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ضوابط النشــر
في مجــلة قضاء

كــون البحــث فيمــا يخــدم مجــال القضــاء ولــم يســبق 1 (	
نشــره.

اتصاف البحث بالجدة واألصالة.1 (	

البحــوث 1 (	 لكتابــة  العلميــة  المنهجيــة  الباحــث  التــزام 
المخطوطــات. وتحقيــق 

 إذا كان البحــث تحقيقــًا لمخطــوط؛ فيذكــر الباحــث مــا 1 (	
يفيــد قيمتــه العلميــة وأنــه لــم يســبق تحقيقــه.

للمجلــة1 (	 اإللكترونــي  البريــد  عبــر  البحــث   يرســل 
mag@qadha.org.sa بصيغتــي )Word( و)PDF(، نســخة 

فيهــا اســم الباحــث وأخــرى بدونــه.

أن يكــون خــط األصــل )18( وخــط الهامــش )14(، ونــوع 1 (	
.)Traditional Arabic( الخــط 

عدم تجاوز عدد الصفحات )50 صفحة(.1 (	

)العربيــة 1 (	 باللغتيــن  للبحــث  ملخصــًا  الباحــث  إرفــاق 
واإلنجليزيــة( بمــا ال يزيــد عــن مائتــي كلمــة، وســيرته 

الذاتيــة.

الموقــع 1 (	 علــى  البحــث  نشــر  فــي  الحــق  للمجلــة 
للنشــر. إجازتــه  بعــد  للجمعيــة  اإللكترونــي 

ــهر 1 ((	 ــتة أش ــي س ــل مض ــث قب ــر البح ــث نش ــق للباح ال يح
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.



) كلمة رئيس التحرير 

ة  ة تطبيقيَّ ة دراسة تأصيليَّ ة االعتباريَّة لألحكام القضائيَّ الشخصيَّ
) د. عاصم بن عبد اهلل المطوع 

أحكام وقف السهم المطلق
)) د. حسن بن صالح بن شلعان القرني 

َفقــِة )عــرض وتقويــم( بحــٌث فــي نشــوء  ُد الحنابلــِة فــي تقديــر النَّ تفــرُّ
الوهــم وتسلســله فــي المدونــات الفقهية

))) عبد اهلل بن إبراهيم آل الشيخ 

آثــار العقوبــات الشــرعية علــى غيــر الجانــي ووســائل تخفيفهــا 
)دراســة فقهيــة تطبيقية(

))) د. فيصل بن عبد الرحمن السحيباني 

ــن  ــة بي ــة مقارن ــلحة دراس ــات المس ــاء النزاع ــن أثن ــوق المدنيي حق
الشــريعة اإلســالمية والقانــون الدولــي

))) د. عبد اهلل بن عمر بالبيد 

الوالدة وأثرها في القصاص دراسة فقهية مقارنة
))) د. عبد العزيز بن عبد الرحمن المحمود 

دراســة  المدعــى عليــه  المدعــي بعــد يميــن  ببينــة  الحكــم 
المملكــة  القضائيــة فــي  المقــارن واألنظمــة  الفقــه  بيــن  تأصيليــة مقارنــة 

الســعودية  العربيــة 
))) د. فهد بن نافل الصغير 

الــكالم فــي تنفيــذ مــا ثبــت بالشــهادة علــى الخط ألبــي البــركات، 
ــحنة - تحقيقًا ودراســة عبــد البــر بــن محمــد؛ المعــروف بابــن الشِّ

))) د. عبد العزيز بن فهد بن محمد بن داود 

محتويات العدد
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آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

فإن من متام الرشيعة عنايَتها بإصالح دنيا الناس، وحفظ حقوقهم؛ وقد 
 بأن يكون حكُمه بني الناس مبنيًّا عىل   نبيه حممًدا  أمر اهلل 
َبۡيَ  ِلَۡحُكَم  بِٱۡلَّقِ  ٱۡلِكَتَٰب  إَِلَۡك  نَزۡلَآ 

