  ما  منه،  صدرت  من  إىل  نسبتها  يمكن  ال  الضوئية  الصورة  فإن  واليقني، 

يقدم أصلها وُيطابق مع الصورة.

وحيث مل يقدم وكيل املدعية ما يثبت استحقاق املدعية ملبلغ املطالبة. هـ. 

ُيعَدل  الذمة من احلقوق وااللتزامات، وال  براءة  أن األصل  وحيث  و. 
عن هذا األصل إال بدليل.

وحيث أن القاعدة الرشعية: أن عبء اإلثبات منوط باملدعي. ز. 

املدعية  وكيل  ورفض  املدعي،  عىل  عليها  املدعى  يمني  عرض  وتم  ح. 
اليمني.
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سادسًا: حتليل القضية وبيان أثر القاعدة يف احلكم القضائي:

اإلثباتات  بعض  ساندها  قد  الدعوى  أن  نجد  القضية،  يف  التأمل  عند 
التي تقدم هبا وكيل املدعية، ولكن عند النظر والتدقيق القضائي فيها، ظهر 
براءة  القايض يف احلكم أصل  بموصلة، واستصحب  ليست  املدعية  بينة  أن 
الذمة من االلتزامات واحلقوق، وعدم العدول عن هذا األصل إال بدليل، 
وال يوجد دليٌل تقدمت به املدعية، يستدعي االنتقال عنه. ، فحكم القايض 
ألصل  ملخالفته  به،  ادعت  ملا  املدعية  استحقاق  وعدم  الدعوى،  برفض 

الرباءة املذكور.

الثالثة: القضية 

أوالً: بيانات القضية:

رقم القضية ))))))45)(، الصادرة من املحكمة اجلزائية باألحساء، 
رقم  بقرار  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكم  من  عليها  املصادقة  ومتت 

))58)))5)(، بتاريخ 8)/5/7)4)هـ.

التكييف اجلرمي للقضية: ثانيًا: 

إفطار يف هنار رمضان بغري عذر، واملجاهرة به.

ثالثًا: ملخص وقائع القضية:

باإلفطار  جياهرون  الرب  داخل  حدث  مع  شخصني  بوجود  بالغ  ورد 
املتهم  أقر  املتهمني،  استجواب  وعند  عليهم،  القبض  وتم  رمضان،  هنار  يف 
املتهم  وأنكر  العطش،  أصابه  لكونه  رمضان،  هنار  يف  بالفطر  بقيامه  األول 
كيس  حيمل  كان  وأنه  رشعي،  عذر  دون  رمضان  بنهار  بالفطر  قيامه  الثاين 
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به ماء من أجل إعطائه احلدث، وبعد استكامل التحقيقات معهام، تم توجيه 
االهتام للمتهم األول والثاين باإلفطار يف هنار رمضان دون عذر رشعي.

وتم رفع القضية للمحكمة اجلزائية باألحساء.

رابعًا: إجراءات القضية:

بالدعوى  باألحساء  اجلزائية  للمحكمة  بدعواه  العام  املدعي  تقدم  أ. 
اجلزائية، بموجب قرار االهتام، والذي فيه بالغ املواطن... والذي ادعى فيه 

أنه شاهد رجلني يقومان باإلفطار يف هنار رمضان مع املجاهرة به.

تقدم االدعاء بأدلة االهتام، وهي: ما جاء يف إقرار املتهم األول بالفطر  ب. 
املاء يف كيس، حمرض  الثاين بحمله  املتهم  إقرار  يف هنار رمضان، وما جاء يف 

القبض.

املدعى عليه األول  الثاين، لكون  املدعى عليه  التهمة عىل  تم عرض  ج. 
خارج اململكة، وأجاب بأن ما ذكره املدعي غري صحيح، فلم أفطر يف هنار 

رمضان.

تم توجيه السؤال للمدعي العام عن بينته، فأجاب بأن بينته ما ذكره  د. 
أعاله يف الئحة الدعوى.

تم عرض إقرار املدعى عليه الثاين وحمرض الضبط عىل نفس املدعى  هـ. 
أمحل  وكنت  الصوم،  يستطيع  ال  ر  ُسكَّ مريض  معهم  كان  بأنه  فدفع  عليه، 

الكيس ألجله، وما ورد يف حمرض القبض غري صحيح.

تم إقفال باب املرافعة، وإصدار احلكم يف القضية. و. 
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خامسًا: احلكم يف القضية وتسبيباته:

وإخالء  وبراءته،  الثاين  عليه  املدعى  إفطار  ثبوت  بعدم  القايض  حكم 
سبيله، وتأخري حماكمة املدعى عليه األول حلني حضوره.

وتم تسبيب احلكم بام ييل:

عدم تقديم املدعي العام ما يثبت التهمة.. )

إنكار املدعى عليه الثاين للدعوى.. )

األصل براءة الذمة.. )

سادسًا: حتليل القضية وبيان أثر القاعدة يف احلكم القضائي:

بدراسة القضية نجد أن االهتام خال من الشهود، واقترص املدعي العام 
يف دعواه عىل إقرار املتهم األول، وإقرار املتهم الثاين بحمله للامء يف كيس، 
ولكون املتهم األول غري موجود أثناء الرتافع يف القضية، فلم يبق إال اإلقرار 

بوجود كيس فيه ماء فقط.

عن  الناقل  الدليل  ملرتبة  تقوى  وال  ضعيفة،  القرينة  هذه  أن  شك  وال 
أصل الرباءة، والذي ال بد من وجوده عند إصدار احلكم القضائي.

وانضم لضعف القرينة إنكار املتهم الثاين ما ادعى به املدعي العام.

املتهم  برباءة  القايض  حكم  الرباءة  ألصل  واستصحابًا  ذلك،  وألجل 
الثاين، ومتت املصادقة عىل احلكم من حمكمة االستئناف.
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الرابعة: القضية 

أوالً: بيانات القضية:

رقم الصك )4)40589(، الصادر من املحكمة اجلزائية بمكة املكرمة 
بتاريخ 0)/)/440)هـ،

التكييف اجلرمي للقضية: ثانيًا: 

هتريب جوال ورشحية اتصال أثناء الزيارة ألحد السجون.

ثالثًا: ملخص وقائع القضية:

أثناء الزيارة العامة لسجن النساء يف أحد السجون، دخلت املدعى عليها 
لزيارهتا ألختها، وتم تفتيشها عند الدخول، وُعثِر بحوزهتا عىل جهاز جوال 
من نوع سامسونج، وبداخله رشحية كانت ختفيها يف حذائها األيرس، وكان 
خمفيًا بطريقة غري واضحة، وتم ضبطها وكتابة حمرض الضبط والتفتيش، وتم 
اإلفراج عنها بكفالة حضورية، ورفع القضية للمحكمة اجلزائية عن طريق 

العامة. النيابة 

رابعًا: إجراءات القضية:

تقدم املدعي العام بدعواه للمحكمة اجلزائية بمكة املكرمة بالدعوى  أ. 
بخطاب  القضية  أوراق  ورود  فيه  والذي  االهتام،  قرار  بموجب  اجلزائية، 
مدير  بخطاب  هلم  الوارد  وتاريخ...  رقم...  السالمة  رشطة  مركز  مدير 
الضبط  حمرض  عىل  املشتملة  تاريخ...،  رقم...  الطائف  حمافظة  سجون 

والتفتيش املؤرخ يف... .
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تضمن ملف القضية وقائع القضية وما تم ضبطه مع املدعى عليها،  ب. 
واحلجز عليه.

اجلوال  إدخال  بمحاولة  بقيامها  النيابة  عند  عليها  املدعى  أقرت  ج. 
اجلوال وقت  ادخال  منها  امرأة طلبت  هناك  أن  بسبب  الرشحية، وذلك  مع 

الزيارة، وكانت تريد مساعدهتا بعد مشاهدهتا وهي تبكي يف فناء السجن.

تقدم املدعي العام بأدلة االهتام: ما جاء يف حمرض التفتيش املنوه عنه  د. 
سابقًا، ما جاء يف إقرارها املرفق مع أوراق القضية.

طالب املدعي العام بإيقاع العقوبة عليها لكون فعلها جمرم ومعاقب  هـ. 
عليه رشعًا ونظامًا بموجب املادة التاسعة والعرشين الفقرة الثانية من نظام 

السجن والتوقيف، ومصادرة أجهزة اجلوال مع الرشحية.

تم إقفال باب املرافعة، وإصدار احلكم يف القضية. و. 

خامسًا: احلكم يف القضية وتسبيباته:

حكمت الدائرة بعدم اإلدانة للمتهمة بام ُنسب إليها، لعدم كفاية األدلة، 
ومتت مصادقة احلكم من حمكمة االستئناف.

وتم تسبيب احلكم بام ييل:

أن: . ) عىل  للحكم  األسايس  النظام  من  والثالثون  الثامنة  املادة  نصت 
بناًء عىل نص رشعي، أو نص  العقوبة شخصية، وال جريمة وال عقوبة إال 

نظامي.



األصل براءة الذمة

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
586

التاسعة . ) املادة  العام يف طلبه وهي  املدعي  استند عليها  التي  املادة  أن 
والعرشون من نظام السجن والتوقيف، مل تنص رصاحة عىل أن اجلوال من 

املواد املحظورة واملمنوعة، ومل يقدم املدعي العام بينته عىل ذلك))).

قد . ) املذكورة  املادة  من  األوىل  الفقرة  يف  العام  املدعي  إليه  استند  ما 
إىل  باألمن، وهو نص حيتاج  فيام خيل  يستعمل  أن  يمكن  بام  التجريم  قيدت 

تفسري ممن وكل إليه أمر التفسري.

إال . 4 للمتهم  التهمة  إلصاق  النص  وعدم  التفسري،  عدم  مع  جيوز  ال 
بيقني ال يقبل الشك، إذ األصل براءة الذمة.

سادسًا: حتليل القضية وبيان أثر القاعدة يف احلكم القضائي:

عند التأمل يف القضية وحيثياهتا، نجد أن بناء التهمة عىل وجود التجريم 
للفعل، وهو هتريب اجلوال للسجن، وعند رجوع القايض إىل النظام مل جيد 
عامًا  نصًا  وجد  وإنام  املتهمة،  به  قامت  الذي  الفعل  جتريم  عىل  رصحيا  نصًا 
الالئحة  وضع  له  ُأوِكل  من  أو  النظام  ُمصدر  ِقبل  من  إال  تفسريه  يمكن  ال 

للنظام. التنفيذية 

آخر،  نظام  عليها  ينص  أشد  بأي عقوبة  »مع عدم اإلخالل  والثالثون:  التاسعة  املادة   (((
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل مخس سنوات كل من:

). من أدخل أو حاول أن يدخل إىل السجن أو دور التوقيف أسلحة أو آالت يمكن 
أن تستعمل يف اإلخالل باألمن.

ممنوعة  مواد  أو  التوقيف خمدرات  دور  أو  السجون  إىل  يدخل  أن  أو حاول  أدخل   .(
بمقتىض النظام أو اللوائح.

). هّرب مسجونًا أو موقوفًا أو حاول أن هيربه، وإذا كان اجلاين ممن يعملون يف السجن 
بالسجن مدة ال  فيها عوقب  املكلفني بحراستها وحفظ األمن  أو من  التوقيف  دار  أو 

تزيد عىل عرش سنوات«.
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مما يدل عىل خلو الفعل من التجريم النظامي.

اجلريمة،  فعل  من  املتهمة  ذمة  براءة  وهو  األصل  إىل  القايض  فرجع 
وحكم برباءهتا.

وهذا هو الذي سبق أن أرشت له يف بداية الكالم عىل األنظمة وعالقتها 
بالقاعدة، أن قاعدة األصل براءة الذمة وارتباطها باملتهم له جانبان:

م فعله. األول: األصل براءته من ارتكاب الفعل امُلجرَّ

الثاين: األصل براءته من كون فعله جريمة.
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اخلامتة
كام  فيه،  مباركًا  كثريًا  طيبًا  محدًا  سبحانه  اهلل  أمحد  البحث  هذا  ختام  يف 
الكريم، وأن   أن جيعله خالصًا لوجهه  اهلل  حيب ربنا ويرىض، وأسأل 
يتقبله، وأن ينفع به، وقد توصلت خالل بحثي هذا لعدة نتائج وتوصيات، 

ُأمجلها فيام ييل:

النتائج:

قاعدة األصل براءة الذمة، من القواعد املالزمة للشخص منذ والدته . )
حتى وفاته، تسري معه يف مجيع شؤون حياته، وتعامالته، وحتفظ له حقوقه.

القاعدة شقان، األول: كوهنا دليٌل حُيَتج به يف تقرير األحكام الرشعية، . )
وكونه دلياًل يف تقرير األصول، وُيستصحب يف تقرير ذلك: النظر يف أمرين: 
به،  االستدالل  عند  الدليل  ورتبة  حجة،  االستصحاب  كون  يف  اخلالف 
وكون رتبته متأخرة عند النظر االجتهادي. الثاين: كوهنا قاعدًة فقهية، وهي 

حمل النظر يف هذا البحث.

القاعدة هلا استخدام عند القانونيني، وإن اختلف العبارات، وينبثق . )
لصالح  ُيفرس  الشك  الرباءة،  املتهم  يف  األصل  مثل:  القواعد،  بعض  عنها 
املتهم، وغريها، وإن كان إعامل الفقه للقاعدة، أوسع من إعامل القانون هلا.

هذه القاعدة هلا ارتباط باملتهم من جانبني: األول: األصل براءته من . 4
فعله جريمة،  براءته من كون  والثاين: األصل  فعله،  م  امُلجرَّ الفعل  ارتكاب 
بخالف ارتباطه يف اجلانب املدين، فهي من جانب واحد، وهو: شغل ذمته 

باحلقوق من عدمها.
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هذه القاعدة هلا ارتباط بكثري من األنظمة باململكة العربية السعودية، . 5
يف  عليها  ُينصَّ  مل  وإن  األنظمة،  يف  املواد  من  كثري  يف  البارزة  السمة  وهلا 

األنظمة، ولكن أثرها يف صياغة املواد واضٌح وجيل.

احلكم . 6 قبل  ما  مرحلتيه:  يف  مهم  القضائي  باجلانب  ارتباط  للقاعدة 
األحكام،  تقرير  يف  كبري  أثٌر  وهلا  القضائي،  احلكم  ومرحلة  القضائي، 
والتفتيش،  والتحقيق  االستدالل  مراحل  من  ذلك  يسبق  وما  وصياغتها، 

وغريها.

قاعدة األصل براءة الذمة هلا أثٌر كبري يف ضامنات املحاكمة العادلة يف . 7
مجيع إجراءاهتا.

التوصيات:

إعادة بحث القواعد الفقهية وربطها باألنظمة املعمول هبا يف اململكة . )
السعودية. العربية 

ُيثري . ) مما  القضائية،  باألحكام  وربطها  الفقهية  القواعد  دراسة  إعادة 
الباحث، وُيكسبه مهارة التأصيل والتقعيد ألحكام القضائية.

التوسع يف املجال البحثي لدراسة أثر القواعد الفقهية واألصولية يف . )
األنظمة واألحكام القضائية.
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قائمة املصادر املراجع
الدين عيل بن أيب عيل بن حممد . ) أبو احلسن سيد  اإلحكام يف أصول األحكام، 

املكتب  عفيفي،  الرزاق  عبد  حتقيق:  ))6هـ،  ت:  اآلمدي،  الثعلبي  سامل  بن 
اإلسالمي، بريوت- دمشق- لبنان.

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من . )
معاين الرأي واآلثار، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطبي 
الطبعة األوىل  قتيبة - دمشق،  دار  املعطي أمني قلعجي،  )46هـ، حتقيق: عبد 

4)4)هـ.
بن . ) أيوب  بن  بن سعد  بن خلف  الوليد سليامن  أبو  الفقه،  اإلشارة يف أصول   

حسن  حممد  حتقيق:  474هـ،  ت:  األندليس  الباجي  القرطبي  التجيبي  وارث 
األوىل،  الطبعة  لبنان   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  إسامعيل،  حسن  حممد 

4)4)هـ.
بن . 4 إبراهيم  بن  الدين  زين  النعامن،  حنيفة  أيب  مذهب  عىل  والنظائر  األشباه   

وخرج  حواشيه  وضع  970هـ،  ت:  املرصي  نجيم  بابن  املعروف  حممد، 
أحاديثه: الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان الطبعة: 

األوىل، 9)4)هـ.
بن . 5 إبراهيم  بن   الدين  زين  النعامن،  حنيفة  أيب  مذهب  عىل  والنظائر  األشباه 

وخرج  حواشيه  وضع  970هـ،  ت:  املرصي،  نجيم  بابن  املعروف  حممد، 
أحاديثه: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل، 

9)4)هـ.
الرمحن بن . 6 الدين عبد  الشافعية، جالل  األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه 

السناري، وسيد  بن حممد  عليه: سعيد  ))9هـ، علق  السيوطي، ت:  بكر  أيب 
بن حممد السناري، دار احلديث، بدون طبعة، 4)4)هـ. 

مكي . 7 بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الشافعية،  فقه  يف  الوكيل  البن  والنظائر  األشباه 
766هـ،  ت:  الوكيل،  ابن  الدين  بصدر  املعروف  املرحل،  بن  عبدالصمد  بن 
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الطبعة  لبنان،  ت  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  إسامعيل،  حسن  حممد  حتقيق: 
األوىل، ))4)هـ.

األشباه والنظائر: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، ت: ))9هـ، . 8
دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ))4)هـ.

بن حممد . 9 مفلح  بن  الدين حممد  اهلل، شمس  أبو عبد  الفقه البن مفلح،  أصول 
بن مفرج، املقديس الصاحلي احلنبيل، ت: )76هـ، حققه وعلق عليه: الدكتور 

دَحان، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، 0)4)هـ. فهد بن حممد السَّ
بن سعد شمس . 0) أيوب  بن  بكر  أيب  بن  العاملني، حممد  املوقعني عن رب  إعالم 

دار  إبراهيم،  السالم  عبد  حممد  حتقيق:  )75هـ،  ت:  اجلوزية،  قيم  ابن  الدين 
الكتب العلمية - بريوت، الطبعة األوىل، ))4)هـ

األموال، أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي، ت:4))هـ، . ))
حتقيق: خليل حممد هراس، دار الفكر، بريوت - لبنان.

البحر املحيط يف أصول الفقه، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر . ))
الزركيش، ت: 794هـ، دار الكتبي، الطبعة األوىل، 4)4)هـ.

بن . )) عيل  بن  يوسف  بن  حممد  حيان  أبو  الدين  أثري  للزركيش:  املحيط  البحر 
دار  مجيل،  حممد  صدقي  حتقيق:  745هـ،  ت:  األندليس،  حيان  بن  يوسف 

الفكر، بريوت - لبنان، الطبعة: 0)4)هـ.
ثم . 4) البرصي  القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  والنهاية:  البداية 

الدمشقي، ت: 774هـ، دار الفكر، 407)هـ.
الدين . 5) الرمحن بن أيب بكر، جالل  اللغويني والنحاة: بد  الوعاة يف طبقات  بغية 

إبراهيم، املكتبة العرصية -  أبو الفضل  السيوطي، ت: ))9هـ، حتقيق: حممد 
لبنان.

السودوين . 6) ُقطُلوبغا  بن  قاسم  العدل  أبو  الدين  زين  الفداء  أبو  الرتاجم،  تاج 
القلم،  دار  يوسف،  رمضان  خري  حممد  حتقيق:  879هـ،  ت:  احلنفي،  اجلاميل 

دمشق - سوريا، الطبعة األوىل ))4)هـ.
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محاد . 7) بن  إسامعيل  نرص  أليب  الصحاح:  املسمى:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج 
الرتاث  إحياء  بدار  التحقيق  مكتب  حتقيق  98)هـ،  ت:  الفارايب،  اجلوهري 

العريب، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل 9)4)هـ. 
اخلطيب . 8) مهدي  بن  أمحد  بن  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو  بغداد،  تاريخ 

الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  الدكتور  حتقيق:  ت:)46هـ،  البغدادي، 
اإلسالمي - بريوت الطبعة: األوىل، ))4)هـ

الشريازي، . 9) يوسف  بن  عيل  بن  إبراهيم  اسحاق  أبو  الفقه،  أصول  يف  التبرصة 
ت: 476هـ، حتقيق: د. حممد حسن هيتو، دار الفكر - دمشق الطبعة األوىل، 

)40)هـ.
التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن . 0)

الرمحن  عبد  د.  حتقيق:  885هـ،  ت:  احلنبيل،  الصاحلي  الدمشقي  املرداوي 
السعودية،   - الرشد  مكتبة  الرساح،  أمحد  د.  القرين،  عوض  د.  اجلربين،  

الرياض الطبعة: األوىل، ))4)هـ.
َقاْيامز . )) بن  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  احلفاظ:  تذكرة 

األوىل،  الطبعة،  -لبنان  بريوت  العلمية  الكتب  دار  748هـ،  ت:  الذهبي 
9)4)هـ.

بناظر زاده، كان حيًا . )) ترتيب الآليل يف سلك األمايل: حممد بن سليامن، الشهري 
الطبعة  الرشد،  مكتبة  السليامن،  العزيز  عبد  بن  خالد  حتقيق:  )06)هـ،  عام 

األوىل 5)4)هـ.
موسى . )) بن  عياض  القايض  الفضل  أبو  املسالك،  وتقريب  املدارك  ترتيب 

املغرب،  فضالة،  مطبعة  الطنجي،  تاويت  ابن  حتقيق:  544هـ،  ت:  اليحصبي 
الطبعة األوىل، )98)هـ.

6)8هـ، . 4) ت:  اجلرجاين،  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  عيل  التعريفات، 
حتقيق: ضبطه وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، دار الكتب العلمية 

بريوت - لبنان الطبعة: األوىل )40)هـ.
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عبد . 5) الدين  زين  رجب،  ابن  قواعد  بـ  املشهور  الفوائد:  وحترير  القواعد  تقرير 
مشهور  عبيدة  أبو  حتقيق:  795هـ،   ت:  احلنبيل،  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن 
بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان للنرش والتوزيع، اململكة العربية السعودية 

الطبعة األوىل، 9)4)هـ.
بن . 6) اهلل  عبد  بن  امللك  عبد  املعايل  أبو  الدين  ركن  الفقه،  أصول  يف  التلخيص 

: عبد  بإمام احلرمني، ت: 478هـ، حتقيق  املشهور  يوسف بن حممد اجلويني، 
اهلل جومل النبايل وبشري أمحد العمري، دار البشائر اإلسالمية - بريوت.

الَكْلَوَذاين . 7) احلسن  بن  أمحد  بن  حمفوظ  اخلطاب  َأُبو  الفقه،  أصول  يف  التمهيد 
احلنبيل، ت:0)5هـ، حتقيق: مفيد حممد أبو عمشة، وحممد بن عيل بن إبراهيم، 
دار مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، الطبعة األوىل، 406)هـ.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد . 8)
بن  مصطفى  حتقيق:  )46هـ،  ت:  القرطبي،  النمري  عاصم  بن  الرب  عبد  بن 
والشؤون  األوقاف  عموم  وزارة  البكري،  الكبري  عبد  حممد  العلوي،  أمحد 

اإلسالمية - املغرب عام النرش: 87))هـ.
الدين . 9) زين  الكلم،  جوامع  من  حديثًا  مخسني  رشح  يف  واحلكم  العلوم  جامع 

احلنبيل،  الدمشقي،  ثم  البغدادي،  احلسن،  بن  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد 
ت: 795هـ، حتقيق: شعيب األرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - 

بريوت الطبعة السابعة، ))4)هـ.
درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، ت: )5))هـ، . 0)

حتقيق: فهمي احلسيني النارش: دار اجليل الطبعة: األوىل، ))4)هـ.
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد . ))

بن حجر العسقالين، ت: )85هـ، حتقيق: حممد عبد املعيد ضان، جملس دائرة 
املعارف العثامنية - حيدر أباد، اهلند الطبعة الثانية، )9))هـ.
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بن . )) عيل  بن  إبراهيم  الدين  برهان  املذهب،  أعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج 
حممد، ابن فرحون، اليعمري، ت: 799هـ، حتقيق: الدكتور حممد األمحدي أبو 

النور، دار الرتاث للطبع والنرش، القاهرة.
بن . )) حممد  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  نجم  األصول،  يف  الكرخي  اإلمام  رسالة 

الدمشقي،  القباين  مصطفى  حتقيق:  ت:7)5هـ،  النسفي،  إسامعيل  بن  أمحد 
املكتبة األزهرية للرتاث، بدون طبعة وبدون تاريخ.

رسالة يف أصول الفقه، أبو عيل احلسن بن شهاب بن احلسن بن عيل بن شهاب . 4)
العكربّي احلنبيل، ت: 8)4هـ، حتقيق: د. موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، دار 

املكتبة املكية - مكة املكرمة، الطبعة: األوىل، ))4)هـ. 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، أبو عبد اهلل احلسني بن عيل بن طلحة الرجراجي . 5)

الرمحن بن  د الرساح، د. عبد  َأمْحَد بن حممَّ ْماليل، ت: 899هـ، حتقيق: د.  السِّ
الطبعة  الرياض،  السعودية -  العربية  اململكة  الرشد،  عبد اهلل اجلربين، مكتبة 

األوىل 5)4)هـ.
الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشافعي، أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري . 6)

اهلروي، )ت: 70)هـ( املحقق: مسعد عبد احلميد السعدين، دار الطالئع.
شداد . 7) بن  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  داود،  أيب  سنن 

عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  75)هـ،  ت:  السجستاين،  األزدي  عمرو  بن 
احلميد، املكتبة العرصية، صيدا - بريوت، الطبعة األوىل.

سري أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز . 8)
الذهبي، ت: 748هـ، النارش: دار احلديث - القاهرة، الطبعة: 7)4)هـ.

الشبهات وأثرها يف العقوبة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي مقارنًا بالقانون، منصور . 9)
حممد احلفناوي، مطبعة األمانة، 406)هـ.

شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد بن عمر بن عيل ابن سامل . 40
العلمية،  الكتب  دار  خيايل،  املجيد  عبد  عليه:  علق  60))هـ،  ت:  خملوف، 

لبنان الطبعة: األوىل، 4)4)هـ.

https://al-maktaba.org/author/1994
https://al-maktaba.org/book/9979
https://al-maktaba.org/author/1994
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رشح التلويح عىل التوضيح للتفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، . )4
ت: )79هـ، مكتبة صبيح بمرص الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

صححه . )4 57))هـ،  ت:  الزرقا،  حممد  الشيخ  بن  أمحد  الفقهية،  القواعد  رشح 
وعلق عليه: مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم - دمشق - سوريا الطبعة الثانية، 

409)هـ.
رشح الكوكب املنري، أبو البقاء تقي الدين حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل . )4

الزحييل،  )97هـ، حتقيق: حممد  احلنبيل، ت:  النجار  بابن  املعروف  الفتوحي، 
ونزيه محاد، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية 8)4)هـ.

رشح تنقيح الفصول، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن . 44
رشكة  سعد،  الرؤوف  عبد  طه  حتقيق:  684هـ،  ت:  بالقرايف،  الشهري  املالكي 

الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة األوىل، )9))هـ.
 رشح حدود ابن عرفة، أبو عبد اهلل حممد بن قاسم األنصاري الرصاع التونيس . 45

األوىل،  الطبعة:  العلمية  املكتبة  894هـ،  ت:  عرفة،  بابن  املشهور  املالكي 
50))هـ.

بن . 46 امللك  عبد  بن  سالمة  بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  أبو  اآلثار،  مشكل  رشح 
سلمة األزدي، املعروف بالطحاوي، ت: )))هـ، حتقيق: شعيب األرنؤوط، 

مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 5)4)هـ.
صحيح مسلم، املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل . 47

صىل اهلل عليه وسلم، أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، ت: 
)6)هـ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

طبقات الشافعية، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، ت: )77هـ، . 48
حتقيق: د. حممود حممد الطناحي، د. عبد الفتاح حممد احللو، دار هجر للطباعة 

والنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، ))4)هـ.
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األسدي . 49 عمر  بن  حممد  بن  أمحد  بن  بكر  أبو  الدين  تقي  الشافعية،  طبقات 
الشهبي الدمشقي، املعروف بابن قايض شهبة، ت: )85هـ، حتقيق: د. احلافظ 

عبد العليم خان، دار عامل الكتب - بريوت الطبعة ألوىل، 407)هـ.
ثم . 50 البرصي  القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  الشافعيني،  طبقات 

الدمشقي ت: 774هـ، حتقيق: د. أمحد عمر هاشم، د حممد زينهم حممد عزب، 
مكتبة الثقافة الدينية، ))4)هـ.

حممد . )5 بن  عمر  حفص  أيب  الدين  نجم  الفقهية،  االصطالحات  يف  الطلبة  طلبة 
النفائس، بريوت  الرمحن العك، دار  النسفي، ت: 7)5هـ، حتقيق: خالد عبد 

- لبنان، الطبعة األوىل 0)4)هـ.
أبو يعىل، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف . )5 القايض  الفقه:  العدة يف أصول 

املباركي،  بن سري  بن عيل  أمحد  د  عليه:  الفراء، ت:458هـ، حققه وعلق  ابن 
بدون نارش، الطبعة الثانية، 0)4)هـ.

 العقود الدرية يف مناقب ابن تيمية، شمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي . )5
دار  الفقي،  حامد  حممد  حتقيق:  ت:744هـ،  احلنبيل،  الدمشقي  يوسف  بن 

الكاتب العريب - بريوت.
عمدة ذوي البصائر حلل مهامت األشباه والنظائر، إبراهيم بن حسني بن أمحد . 54

كوسا،  صفوت  حتقيق:  099)هـ،  ت:  زاده،  ببريي  املشهور  املكي،  احلنفي 
وإلياس قبالن، مكتبة اإلرشاد، الطبعة األوىل، 7)4)هـ.

املالكي، . 55 املرصي  إدريس  بن  أمحد  العباس  أيب  الدين  شهاب  الفروق، 
لبنان   - بريوت  الرسالة،  مؤسسة  القيام،  حسن  بن  عمر  حتقيق:  ت:684هـ، 

الطبعة األوىل، 4)4)هـ.
اخلطيب . 56 مهدي  بن  أمحد  بن  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو  واملتفقه،  الفقيه 

الغرازي،  يوسف  بن  عادل  الرمحن  عبد  أبو  حتقيق:  )46هـ،  ت:  البغدادي، 
دار ابن اجلوزي - السعودية، الطبعة الثانية، ))4)هـ.
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ابن . 57 اجلبار  عبد  بن  حممد  بن  منصور  املظفر،  أبو  األصول،  يف  األدلة  قواطع 
أمحد املروزى السمعاين احلنفي ثم الشافعي، ت:489هـ، حتقيق: حممد حسن 
الطبعة  لبنان  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  اسامعيل  حسن  حممد 

األوىل،8)4)هـ.
قواعد األحكام يف مصالح األنام، عز الدين أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم . 58

ت:660هـ،  العلامء،  بسلطان  املشهور  الدمشقي،  احلسن  بن  القاسم  أيب  بن 
راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية - القاهرة 

4)4)هـ.
سنة . 59 الرتمذي،  دار  الدعاس،  عبيد  عزت  املوجز،  الرشح  مع  الفقهية  القواعد 

النرش: 409).
حممد . 60 بن  حممد  الكرم  أيب  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  عز  التاريخ،  يف  الكامل 

ت:  األثري،  بابن  املعروف  اجلزري،  الشيباين  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن 
0)6هـ، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت - لبنان 

الطبعة األوىل، 7)4)هـ. 
بن . )6 أمحد  بن  العزيز  عبد  الدين  عالء  البزدوي،  أصول  رشح  األرسار  كشف 

طبعة  بدون  اإلسالمي،  الكتاب  دار  0)7هـ،  ت:  احلنفي،  البخاري  حممد 
وبدون تاريخ.

بابن منظور، . )6 لسان العرب، أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، املشهور 
ت: 0)6هـ، دار صادر، الطبعة األوىل 000)م.

والعامة . )6 الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  من  الصادة  والقرارات  املبادئ 
العليا من عام 1391هـ إىل عام 1437هـ،  بمجلس القضاء األعىل واملحكمة 
الطبعة  السعودية،  العربية  اململكة  العدل،  بوزارة  البحوث  مركز  إصدار 

األوىل، 8)4)هـ.
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جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، . 64
ت: 8)7هـ، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة 

املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 6)4)هـ.
املحصول يف أصول الفقه، القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري . 65

االشبييل املالكي، ت: )54هـ، حتقيق: حسني عيل البدري - سعيد فودة، دار 
البيارق - عامن الطبعة: األوىل، 0)4)هـ 

مسند اإلمام أمحد، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين . 66
ت: )4)هـ، حتقيق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إرشاف: د. 

عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل، ))4)هـ.
عيل . 67 بن  حممد  بن  أمحد  العباس  أليب  الكبري،  الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح 

الفيومي ثم احلموي، ت:770هـ، املكتبة العلمية - بريوت - لبنان.
ت: . 68 الرازي،  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  أيب  اللغة،  مقاييس  معجم 

لبنان،  العلمية، بريوت -  الكتب  دار  الدين،  إبراهيم شمس  95)هـ، حتقيق: 
الطبعة األوىل 0)4)هـ.

ت: . 69 الشريازي،  يوسف  بن  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  للجدل،  املعونة 
476هـ، حتقيق: د. عيل عبد العزيز العمرييني، مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي 

- الكويت، الطبعة األوىل، 407)هـ.
أبى . 70 السيد  عبد  بن  نارص  الدين  برهان  الفتح  أبو  املعرب،  ترتيب  يف  املغرب 

ِزّى، ت: 0)6هـ، دار الكتاب العريب، بدون  املكارم ابن عىل، اخلوارزمي امُلَطرِّ
طبعة وبدون تاريخ.

موسوعة القواعد الفقهية، أبو احلارث حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو . )7
الغزي، مؤسسة الرسالة، بريوت - لبنان الطبعة: األوىل، 4)4)هـ

القرايف، . )7 إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  املحصول،  رشح  يف  األصول  نفائس 
ت: 684هـ، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، عيل حممد معوض، مكتبة نزار 

مصطفى الباز، الطبعة األوىل، 6)4)هـ.
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القرايف، . )7 إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  املحصول،  رشح  يف  األصول  نفائس 
ت: 684هـ، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، عيل حممد معوض، مكتبة نزار 

مصطفى الباز، الطبعة األوىل 6)4)هـ.
هناية الوصول يف دراية األصول، صفي الدين حممد بن عبد الرحيم األرموي . 74

اهلندي، ت: 5)7هـ، حتقيق:  د. صالح بن سليامن اليوسف - د. سعد بن سامل 
السويح، املكتبة التجارية بمكة املكرمة، الطبعة: األوىل، 6)4)هـ.

الواضح يف أصول الفقه، أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي . 75
مؤسسة  الرتكي،  امُلحسن  َعبد  بن  اهلل  َعبد  د.  حتقيق:  ))5هـ،  ت:  الظفري، 
الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت - لبنان الطبعة: األوىل، 0)4)هـ.

وفيـــات األعيان وأنبـــاء أبناء الزمـــان، أبو العباس شـــمس الديـــن أمحد بن . 76
حممـــد بن إبراهيم بـــن أيب بكر ابن خلـــكان الربمكي اإلربـــيل، ت: )68هـ، 

حتقيق: حســـان عباس، دار صـــادر - بريوت، الطبعـــة األوىل، 990)م.

األنظمة:
نظام اإلجراءات اجلزائية، صادر باملرسوم امللكي م/) وتاريخ ))/)/5)4)هـ، . )

ونرش بتاريخ ))/)/5)4)هـ.
وتاريخ . ) أ/90،  رقم  امللكي  باألمر  صدر  للحكم،  األسايس  النظام   

7)/8/))4)هـ، ونرش بتاريخ )/9/))4)هـ.
نظام السجن والتوقيف، صدر باملرسوم امللكي م/))، تاريخ ))/98/6))هـ.. )
تاريخ . 4  ،5(( رقم  الوزراء  جملس  بقرار  صادر  التجارية،  املحكمة  نظام 

4)/8/)44)هـ، وتم نرشه بتاريخ 4)/8/)44)هـ.
وتاريخ . 5  ( م/  رقم  امللكي  باملرسوم  صدر  الرشعية،  املرافعات  نظام 

))/)/5)4)هـ، وتم نرشه بتاريخ )/)/5)4)هـ.
تاريخ . 6 م/96،  رقم  امللكي  باملرسوم  صادر  التحرش،  مكافحة  نظام 

6)/9/9)4)هـ.
نظام وثائق السفر، صدر باملرسوم امللكي م/4)، تاريخ 8)/5/))4).. 7
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التحكيم كوسيلة لفض
منازعات االستثمار األجنبي

)دراسة تطبيقية في اتفاقية واشنطن 1965م(

د. فارس بن محمد القرني
أستاذ القانون التجاري المساعد

الجامعة السعودية اإللكترونية

د. علي بن سليمان الطماوي
دكتوراه القانون العام 

كلية الحقوق - جامعة القاهرة

أستاذ القانون العام المساعد

الجامعة السعودية اإللكترونية



التحكيم كوسيلة لفض منازعات االستثمار األجنبي

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
602

مقدمة
ُتعّد االستثامرات األجنبية من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدول يف 
الوقت الراهن، لتحقيق التنمية االقتصادية والواقع االقتصادي الدويل خري 
شاهد عىل ذلك، حيث تسعى دول العامل إىل جذب أكرب كمٍّ من االستثامرات، 
الوطني  االدخار  معدالت  انخفاض  من  تعاين  التي  النامية  الدول  سيام  ال 

الوطني. واالستثامر 
ومن هنا ثارت مشكلة محاية االستثامر اخلاص عىل املستوى الدويل، وقد 
حظيت باهتامم بالغ من رجال االقتصاد ورجال القانون - عىل حد سواء- 
اتفاقيات  معظم  فإن  ولذلك  العرشين)))،  القرن  من  الثاين  النصف  منذ 
املستثمر  بني  املنازعات  تسوية  بشأن  أحكاًما  تتضمن  الدولية  االستثامر 
نمو  بني  املسبوق  وغري  الوثيق  االرتباط  مدى  واضًحا  وبدا  والدولة)))، 
وتطور االستثامرات األجنبية وبني انتشار ثقافة التحكيم كظاهرة موازية. إذ 
يعد التحكيم ضامنة إجرائية مهمة لتشجيع االستثامر، ويرجع ذلك إىل عدة 
أسباب لعل أمهها خوف املستثمر األجنبي من مساس الدولة بحياد قضائها 

أو متسك الدولة باحلصانة القضائية))).
العزيز  الشأن: مهندس استشاري حممد ماجد خلويص، ود. عذاب  يراجع حول هذا   (((
التحكيم اإلمارايت مقارنة  الغاز والبرتول يف ضوء قانون  التحكيم يف عقود  اهلاشمي: 
ص  بمرص،  للجامعات  النرش  دار  0)0)م،  األوىل  الطبعة  املرصي،  التحكيم  بقانون 

.((7
التنمية،  ألغراض  الدولية  االستثامر  سياسات  بشأن  األونكتاد  سلسلة  يراجع:   (((
املتحدة  الناشئة عن معاهدات االستثامر، مؤمتر األمم  املستثمر والدولة  املنازعات بني 

للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 005)م، ص ).
يراجع حول هذا الشأن بالتفصيل عن كل من:  (((

العالقات  يف  التحكيم  العال:  عبد  حممد  عكاشة  د.  وأ.  اجلامل،  حممد  مصطفى  د.  أ. 
اخلاصة الدولية والداخلية، اجلزء األول، الطبعة األوىل، الفتح للطباعة والنرش بمرص، 
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ويف ظل تنامي حجم االستثامرات الدولية والتبادل التجاري بني الدول 
أخذ  املنازعات،  لفض  ة  يَّ ُودِّ كوسيلة  التحكيم  عىل  أمجع  العامل  وانفتاح 
البنك الدويل لإلنشاء والتعمري عىل عاتقه مهمة إعداد اتفاقية دولية لتسوية 
وتم  األخرى  الدول  ورعايا  الدول  بني  االستثامر  عن  الناشئة  املنازعات 
إبرامها يف مدينة واشنطن بتاريخ 8 مارس 965)م، وقد دخلت حيز النفاذ 
الدويل  املركز  إنشاء  تم  االتفاقية  هذه  وبموجب  966)م،  أكتوبر   (4 يف 

لتسوية منازعات االستثامر )اإلكسيد(.
The International Center for Settlement of Investment Disputes 
(ICSID)(1)

بـ: ى بالفرنسية  وُيسمَّ
Le Centre International de réglement des Différends relatifs aux 
Investissements (CIRDI)(2) 

للتحكيم:  اليونسرتال  قواعد  العينني:  أبو  حممد  الدكتور/  املستشار  ص4؛  998)م، 
بمركز  منازعات االستثامر األجنبي؟ ورقة عمل قدمت  املالئم حلسم  البديل  هل هي 
الطاموي:  الدويل، مايو 007)م؛ د. عيل سليامن  التجاري  للتحكيم  القاهرة اإلقليمي 
دار  الثانية،  الطبعة  مقارنة،  دراسة  والتطبيق،  النظرية  بني  اإلدارية  العقود  التحكيم يف 

النهضة العربية بمرص، 7)0)م، ص )) وما بعدها.
يراجع يف هذا الشأن:  (((

Delaume (Georges R.), “Experience with ICSID” Aksen and others, 
International Arbitration between private parties and Governments, 1981, 
p.p 221-226; ICSID and the transnational financial community, ICSID Review 
foreign Investment law journal, volume 1, Issue 2, fall 1986, pages 237-256.