َ
أ آ  ما أراه اهلل، قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ

ۚ َوَل تَُكن ّلِۡلَخآئِنَِي َخِصيٗما 105﴾ ]النساء[. ُ َرىَٰك ٱللَّ
َ
ٱلَّاِس بَِمآ أ

ويف هذه اآلية دليل عىل اشرتاط العلم والعدل يف القايض؛ لقوله تعاىل: 
لُة  وَحَ  ،(((

 للنبي  ترشيف  كذلك  وفيها   ،﴾ ُ ٱللَّ َرىَٰك 
َ
أ ﴿بَِمآ 

بام أراده اهلل  الناس باالقتداء واالمتثال  القضاة- هم أوىل  الرشيعة -ومنهم 
. لنبيِّه

وجيتهد القايض يف حتقيق العدل، وعدم إغفال أي مناط مؤثِّر أبانه أحُد 
اهلل  صلوات  مات  حتى  عدل  الذي    بالنبي  مقتدًيا  اخلصوم، 
الظامل،  به يؤخذ للمظلوم من  وسالمه عليه، فالعدل ميزان اهلل يف األرض، 

وللضعيف من الشديد))).

التي  واملوضوعات  املستجدة،  القضايا  ملتابعة  قضاء(  )جملة  وتسعى   
املجلة  من  العدد  هذا  فجاء  واملختصني؛  والباحثني،  للقضاة،  عوًنا  تكون 

)))  ينظر: املحرر الوجيز البن عطية ))/ 08)).
)))  ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن )))/ 7)5).
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القضايا  من  عدًدا  تعالج  حمكمة،  بحوث  ثامنية  يف  متنوًعا  الرابعة  دورهتا  يف 
واملسائل النافعة يف جمال القضاء.

والسداد،  والتوفيق  واملثوبة،  واألجر  القبول  للجميع  أسأل  واهللَ 
آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  والعمل،  القول  يف  واإلخالص 

وصحبه أمجعني.

رئيس تحرير مجلة قضاء
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ة االعتباريَّة الشخصيَّ
ة لألحكام القضائيَّ
ة تطبيقيَّة دراسة تأصيليَّ

د. عاصم بن عبد اهلل المطوع
األستاذ المساعد بقسم الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

جامعة القصيم
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املقدمة
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 إالَّ 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

ۡسلُِموَن102﴾ ]آل عمران: )0)[. 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 َرقِيٗبا1﴾ ]النساء: )[. رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
َوٱۡل

لَُكۡم  يُۡصلِۡح  َسِديٗدا70  قَۡوٗل  َوقُولُواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

فَۡوًزا  فَاَز  َفَقۡد  ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ يُِطِع  َوَمن  ُذنُوَبُكۡمۗ  لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر  ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ

َعِظيًما71﴾ ]األحزاب: 70 -)7[.
ا بعد: أمَّ

وأجلِّها،  وأعظمها  الدينية،  املناصب  أرشف  من  القضاء  منصب  فإن 
وسالمه  اهلل  صلوات  والرسل  األنبياء  وظائف  من  تعاىل  اهلل  جعله  ولرشفه 
أنزل  بام  الناس،  بني  النزاعات  وقطع  اخلصومات  فصل  من  فيه  ملا  عليهم، 
إِنَّا َجَعۡلَنَٰك َخلِيَفٗة  اهلل تعاىل من احلق، ويف هذا يقول اهلل تعاىل: ﴿َيَٰداوُۥُد 
َعن  َفُيِضلََّك  ٱلَۡهَوٰى  تَتَّبِِع  َوَل  بِٱۡلَّقِ  ٱلَّاِس  َبۡيَ  فَٱۡحُكم  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف 

نَُسواْ  بَِما  َشِديُدۢ  َعَذاٞب  لَُهۡم   ِ ٱللَّ َسبِيِل  َعن  يَِضلُّوَن  ِيَن  ٱلَّ إِنَّ   ِۚ ٱللَّ َسبِيِل 
آ  ﴿إِنَّ  : نبيه  تعاىل خماطبًا  اهلل  6)[، ويقول  ]ص:  ٱۡلَِساِب26﴾  يَۡوَم 
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ۚ َوَل تَُكن  ُ َرىَٰك ٱللَّ
َ
نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ ِلَۡحُكَم َبۡيَ ٱلَّاِس بَِمآ أ

َ
أ

ّلِۡلَخآئِنَِي َخِصيٗما105﴾ ]النساء: 05)[.
بعدهم  من  وتواله   ، بعده  من  الراشدون  اخللفاء  وتواله 
الناس  بني  ويفصلون  يتولونه  الوالة  زال  وما  أمرهم،  ووالة  املسلمني  أئمة 
يف خصوماهتم، فهو من وظائف اإلمام وويل األمر، حتى اتسعت رقعة بالد 
املهام  الوالة يف  املسلمني وكثرت أعدادهم، وتنوعت خصوماهتم، وأصبح 
فاجتهد  العظيمة،  الوالية  هذه  يف  ينوبوهنم  نوابًا  فاختذوا  للدولة،  العظمى 
الفقهاء يف بيان أحكام القضاء، ورشوط من يتواله، وما ذاك إال لرشف هذا 
بريدة  حديث  إال  فيه  يرد  مل  ولو  أساء،  ملن  وخطورته  أحسن،  ملن  املنصب 
 أن النبي  قال: ))القضاُة َثالثٌة: اثنان يف النار وواحد يف 
اجلنة، رجل عرف احلق فقىض به فهو يف اجلنة، ورجل عرف احلق فلم يقض 
عىل  للناس  فقىض  احلق  يعرف  مل  ورجل  النار،  يف  فهو  احلكم  يف  وجاَر  به 

جهل فهو يف النار(()))، لكفى حثًا وحتذيرًا.

يشهده  مل  مبلغًا  التحول  ورسعة  التطور  من  بلغ  الذي  الزمن  هذا  ويف 
يف  واملستجدات  النوازل  عن  معزل  يف  القضاء  منصب  يكن  مل  قبله،  زمن 
ساحته، وكان للفقهاء رشف البحث يف نوازله ومستجداته، اجتهادًا موصاًل 

إىل حكمها استنباطًا، وخترجيًا.

وإن من املستجدات التي وجدت حديثًا، والتي تعترب نتيجًة طبيعيًة للحياة 
املدنية املتطورة، ما يسمى باالصطالح القانوين: »الشخصية االعتبارية«، يف 

 ،)(3((( برقم  جامعه  يف  والرتمذي   ،)3537( برقم  سننه  يف  داود  أبو  أخرجه   (((
وصححه   ،)(3(5( برقم  سننه  يف  ماجه  وابن   ،)59((( برقم  سننه  يف  والنسائي 

األلباين يف اإلرواء )35/8)( برقم )3)6)).
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مقابل »الشخصية الطبيعية«، والتي اقتضتها األنامط املختلفة من التعامالت 
عىل  االعتباري  الوصف  إضفاء  وأصبح  واألفراد،  الدول  مستوى  عىل 
ارتبط  وحيث  ومسوغاته،  مقوماته  له  جديدًا  لونًا  واملؤسسات  الكيانات 
الصادرة يف  واألنظمة  للقوانني  كان  واستمداد،  نشأٍة  ارتباَط  بالقانون  ذلك 
معاملها  ورسم  االعتبارية«،  »الشخصية  بلورة  يف  األوىف  النصيب  دولة  كل 
خصوصًا،  منها  والقضائية  عمومًا،  السعودية  لألنظمة  وكان  وحدودها، 

نصيب وافر.