يراجع يف هذا الشأن:  (((
Delaume (Georges R.), Le Center International pour Le Réglements des 
Differends relatifs aux Investissements (CIRDI), clunet, 1982, p. 775 et s.

دولة  وستون  ثالث  قامت  ثم  دولة،  وستون  مخس  االتفاقية  هذه  عىل  وقعت  ولقد   
= أكتوبر  من  عرش  الرابع  يف  النفاذ  حيز  االتفاقية  دخلت  ولقد  عليها،  بالتصديق 
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وقد انضمَّ هلذه االتفاقية جمموعة من الدول العربية وعىل رأسها مجهورية 
مرص وذلك بموجب القرار بقانون رقم 90 لسنة )97)م، وتم بدء العمل 
اململكة  وأما  )97)م))).  يونيو   ( من  اعتباًرا  العربية  مرص  مجهورية  يف  هبا 
العربية السعودية فقد بدأ تطبيق هذه االتفاقية والعمل هبا يف السابع من يونيو 
980)م)))، وقد كان من أواخر الدول العربية انضامًما لالتفاقية اجلمهورية 
العراقية، وذلك يف شهر نوفمرب من العام 5)0)م، مجهورية جيبويت يف )) 
من أبريل 9)0)م، ليصبح عدد الدول األعضاء يف االتفاقية 54) دولة))).

وجاء إنشاء املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر، لكي حيقق غايات 
أساسية، لعل أمهها طمأنة املستثمرين األجانب وتشجيعهم عىل االستثامر يف 
دول العامل الثالث، بام يضمن تسوية املنازعات الناشئة عن هذا االستثامر أمام 
االتفاقية  يف  طرًفا  لالستثامر  املضيفة  الدولة  كانت  متى  مستقل،  دويل  مركز 
املقررة إلنشائه، وهو ما يعني للمستثمر األجنبي النأي بشكل أو بآخر عن 

= عام 966)م، ويالحظ أن مرص كانت من أوائل الدول التي انضمت إىل االتفاقية 
الكويت والسعودية ودولة  بينها  العربية من  الدول  العديد من  أن  للمركز، كام  املنشئة 
اإلمارات قد انضمت فيام بعد إليها، علاًم بأن االتفاقية تشمل عىل أنظمة إدارية ومالية 

وقواعد اإلجراءات املتعلقة بالتوفيق والتحكيم يف منازعات االستثامر.
اجلريدة الرسمية يف )) نوفمرب سنة )97)م - العدد 45، ونرشت نصوص االتفاق   (((

باجلريدة الرسمية يف 7) يوليو سنة )97)م - العدد 0).
البنك الدويل. املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر األجنبي، ينظر إىل:  (((

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/Database-of-Member-
States.aspx

وينظر إىل:  
ICSID, ICSID Annual Report 2019, p.68.https://icsid.worldbank.org/en/
Documents/ICSID_AR19_EN.pdf

املرجع السابق  (((
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طرق التقايض التقليدية املقررة يف قوانني الدولة املضيفة، وما تشمله يف بعض 
املنازعات،  تسوية  مراحل  يف  ملحوظ  وبطء  عقيمة  إجراءات  من  األحيان 
االستثامر،  من  ومصاحله  األجنبي  املستثمر  تطلعات  مع  يتناسب  ال  بشكل 
وهذا ما يدفع بعدد من الرشكات الكربى املصدرة لرؤوس األموال إىل أن 
اتفاقية  من  لالستثامر  املضيفة  الدولة  موقف  بشان  كاملة  معرفة  عىل  تكون 
واشنطن 965)م، فإذا كانت طرًفا فيها، كان ذلك مشجًعا عىل االستثامر، 

ا يمنعها من االستثامر))). وإال كان ذلك عائًقا جوهريًّ

الدراسة: مشكلة 

من  ن  ُيمكِّ دوليًّا  عليه  متفق  كحل  التحكيم  فكرة  حول  الدراسة  تدور 
ولذا  العامل،  دول  خمتلف  يف  األجنبي  االستثامر  لتعزيز  إضافية  ضامنة  حتقيق 
خللق  هيدف  الدولية،  االتفاقيات  من  جمموعة  بوجود  الدويل  االهتامم  فإن 

))) يراجع حول هذا الشأن عند كل من:
Gillard (Emmanuel), L’arbitrage sur le fondement des traites de protection 
des investissements, Revue de L’arbitrage 2003, N°3, p. 854 et s.

 - اإلداري  هيكله  االستثامر،  منازعات  لتسوية  الدويل  املركز  زمزم:  املنعم  عبد  د. 
 - العريب  التحكيم  بمجلة  نرش  مقال  لديه،  التحكيم  دعاوي   - القانوين  اختصاصه 
يونيو 6)0)م، ص ))؛ د. أمحد عبد احلميد عشوش:   - العدد السادس والعرشون 
شباب  مؤسسة  مقارنة،  دارسة  االستثامر،  جمال  يف  املنازعات  لفض  كوسيلة  التحكيم 
التحكيم  اجلامعة باإلسكندرية، 990)م، ص 8 وما بعدها؛ د. جالل وفاء حممدين: 
املنازعات  لتسوية  الدويل  املركز  أمام  املضيفة لالستثامر  والدولة  األجنبي  املستثمر  بني 
االستثامر، القواعد واإلجراءات واالجتاهات احلديثة، جملة احلقوق للبحوث القانونية 
واالقتصادية، كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية 999)م - العدد الثاين،، ص 84) وما 
اإلشارة،  سابق  مرجع  الدولية..  االستثامر  سياسات  بشأن،  األونكتاد  سلسلة  بعدها، 
التحكيم  يف  العامة  النظرية  يف  املوجز  احلداد:  السيد  حفيظة  د.  بعدها؛  وما   ( ص 
وما   (( ص  احلقوقية،  احللبي  منشورات  004)م،  األوىل  الطبعة  الدويل،  التجاري 

بعدها.



التحكيم كوسيلة لفض منازعات االستثمار األجنبي

العـدد  الحادي والعشرون    |   جمادى األولى 1442هـ   |  ديسمبر 2020م
606

حيقق  مما  استثامراهتم،  دوائر  لتوسيع  العامل  حول  للمستثمرين  ُمساعدة  بيئة 
مكاسب مشرتكة للدول املضيفة لالستثامر، وكذلك أصحاب االستثامرات 

األجنبية.

عمليًّا  حالًّ  تكون  أن  الدولية  االتفاقيات  هذه  ملثل  يمكن  هل  ولذلك 
ملعاجلة أحد االهتاممات التي يتطلع هلا املستثمر األجنبي وهو وجود حتكيم 
دويل من شأنه أن حيقق له اطمئناًنا مقبواًل ملامرسة النشاط التجاري يف دول 

خمتلفة من العامل.

مركز  إنشاء  يف  سامهت  التي  واشنطن  اتفاقية  فإن  الزاوية،  هذه  ومن 
التحكيم الدويل ُتعدُّ من أبرز االتفاقيات التي مل حتَظ باهتامم بالغ من حيث 
البحث يف جوانبها املختلفة التي ترتبط بشكل مبارش بمنازعات االستثامرات 
وحماولة  لنقدها  الدراسات  من  جمموعة  إىل  بحاجة  هي  والتي  األجنبية، 
العرص احلايل، وكيف يمكن هلذه  تتناسب مع متغريات  مقاربة عملية  صنع 
السياسات  يف  دويل  تناغم  صنع  باجتاه  كة  حُمرِّ تكون  أن  الدولية  االتفاقيات 
قد  مما  العامل،  مستوى  عىل  األجنبي  االستثامر  منازعات  بتسوية  املتعلقة 
االستثامر،  منازعات  لفض  كوسيلة  التحكيم  تبني  إىل  الدول  ببعض  يدفع 
املزيد  جذب  يف  يساهم  ممَّا  بداخلها  التحكيم  مؤسسات  استقاللية  وتعزيز 
املتعطشة  النامية  الدول  وخصوًصا  الدول،  هلذه  األجنبية  االستثامرات  من 
ملزيد من االستثامرات األجنبية ألجل حتقيق عوائد اقتصادية ومصادر دخل 

متعددة تساهم يف زيادة دخلها.
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أسئلة الدراسة:

فيام  حرصها  يمكن  األسئلة،  من  عدد  عن  اإلجابة  إىل  الدراسة  تسعى 
ييل:

االستثامر، . ) منازعات  تسوية  ملركز  حديثة  اجتاهات  ثمة  يوجد  هل 
خاصة يف نطاق اختصاصه، وهل هناك حاجة لتحديد مفهوم االستثامرات 

األجنبية التي تدخل يف اختصاصه؟

منازعات . ) حل  يف  املركز  دور  تفعيل  يف  تساهم  االتفاقية  مواد  هل 
االستثامر األجنبي؟

دعوى . ) طبيعة  إىل  بالنظر  االتفاقية  مواد  لتعديل  حاجة  هناك  هل 
التحكيم أمام املركز؟ وملاذا؟

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف املهمة، وهي:

ونطاق . ) املنازعات،  تسوية  مركز  أمام  التحكيم  دعوى  طبيعة  حتديد 
اختصاصه.

أكرب هبذه . ) التزام  مراعاهتا ألجل حتقيق  ينبغي  التي  اجلوانب  توضيح 
االتفاقية وتعزيز فرص اللجوء للمركز الدويل.

وضع االقرتاحات املناسبة عند احلاجة لتعديل نصوص االتفاقية بام . )
خيدم اهلدف الرئيس من وجود االستثامرات األجنبية.
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الدراسة: منهجية 

املنهج  وهو  البحث،  يف  التحلييل  باستخدام املنهج  الدراسة  هذه  قامت 
الذي تم اعتامده للقيام ببيان أبرز اجلوانب يف االتفاقية حمل البحث، وحماولة 
يضع  أن  الباحث  يستطيع  وبذلك  وجدت،  إن  فيها  القصور  أوجه  لبيان 
جمموعة من احللول املقرتحة لتعديل وتطوير هذه االتفاقية القائمة من أجل 

اإلسهام يف حتقق األهداف املرجوة من مثل هذه االتفاقيات الدولية.

ولعل هذا النوع من الدراسات يندرج حتت ما يسمى بالبحوث الوثائقية، 
ويتمثل هذا املنهج من البحوث يف أن يتوىل الباحث خالل بحثه عملية جتميع 
املعلومات املتعلقة ببحثه من خالل االعتامد عىل خصوصية املصادر أي عىل 
والدوريات  كالكتب  مطبوعة،  غري  أو  مطبوعة  كانت  سواء  الوثائق  جتميع 

والنرشات والتقارير والوثائق اإلدارية وغريها.

هذه البحوث الوثائقية - التي تعتمد عىل جتميع هذا الصنف من الوثائق 
- تقوم عادة عىل عدد من املناهج ومن أمهها البحوث التي يتبع فيها الباحث 
منهج حتليل املضمون أو حتليل املحتوى )Analysis( وهذا هو املنهج الذي 
تعتمده هذه الدراسة من خالل حتليل كافة املعلومات التي تم مجعها لغرض 
علمية  ملنهجية  وفًقا  حتليلها  بعد  للقارئ  النتائج  تقديم  وألجل  الدراسة، 

رصينة.

السابقة: الدراسات 

عند النظر يف الدراسات املرتبطة بالتحكيم، نجد أنه يوجد هناك العديد 
ارتباط  هلا  التي  اجلوانب  من  بالعديد  تتعلق  والتي  املتفرقة،  الدراسات  من 
من  دراستها  متت  والتي  املواضيع،  من  عدد  يف  إمجاهلا  ويمكن  بالتحكيم، 
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خالل تلك الدراسات، ولكن معظمها مل تتطرق بشكل بحثي عميق التفاقية 
واشنطن 965)م، مع وجود عدد يسري من الدراسات التي بحثت يف ذات 

االتفاقية من زوايا خمتلفة، يمكن توضيحها فيام ييل:

املنازعات . 1 لفض  كوسيلة  »التحكيم  احلميد.  عبد  أمحد  عشوش، 
باإلسكندرية،  اجلامعة  شباب  مؤسسة  مقارنة«،  دارسة  االستثامر،  جمال  يف 

1990م.

وقد جاءت الدراسة يف جمملها دراسة وصفية وشارحة لنصوص اتفاقية 
واشنطن 965)م، مع إبراز جمموعة من التطبيقات العملية لبعض القضايا 
عىل  وركزت  االستثامر،  منازعات  حلسم  الدويل  املركز  أمام  عرضت  التي 
األجنبية،  االستثامرات  تشجيع  جمال  يف  االتفاقية  تلك  تلعبه  الذي  الدور 

وانتقال رؤوس األموال إىل الدول النامية.

منازعات . 2 جمال  يف  التحكيم  »خصوصية  الدين.  عصام  القصبي، 
االستثامر«، دار النهضة العربية، مرص، 1993م.

منازعات  جمال  يف  التحكيم  خصوصية  مدى  الدراسة  هذه  أبرزت 
يعرض  قد  نزاع  أي  من  األجنبي  للمستثمر  محاية  من  ُيوفَّره  وما  االستثامر، 
الثقة  حتقيق  ضوء  يف  جيًدا  استثامرًيا  مناًخا  ُيوفِّر  كام  للخطر،  استثامراته 
للمستثمر يف عدم اختاذ الدولة املضيفة لالستثامر أي إجراء من شأنه تعريض 
قدم  عىل  يقف  املستثمر  جتعل  أهنا  عن  فضاًل  للخطر،  االستثامري  املرشوع 
رضورة  إىل  الدراسة  انتهت  كام  لالستثامر،  املضيفة  الدول  مع  املساواة 

استحداث طريقة للطعن عىل أحكام املركز.
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والدولة . 3 األجنبي  املستثمر  بني  »التحكيم  وفاء.  جالل  حممدين، 
القواعد  االستثامر،  املنازعات  لتسوية  الدويل  املركز  أمام  لالستثامر  املضيفة 
القانونية  للبحوث  احلقوق  جملة  احلديثة«،  واالجتاهات  واإلجراءات 

واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية. العدد )2(، 1999م.

واشنطن  اتفاقية  لنصوص  واسًعا  عرًضا  العلمية  املقالة  هذه  قدمت 
أمامه،  نظرت  التي  املنازعات  يف  للمركز  التطبيقات  وبعض  965)م، 
وسيلة  هو  الدويل،  التجاري  التحكيم  إىل  اللجوء  أن  إىل  الدراسة  وانتهت 
لفض  الدويل  املركز  مظلة  حتت  خاصة  االستثامر،  منازعات  لفض  الة  فعَّ
أن  دون  املنازعات،  مع طبيعة هذه  تناسًبا  األكثر  االستثامر، وهو  منازعات 

م حلواًل لتاليف مثالب االتفاقية، أو تعديل نصوصها. ُيقدِّ

التحكيم األجنبية«، . 4 الدولية ألحكام  إسامعيل، هشام حممد. »احلامية 
رسالة دكتوراه، حقوق عني شمس، 2010م.

ارتكزت الدراسة يف األساس عىل مناقشة فكرة احلامية الدولية ألحكام 
التحكيم األجنبية، وفًقا لنصوص اتفاقية نيويورك لسنة 956)م، وعرضت 
املركز الدويل لفض منازعات االستثامر، مع الرتكيز عىل أمهية تعديل  لدور 

نصوص االتفاقية، لتوفري وسيلة للطعن عىل أحكام املركز.

زمزم، عبد املنعم. »املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر، هيكله . 5
العريب.  التحكيم  التحكيم«. جملة  دعاوي   - القانوين  اختصاصه   - اإلداري 

العدد )26(، 2016م.

منازعات  لتسوية  الدويل  للمركز  اإلداري  اهليكل  الدراسة  عاجلت هذه 
االستثامر، وناقشت االختصاص القانوين للمركز، وطبيعة دعوى التحكيم 
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أمام املركز، وغلب عىل الدراسة املنهج الوصفي، الذي ُيَعدُّ منهًجا حمايًدا يف 
الدراسات القانونية، ومل تنتِه الدراسة إىل نتائج أو توصيات.

يتم  مل  الدراسة  هذه  موضوع  أن  السابقة  الدراسات  هذه  من  لنا  ويتبني 
التي طرأت  يتناول االجتاهات احلديثة  السابقة؛ كونه  الدراسات  تناوله من 
نطاق  يف  والعرشين،  احلادي  القرن  بداية  من  األخريين  العقدين  خالل 
وهو  االستثامر،  مفهوم  يف  الكبري  والتوسع  للمركز،  القانوين  االختصاص 
املستقبلية، والتي حتتاج  الدراسات  إليها يف  التطرق  التي جيب  املواضيع  من 
من  جزء  سد  يف  تسهم  الدراسة  هذه  ولعل  الباحثني،  من  العديد  اهتامم  إىل 
هذه الفجوة عرب اإلجابة عن جمموعة من األسئلة املرتبطة باتفاقية واشنطن 

965)م.

موضوع  يف  اجلوهرية  املسائل  أهم  نتناول  سوف  سبق،  ما  ضوء  ويف 
التحكيم يف منازعات االستثامر وفًقا التفاقية واشنطن بإنشاء املركز الدويل 

لتسوية منازعات االستثامر، وذلك يف مبحثني رئيسني:

ـ املبحث األول: االختصاص القانوين ملركز تسوية منازعات االستثامر.

منازعات  لتسوية  الدويل  املركز  أمام  التحكيم  دعوى  الثاين:  املبحث  ـ 
االستثامر.
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املبحث األول
االختصاص القانوين ملركز تسوية منازعات االستثامر

االستثامر  منازعات  بفض  اخلاصة  االتفاقية  من   )(5( املادة  لنص  وفًقا 
بني الدول املتعاقدة وبني مواطني إحدى الدول األخرى، يمتد االختصاص 
كان  ا  وأيًّ استثامر  مبارشة عن  تنشأ  قانونية  خالفات  أية  إىل  للمركز  القانوين 
نوعه بني دولة متعاقدة ومواطن من دولة أخرى متعاقدة، برشط موافقة طريف 
النزاع كتابة عىل تقديمها للمركز، وال حيق ألي من الطرفني االنسحاب من 
هذه املوافقة دون قبول الطرف اآلخر، وعىل هذا األساس فإن جمرد انضامم 
اإلكسيد  أمام  املنازعات  لتسوية  قبوهلا  يعني  ال  واشنطن  اتفاقية  إىل  الدولة 
بشكل تلقائي وإنام يلزم بشكل إضايف موافقتها عىل ذلك، فهذا االنضامم ال 
أن ينرصف  املركز وخدماته، دون  لقبول تسهيالت  استعدادها  يعني سوى 
إىل إلزامها بإحالة منازعات االستثامر التي تكون هي أو أحد رعاياها طرًفا 

فيها إىل املركز الدويل.

النعقاد  يشرتط  االتفاقية،  من   )25( املادة  نص  بمقتىض  أنه  لنا  ويتبني 
اختصاص حمكمة املركز ثالثة رشوط:

اآلخر . ) والطرف  متعاقدة،  دولة  أحدمها  طرفني  بني  النزاع  يكون  أن 
مواطن أو مواطنون من دولة أخرى متعاقدة يف اتفاقية واشنطن.

جيب أن يصدر الرضا باللجوء إىل التحكيم من كال الطرفني كتابة.. )

جيب أن تكون املنازعة قانونية ومتعلقة بأحد االستثامرات.. )

ينبغي  التي  األساسية  الرشوط  ُتَعدُّ   )(5( للامدة  وفًقا  الرشوط  وهذه 
عن  املنازعة  وتسوية  للمركز  اللجوء  ألجل  وجودها  من  التأكد  لألطراف 
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املركز، وفيام ييل مناقشة  التحكيم من قبل  يتم رفض طلب  طريقه، حتى ال 
هلذه الرشوط وآثارها القانونية كجزء أصيل من اتفاقية واشنطن 965)م.

والطرف  متعاقدة،  دولة  أحدمها  بني طرفني  النزاع  يكون  أن  األول:  الرشط 
اآلخر مواطن من دولة أخرى متعاقدة يف اتفاقية واشنطن:

منها  التحقق  ينبغي  معينة  الرشط وجود طرفني هلام حالة  هذا  من  يتبني 
قبل السري يف إجراءات التحكيم، ويمكن تقسيم هذا الرشط كاآليت:

اشرتاط أن يكون أحد الطرفني دولة متعاقدة:أ. 

العام  السكرتري  عىل  جيب  فإنه  املركز  إىل  التحكيم  طلب  تقديم  عند 
ال،  أم  متعاقدة  دولة  من  تقديمه  تم  قد  الطلب  كان  إذا  ما  فحص  للمركز 
غري  دولة  من  الطلب  قدم  ما  إذا  الطلب  تسجيل  رفض  عليه  جيب  بحيث 

متعاقدة))).

وقد ثار حول هذا األمر عدد من التساؤالت أمهها تساؤٌل حول التاريخ 
الذي يتعنيَّ االعتداُد به العتبار الدولة طرًفا متعاقًدا يف حكم االتفاقية. ويف 
النفاذ لكل  هذا اخلصوص تنص املادة )68( من االتفاقية عىل دخوهلا دور 
دولة تقوم بإيداع وثيقة تصديقها وقبوهلا للمعاهدة بعد ثالثني يوًما من هذا 

اإليداع.

الدول األعضاء يف  إليها مجيع  ينضم  أن  اتفاقية واشنطن يمكن  أن  إىل  وجتدر اإلشارة   (((
الدولية، برشط موافقة ثلثي  العدل  البنك، وكذلك لكل دولة أخرى عضو يف حمكمة 
أعضاء جملس اإلدارة عىل دعوهتا لتوقيع املعاهدة )املادة 67(. وملزيد من التفاصيل عن 
هذا الرشط يراجع: د. حفيظة احلداد: العقود املربمة بني الدول واألشخاص األجنبية 

التابعة لدولة أخرى، مطبوعات احللبي، بريوت، )00)م، ص 7) وما بعدها.
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يف  طرًفا  الدولة  العتبار  املقرر  التاريخ  يكون  أن  البعض  اقرتح  وقد 
االتفاقية هو وقت ملء طلب التحكيم لدى السكرتري العام للمركز))) عىل 
أنه من األفضل للدولة أن تكون قد اختذت خطوات االنضامم لالتفاقية عند 

تقديم طلب التحكيم إىل املركز حتى يمكنها من االستفادة من خدماته))).
وقد ثارت هذه املسألة يف قضية هامة، تعد من السوابق التي تقررت يف 
Holiday Inns، وتضمنت هذه  إنز  ظل حتكيم املركز، هي قضية هوليداي 
أمريكية هي  املغربية ورشكة  باتفاق مربم بني احلكومية  يتعلق  نزاًعا  القضية 
رشكة هوليداي إنز والذي تعهدت بمقتضاه الرشكة األمريكية بإنشاء وبناء 
وتشغيل أربعة فنادق يف دولة املغرب، ويف املقابل تعهدت احلكومة املغربية 
يف  وتسهيالت  معينة  رضيبية  إعفاءات  الرشكة  ومنح  املرشوع  هذا  بتمويل 
رصف العمالت األجنبية، ولتنفيذ االتفاق املربم بني الطرفني، أنشأت رشكة 
 Holiday Inns رشكة  هي  سويرسا  يف  هلا  تابعة  أخرى  رشكة  إنز  هوليداي 
Glarus )الرشكة التابعة(، والتي وقعت هي أيًضا عىل اتفاق االستثامر املربم 

بني احلكومة املغربية والرشكة األمريكية وعندما نشب النزاع بني األطراف 
أقامت الرشكة التابعة طلب حتكيم أمام املركز))).

يراجع حول هذا الشأن عند:  (((
Moshe Hirsch, The Arbitration Mechanism of the International Center for 
the Settlement of Investment Disputes (Martinus Nijhoff pub. 1993, p.p. 
63 - 64).

يراجع حول هذا الشأن عند:  (((
Amerasinghe, The International Center for settlement of Investment 
Disputes and Development through the multinational corporation, 9 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, 1976, p. 805.

يراجع حول هذا الشأن عند:  (((
Lalive (P.), The first world bank arbitration (Holiday Inns V. Morocco): some 
legal problems 57 British year book of International law, volume 57 No. 2 
(1980 ) p.p 123 - 146.
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عدم  منها،  دفوع  بعدة  املغربية  احلكومة  دفعت  اإلجراءات  وأثناء 
فيه  أبرم  الذي  التاريخ  يف  أنه  أساس  عىل  النزاع،  بنظر  املركز  اختصاص 
اتفاق االستثامر مل تكن كل من املغرب وسويرسا طرفني يف االتفاقية املنشئة 
للمركز، وإن كانا قد صارا كذلك قبل تقديم املنازعة إىل املركز، واحتجت 
االتفاقية هو  الدولة يف  به لعضوية  يعتد  الذي  التاريخ  بأن  املغربية  احلكومة 
تاريخ عقد االستثامر نفسه والذي حيتوي عىل رشط التحكيم، بينام متسكت 
رشكة هوليداي إنز، بأن التاريخ الذي يعتد به لذلك هو تاريخ تقديم طلب 

التحكيم إىل املركز.
وانتهت حمكمة التحكيم إىل رفض دفوع احلكومة املغربية، وعللت ذلك 
عىل  معلًقا  كان  ولو  التحكيم  رشط  بإنفاذ  لألطراف  سمحت  االتفاقية  بأن 
التاريخ  وأن  املركز،  اتفاقية  إىل  كاالنضامم  املستقبل  يف  معني  إجراء  استيفاء 
األطراف  رضا  حتقق  تاريخ  هو  متعاقدة  الدولة  العتبار  إليه  ينظر  الذي 

باختصاص املركز وقيام تلك الدولة بملء طلب التحكيم إىل املركز.
االستثامر  اتفاقيات  بعض  أن  ذلك  املهم،  أثره  احلكم  هلذا  كان  ولقد 
الثنائية تنص عىل أنه إذا ما انضمت الدولتان الطرفان فيها إىل اتفاقية املركز 
االستثامر  منازعات  تقديم  يمكنهم  الدولتني  هلاتني  التابعني  املستثمرين  فإن 
إىل حتكيم املركز حتى ولو كان انضامم هاتني الدولتني إىل اتفاقية املركز الحًقا 

يف التاريخ إلبرام عقود االستثامر.
وال يقترص اختصاص املركز عىل الدول املتعاقدة فقط، بل يمتد كذلك 
ال  املؤسسات  وتعريف  الدول،  هلذه  التابعة  والوكاالت  املؤسسات  إىل 
ولكنه  االحتادية،  الدول  بعض  يف  التابعة  والبلديات  املحليات  عىل  يقترص 
يتسع ليشمل أيًضا املؤسسات التي قد تتمتع ببعض االستقاللية عن الدولة 
 (Agency( الوكالة  تعريف  حول  خالف  ثار  أنه  إال  ألعامهلا،  أدائها  يف 
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واستقرت وجهة النظر الغالبة إىل أن هذا االصطالح يعني أن الوكالة جيب 
أن تكون ممثلة عن احلكومة املعنية أو عن إحدى اهليئات التابعة هلا، عىل أنه 
الطرف  لفرع سيايس للحكومة  تابعة  املؤسسة  أو  اهليئة  أن تكون  ُيشرَتط  ال 
يف املنازعة، كام ال يشرتط أن تتمتع هذه اهليئة باستقالل أو بشخصية قانونية 
عىل  اختصاصه  بسط  من  املركز  يتمكن  وحتى  احلكومة.  عن  متاًما  مستقلة 
التابعة  الوكالة  أو  اهليئة  أو  املؤسسة  بتعيني  تقوم احلكومة  أن  بد  النزاع، فال 

هلا إىل املركز.
أضف إىل ذلك أن املادة )5)/)( من االتفاقية تقيض بأن رضا املؤسسة أو 
اهليئة التابعة للدولة املتعاقدة لالختصاص، أي قبول اختصاص املركز يتطلب 
موافقة الدولة التابعة هلا املؤسسة، إال إذا قامت هذه الدولة بإخطار املركز بأن 
موافقتها السابقة غري مطلوبة، هذا وجيوز للدولة املتعاقدة أن تسحب موافقتها 
عىل خضوع اجلهة التابعة هلا للتحكيم وذلك يف أي وقت)))، وذلك عن طريق 
تبليغ املركز بأنواع املنازعات التي ال ترغب بأن ينظرها املركز، ويقوم السكرتري 

العام للمركز بدوره بإبالغ الدول املتعاقدة بذلك))).

يراجع يف هذا الشأن كل من:  (((
Sutherland, The world Bank Convention on the settlement of Investment 
Disputes. Volume 28 International and comparative law: Quarterly 367, 
1979, p. 383 et s, Amersinghe,The International Center for the settlement 
of investment Disputes and Development through the Multinotional 
corporation, 9 vanderbilt Journal of Transnational Law, 1976, p. 805 et s.

سابق  بحث  املضيفة  والدولة  األجنبي  املستثمر  بني  التحكيم  حممدين:  وفاء  جالل  د.   
جمال  يف  التحكيم  خصوصية  القصبي:  الدين  عصام  د.  بعدها،  وما   (4 ص  اإلشارة 

منازعات االستثامر، دار النهضة العربية مرص، )99)م، ص )7 وما بعدها.
))) اتفاقية واشنطن 965)م، املادة 5)، ينظر إىل:

http://icsidfiles.worldbank.org/ICSID/ICSID/StaticFiles/basicdoc/main-
eng.htm
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اشرتاط أن يكون الطرف اآلخر يف عقد االستثامر مواطنًا لدولة أخرى ب. 
متعاقدة.

ال جيوز أن يكون الطرف اآلخر يف التحكيم حتت مظلة املركز دولة أخرى 
غري متعاقدة أو إحدى هيئاهتا أو مؤسساهتا. كام ال جيوز أن يكون طرًفا آخر 
يف  متعاقدة  غري  أجنبية  دولة  إىل  ينتمي  أجنبي  مستثمر  أي  املركز  حتكيم  يف 
االتفاقية، وأخرًيا ال جيوز أن يكون املستثمر منتمًيا إىل نفس الدولة املتعاقدة 
املضيفة لالستثامر أي تكون له جنسية هذه الدولة، فيشرتط أن يكون الطرف 
اآلخر مستثمًرا أجنبًيا من دولة أجنبية أخرى طرف يف االتفاقية، يستوي يف 
ذلك أن يكون هذا املستثمر شخًصا طبيعًيا أو شخًصا اعتبارًيا))). وفيام ييل 

بيان ملاهية الشخص الطبيعي واالعتباري من خالل بنود االتفاقية.

الطبيعي: الشخص 

تنص املادة )2/25( من االتفاقية عىل أنه »يقصد بمواطن الدولة املتعاقدة 
األخرى ما يأيت: أ-أي شخص طبيعي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة بخالف 
التحكيم  أو  بالتوفيق  القيام  عىل  األطراف  اتفاق  يوم  النزاع  طرف  الدولة 
أو   )(8( املادة  من   )(( للفقرة  تطبيًقا  الطلب  تسجيل  يوم  وكذا  نزاع  ألي 
الفقرة ))( من املادة )6)( ولكنه ال يشمل أي شخص يكون قد حصل يف 

أي من التارخيني املذكورين عىل جنسية الدولة طرف النزاع«.

لدى  التحكيم  يف  طرًفا  يكون  حتى  الطبيعي  الشخص  يف  ويشرتط 
اإلكسيد:

املرجع السابق  (((
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دعواه، . ) تقبل  اجلنسية ال  فعديم  معينة،  دولة  يكون حاماًل جلنسية  أن 
لعدم وجود دولة ينتمي إليها وتكون طرًفا يف اتفاقية واشنطن.

أن تكون الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها طرًفا يف االتفاقية، أّما . )
رعايا  املركز، وذلك ألن  رعاياها من خدمات  يستفيد  فال  تكن طرًفا  مل  إذا 
الدول األطراف لن يستفيدوا يف مواجهتها من هذه اخلدمات، فاالتفاقيات 

الدولية تنهض كأصل عام عىل مبدأ املعاملة باملثل.
الدولة . ) متنحها  التي  اجلنسية  عن  الطبيعي  الشخص  جنسية  اختالف 

التي يقاضيها، وهذا االختالف أسايس بالنظر إىل املوضوع الرئيس التفاقية 
لالستثامر  املضيفة  الدولة  بني  تنشأ  التي  املنازعات  تسوية  وهو  واشنطن، 
ورعايا الدول األجنبية األخرى األطراف يف ذات املعاهدة، وبالتايل ال جيوز 
مطلًقا للشخص الطبيعي أن يقايض دولته أمام املركز ولو كان حيمل إىل جانب 
من  يستفيد  لن  فالشخص  متعاقدة،  أخرى  دول  أو  أخرى  جنسية  جنسيتها 
حالة ازدواج أو تعدد اجلنسية يف مواجهة إحدى الدول التي حيمل جنسيتها، 
ألنه مواطن لكل الدول التي منحته اجلنسية. ومن هنا فالرشط األسايس أن 
يكون الشخص الطبيعي أجنبًيا لدولة طرف يف مواجهة دولة أخرى طرف 

يف االتفاقية.

أن يكون الشخص الطبيعي األجنبي متمتًعا بجنسية الدولة األخرى . 4
يف التارخيني اآلتيني)1(:

ـ يوم اتفاق األطراف عىل اللجوء إىل التحكيم سواء تقرر هذا االتفاق 
حلظة إبرام عقد االستثامر األصيل أو بعد نشوب النزاع.

يراجع يف هذا الشأن: د. طه عىل أمحد قاسم: تسوية املنازعات الدولية االقتصادية، دار   (((
اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 008)م، ص 75).
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ـ يوم تسجيل طلب التحكيم لدى املركز.
بمواطن  »يقصد  )5)/)/أ(:  املادة  نص  عبارة  من  القصد  هو  وهذا 
الدولة املتعاقدة األخرى... أي شخص طبيعي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة 
بالتوفيق  القيام  عىل  األطراف  اتفاق  يوم  النزاع  طرف  الدولة  بخالف 
طلب  تسجيل  ويتم  الطلب«.  تسجيل  يوم  وكذا  نزاع،  ألي  التحكيم  أو 
من  بجالء  له  تراءى  إذا  إال  العام،  السكرتري  بواسطة  املركز  لدى  التحكيم 
اختصاص  من  خيرج  النزاع  أن  الدعوى،  حتتوهيا  التي  املعلومات  خالل 
برفض  أو  الدعوى  بتسجيل  مبارشة  الطرفني  إخطار  عندئذ  وجيب  املركز. 

تسجيلها.
الشخص االعتباري)1(:

نصت املادة )5)/)(: »بأنه يقصد بمواطن الدولة املتعاقدة األخرى... 
طرف  غري  متعاقدة  دولة  جنسية  عىل  حاصل  اعتباري  شخص  أي  )ب( 
التحكيم  أو  التوفيق  طلب  تقديم  عىل  األطراف  موافقة  تاريخ  يف  النزاع  يف 
يف  للنزاع  طرف  متعاقدة  دولة  بجنسيه  يتمتع  اعتباري  شخص  وأي  للنزاع 
عىل  الطرفان  اتفق  األجانب،  معاملة  لسياسة  نتيجة  والذي  التاريخ  هذا 

معاملته كمواطن لدولة متعاقدة أخرى حتقيًقا ألغراض هذه االتفاقية«))).

يراجع حول هذا الشأن:  (((
Stewart (c), Transitional contracts, oceana publications, New York, vol. 1, 
1997, p. 52 et s.

سابق  مرجع  األجنبية،  واألشخاص  الدول  بني  املربمة  العقود  احلداد:  حفيظة  د. 
اإلشارة ص )))، وما بعدها؛ د. عمرو حيدر: تسوية منازعات االستثامرات األجنبية 
دراسة  االستثامر  منازعات  لتسوية  الدويل  املركز  إنشاء  بشأن  اتفاقية واشنطن  إطار  يف 
تطبيقية يف ضوء أحكام التحكيم الصادرة عن املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر 

رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، ))0)م، ص 58).
اتفاقية واشنطن 965)م، املادة )5)).  (((
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ويتشابه هذا احلكم مع وضع الشخص الطبيعي من حيث اختالف جنسية 
األخذ  شأن  ومن  يقاضيها،  التي  الدولة  جنسية  عن  االعتباري  الشخص 
االستثامرات  من  كبري  قطاع  وخروج  املركز  اختصاص  تضييق  املعيار  هبذا 
األجنبية من نطاقه، لذلك فقد ورد يف الشق الثاين من هذه املادة استثناء من 
شأنه التوسيع من حاالت جلوء األشخاص االعتبارية لإلكسيد بالنص عىل 
للنزاع  طرف  متعاقدة  دولة  بجنسية  يتمتع  اعتباري  شخص  أي  يشمل  أنه 
اتفق الطرفان عىل  نتيجة لسياسة معاملة األجانب،  التاريخ، والذي  يف هذا 

معاملته كمواطن لدولة متعاقدة أخرى حتقيًقا ألغراض هذه االتفاقية))).