البحث: مشكلة 

ديوان  نظام  القضاء،  »نظام  الرئيسة:  القضائية  األنظمة  جاءت  حيث 
مواكبة  الديوان«،  أمام  املرافعات  نظام  الرشعية،  املرافعات  نظام  املظامل، 
ثالثية  قضائية:  دوائر  من  تتشكل  املحاكم  فأصبحت  احلديث،  التوجه  هلذا 
جاءت  كام  األصل،  خالف  عىل  استثناء  الفرد  قضاء  وأصبح  مخاسية،  أو 
إىل  وليس  والدوائر،  املحاكم  إىل  القضائية  األحكام  بإضافة  األنظمة  تلك 
أشخاص القضاة، إال عىل أوجه خمصوصة، ومن املعلوم أن إضافة األحكام 
هنا  ومن  االعتبارية،  اإلضافة  باب  من  هو  والدوائر  املحاكم  إىل  القضائية 

جاءت هذه الدراسة لتجيب بإذن اهلل عن التساؤالت التالية:

ما املقصود بالشخصية االعتبارية لألحكام القضائية؟. )

ما هي معامل الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية؟. )

ما هو التأصيل الفقهي للشخصية االعتبارية لألحكام القضائية؟. 3

أمهية البحث:

تأيت أمهية املوضوع من أمهية بابه وجماله، كام ييل:
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ومعلوم . ) القضائية،  األنظمة  يف  املستجدات  أحد  بدراسة  يتعلق  أنه 
العدالة  مرفق  عىل  عائٌد  مستجداته  ودراسة  واملكانة،  املنزلة  من  للقضاء  ما 

بالتطور والريادة.

يتعلق . ) فيام  معاملها  ويرسم  االعتبارية«،  »الشخصية  فكرة  جييلِّ  أنه 
مع  املحاكم  من  الصادرة  القضائية  األحكام  لتنسجم  القضائية،  باألحكام 

هذا املستجد، وفق تأصيل فقهي حمكم.

أهداف البحث:

بيان املقصود بالشخصية االعتبارية لألحكام القضائية.. )

إيضاح معامل الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية.. )

الفقهي للشخصية االعتبارية لألحكام القضائية.. 3 التأصيل 

السابقة: الدراسات 

رغم كثرة الدراسات يف جمال الشخصية االعتبارية، إال أنني مل أقف عىل 
ذلك:  سبب  ولعل  القضائية،  لألحكام  االعتبارية  الشخصية  حول  دراسة 
معاملها  توضح  وأبحاث  دراسات  إىل  حتتاج  مستجدة  فكرة  زالت  ما  كوهنا 
هذه  ولعل  وآثارها،  فروعها  ل  وتفصِّ ورشوطها،  أركاهنا  وترسم  وسامهتا، 

الدراسة املقتضبة تفي بيشء من هذا الغرض، واهلل املوفق.

حدود البحث:

سوف يكون جمال الدراسة وحدودها يف الشخصية االعتبارية لألحكام 
دراسة  من  ذلك  سوى  وما  الفقهي،  والتأصيل  املعامل،  حيث  من  القضائية 

اآلثار واملسائل املرتتبة عليها فهو خارج حدودها.
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منهج البحث وإجراءاته:

ثم  التحلييل،  املنهج  ثم  االستقرائي،  املنهج  البحث  إعداد  يف  سلكت 
املنهج املقارن، واتبعت يف إعداده اإلجراءات والقواعد العلمية املعتمدة.

خطة البحث:

تتكّون خطة البحث من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.

والدراسات  وأهدافه،  وأمهيته،  البحث،  مشكلة  عىل:  املقدمة  وتشتمل 
السابقة، وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته، وخطته.

ا التمهيد، فيشتمل عىل ثالثة مطالب: أمَّ

املطلب األول: التعريف بمفردات العنوان.

املطلب الثاين: الفرق بني الشخصية الطبيعية والشخصية االعتبارية.

املطلب الثالث: استمداد الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية.

ل: معامل الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية. املبحث األوَّ

املبحث الثاين: التأصيل الفقهي للشخصية االعتبارية لألحكام القضائية.