الدولة  بني  تثور  التي  املنازعات  بنظر  املركز  خيتص  لذلك  وتطبيًقا 
لكن  التي حتمل جنسيتها،  االعتبارية  األشخاص  املستقبلة لالستثامر وأحد 
هذا  معاملة   - األجانب  معاملة  يف  لسياستها  نتيجة   - الدولة  قبول  برشط 

الشخص االعتباري الوطني بوصفه مواطنًا أجنبيًّا لدولة أخرى متعاقدة.

شأن  يف  )5)/)/ب(  املادة  نص  مغايرة،  الصدد  هذا  يف  ويالحظ 
التوقيت الذي ُيعَتدُّ به الختالف اجلنسية التي يتمتع هبا الشخص االعتباري 
عن اجلنسية التي متنحها الدولة املتنازعة، فهذا االختالف ُيعَتدُّ به فقط حلظة 
اتفاق الطرفني عىل التحكيم ال قبلها وال بعدها، يف حني اعَتدَّ به نص املادة 
التحكيم،  عىل  االتفاق  بلحظتي  الطبيعي  الشخص  شأن  يف  )5)/)/أ( 
وتسجيل طلب التحكيم. واهلدف من هذا احلكم هو سد الباب أمام تالعب 
الشخص الطبيعي، فال يلجأ للتخيل عن جنسيته األصلية يف سبيل اكتساب 
عي توافر هذا الرشط يف جانبه حلظة تقديم طلب  جنسية أجنبية، ومن ثم يدَّ
التحكيم، فاشرتط النص إىل جانب ذلك أن يكون أجنبيًّا حلظة االتفاق عىل 

املرجع السابق.  (((
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الشخص  تاريخ واحد فقط لالعتداد بجنسية  التحكيم، واهلدف من حتديد 
جتنب  وهي  الطبيعي،  الشخص  شأن  يف  العلة  ذات  حتقيق  هو  االعتباري، 
التالعب يف اجلنسية، وذلك بمنع التعديالت غري املجدية يف اجلنسية والتي 
بشأن  االختصاص  من  حرمانه  أو  املركز  اختصاص  خلق  إىل  إما  هتدف  قد 
عىل  جنسيتها  بفرض  الدولة  تقوم  عندما  ذلك  ر  تصوُّ ويمكن  معني.  نزاع 
أو  املركز،  إىل  اللجوء  فتقيد من حقه يف  ليصري وطنيًّا،  االعتباري  الشخص 
لدولة  الرئيس  إدارته  مركز  بنقل  مثاًل  ذاته  االعتباري  الشخص  يقوم  أن 

أخرى متعاقدة لكسب جنسيتها األوىل طمًعا يف مقاضاة دولته األصلية.

جنسية  بشأن  إال  دائاًم  يثور  ال  اجلنسية  عىل  النزاع  أن  سبق  مما  ويتضح 
يتمتع  كان  إذا  مما  للتأكد  اعتبارًيا،  أو  طبيعًيا  شخًصا  كان  سواء  املستثمر 
بجنسية دولة أجنبية متعاقدة أم ال، كام يتضح أن نطاق رسيان اتفاقية واشنطن 
سنة 965)م يتحدد بمنازعات االستثامر بني الدول املتعاقدة ورعايا الدول 
األخرى املتعاقدة، وبالتايل ال يمتد نطاقها للمنازعات التي تثور بني األفراد 
خاصة أو حتى للمنازعات التي تثور بني الدول بعضها البعض ولو كانت 

باالستثامر. متعلقة 

والبعض  بعضهم  األفراد  بني  املنازعات  إخراج  يف  السبب  أن  والواقع 
اآلخر يكمن يف أن املنازعات بني األطراف اخلاصة يمكن أن حتل من خالل 
مع  بعضها  الدول  بني  املنازعات  أما  اخلاصة.  أو  الوطنية  التحكيمية  النظم 
التي  الدعاوى  فإن  العام وهكذا  الدويل  للقانون  البعض اآلخر فهي ختضع 
ختضع الختصاص اإلكسيد هي »دعاوى خاصة ومميزة وحمددة أيًضا« سواء 
من حيث األطراف املتنازعة أو من حيث موضوعات النزاع لذلك يطلق عىل 
نظام التحكيم باملركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر بالنظام املتخصص، 
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أحدمها  يكون  أن  بد  فال  طرفني،  بني  االستثامر  منازعات  عىل  يقترص  الذي 
دولة موقعة عىل االتفاقية أو هيئة حكومية تابعة هلا، والطرف اآلخر هو أحد 

األشخاص املنتمني بجنسيته لدولة أخرى موقعة عىل االتفاقية.

الثاين: جيب أن يصدر الرضا باللجوء إىل التحكيم من كال الطرفني  الرشط 
كتابة)1(:

يعد رضا األطراف أو قبوهلم التحكيم كتابة أمام املركز، العمود الفقري 
الختصاصه، ذلك أنه ال يمكن لألطراف يف اتفاق االستثامر العدول بحال 
من األحوال عن رضائهم السابق بقبول التحكيم لدى حمكمة حتكيم املركز، 
فبمجرد صدور الرضا ال ُيمكن ألي طرف النكوص عن التقديم للتحكيم 
أمام املركز، حتى ولو كان أحد األطراف املتنازعني قد انسحب من االتفاقية 
من  لالستثامر  املضيفة  الدولة  انسحاب  الرضا  صحة  يف  يؤثر  فال  نفسها، 
االتفاقية، وال انسحاب الدولة التي ينتمي إليها املستثمر األجنبي بجنسيته.

تقديم  من  األطراف  حيرم  املركز  لدى  التحكيم  قبول  أو  الرضا  أن  كام 
منازعاهتم أمام أي جهة أخرى، فعىل سبيل املثال حترم الدولة املتعاقدة التي 
يتبعها املستثمر األجنبي من تقديم أية محاية دبلوماسية له وكذلك حترم تلك 
إليها، وعليه يكون  املنتمي  املستثمر  الدولة من تقديم أي طلب للدفاع عن 

يراجع حول هذا الشأن كل من:  (((
Delaume (G.), ICSID and the transnational financial community, ICSID Rev., 
F.LJ.,vol. 1 No. 2 fall 1986, p. 239.

د. عصام الدين بسيم: النظام القانوين لالستثامرات األجنبية اخلاصة يف الدول اآلخذة 
وفاء  د. جالل  بعدها؛  وما   (06 )97)م، ص  العربية بمرص،  النهضة  دار  النمو،  يف 
سابق  بحث  لالستثامر،  املضيفة  والدولة  األجنبي  املستثمر  بني  التحكيم  حممدين: 

اإلشارة، ص 6) وما بعدها.
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باإلرادة  عنه  العدول  جيوز  وال  ا  باتًّ املركز  أمام  بالتحكيم  األطراف  رضا 
املنفردة ألي من األطراف.

رغبة  عىل  يدل  الذي  الكتايب  القبول  تتطّلب   (/(5 املادة  كانت  وملا 
فيها  ترد  بعينها  صور  بتحديد  يقم  مل  لكنه  للمركز،  اللجوء  يف  األطراف 
هذه الكتابة، وهذا إن دّل فإنام يدّل عىل أن صور الكتابة مفتوحة لألطراف 
إلثباهتا، ومن الناحية العملية فقد اطرد العمل لدى اإلكسيد عىل أنه يكفي 
أن يرد قبول الدولة يف عقد االستثامر أو يف قانون االستثامر أو يف االتفاقيات 

املنظمة لالستثامر))). الدولية 

وسوف نتناول هذه الصور بيشء من التفصيل كالتايل:

املوافقة يف عقد االستثامر واالتفاق املبارش بني الطرفني:. 1

يف  التقليدية  التحكيم  إىل  اللجوء  حاالت  عن  ختتلف  ال  الصورة  وهذه 
التحكيم  رشط  يف  مألوف  بشكل  يتجسد  والذي  العادية،  املنازعات  شأن 
الذي يتم النص عليه يف عقد االستثامر بني الدولة واملستثمر، ويتصور أيًضا 
- وإن كان أمًرا نادًرا - أن يرد االتفاق املبارش عىل اختصاص اإلكسيد بعد 
حدوث النزاع، ويتخذ االتفاق يف هذه احلالة شكل مشارطة التحكيم التي 
االستثامر األصيل،  منفصلة عن عقد  وثيقة  إال يف  اللزوم-  ترد - بحكم  ال 
بالنظر إىل أن النزاع قد وقع بالفعل، واتفق أطرافه عىل اللجوء إىل التحكيم 

يف هذا النزاع عىل وجه التحديد))).

 - االداري  هيكة  االسثتامر،  منازعات  لتسوية  الدويل  املركز  زمزم:  املنعم  عبد  د.   (((
اختصاص القانوين دعاوي التحكيم. لديه مقال سابق اإلشارة، ص 5).

املرجع السابق.  (((
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النص عىل ذلك يف ترشيعات االستثامر الوطنية)1(:. 2

فقد  للدول.  الداخلية  الترشيعات  خالل  من  املوافقة  تكون  أن  يمكن 
املستوردة لرؤوس األموال األجنبية يف قبوهلا  الدول خاصة  تتساهل بعض 
للتحكيم وفًقا التفاقية واشنطن، فتقيض يف قوانينها الداخلية بإمكانية تسوية 
املنازعات التي تنشأ بينها وبني املستثمر أمام املركز. واهلدف من هذا املسلك 
هو تشجيع املستثمرين األجانب والسعي إىل جذب رؤوس األموال، إضافة 
الصورة  هذه  وتعد  إليها.  حاجة  يف  تكون  قد  التي  التكنولوجيا  جلب  إىل 
خمتلف  يف  بالنظر  اإلكسيد  اختصاص  بقبول  الدولة  من  عام  إجياب  بمثابة 

املنازعات املتصور نشوهبا يف املستقبل.

باإلرادة  اإللزامية  لنتيجته  مرتًبا  ويصري  أثره  اإلجياب  هذا  وحُيِدث 
النزاع.  بتسوية  املستثمر  مطالبة  حالة  يف  وذلك  للمتعاقدين،  املشرتكة 
عن  عرّب  قد  واملستثمر  الداخلية،  قوانينها  يف  رغبتها  عن  عرّبت  قد  فالدولة 
قبول  عىل  املشرتكة  إرادهتام  تتالقى  وهكذا  للمركز،  تلقائًيا  باللجوء  إرادته 

يراجع حول هذا الشأن:  (((
Ying Li, La transmission et L’extension de la clause compromissiore dans 
l’arbitrage international, these, Dijon, 1993, no 134 ets. , p. 107 ets. 
Leboulanger (ph.), Etat politique et arbitrage; L’affaire du plateau des 
relatifs aux investissments (C.I.R.D.I), clunet, 1994, I, p. 217 et s.

د. حفيظة احلداد: العقود املربمة بني الدول واألشخاص األجنبية التابعة لدولة أخرى، 
التحكيم  القصبي: خصوصية  د. عصام  بعدها؛  48) وما  مرجع سابق اإلشارة، ص 
سالمة  د.  بعدها؛  وما   (06 ص  اإلشارة،  سابق  مرجع  االستثامر،  منازعات  جمال  يف 
التجارة،  قانون  يف  التعاقدية  العالقات  توازن  اختالل  معاجلة  وسائل  عرب:  فارس 
رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة 998)م، ص ))) وما بعدها؛ د. عالء 
حممد عيل العويني: احلامية اإلجرائية ملنازعات عقود االستثامر، رسالة دكتوراه، حقوق 
عني شمس 6)0)م، ص 560 وما بعدها؛ د. عبد املنعم زمزم: املركز الدويل لتسوية 

منازعات االستثامر، مقال سابق يف اإلشارة ص 6) وما بعدها.
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االختصاص وإن كان التعبري عن إرادة كل طرف قد تم بشكل خمتلف ويف 
وقت خمتلف عن الطرف اآلخر))).

املوافقة من خالل املعاهدات الدولية املنظمة لالستثامر:. 3

انترشت يف السنوات األخرية ظاهرة هرولة بعض الدول إىل إبرام العديد 
وقد  االستثامر،  ومحاية  لتشجيع  واجلامعية  الثنائية  الدولية  االتفاقيات  من 
كان من ضمن البنود الرئيسة هلذه االتفاقيات قبول الدول املتعاقدة لتسوية 
املنازعات الناشئة عن االستثامر مع رعايا الدول األطراف أمام املركز الدويل 
معاهدة واحدة  وتعّد طرًفا يف  إال  العامل  دولة يف  توجد  تكاد  بواشنطن. فال 

عىل األقل))).

األطراف  متعددة  استثامر  اتفاقيات  تكون  أن  إما  االستثامر  واتفاقيات 
ثنائية  استثامر  اتفاقيات  أو  الدول،  من  العديد  تضم  والتي   )MITS(
إبرامها بني دولتني خمتلفتني لتشجيع وتعزيز ومحاية  يتم  التي  )BITS( وهي 
بعض  االتفاقيات  تلك  تتضمن  ما  وعادة  بينهام،  املتبادلة  االستثامرات 
التمييز، وحظر  أبرزها عدم  املضيفة لالستثامر ومن  الدولة  االلتزامات عىل 
يف  التدخل  عدم  مبدأ  عىل  والتأكيد  بالتصدير،  املتعلقة  االسترياد  حصص 
الوطنية،  املعاملة  ومبدأ  رعاية  األكثر  الدولة  ومبدأ  التعاقدية،  العالقات 

وقد اتبعت هيئة التحكيم املشكلة حتت مظلة املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر   (((
هذا النهج األول مرة يف نزاع رشكة SPP واحلكومة املرصية )قضية هضبة األهرام(.

Southern pacific properties (middle East) Limited V. Arab republic of 
Egypt (ICSID) case No. ARB/ 84/3, award of may 20, 1992. https//: icsid.
worldbank.org.

يراجع املزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع: د. ملياء مريس: التنظيم الدويل لالستثامر   (((
يف إطار اتفاقية استثامر متعددة األطراف، رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، 006)م، 

ص 95) وما بعدها.
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والفعال  الكايف  بالتعويض  والسامح  الكاملني،  والضامن  احلامية  يف  واحلّق 
والسامح  العامة،  للمصلحة  امللكية  نزع  أو  بتأميم  قرارات  صدور  حالة  يف 
بإعادة الدخل إىل الدولة املستثمر بالعملة املحولة، وآليات تسوية املنازعات 
أخرى،  دولة  رعايا  من  االتفاقية ومستثمر  دولة عضو يف  بني  تنشأ  قد  التي 
منازعات  لتسوية  الدويل  باملركز  التحكيم  خالل  من  تكون  ما  غالًبا  والتي 

االستثامر))).

الرشط الثالث: أن تكون املنازعة قانونية وناشئة بطريقة مبارشة عن االستثامر:

جيب أن تكون املنازعة متصلة أو متعلقة بحق أو التزام قانوين كأن تتعلق 
بتطبيق بنود اتفاق االستثامر وبني أطرافه أو بتفسريه أو االعتداء عىل حق ما 
املستثمر،  ودولة  لالستثامر  املضيفة  الدولة  بني  ثنائية  استثامر  اتفاقية  تقرره 

هذا من ناحية.

عن  مبارشة  بطريقة  ناشئة  املنازعة  تكون  أن  جيب  أخرى؛  ناحية  ومن 
عقد استثامر، ومل تتضمن االتفاقية تعريًفا واضًحا أو حمدًدا للمقصود بتعبري 
سلطة  االستثامر  اتفاق  يف  لألطراف  االتفاقية  تركت  فلقد  وعليه  االستثامر، 
تقديرية واسعة يف تقرير ما إذا كانت معاملة ما أو صفقة ما تعترب استثامًرا، 
موضوع  عىل  االستثامر  وصف  إضفاء  يف  لألطراف  حرية  ترك  كان  وإذا 
ذلك  مع  أنه  إال  االتفاقية،  تطبيق  يف  كبرية  مرونة  إعطاء  شأنه  من  اتفاقهم 
الدول  من  املستثمرين  إن  إذ  النامية،  الدول  مصالح  عىل  خطورة  يمثل  قد 
االستثامر  عقود  مفاوضات  يف  العليا  اليد  هلم  تكون  ما  عادة  املتقدمة  الغنية 
مع الدول النامية، فيحرصون عىل تعريف موضوع االتفاق وإضفاء وصف 

يراجع حول هذا الشأن:  (((
http://www.unctadxi.org.
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االستثامر عليه، توصاًل إىل استيفاء رشوط اختصاص املركز؛ حتى تتوافر هلم 
املضيفة  للدولة  الوطني  القضاء  بعيًدا عن  منازعات االستثامر  فرصة تسوية 

لالستثامر))).

أعطت  الثنائية،  االستثامر  معاهدات  بعض  أن  نجد  املثال  سبيل  فعىل 
يف  املسامهني  األجانب  للمستثمرين  سمح  واسًعا،  نطاًقا  املستثمر  ملفهوم 
والدول  املستثمرين  بني  املنازعات  تسوية  إجراءات  باستخدام  ما،  استثامر 
محلة  أغلبية  يمثلون  كانوا  إذا  عامَّ  النظر  بقطع  االتفاقيات،  يف  احلامية  وسبل 
األسهم أم كانوا أقلية، ففي إحدى احلاالت، بلغت نسبة األسهم 7)% )سبع 
عرشة يف املائة( من االستثامر يف الدولة املضيفة لالستثامر، وطبَّق املركز هذا 
يف  صادر  األرجنتني،  مجهورية  ضد  الغاز  لنقل   CMS رشكة  قضية  يف  املبدأ 
7) متوز/ يوليو )00)م )ICSID case No. ARB/01/8(، وأيًضا قضية 
مجهورية  ضد   )Lanco International INC.( الدولية  النكو  مؤسسة 
األرجنتني رقم )ICSID. Case No. ARB/ 97/6( بتاريخ 8 كانون األول/ 

ديسمرب 998)م))).

يراجع حول هذا الشأن:  (((
Sylvia schatz, Recent Developments in International organization: The 
effect of the Annulment decisions in AMCO v. Indonesia and klokner v. 
Cameroon on the future of the international center for the settlement of 
investment disputes, volume 3, American university Journal of international 
and policy, 1988, p. 494 et s.

سابق  بحث  املضيفة  والدولة  األجنبي  املستثمر  بني  التحكيم  حممدين:  وفاء  جالل  د. 
اإلشارة، ص 8))، وما بعدها.

سابق  التنمية،  األغراض  الدولية  االستثامر  سياسات  بشأن  األونكتاد  سلسلة  يراجع:   (((
اإلشارة، ص 5)، ص 5).
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يف  يرد  نمطيٌّ  تعريٌف  له  بات  فقد  »االستثامر«  بمفهوم  يتعلق  فيام  وأما 
العادة يف االتفاقيات الثنائية، بحيث يشمل كل نوع من أنواع األصول، بل 

ويشمل كل يشء له قيمة اقتصادية موجهة للربح.