وتشتمل اخلامتة عىل أبرز نتائج البحث وتوصياته، وأتبعت ذلك بقائمة 
املصادر واملراجع.
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التمهيد
ل: التعريف بمفردات العنوان: املطلب األوَّ

ل: تعريف الشخصية االعتبارية: الفرع األوَّ

أ. تعريف الشخصية االعتبارية باعتبار اإلفراد:

الصفات  من  جمموعة  ويضم  شخص،  إىل  منسوب  اسم  الشخصية: 
هلا  أصل  عىل  أقف  فلم  املحدثة،  األلفاظ  من  وهي  غريه)))،  عن  متّيزه  التي 
واخلاء  فالشني  الشخص،  لفظ  من  مأخوذة  ولعلها  اللغوية،  املعاجم  يف 
والصاد أصل واحد يدل عىل ارتفاع يف يشء)))، ومنه: الشخص، وهو سواد 
اإلنسان إذا رئي من بعيد)3)، وجيمع عىل: أشخص وأشخاص، وهو بالفتح 
)َشَخَص( يدل عىل االرتفاع)))، ولعلَّ املراد بذلك الظهور والوضوح فكل 

يشء له جسم فهو شخص، فكأنه لفظ يعرب به عن إثبات الذات)5).

ا االعتبارية: فكذلك هي من األلفاظ املحدثة، ولعلَّ أصلها يعود إىل  وأمَّ
االعتبار، فالعني والباء والراء أصل صحيح واحد يدل عىل النفوذ وامليضء 

يف اليشء)6).

انظر: معجم اللغة العربية املعارصة ))/)7))(، املعجم الوسيط ص)75)).  (((
انظر: مقاييس اللغة )3/)5)).  (((

انظر: املصدر السابق، العني ))/65)(، هتذيب اللغة )36/7).  (3(
انظر: الصحاح )3/))0)).  (((
انظر: لسان العرب )5/7)).  (5(

انظر: مقاييس اللغة ))/07)).  (6(



الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
))

مقيسان  ومها  مىض)))،  بام  االتعاظ  وهي  االعتبار،  من  االسم  والعربة: 
من َعرْبي النهر؛ ألن كل واحد منهام ِعرْبٌ مساٍو لصاحبه، فإذا قلت: اعتربت 
ْوِل 

ُ
أ َيٰٓ واْ  ﴿فَٱۡعَتِبُ تعاىل:  قوله  ومنه  بالتساوي،  حكمت  فكأنك  اليشء 

بام عوقب  ما فعل فعوقب  إىل من فعل  انظروا  ]احلرش: )[؛ أي:  بَۡصٰر2ِ﴾ 
َ
ٱۡل

به، فتجنبوا مثل صنيعهم؛ لئال ينزل بكم مثل ما نزل هبم))).

ب. تعريف الشخصية االعتبارية باعتبار الرتكيب اإلضايف:

فقد  اإلضايف  الرتكيب  باعتبار  االعتبارية  بالشخصية  املقصود  ا  وأمَّ
سبق  ما  غري  معنى  أي  املتقدمني  عند  هلا  فليس  حمدث،  لفظ  أهنا  اتضح 
بالشخصية  املقصود  إيضاح  فإن  ولذا  هلا،  اللغوي  األصل  يف  إيضاحه 
بالشخص من حيث األصل، فالشخص  املقصود  بإيضاح  االعتبارية يكون 
منسوبًا  إالَّ  حق  وجود  يتصور  وال  احلق،  أركان  أهم  هو  بل  باحلق،  مرتبط 
اإلنسان  كان  بالواجب،  لاللتزام  قرينًا  باحلق  التمتع  كان  وملا  شخص،  إىل 
أهاًل لذلك، ملا حباه اهلل تعاىل من اخلصائص والسامت، وأمهها العقل الذي 
صالحيته  ثم  قابليته  هي  لإلنسان  بالنسبة  فالشخصية  التكليف،  مناط  هو 
التفاوت يف  بقدر  بالنسبة لإلنسان  له وعليه، وهذا متفاوت  لثبوت احلقوق 
اخلاصية  هذه  كانت  وإذا  وغريمها،  والرشد  كالعقل  واخلصائص،  السامت 
فإن  بالواجبات  وملتزمًا  باحلقوق  متمتعًا  أصبح  بموجبها  التي  اإلنسان  يف 
تتمتع  إمكان وجودها يف غريه ممكن ومتصور، فليس هناك ما يمنع من أن 
املعنى  بالواجبات؛ ألهنا تشرتك يف  الكائنات غري اإلنسانية باحلقوق وتلتزم 
هلا  القانون  إعطاء  إىل  بالنظر  االجتامعية  القيمة  حتمل  التي  للشخصية  العام 