ضمن  مندرجة  اعتربت  األنشطة  من  أخرى  أنواًعا  هناك  أن  ونالحظ 
التحكيم  اعتربت هيئة  املصطلح ففي قضية )S.D Myers( ضد كندا،  هذا 
أنه بمجرد إقامة مكتب للمبيعات والتصدير إىل الواليات املتحدة األمريكية 
اإلذنية  السندات  اعتبار  جيوز  ذلك  إىل  وباإلضافة  استثامًرا،  يعد  كندا،  يف 
القروض  اتفاقيات  اعتربت  مثلام  استثامرات،  األخرى  املرصفية  والصكوك 
وعقود التشييد، وإقامة مكاتب قانونية )مكاتب حماماة( يشكل استثامًرا))).

إذا  وما  منازعاهتم  نوعية  لتحديد  لألطراف  احلرية  ُتركت  أنه  والواقع 
كانت تنطوي عىل استثامر معني أم ال، وكان قراًرا حكياًم من جانب واضعي 
الوطنية غالًبا ما خيتلف من  القوانني  أن تعريف االستثامر يف  االتفاقية ذلك 
أي  وعىل  منها،  كل  يف  املتبعة  االقتصادية  للسياسات  طبًقا  أخرى  إىل  دولة 
االستثامر  قوانني  يف  متضمنًا  يكون  ما  عادة  االستثامر  تعريف  فإن  األحوال 
بالنسبة للدولة املضيفة لالستثامر، وكذلك قد يوجد يف اتفاقيات ثنائية تعقدها 
الدولة املضيفة مع دولة املستثمر األجنبي، ويالحظ أن الرشوط النموذجية 
حيث  االستثامر  مفهوم  يف  تتوسع  اخلصوص  هذا  يف   )ICSID(يضعها التي 
املبارشة  باملسامهة  يتعلق  والذي  التقليدي  باملعنى  لالستثامر  شاماًل  جتعله 
احلديثة  املفاهيم  إىل  باإلضافة  للمرشوعات،  الالزمة  األموال  رؤوس  يف 
وعقود  والسياحية،  والزراعية  الصناعية  املرشوعات  عىل  تشتمل  والتي  له 

األونكتاد  باملرجع: سلسلة  إليها  املشار  العديدة  والقضايا  املسألة  تفاصيل هذه  يراجع   (((
بشأن سياسات االستثامر الدولية.. سابق اإلشارة ص 6)، ص 7).
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نقل  املفتاح، وعقود  تسليم  املصانع، وعقود  تشييد  املوانئ، وعقود  إصالح 
بحقوق  الرتخيص  وعقود  املدربة،  العاملة  استخدام  وعقود  التكنولوجيا، 

امللكية الفكرية وغريها))).

االستثامر  منازعات  بعض  تقديم  حرية  دولة  لكل  فإن  عامة  وبصفة 
فإن  لذلك  وتطبيًقا  أخرى،  طوائف  واستبعاد  املركز،  إىل  منها  طوائف  أو 
العربية  اململكة  أعلنت  فلقد  الرخصة،  قد مارست هذه  الدول  هناك بعض 
املركز،  اختصاص  نطاق  من  البرتول  منازعات  واستبعاد  إخراج  السعودية 
كام قامت كل من جامايكا وغانا باستبعاد املنازعات املتعلقة باملواد املعدنية، 
واملوارد  املعدنية  باملوارد  املتعلقة  املنازعات  اجلديدة  غينيا  استبعدت  كام 

الطبيعية))).

وأخرًيا يالحظ أن املركز قد توسع يف اختصاصه، فلم يعد يقترص فقط 
عىل املنازعات املرتبطة مبارشة باالستثامر، ولكن يمتد االختصاص ليشمل 
أية منازعات يف شأهنا التأثري أو النيل من االستثامر طاملا أن تلك املنازعات 
به.  املحيط  العام  واجلو  تنفيذه  وأسلوب  االستثامر  اتفاق  بنود  مع  تتعارض 
يف  املركز  عن  الصادر  احلكم  يف  واضح  بشكل  املنهج  هذا  تلّمس  ويمكن 
قضية Amco v.Indonesia والذي يتعلق باتفاق استثامر مربم بني احلكومة 

.(((..Amco األندونيسية والرشكة األمريكية 

يراجع حول هذا الشأن:  (((
Moshe Hirsch, The Arbitration Mechanism … op.cit., p. 59 et s.

املرجع السابق.  (((
يراجع حول هذا الشأن:  (((

Amco V. Indonesia (Annulment Decision) 25 International legal Materials, 
1441 (1986), p. 1454 et s.
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االستثامر،  منازعات  تسوية  مركز  لتحكيم  املذهل  التطور  هذا  بدا  وقد 
أحد أشخاصها  أو  الدولة  أطرافها  أحد  يكون  التي  الدولية  للعقود  بالنسبة 
القضايا  تزايد  ذلك يف  ويتمثل  والعرشين،  احلادي  القرن  بداية  منذ  العامة، 
دون  النامية  الدول  حكومات  ضد  العاملية  الكربى  الرشكات  ترفعها  التي 
وجود اتفاق حتكيم يف عقد معني بني الطرفني املتنازعني وإنام حتريكا مبارًشا 
حتى  االستثامرات  بتشجيع  املتعلقة  الثنائية  باملعاهدات  الواردة  للنصوص 

بات يشمل أي عملية تبادل اقتصادي أو مايل))).

العقود اإلدارية  التحكيم يف  الطاموي:  املسألة، د. عيل سليامن  تفاصيل هذه  يراجع يف   (((
بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق اإلشارة، ص6).
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املبحث الثاين
دعوى التحكيم أمام املركز الدويل لتسوية منازعات 

االستثامر
دائام ما تبدأ خصومة التحكيم بطلب، ثم يرتتب عىل هذا الطلب بعض 
إىل  باإلضافة  اخلصومة،  يف  دوًرا  يلعب  التحكيم  مقر  أن  شك  وال  اآلثار، 
تشكيل  كيفية  منها  وآثارها،  التحكيم  بدعوى  املرتبطة  املسائل  من  عدد 
التحكيم،  حكم  إصدار  وكيفية  التطبيق،  الواجب  والقانون  التحكيم،  هيئة 
التحكيم  لدعوى  اجلوانب  نقاش هلذه  ييل  وفيام  بطالنه.  وتنفيذه، وحاالت 

أمام املركز.

أواًل: طلب التحكيم:

أو  متعاقدة  دولة  كان  سواء  املركز،  أمام  للتحكيم  املتقدم  الطرف  عىل 
هبذا  طلًبا  يقدم  أن  أخرى،  متعاقدة  دولة  إىل  جنسيتها  تنتمي  رشكة  أو  فرًدا 
املعنى إىل السكرتري العام للمركز. وقد نصت عىل هذا تفصياًل املادة )6)) 

من اتفاقية واشنطن:

»). أي دولة متعاقدة أو مواطن يف دولة متعاقدة يرغب يف رفع دعوى 
للتحكيم يتقدم بطلب كتايب هبذا اخلصوص إىل السكرتري العام الذي يرسل 

بدوره نسخة منه إىل الطرف اآلخر يف النزاع.

اخلالف . ) بموضوع  املتعلقة  املعلومات  الطلب  يتضمن  أن  جيب 
القانون اخلاصة  التحكيم طبًقا لالئحة  وشخصية األطراف وموافقتهم عىل 

بالدخول يف دعوي التوفيق والتحكيم.
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بجالء . ) له  تراءى  إذا  إال  الدعوى  تسجيل  العام  السكرتري  عىل  جيب 
اختصاص  من  خيرج  النزاع  أن  الدعوى  حتتوهيا  التي  املعلومات  خالل  من 
برفض  أو  الدعوى  تسجيل  مبارشة  الطرفني  إخطار  عندئذ  وجيب  املركز 

تسجيلها«))).
اآلخر،  الطرف  إىل  التحكيم  طلب  بإرسال  العام  السكرتري  دور  ويبدأ 
اخلصومة،  مبارشة  يف  بالبدء  للطلب  إعالن  بمثابة  اإلجراء  هذا  ويعد 
الطلب متى ما كان مستوفًيا للشكل  بتسجيل  السكرتري  يقوم  واملفرتض أن 

القانوين السليم، واألمر ال خيرج عن أحد فرضني:
السري  يتم  وهنا  الطلب،  لتسجيل  العام  السكرتري  قبول  األول:  الفرض 
التحكيم  لقواعد  وتبًعا  القسم،  هذا  ألحكام  طبًقا  التحكيم  إجراءات  يف 
السارية يف يوم االتفاق عىل التحكيم، ما مل يتفق األطراف املعنية عىل خالف 
ذلك. وإذا َعرضت مسألة تتعلق بإجراءات غري ُمدرجة يف هذا القسم أو يف 
هي  املحكمة  فإن  الطرفان،  عليها  يتفق  أخرى  قواعد  أي  أو  التحكيم  نظام 

التي تفصل يف أمرها.
الفرض الثاين: رفض السكرتري العام تسجيل الطلب، وذلك إذا تراءى 
عن  خيرج  النزاع  أن  الدعوى  حتتوهيا  التي  املعلومات  خالل  من  بجالء  له 
اختصاص املركز، أو أنه مقدم من شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي لدولة 

غري طرف يف اتفاقية واشنطن أو ضد دولة غري طرف فيها.
بتسجيل  إما  الطرفني،  بإخطار  احلالتني  يف  العام  السكرتري  ويلتزم 
بشكل   - واشنطن  اتفاقية  عىل  يؤخذ  وقد  تسجيلها،  برفض  وإما  الدعوى 
برفض  العام  السكرتري  قرار  ملراجعة  حمددة  آلية  بيان  من  خلوها   - عام 
تسجيل الدعوى وجتنب ما قد يقع فيه من أخطاء يف هذا اخلصوص. وهذا 

اتفاقية واشنطن 965)م، املادة )6)).  (((
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لتعديل  والسعي  املتعاقدة  الدول  قبل  من  فيها  النظر  جيب  التي  األمور  من 
السكرتري  قرار  عىل  لالعرتاض  مناسبة  آلية  وجود  يكفل  بام  االتفاقية  بنود 
العام، كوجود جلنة ُتعنى بالنظر يف االعرتاضات املقدمة من األطراف التي 

تم رفض طلبها.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن رسوم طلب التحكيم، حسب الئحة املصاريف 
ر بـ 5) ألف دوالٍر أمريكي))). املطبقة بدًءا من أول يوليو 6)0)م ُتقدَّ

ثانًيا: آثار رشوط التحكيم باللجوء إىل اإلكسيد:

أية  اختصاص  عدم  قوامه  سلبيًّا  أثًرا  عامة  بصفة  التحكيم  اتفاق  يرتب 
لينعقد  اختصاصه،  عىل  املتفق  التحكيم  مركز  غري  النزاع  بنظر  أخرى  جهة 
التحكيم.  التفاق  اإلجيايب  لألثر  إعاماًل  غريه  دون  املركز  هلذا  االختصاص 
ُمسلَّاًم هبا  الدويل اخلاص،  القانون  ويعد هذا احلكم قاعدة مادية من قواعد 
يف كل القوانني واللوائح املختلفة ملراكز وهيئات التحكيم. كام كرسته أيًضا 
اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية منذ زمن بعيد، فنصت املادة 
))/)( عىل أنه: »عىل حمكمة الدول املتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول 
أن حتيل  املادة  الوارد يف هذه  باملعنى  اتفاق من األطراف  موضوع كان حمل 
اخلصوم بناًء عىل طلب أحدهم إىل التحكيم، وذلك ما مل يتبني للمحكمة أن 

هذا االتفاق باطل أو ال أثر له أو غري قابل للتطبيق«))).

))) الئحة املصاريف باملركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر األجنبي، ينظر إىل:
https//icsid.worldbank.org/en/Pages/icsiddocs/Memorandum-on-the-
Fees-and-Expenses-FullText1.aspx

))) اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها )نيويورك 958)م(، ينظر إىل:
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY-conv/New-York-
Convention-A.pdf
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أنه:  املادة )6)( عىل  فنصت  النهج،  اتفاقية واشنطن عىل هذا  وسارت 
»تعترب موافقة األطراف عىل التحكيم يف ظل هذه االتفاقية موافقة عىل استبعاد 
أي عالج آخر ما مل ينص عىل خالف ذلك. وجيوز ألي طرف متعاقد املطالبة 
لقبوله  الزم  كرشط  واإلدارية  املحلية  القانونية  التسوية  سبل  كافة  باستنفاد 
املوافقة  يعني  املركز  اختيار  فإن  وهكذا  االتفاقية«))).  هذه  ظل  يف  التحكيم 
التحكيم  أو  الوطني  كالقضاء   - األخرى  التقايض  سبل  كافة  استبعاد  عىل 
التقليدي - إعاماًل لألثر السلبي، مع تثبيت االختصاص للمركز دون غريه، 

وذلك إعاماًل لألثر اإلجيايب لالتفاق عىل التحكيم))).
كافة  استنفاد  رضورة  عىل  الطرفني  اتفاق  من  السابق،  احلكم  خُيِلُّ  وال 
سبل التسوية الودية والقانونية املحلية واإلدارية خالل مدة زمنية معينة قبل 
املركز  إىل  مبارشة  اللجوء  يكون  ال  النحو  هذا  وعىل  اإلكسيد،  إىل  اللجوء 
التسوية  مراحل  مجيع  استنفاد  يتعني  وإنام  القانونية،  الناحية  من  صحيًحا 
مقبولة.  غري  التحكيم  دعوى  كانت  وإال  متهيدية،  كمراحل  عليها،  املتفق 
وهنا يمكن ألي من الطرفني - وعادة ما تكون الدولة املضيفة لالستثامر- أن 
يدفع طلب التحكيم برضورة استنفاد كافة سبل التسوية الودية أو القانونية 

املتفق عليها كرشط مبدئي لالختصاص.

اتفاقية واشنطن 965)م، املادة 6).  (((
يراجع حول هذا الشأن:  (((

Fouchard, Gaillard et Goldman, Traite de l’arbitrage commercial 
international, paris, litec, 1996, 395 et s.

بمرص،  العربية  النهضة  دار  اخلاصة،  الدولية  العالقات  يف  التحكيم  راشد:  سامية  د. 
النظرية والتطبيق،  التحكيم يف  قانون  994)م، ص ))) وما بعدها؛ د. فتحي وايل: 
الطبعة األوىل منشأة املعارف 007)م، ص 77) وما بعدها؛ د. مصطفى اجلامل ود. 
عكاشة عبد العال: التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية املرجع سابق اإلشارة، ص 

508 وما بعدها.
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ثالًثا: مقر التحكيم:

التقليدي،  التحكيم  جمال  يف  كربى  أمهية  التحكيم  مقرِّ  حتديد  يلعب 
والغالب أن يتم حتديد املقرِّ يف هذا النوع من التحكيم باتفاق الطرفني، وإال 
قامت اهليئة بتحديده يف ضوء الظروف واملالبسات املتعلقة بكل دعوى عىل 
هو  الدولة  قانون هذه  أن  إىل  دقة  بكل  املقر  دولة  أمهية حتديد  وتعود  حدة. 
اتفاق  عدم  حالة  يف  خاصة  للخصومة،  العام  اإلجرائي  اإلطار  حيدد  الذي 
الطرفني عىل تطبيق قانون إجرائي معني. كام أن لتحديد املقر أمهية ال يمكن 
إنكارها يف حتديد جنسية احلكم وطنيًّا كان أم أجنبيًّا، وكذلك معرفة القضاء 

الذي يمكنه التدخل للمساعدة أو الطعن أمامه بدعوى البطالن))).

وتنعدم هذه االعتبارات كليًة يف شأن التحكيم لدى املركز الدويل لتسوية 
منازعات االستثامر؛ النتفاء احلاجة لقانون إجرائي أو قضاء يمكنه التدخل 
إجراءات  جتري  أن  فاألصل  وهلذا  بالبطالن.  أمامه  الطعن  أو  للمساعدة، 
التحكيم يف مقر املركز بمدينة واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية. وجيوز 

مع ذلك وبعد موافقة الطرفني أن تتم إجراءات التحكيم يف:

مقر اهليئة الدائمة للتحكيم بالهاي.. )

اتفق . ) قد  املركز  يكون   - خاصة  أو  عادية   - مناسبة  أخرى  هيئة  أي 
معها عىل الرتتيبات الالزمة هلذا الغرض.

السكرتري . ) استشارة  بعد  التحكيم  هيئة  عليه  توافق  آخر  مكان  أي 
العام.

اإلشارة،  سابق  مقال  االستثامر،  منازعات  لتسوية  الدويل  املركز  زمزم:  املنعم  عبد  د.   (((
ص 6).
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واملالحظ عىل هذا احلكم أن اتفاقية واشنطن أرادت إسباغ طابع املرونة 
املركز -  يوجد هبا  التي   - األمريكية  املدينة  اعتبار  تقرر  فلم  قواعدها،  عىل 
موافقة  أجازت  وإنام  رحابه،  يف  جتري  التي  التحكيم  جلسات  جلميع  ا  مقرًّ
الطرفني عىل جريانه يف الهاي أو أية هيئة أو منظمة أو مؤسسة أخرى وفًقا 

للتفصيل الوارد يف النص))).

رابًعا: تشكيل هيئة التحكيم)2(:

فريض  بني   - التحكيم  جمال  يف  املعتاد  شأن   - واشنطن  اتفاقية  ميزت 
اتفاق الطرفني عىل تشكيل اهليئة وسكوهتا عن هذا التشكيل:

الفرض األول: تشكيل هيئة التحكيم باتفاق الطرفني:

التحكيم  تقديم طلب  فور  اهليئة  تشكيل  األطراف يف  أن يرشع  املنطقي 
وتسجيله من قبل السكرتري العام، وفور التشكيل يطلق عىل اهليئة، بحسب 
من  املحكمة  ن  وتتكوَّ )م7)/)))))  »املحكمة«  اسم   - االتفاقية  قررت  ما 
حمكم واحد أو عدد فردي من املحكمني - كثالثة أو مخسة - حسب اتفاق 

األطراف الذين يتولون اختيارهم وحتديد عددهم )م7)/)/أ()4).

اإلشارة،  سابقة  رسالة  األجنبية،  االستثامر  منازعات  تسوية  حيدر:  عمرو  د.  يراجع   (((
ص )9 وما بعدها.

يراجع يف تفاصيل هذه املسألة عند كل من:  (((
Moshe Hirsch, The Arbitration mechanism … op.cit., p. 29 et s.P Delaume, 
Experience with ICSID … op. cit. p. 241 et s.

التحكيم بني املستثمر األجنبي والدولة املضيفة، بحث سابق  د. جالل وفاء حممدين: 
منازعات  لتسوية  الدويل  املركز  زمزم:  املنعم  عبد  د.  بعدها،  وما   ((8 ص  اإلشارة 

االستثامر، مقال سابق اإلشارة، ص 7)، وما بعدها.
اتفاقية واشنطن 965)م، املادة )7)).  (((

املرجع السابق.  (4(
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الفرض الثاين: سكوت األطراف عن تشكيل اهليئة:

االستثامر األصيل عىل عدد  االتفاق عند صياغة عقد  يتم  أال  قد حيدث 
املحكمني أو حتى طريقة تعيينهم، وذلك بسبب انشغال كل طرف بصياغة 
تنازل  العقد. وهنا افرتضت االتفاقية  الناجتة عن  الرئيسة  حقوقه والتزاماته 
ثالثة  من  »املحكمة  تشكيل  وأوجبت  العدد،  حتديد  يف  حقهم  عن  اخلصوم 
حمكمني، يقوم كل طرف بتعيني حمكم واحد، أما املحكم الثالث وهو رئيس 
املحكمة فيتم تعيينه بموافقة الطرفني« )م7)/)/ب()))، فاخلصوم يقع عىل 
عاتقهم يف هذا الفرض مهمة مزدوجة قوامها قيام كل خصم بتعيني املحكم 
عىل  لالتفاق  اآلخر  اخلصم  مع  مبارش  تفاوض  يف  دخوله  ثم  يريده،  الذي 
دون  اخلصوم  باتفاق  بالكامل  تشكيلها  ليجري  املحكمة  هيئة  رئيس  تعيني 

تدخل من أية جهة.

إذا فشل الطرفان يف تشكيل املحكمة، أو إذا أخذ أحدهم هذا االختيار 
فرصة لتعطيل اخلصومة بالتلكؤ أو االمتناع عن املشاركة يف تشكيل املحكمة، 
يقوم الرئيس بناء عىل طلب اخلصوم بالتشاور مع األطراف لتعيني املحكمني 
الذين مل يعينوا بعد، وقد نصت االتفاقية عىل ذلك مع حتديد واضح للمدة: 
الدعوى  بتسجيل  لإلخطار  التالية  يوًما   90 خالل  املحكمة  تشكل  مل  »إذا 
الطرفان  العام.... أو يف أي مهلة أخرى يوافق عليها  السكرتري  املرسل من 
يقوم الرئيس تلبية لرغبة أي من الطرفني وبعد التشاور معهام بقدر اإلمكان 
للمحكمني  جيوز  وال  بعد،  يعينوا  مل  الذين  املحكمني  أو  املحكم  بتعيني 
بني  من  يكونوا  أن   - املادة  هذه  لنصوص  طبًقا   - الرئيس  قبل  من  املعينني 
رعايا الدول املتعاقدة التي تشكل طرًفا يف النزاع، أو أن يكونوا من بني رعايا 

املرجع السابق.  (((
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الدول املتعاقدة التي تشكل طرًفا يف النزاع، أو أن يكونوا من الدول املتعاقدة 
التي يكون أحد رعاياها طرًفا يف النزاع«))).

تسعني  التحكيم خالل  تعيني حمكمة  الطرفان يف  أخفق  إذا  أنه  وواضح 
يوًما، قام رئيس املجلس اإلداري - بناء عىل طلب من أحد الطرفني - بتعيني 
املحكم أو املحكمني الذين مل يعينوا، وذلك بعد التشاور معهام قدر اإلمكان. 
ومن اجلدير بالذكر أن مصاريف طلب تعيني املحكم تبلغ 0.000) )عرشة 
آالف( دوالر أمريكي)))، يتحملها الطرف الذي يطلب من السكرتري العام 
التدخل للمساعدة بالتعيني، واألوىل أن يتحمل هذا املبلغ الطرف املتقاعس 
عن تعيني املحكم الذي من طرفه، بداًل من أن يتحمله الطرف اجلاد احلريص 
عىل الفصل يف النزاع. وضامًنا ملقتضيات احليدة والنزاهة - والتي تعترب من 
املقومات األساسية لنظامي التقايض والتحكيم بشكل عام - فإنه ال يمكن 
للرئيس اختيار حمكمني من بني رعايا الدول املتعاقدة األطراف يف النزاع أو 

من بني رعايا دولة املستثمر.
وتتحدد أتعاب املحكمني باتفاق األطراف. وغالًبا ما جيري العمل عىل 
تقسيمها بالتساوي، ما مل يتم االتفاق عىل غري ذلك. وإذا مل يوجد اتفاق عىل 
ختتلف  احلال  بطبيعة  وهي  املركز،  بواسطة  حتديدها  جيري  األتعاب  حتديد 
املطبقة  املرصوفات  لالئحة  وفًقا  املحكمني  أتعاب  وتتحدد  آلخر  وقت  من 
من أول يوليو 6)0)م - بمبلغ 000.) )ثالثة آالف( دوالر أمريكي عن 
كل يوم عمل، أضف إىل أن ذلك املحكم يسرتد كافة النفقات التي يتكبدها 

القيام بعمله))). بسبب 

اتفاقية واشنطن 965)م، املادة )8)).  (((
الئحة املصاريف باملركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر.  (((

املرجع السابق.  (((
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خامًسا: القانون الواجب التطبيق)1(:

املرشوعة،  بتوقعاهتم  خُيِلُّ  القانوين لألطراف وال  األمان  التحكيم  حيقق 
يرونه  الذي  النحو  عىل  التطبيق  الواجب  القانون  اختيار  من  نهم  ُيمكِّ حيث 

مناسًبا، ولذلك نصت املادة ))4( من االتفاقية عىل أنه:

عليها  وافقت  التي  القانونية  للنظم  طبًقا  النزاع  يف  املحكمة  تفصل   .(«
األطراف املتنازعة، فإذا مل يتفق الطرفان تقوم املحكمة بتطبيق قانون الدولة 
املتعاقدة طرف النزاع )بام يف ذلك القواعد اخلاصة بتنازع القوانني( وكذلك 

مبادئ القانون الدويل الواجب تطبيقها يف هذا الصدد.

أو . ) سكوت  أساس  عىل  اختصاصها  بعدم  حتكم  أن  للمحكمة  ليس 
القانون. غموض 

ال متس نصوص الفقرات السابقة ))، )( قدرة املحكمة عىل الفصل . )
بالعدل واإلنصاف وهذا يف حالة موافقة الطرفني«))).

وغيابه،  اإلرادة،  قانون  وهي  الفروض،  من  عدد  بني  النص  ميَّز  وقد 
إضافة إىل الفصل يف النزاع طبًقا لقواعد العدل واإلنصاف.

معني،  قانون  تطبيق  عىل  الطرفان  اتفق  إذا  أنه  اإلرادة:  بقانون  ونعني 
النظرية  ذلك  يف  متبنًيا   - النص  أطلق  وقد  بإعامله.  التحكيم  هيئة  التزمت 

يراجع حول هذا الشأن كل من:  (((
Delaume, state contracts and Transnational Arbitration, 75, American 
Journal of International law. 784, 1981, p. 795 et s.

االستثامر،  جمال  يف  املنازعات  لفض  كوسيلة  التحكيم  عشوش:  احلميد  عبد  أمحد  د. 
الدول  بني  املربمة  العقود  احلداد:  حفيظة  د.  بعدها،  وما   ((( ص  اإلشارة،  سابق 

واألشخاص األجنبية، مرجع سابق اإلشارة، ص 507 وما بعدها.
اتفاقية واشنطن 965)م، املادة ))4).  (((
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الشخصية - من حرية األطراف يف اختيار النظام القانوين الذي يرونه مناسًبا 
حلكم النزاع، لتتسع هذه احلرية لتشمل اختيار قانون أي دولة من الدول أو 
القواعد النموذجية ألي عقد من العقود أو القواعد الواردة يف اتفاقية دولية 

ذات صلة، أو حتى عادات وأعراف التجارة الدولية أو غريها.

ويف حال غياب قانون اإلرادة، تتجه عادة معظم لوائح ومراكز التحكيم 
يراه  الذي  القانون  اختيار  يف  للمحكم  احلرية  ترك  إىل   - احتياطي  كحل   -
خمالًفا،  حكاًم  ذلك  يف  تبنت  واشنطن  اتفاقية  أن  بيد  النزاع،  حلكم  مناسًبا 
املبدأ  حيث  من  القانون  هذا  عن  البحث  سلطة  من  املحكمة  حرمان  قوامه 

مع التزامها بتطبيق ما ييل:

تنازع . ) املضيفة لالستثامر شاماًل قواعد اإلسناد )قواعد  الدولة  قانون 
إذا  فيام  التقدير  سلطة   - ذلك  رغم   - للهيئة  يعود  أنه  شك  وال  القوانني(، 
أهنا  أم  الدولة،  هذه  قانون  يف  مبارشة  املوضوعية  القواعد  ستطبق  كانت 
الدولة، يف هذا  الصلة ويتأسس خضوع عقود  ستطبق قواعد اإلسناد ذات 
املوضوعي  الرتكيز  نظرية  عىل  لالستثامر  املضيفة  الدولة  لقانون  الغرض 
ارتباًطا وثيًقا  الدولة  القانون الذي »ترتبط به عقود  القانونية، ألنه  للروابط 
العقود يف  القانون فعادة ما تربم هذه  عىل نحو يتعني معه إعامل قواعد هذا 
ذلك  عىل  عالوة  أهنا  كام  إقليمها«،  يف  تنفيذها  ويتم  املتعاقدة  الدولة  إقليم 

ترتبط باملصالح السياسية هبذه الدولة.

مبادئ القانون الدويل، ويعود للهيئة سلطة التقدير يف تطبيق القانون . )
ذات  الدويل  القانون  بمبادئ  ممزوًجا  لالستثامر  املضيفة  للدولة  الداخيل 
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الصلة، أو مكماًل أو مفرًسا له عىل حسب األحوال. وال جيوز هليئة التحكيم 
يف احلالتني أن حتكم بعدم اختصاصها بسبب:

خلو القانون الواجب التطبيق من حكم للمسألة حمل النزاع.	 

للعدالة 	  كأداة  عليها  يتعني  وإنام  التطبيق،  الواجب  القانون  غموض 
االجتهاد لتكملة النقص وإزالة الغموض.

يمكن 	  بحيث  واإلنصاف،  العدل  لقواعد  طبًقا  النزاع  يف  الفصل 
وفًقا  النزاع  يف  الفصل  الطرفني  موافقة  حالة  يف  التحكيم  هليئة 
من  النزاع  حترير  معناها  مسألة  وهي  واإلنصاف،  العدل  لقواعد 
قانون  بأحكام  تقيد  فيه دون  الفصل  املحكمة  لتتوىل  القانون،  حكم 
املحّكم،  أو  »فالقايض  للعدالة.  تراه حمقًقا  لعقيدهتا وما  معني، طبًقا 
الترشيع  يف  النقض  به  يواجه  حالًّ  ليخلق  املطلق  العدل  يستلهم  إذ 
أو القانون بصفة عامة، فهو يقوم بام كان يقوم به املرّشع فيام لو تبني 
هذا النقص، أي أنه يقدم حالًّ وضعيًّا مستلهاًم من القانون الطبيعي، 
العدل  قواعد  فإن  أخرى  وبعبارة  املصنوع.  العدل  من  نوًعا  أي 
تسود  التي  واملفاهيم  األفكار  »جمموعة  بأهنا:  تعرف  واإلنصاف 
أو  حق  هو  عام  أفرادها  ضامئر  يف  وتستقر  التجارية،  األوساط  لدي 

عدل«))).

الدولية،  التجارة  عقود  عىل  التطبيق  الواجب  القانون  صادق:  هشام  د.  يراجع   (((
املعارف  منشأة  الداخلية،  الترشيعات  يف  احلديثة،  لالجتاهات  ومقارنة  حتليلية  دراسة 

اإلسكندرية 995)م، ص )8).
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سادًسا: حكم التحكيم:

النزاع  فحص  بنفسه  توىلَّ  وحيد،  حمكم  من  لة  ُمشكَّ املحكمة  كانت  إذا 
لة  ُمشكَّ كانت  إذا  أما  أحد.  من  مشاركة  دون  فيه  النهائي  احلكم  وإصدار 
أعضائها  مجيع  أصوات  بأغلبية  حكمها  تصدر  فإهنا  أكثر،  أو  ثالثة  من 
)م48/)(. وجيب أن يصدر احلكم كتابة وموقًعا من األعضاء الذين وافقوا 
أن  املحكمة  أعضاء  من  عضو  لكل  ويكون  )م48/)(،  األقل  عىل  عليه 
رأي  مع  خيتلف  أم  يتفق  الرأي  هذا  أكان  سواًء  باحلكم،  اخلاص  رأيه  يرفق 
)م48/)).  معارًضا  كان  إذا  خاصة  برأيه،  مذكرة  يرفق  أن  وله  األغلبية، 
ويتم التصديق عىل احلكم بعد إصداره، وكذلك عىل الصور املستخرجة منه 
من قبل السكرتري العام، كام يقوم األخري بإرسال نسخ معتمدة طبق األصل 
إىل كل من الطرفني، ويعترب هذا التاريخ هو تاريخ إعالن احلكم )م49/)(، 

وال يمكن نرش احلكم إال بموافقة الطرفني )م48/))))).

ومل يرد يف اتفاقية واشنطن حتديد مدة الفصل يف الدعوى، غري أن الواقع 
العميل يعطي مؤرًشا بأن متوسط الفرتة التي يستغرقها التحكيم حتت مظلة 
إىل  من قضية  املدة  قد ختتلف هذه  ولكن  املركز هي حوايل سنتني ونصف، 
أخرى، وذلك بسبب بعض الصعوبات يف تكوين املحكمة أو هيئة التحكيم، 
وقد تكون هناك أسباب أخرى للتأخري، كادعاء أحد األطراف احتياجه إىل 
وقت إضايف إلعداد مذكرات الدفاع، أو العرتاضه عىل اختصاص املركز، 
تقصريه  أو  املحكمة،  أمام  املثول  يف  األطراف  أحد  تقاعس  عند  ويالحظ 
الدعوى، جيوز للطرف اآلخر أن يطلب من  يف أي مرحلة من مراحل نظر 
املحكمة االستمرار يف نظر موضوع النزاع وإصدار حكم فيه، وذلك إعاماًل 

اتفاقية واشنطن 965)م، املادة )48- 49).  (((
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ملبدأ إلزامية التعهد باللجوء إىل التحكيم. وال جيوز أن تصدر حكاًم غيابيًّا يف 
إذا  إال  أمامها،  للمثول  مهلة  الطرف اآلخر ومنحه  إعالن  بعد  إال  الدعوى 

تبينت املحكمة اجتاه نية هذا الطرف إىل عدم تنفيذ ذلك))).

يقرر  وأن  اهليئة،  عىل  عرضت  مسألة  كل  احلكم  يتناول  أن  واألصل 
التي صدر عىل أساسها. وقد حيدث أحياًنا أن يغفل احلكم حتقيق  املربرات 
أحد عنارص النزاع أو كتابة بعض بياناته عىل سبيل اخلطأ أو أنه صدر ويعرتيه 

بعض الغموض، وهنا أجازت االتفاقية:

من . ) يوًما   45 وخالل  الطرفني،  أحد  طلب  عىل  بناء  التحكيم  هليئة 
مل  أمر  أي  يف  تبتَّ  أن  اآلخر،  الطرف  إخطار  وبعد  احلكم،  صدور  تاريخ 
يتناوله احلكم أو أن تصحح أي خطأ كتايب أو حسايب شاب احلكم. ويعترب 
بالوسائل  بالقرار  الطرفني  إخطار  ويتم  منه،  يتجزأ  ال  جزءًا  املحكمة  قرار 

التي سبق اتباعها إلعالن احلكم )م49/))))).

ألي من الطرفني التقدم كتابة بطلب لتفسري احلكم. ويعرض الطلب . 4
استحال ذلك ألي سبب، وجب تشكيل  وإذا  التي أصدرته،  املحكمة  عىل 
األوىل.  املحكمة  تشكيل  يف  اتبعت  التي  اإلجراءات  بذات  جديدة،  حمكمة 
صدور  حلني  تنفيذه  تؤجل  أن  الظروف  حتتِّمه  ملا  طبًقا  للمحكمة  ويمكن 
للسلطة  خيضع  احلكم  تنفيذ  تأجيل  أن  ويالحظ  بالتفسري)م50(.  قرارها 

للمحكمة))). التقديرية 

لفض  كوسيلة  التحكيم  عشوش:  احلميد  عبد  أمحد  د.  الشأن:  هذا  حول  يراجع   (((
املنازعات... مرجع سابق اإلشارة ص 4)) وما بعدها.

اتفاقية واشنطن 965)م، املادة 49.  (((
املرجع السابق، املادة 50.  (((
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ويالحظ املغايرة بني القاعدة املقررة يف املادة )49/)( والقاعدة املقررة 
يف املادة )50(، فعىل خالف طلب اإلغفال أو التصحيح الذي يتعني تقديمه 
معينًا  وقًتا  حتدد  مل  االتفاقية  فإن  احلكم،  صدور  تاريخ  من  يوًما   45 خالل 
يف  تقديمه  جواز  يعني  ما  وهو  التفسري،  طلب  تقديم  خالله  يتم  أن  ينبغي 
أي وقت، وحددت الئحة املصاريف املعتمدة مؤخًرا لدى اإلكسيد رسوم 
0.000))عرشة  بملغ  فقدرهتا  والتفسري  والتصحيح  اإلغفال  طلبات 
يكون  أن  ينبغي  كان  الطلب  هذا  أن  واحلقيقة  أمريكي))).  دوالر  آالف( 
لوا ثمن إغفال هيئة التحكيم  جمانيًّا، فال خطأ ينسب إىل األطراف حتى يتحمَّ
لبعض عنارص احلكم أو خطأها يف كتابة مشتمالته أو عدم وضوحها يف بيان 

حقيقة مقصودة.

سابًعا: إلغاء احلكم أو إبطاله )نظام البطالن الداخيل للمركز(:

أمجعت قوانني كل الدول عىل رضورة خضوع أحكام املحكمني الصادرة 
مبتدأه  دعوى  خالل  من  العادي  القضاء  لرقابة  التقليدي  التحكيم  شأن  يف 
تسمى دعوى البطالن، اهلدف من هذه الدعوى فحص احلكم، والتأكد من 
قضاء  واختصاص  للعدالة،  األساسية  املبادئ  خيالف  ما  عىل  ينطوي  ال  أنه 
التقليدي  التحكيم  شأن  يف  الصادرة  األحكام  بطالن  دعوى  بنظر  الدولة 
التحكيم،  جمال  يف  الوطني  القضاء  يؤدهيا  التي  األدوار  أهم  أحد  جيسد 
فالقانون مل يعرتف ملنظومة التحكيم التقليدي حتى اآلن بآلية ذاتية نابعة من 

داخله لنظر دعاوى البطالن الصادرة عن املحكمني))).

الئحة املصاريف باملركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر األجنبي.  (((
يراجع يف تفاصيل هذه املسألة: د. فاطمة صالح الدين رياض: دور القضاء يف خصومة   (((

التحكيم، دار النهضة العربية بمرص، الطبعة األوىل، 0)0)م، ص )6) وما يليها.
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شأًنا  االستثامر  منازعات  لتسوية  الدويل  املركز  أمام  للتحكيم  أن  بيد 
التي جتري يف رحابه إصداًرا  التحكيم  بأحكام  آخر، حيث استقل اإلكسيد 
يف  املعنى  هذا  عىل  بالتأكيد  له  املنشئة  واشنطن  اتفاقية  بدأت  وقد  وبطالًنا 
يمكن  وال  للطرفني،  ملزًما  احلكم  »يكون  أن:  عىل  فنصت   ،(/5( املادة 
استئنافه بأي طريق إال يف احلاالت الواردة يف هذه االتفاقية وبناء عىل ذلك 
بأي  املراجعة  أو  للطعن  قاباًل  املركز  من  الصادر  التحكيم  حكم  يكون  ال 
طريق أمام القضاء الوطني ألية دولة من الدول وال أمام أية جهة أخرى مهام 

كانت دولية أو داخلية))).

املادة  نص  هو  مطول،  نص  بمقتىض  البطالن  أحكام  تنظيم  تم  وقد 
)52()2( من االتفاقية، وهو ينص عىل أنه:

جيوز ألي طرف من الطرفني أن يقدم طلًبا كتابيًّا إىل السكرتري العام . )
إللغاء احلكم ألي سبب من األسباب اآلتية:

خطأ يف تشكيل املحكمة.	 

استعامل املحكمة سلطة زائدة عن اختصاصاهتا.	 

عدم صالحية عضو من أعضاء املحكمة.	 

إمهال خطري إلجراء أسايس من إجراءات املحكمة.	 

عدم ذكر املحكمة لألسباب التي بني عليها حكم التحكيم.	 