انظر: لسان العرب ))/)53(، الصحاح ))/)73).  (((
انظر: مقاييس اللغة ))/0))).  (((
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القدرة عىل اكتساب احلقوق والتزام الواجبات، وهذا ال خيل بكون اإلنسان 
ذلك  أن  غري  الطبيعي،  الشخص  ى  ويسمَّ وأساسها،  الشخصية  مرتكز  هو 
يف  معه  اشرتك  إذا  سواه  ما  ليشاركه  يتسع  مدلول  فهو  عليه،  حكرًا  ليس 

ى الشخصية االعتبارية))). اخلصائص والسامت، ويسمَّ

أمهها  من  تعريفات،  بعّدة  االعتبارية  الشخصية  فت  ُعرِّ ذلك  عىل  وبناًء 
ما ييل:

تعريف د. السنهوري أهنا:»إعطاء صفة األهلية القانونية للرشكة أو . )
نحوها، واعتبار ذمتها مستقلة ومنفصلة عن أهلية الرشكاء املسامهني بحيث 

تكون للرشكة ذمة مالية خاصة هبا«))).

أو . ) عنارص  اجتامع  من  يتكون  »شخص  الزرقا:  مصطفى  د.  تعريف 
أشخاص أو أموال يقدره الترشيع كيانًا قانونيًا منتزعًا منها مستقاًل عنها«)3).

تعريف د. املرزوقي: »الوصف القائم باليشء، بحيث يكون له وجود . 3
حكمي مستقل، وذمة تؤهله ألن يكون له حقوق وعليه واجبات«))).

لدقة عبارته  املراد،  للمعنى  التعريفات عندي  أقرب  التعريف هو  وهذا 
ف. واختصارها، وشموهلا أجزاء املعرَّ

انظر: الشخصية االعتبارية يف الفقه اإلسالمي، د. أحد عيل عبد اهلل ص )5)- 8))   (((
بترصف.

انظر: الوسيط يف رشح القانون املدين )8/5))).  (((
انظر: الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد، املدخل الفقهي العام ص ))7)).  (3(

انظر: رشكة املسامهة يف النظام السعودي، د. صالح املرزوقي ص )96)).  (((
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الفرع الثاين: تعريف األحكام القضائية:

ل  األحكام مجع حكم، واحلاء والكاف وامليم أصٌل واحد، وهو املنع، وأوَّ
قوله  ومنه  والفقه،  العلم  ويطلق عىل  الظلم)))،  من  املنع  احلكم، وهو  ذلك 
ويطلق  وفقهًا،  علاًم  أي:  ))[؛  ]مريم:  َصبِّيٗا12﴾  ٱۡلُۡكَم  ﴿َوَءاَتۡيَنُٰه  تعاىل: 

أيضًا عىل القضاء بالعدل))).

ا احلكم يف اصطالح مجهور الفقهاء فهو مرادف للقضاء)3). وأمَّ

والقضاء مصدر قىض يقيض قضيًا وقضاًء)))، والقاف والضاد واحلرف 
معنى  وأصل  جلهته)5)،  وإنفاذه  أمر  إحكام  عىل  يدل  صحيح  أصٌل  املعتل 
واحد  معنى  إىل  تعود  معان  ة  عدَّ عىل  ويطلق  والفصل)6)،  القطع  القضاء: 

هو: إمتام اليشء وإحكامه)7).

ا القضاء اصطالحًا فله تعريفات كثرية عند الفقهاء: وأمَّ

وقطع  اخلصومات  وفصل  »اإللزام  احلنفية:  تعريفات  فمن  ـ 
املنازعات«)8).

انظر: مقاييس اللغة ))/)9).  (((
انظر: لسان العرب )))/)))).  (((

 ،)(77/(( املطالب  أسنى   ،)((/(( احلكام  تبرصة  ص)7(،  احلكام  معني  انظر:   (3(
كشاف القناع )85/6)).

انظر: القاموس املحيط ))/378(، الدر النقي )7/3)8).  (((
انظر: مقاييس اللغة )99/5).  (5(

انظر: لسان العرب )0)/7)).  (6(
انظر: الكليات للكفوي ص )705).  (7(
انظر: البناية يف رشح اهلداية )3/7).  (8(
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سبيل  عىل  رشعي  حكم  عن  »اإلخبار  املالكية:  تعريفات  ومن  ـ 
اإللزام«))).

ـ ومن تعريفات الشافعية: »إلزام ممَّن له اإللزام بحكم الرشع«))).

وفصل  الرشعي  باحلكم  »اإللزام  احلنابلة:  تعريفات  ومن  ـ 
اخلصومات«)3).

القضاء: »حكم رشعي ملزٌم، صادر ممن له والية،  واألقرب عندي أن 
مالٍق لواقعة«.

املطلب الثاين: الفرق بني الشخصية الطبيعية والشخصية االعتبارية:

يف  األصل  أن  االعتبارية  الشخصية  تعريف  يف  م  تقدَّ ما  خالل  من  تبنيَّ 
الشخصية إنام هو للشخصية احلقيقية الطبيعية، ثم اشرتكت معها الشخصية 
االعتبارية يف بعض اخلصائص والسامت، وهنا أذكر أبرز الفروق بينهام، كام 

ييل))):

ل . ) وحتمُّ احلقوق  اكتساب  صفة  هلا  تثبت  الطبيعية  الشخصية  أن 
الشخصية  ا  أمَّ باملوت،  الصفة  هذه  وتنتهي  الوالدة،  حني  من  الواجبات 
األنظمة،  بموجب  إالَّ  عنها  تزول  وال  الصفة  هلا  تثبت  فال  االعتبارية 

والقوانني، والرتاتيب اإلدارية التي تنظمها.

انظر: تبرصة احلكام ))/))).  (((
انظر: عامد الرضا ))/8))( مطبوع مع رشحه للمناوي.  (((

انظر: كشاف القناع )5)/7(، الروض املربع )508/7).  (3(
انظر: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة ص )93)).  (((
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أن الشخصية الطبيعية ثبت هلا حقوق وواجبات األحوال الشخصية؛ . )
والواجبات  احلقوق  هذه  تثبت  وال  وغريها،  واإلرث  والطالق،  كالزواج، 

للشخصية االعتبارية؛ ألهنا من خصائص اإلنسان.

عدم . 3 برشط  نشاط  أي  ممارسة  يف  احلرية  هلا  الطبيعية  الشخصية  أن 
خمالفة النظام، بخالف الشخصية االعتبارية، فاألصل فيها عدم ممارسة أي 

نشاط إالَّ ما نصَّ عليه النظام حني إنشائها.

عمرها، . ) مراحل  بحسب  متفاوتة  أهلية  هلا  الطبيعية  الشخصية  أن 
العاقل الذي مل يؤنس منه  البالغ  الراشد ليست كأهلية  العاقل  البالغ  فأهلية 
الشخصية  ا  أمَّ الصبي، وهكذا،  ليست كأهلية  العاقل  البالغ  الرشد، وأهلية 

االعتبارية فأهليتها ثابتة ال تتغري من حني إنشائها إىل انحالهلا.