رسالة  األجنبية،  التحكيم  ألحكام  الدولية  احلامية  إسامعيل:  حممد  هشام  د.  يراجع   (((
دكتوراه، حقوق عني شمس، 0)0)م، ص 65 وما بعدها؛ د. عبد املنعم زمزم: املركز 

الدويل لتسوية منازعات االستثامر.. مقال سابق اإلشارة، ص 44 وما بعدها.
اتفاقية واشنطن 965)م، املادة ))5).  (((
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باحلكم، . ) النطق  تاريخ  من  يوًما   (0 خالل  الطلب  يقدم  أن  جيب 
احلالة  هذه  ففي  الصالحية،  عدم  عىل  قائاًم  احلكم  إلغاء  طلب  كان  إذا  إال 
جيب تقديم الطلب خالل 0)) يوًما من اكتشاف عدم الصالحية أو خالل 

الثالث سنوات التي تيل صدور احلكم.
ويعني الرئيس حال استالمه الطلب جلنة خاصة من ثالثة أشخاص . )

اللجنة  أعضاء  من  عضًوا  يكون  وال  املحكمني.  قائمة  يف  املدونني  بني  من 
أن  أو  قبل،  من  حكمها  أصدرت  التي  املحكمة  أعضاء  بني  من  املذكورة 
طرف  الدولة  جنسية  أو  املذكورة  املحكمة  أعضاء  أحد  جنسية  نفس  حيمل 
النزاع، أو الدولة التي يكون أحد رعاياها طرًفا يف النزاع، أو ُأدرج يف قائمة 
نفس  يف  التوفيق  بوظيفة  قام  إذا  أو  املذكورة،  الدول  طريق  عن  املحكمني 
أحد  إىل  استناًدا  للحكم،  اجلزئي  أو  الكيل  اإللغاء  يف  احلق  وللجنة  النزاع. 

األسباب املدونة يف الفقرة األوىل من هذه املادة.
وتستطيع اللجنة - إن رأت أن الظروف حتتم ذلك - أن تقرر وقف . 4

تأجيل  إليه  املشار  الطلب  تضمن  وإذا  قرارها،  صدور  حلني  احلكم  تنفيذ 
تنفيذ احلكم، فإن تأجيله يكون مؤقًتا حلني صدور قرار اللجنة.

أمام . 5 الطرفني  أي  طلب  عىل  بناًء  النزاع  يعرض  احلكم  ُألغي  وإذا 
ل طبًقا للقسم الثاين من هذا الباب«. حمكمة جديدة ُتشكَّ

بمبلغ  اجلديدة  الدعوى  رسوم  تكون  للمركز  اجلديدة  لالئحة  ووفقا 
الدعوى  رسوم  أن  حني  يف  أمريكي،  دوالر  آالف(  )عرشة   (0.000

األصلية كانت كام تقدم اإلشارة تبلغ 5) ألف دوالر))).

يراجع حول هذا الشأن:  (((
https://iscid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/pages/pages/
schedule.of.fees.aspx.
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ثامنًا: االعرتاف باحلكم وتنفيذه:

طبًقا  بتنفيذه  طرف  كل  ويلتزم  لطرفيه،  ملزًما  التحكيم  حكم  يكون 
االتفاقية )م)5/)(،  التنفيذ طبًقا ألحكام  تأجيل  إال يف حاالت  لرشوطه، 
ووفًقا هلذا النص فإن صدور احلكم واجتيازه كل املراحل السابقة من التفسري 
والغموض واإلغفال لبعض أجزائه، بل واجتيازه ملرحلة البطالن أو اإللغاء 
يضحى - كأصل عام - خاليًا من العيوب وملزًما لطرفيه يف كل عنارصه. 
ومن مقتضيات هذا اإللزام اعرتاف كل دولة متعاقدة به، مع ضامهنا لتنفيذ 
مجيع االلتزامات املالية التي يفرضها كام لو كان حكاًم هنائيًّا صادًرا من حمكمة 
حملية. وهكذا يعكس نص املادة ))5/)( الطبيعة الرضائية إلجراءات نظر 
الدعوى حتت إرشاف املركز، كام يعكس مبدأ رضورة التزام األطراف بتنفيذ 
تعهداهتم بحسن نية، وإىل جانب ذلك تؤيد هذه املادة السلوك العميل السائد 
الدولة  وخاصة  األطراف  عىل  تفرض  حيث  الدويل،  بالتحكيم  يتعلق  فيام 

الطرف التزاما بتنفيذ احلكم))).

وإذا كان املركز قد استأثر - خالًفا للمستقر عليه يف التحكيم التقليدي 
- بمرحلة البطالن وجعلها حكًرا عليه دون املحاكم الوطنية؛ فإنه ال يمكن 
ولذا  التنفيذ،  عند  عادة  الوطنية  السلطات  به  تقوم  الذي  بالدور  يستأثر  أن 
باحلكم وتنفيذه  الذي يرغب يف احلصول عىل االعرتاف  الطرف  يتعني عىل 
أن يقدم صورة طبق األصل معتمدة من السكرتري العام إىل املحكمة الوطنية 
ختطر  أن  دولة  كل  وعىل  الدولة.  حتددها  أخرى  سلطة  إىل  أو  املختصة، 
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الغرض،  التي حتددها هلذا  باجلهات  أو  املختصة،  باملحكمة  العام  السكرتري 
تنفيذ احلكم طبًقا  أن جيرى  الشأن، عىل  تطرأ يف هذا  التي  التغيريات  وبكل 

للقوانني املتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية يف الدولة))).

ويتضح من نص املادة )54( أن الدولة هي التي تقوم بتحديد املحكمة 
بتقديم  يتم  التنفيذ  أن  يتضح  كام  هبا.  املركز  إخطار  مع  بالتنفيذ  املختصة 
املتعلقة  العامة  للقواعد  خضوعه  مع  املحكمة،  هلذه  األصل  طبق  صورة 
بتنفيذ األحكام، كام جيوز ملن صدر احلكم لصاحله تنفيذ احلكم عىل أرصدة 
اجلغرايف  بالنطاق  لاللتزام  يضطر  أن  دون  األجنبية،  بالدول  الكائنة  الدولة 
آلية  واشنطن،  اتفاقية  يف  التنفيذ  آلية  وُتَعدُّ  عليها.  املدعى  للدولة  الضيق 

خاصة وجديدة ومبتكرة للحصول عىل االعرتاف والتنفيذ))).

املنشئة  االتفاقية  من   )64( املادة  نص  أن  الصدد  هذا  يف  ويالحظ 
تفسري  حول  املتعاقدة  الدول  بني  ينشأ  نزاع  »كل  أن:  إىل  ذهب  لإلكسيد، 
العدل  حمكمة  إىل  حيال  بالتفاوض،  حله  يمكن  وال  االتفاقية  هذه  تطبيق  أو 
الدولية بناء عىل طلب أي طرف يف النزاع ما مل تتفق الدول املعنية عىل طريقة 
أخرى للتسوية«. ونعتقد أن هذا النص يقرر ضامنة هامة وفعالة نحو انصياع 
إذا  بحيث  املركز،  الصادرة يف مواجهتها من  التحكيم  أحكام  لتنفيذ  الدولة 
مل تلتزم جاز لدولة املستثمر - وبعد اجتياز مرحلة التفاوض - بسط محايتها 
الدبلوماسية عليه، برفع األمر إىل حمكمة العدل الدولية باعتباره نزاًعا يتعلق 
وإنام  للحكم،  املادية  بالقيمة  فقط  ليس  للمطالبة  وذلك  االتفاقية،  بتطبيق 

اتفاقية واشنطن 965)م، املادة )54).  (((
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بالتعويض عن األرضار املادية واملعنوية جراء عدم التزامها بالتنفيذ، وتؤكد 
للدولة  جيوز  ال  أنه  عىل  بنصها  احلامية  هذه  االتفاقية  من   )(/(7( املادة 
يتعلق  فيام  دولية  مطالبة  تقدم  أو  دبلوماسية  محاية  أي  تعطي  أن  املتعاقدة 
بالنزاع القائم بني أحد رعاياها وبني دولة أخرى متعاقدة، إال يف حالة فشل 

الدولة األخرى يف تسوية النزاع أو يف تنفيذ احلكم الصادر يف هذا النزاع.

وربام يكون الدفع الوحيد الذي تستطيع الدولة التمسك به يف مواجهة 
أمواهلا  عىل  التنفيذ  جواز  عدم  ومقتضاه  باحلصانة.  الدفع  هو  التنفيذ 
التنفيذ، ويتأسس هذا الدفع عىل سند من  العتبارات تتعلق بحصانتها ضد 
نص املادة )55( من اتفاقية واشنطن ذاهتا عندما قضت بأنه »ال تفرس أحكام 
املادة )54( املتعلقة بالتنفيذ عىل أهنا مساس بالقانون املعمول به يف أية دولة 
فإن  ذلك  ورغم  التنفيذ«)))  من  أجنبية  دولة  بأية  أو  الدولة  بحصانه  لتعلقه 
مرونة  ملدى  تبًعا  ألخرى  دولة  من  مغايرة  يلقي  سوف  النص  هذا  تطبيق 

قوانني كل منها املتعلقة باحلصانة ضد التنفيذ.

الذي يقف  الدفع  املستثمر يف مأمن كامل عن هذا  وهلذا، وحتى يكون 
حائاًل دون تنفيذ احلكم الصادر لصاحله، فإنه يمكنه أن يضع رشًطا رصحًيا 
الدفوع  إثارة  عن  العقد  يف  الطرف  الدولة  بتنازل  يقيض  االستثامر  عقد  يف 
املتعلقة باحلصانة السيادية إذا ما صدر حكم حتكيمي ضدها، أي ضد التنفيذ 
عىل أمالكها أو أمواهلا. ويف هذه احلالة ال يمكن للدولة استخدام هذا الدفع 

ضد أحكام التحكيم التي تصدر ضدها.

اتفاقية واشنطن 965)م، املادة )55).  (((
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اخلامتة
تعد اتفاقية واشنطن املربمة سنة 965)م لتسوية املنازعات الناشئة عن 
الدولية  االتفاقيات  أهم  من  األخرى،  الدول  ورعايا  الدول  بني  االستثامر 
مناًخا  لالستثامر  املضيفة  للدولة  توفر  أن  إىل  تسعى  حيث  املجال،  هذا  يف 
الدويل لفضِّ  املركز  ُيَعدُّ  إذ  الثقة للمستثمر.  ا جيًدا، يف ضوء حتقيق  استثامريًّ
منازعات االستثامر، الرصح الدويل الوحيد املتخصص واملتاح للمستثمرين 
عىل  الوقوف  ميزة  هلم  حيقق  إذ  اخلاصة،  والرشكات  األفراد  من  األجانب 
قدم املساواة À Égalité مع الدول املضيفة لالستثامر يف العملية التحكيمية، 
لذا يالحظ أن املستثمر قبل أن يقدم عىل االستثامر يف دولة معينة، يتأكد من 
اتفاقية واشنطن أم ال؟ وأدى ذلك إىل انضامم معظم  كوهنا قد انضمت إىل 
دول العامل إىل االتفاقية لتشجيع االستثامر يف بالدها، إذ بلغ عدد الدول التي 
وقعت عىل االتفاقية )6) دولة، منها )5) دولة أودعت وثائق تصديقها، 
كام عرض عىل املركز منذ إنشائه وحتى هناية عام 5)0)م ما يزيد عن )55 

استثامرية. منازعة 

ن موقف املستثمر يف عدم اختاذ الدولة املضيفة لالستثامر  واالتفاقية حُتصِّ
ذلك  يشكل  كام  للخطر،  االستثامري  املرشوع  تعريض  شأنه  من  إجراء  أي 
وال  املستثمر،  دولة  إليها  تلجأ  قد  التي  الدبلوماسية  احلامية  ضد  واقًيا  درًعا 
املركز إال يف حالة  يتدخل  قانوًنا معينًا، حيث ال  النزاع  تفرض عىل أطراف 
قانون  يكون  ما  وغالًبا  معني،  قانون  تطبيق  عىل  األطراف  يتفق  مل  إذا  ما 
بالنزاع،  صلة  األوثق  القانون  باعتباره  لالستثامر،  املضيفة  املتعاقدة  الدولة 
حال  ويف  النزاع،  أطراف  خيتارها  التي  اإلجرائية  القواعد  املركز  يطبق  كام 
يبدو واضًحا مدى  املركز قواعده اإلجرائية. كام  غياب هذا االتفاق، يطبق 
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التحكيم الصادرة عن املركز؛ كوهنا هنائية وغري قابلة للطعن  فاعلية أحكام 
فيها، إال يف احلدود الضيقة التي أوردهتا االتفاقية، كذا مواعيد طلب الطعن 
هذه  أحكام  عىل  بناء  الصادر  باحلكم  املتعاقدة  الدول  وتعرتف  احلكم،  عىل 
االتفاقية وتضمن تنفيذ االلتزامات املالية املرتتبة عليه، وال ختضع األحكام 
الصادرة من املركز لنظر القضاء الوطني عند التنفيذ، ويف حال عدم انصياع 
األجنبي  املستثمر  يتمتع  التي  للدولة  حيق  فإنه  النزاع،  يف  الطرف  الدولة 
حمكمة  إىل  الدعوى  برفع  وذلك  الدبلوماسية،  للحامية  تلجأ  أن  بجنسيتها 
حماكم  عن  الصادر  باحلكم  النزاع  يف  الطرف  الدولة  إللزام  الدولية؛  العدل 
املركز. وأيًضا فإن نظام التحكيم باملركز ال حيمي االستثامر القائم عىل فساد، 
التحكيم  باملركز عىل رفض طلبات  التحكيم  حيث استقرت أحكام هيئات 
املقدمة حلل نزاعات استثامرية ثبت أن االستثامر حمل النزاع قائم عىل فساد. 
وهذا يؤكد عىل مبدأ العدالة واإلنصاف الذي حياول املركز أن ينتهجه، وقد 

د عليه يف العديد من مواد االتفاقية. أكَّ

ومن اجلوانب التي جيدر اإلشارة إليها هو أن االتفاقيات الدولية التي هلا 
الدول  أمهية عالية، وجيب عىل  اتفاقيات ذات  الدولية هي  بالتجارة  ارتباط 
الراغبة يف حتقيق تدفق عاٍل من االستثامرات األجنبية مراعاة أن الدخول يف 
ذلك  يتبع  أن  وينبغي  الرغبة،  هذه  حتقيق  يف  يساعدها  االتفاقيات  هذه  مثل 
ويمكن  االتفاقيات.  مع هذه  للتواؤم  الوطنية  قوانينها  تعديالت حقيقية يف 

إجياز أهم ما انتهت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات، هي كالتايل:
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النتائج:

من خالل دراسة ما يتعلق باتفاقية واشنطن، تبني أن هناك جمموعة من 
نموذًجا  تقدم  االتفاقية  أن  كون  مقدمتها  ويف  إليها،  اإلشارة  جيب  النتائج 
التي  املنازعات  وحل  األجانب،  املستثمرين  دعم  يف  عليه  لالستناد  مناسًبا 
تواجههم بشكل متكرر يف أكثر من دولة، مما جيعلهم بحاجة إىل مركز دويل 
موثوق للنظر يف النزعات التي تنشأ عن استثامراهتم، ولذلك فإن الدعاوى 
التي ختضع الختصاص اإلكسيد هي دعاوى ذات طبيعة خاصة. سواء من 

حيث أطراف النزاع أو موضوعاته.

وال شك أن توسع املركز يف االختصاص يساعد وبال شك عىل اكتساب 
أخذها  جيب  به  مرتبطة  أخرى  عوامل  لالستثامر  أن  وتوضيح  املستثمر  ثقة 
عنها.  تنشأ  خالفات  أي  يف  للنظر  للمركز  اللجوء  ويمكن  االعتبار،  بعني 
الدول، والتي  الداخلية لبعض  لكن اإلشكال يف األصل يوجد يف األنظمة 
األجنبية  باالستثامرات  املتعلقة  القضايا  يف  للمركز  اللجوء  عدم  تشرتط  قد 

فيها.

عدم  عىل  االتفاقية  حرصت  مرنة  جوانب  هناك  أن  الواضح  من  وكان 
ومن  اجلانب،  هذا  يف  أكرب  مرونة  لألطراف  ترتك  حتى  وحتديدها؛  تعريفها 
أبرز هذه اجلوانب عدم حتديد صور كتابة الرضا باللجوء للتحكيم يف املركز، 

وهذا يسهل عىل األطراف إثبات الرضا بالوسائل املمكنة واملتاحة.

أن  مالحظة  يمكن  املركز  يف  للتحكيم  اإلجرائية  اجلوانب  إىل  وبالنظر 
قرار  يصل  حتى  القضايا  أغلب  معاجلة  حاول  النظامية  الناحية  من  املركز 
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املحكمني باملركز إىل مرحلة التنفيذ دون وجود أي إشكاالت تعرتض تنفيذ 
قرارات املركز قدر املستطاع وبام ال خيالف القوانني الدولية األخرى.

يف  تعديلها  ينبغي  التي  اجلوانب  من  جمموعة  هناك  أن  كذلك  يتضح 
املتعاقدة  األطراف  ترغيب  عىل  أكرب  بشكل  قادرة  تكون  بحيث  االتفاقية؛ 
املركز حلل  إىل  باللجوء  الطبيعيني واالعتباريني  يتبعها من األشخاص  ومن 

النزاعات الناشئة عن االستثامرات األجنبية.

التوصيات:

ولعل من أهم التوصيات التي يمكن أن حتقق فاعلية أكرب للمركز الدويل 
لتسوية منازعات االستثامر، ما ييل:

تسمح . ) معينة  آلية  تنشأ  بحيث  واشنطن،  اتفاقية  تعديل  رضورة 
يقيض  الذي  القائم  النص  مع  التوازن  من  كنوع  املركز،  أحكام  باستئناف 

بعدم قابلية أحكام املركز للطعن عليها أمام القضاء الوطني.

يف . ) املركز  إىل  اللجوء  حيظر  بحيث  االتفاقية  نصوص  تعديل  يتم  أن 
النزاع عىل مؤسسة حتكيمية وفًقا التفاق األطراف  حالة ما إذا سبق عرض 

يف عقد االستثامر.

الذي . ) االستثامر  لفظ  داللة  حتديد  يف  التوسع  عدم  املركز  عىل  جيب 
ذلك  حتقيق  ويمكن  املنازعات،  عىل  اختصاصه  يبسط  بأن  للمركز  يسمح 
وتويص  االستثامر،  ملصطلح  حمدد  مفهوم  عىل  األعضاء  الدول  مع  بالتوافق 
هذه الدراسة بأن يتم قرص مفهوم االستثامر عىل كل نوع من أنواع األصول 

بام يف ذلك كل ما له قيمة اقتصادية موجهه للربح.
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يف . 4 الفصل  مدة  حيدد  نص  باستحداث  االتفاقية  نصوص  تعديل 
إىل سنتني ونصف، بحيث تكون خالل  قد تصل  والتي  التحكيمية  املنازعة 
سنة من تاريخ إمتام تشكيل هيئة التحكيم، وهليئة التحكيم مد الفرتة الزمنية 
كام  ذلك،  تقتيض  التحكيمية  الدعوي  ظروف  كانت  إذا  أخرى  أشهر  ستة 
جيوز لألطراف االتفاق عىل مد الفرتة الزمنية ألي مدة زمنية يتفقون عليها.

التكلفة . 5 تكون  بحيث  التحكيم،  نفقات  بشأن  املركز  قواعد  تعديل 
عىل أساس التكلفة الفعلية التي متت بصدد تسوية النزاع.

واهلل ويل التوفيق.
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