املطلب الثالث: استمداد الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية:

من  أهنا  اتضح  االعتبارية  الشخصية  تعريف  يف  م  تقدَّ ما  خالل  من 
الكتساب  قابليتها  وسامهتا:  خصائصها  أهم  من  وأن  احلادثة،  املصطلحات 
استمداد  املطلب  هذا  يف  أوضح  وسوف  الواجبات،  والتزام  احلقوق 
إىل  وصوالً  وتطوره،  املصطلح،  هذا  نشأة  وظروف  االعتبارية،  الشخصية 
الشخصية االعتبارية يف األنظمة السعودية، ثم األحكام القضائية، فإىل بيان 

ذلك))):

ـ إن فكرة الشخص االعتباري من األفكار القانونية القديمة، إذ عرفت 
املنظمة  القوانني  أقدم  من  وهو  الروماين،  القانون  يف  وممارساهتا  أحكامها 
التي عرفتها البرشية يف تارخيها، غري أنه ومع معرفة أحكامها وممارساهتا منذ 

انظر: الشخصية االعتبارية، د. أحد عيل ص)8)- 35( بترصف.  (((
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»الشخص  االصطالح  هذا  يعرفوا  مل  الرومان  أن  إالَّ  البعيد،  التاريخ  ذلك 
يف  عليها  املرتتبة  واألحكام  املامرسات  تلك  قدياًم  جيمعوا  ومل  االعتباري«، 
لغتهم  اقترصت  وإنام  شتاهتا،  جتمع  قانونية  فكرة  حتت  أو  جامعة،  نظرية 
لبعض  الذايت  الكيان  تدل عىل  التي  التعبريات  استعامل بعض  القانونية عىل 

مجاعات األفراد وجمموعات األعامل.

ـ ثم اعرتف الرومان بعد ذلك بكيان ذايت للدولة، واعتربوا هلا ذمة مالية 
منفصلة ومستقلة عن ذمم األفراد املكونني هلا، ومتثل التزامات هذه الدولة 

العامة. خزانتها 

ى  تعدَّ قد  املستقل  بالكيان  االعرتاف  فإن  اإلمرباطوري  العهد  يف  ا  أمَّ ـ 
ومنها  واملستعمرات،  كالبلديات  العام؛  القانون  أشخاص  سائر  إىل  الدولة 

رسى االعرتاف إىل جماالت القانون اخلاص؛ كاجلمعيات والرشكات.

مستقلة  كائنات  باعتبارها  عوملت  واملجموعات  اجلامعات  هذه  كل  ـ 
استلزم  ممَّا  هبا،  واملنتفعني  هلا  واملمثلني  املكونني  الطبيعيني  األشخاص  عن 

نسبة احلقوق هلا وإلقاء الواجبات عليها.

فكرة  أو  إجياد صيغة  إىل  التفكري  اجته  العملية  األحكام  مقابل هذه  ـ يف 
وتردها  بينها  وتربط  الكائنات  هبذه  املتعلقة  األحكام  شمل  جتمع  قانونية 
للتعامل  التارخيي  البعد  ورغم  هبا،  يتصل  ما  كل  حيكم  جامع  ألصل  مجيعًا 
هبذه األحكام، إالَّ أنه مل هُيَتَد هلذه الفكرة اجلامعة إالَّ يف عهد البابا أنوسنت 
شخصيتها  أن  غري  قانونية،  أشخاص  الكائنات  هذه  إن  قال:  الذي  الرابع، 
افرتاضية  شخصية  هي  وإنام  لإلنسان،  بالنسبة  احلال  هو  كام  حقيقية  ليست 
يف  االعتباري  الشخص  فكرة  مولد  تاريخ  ذلك  فكان  القانون،  خلق  من 
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الشخص  بنظرية  بعد  من  هذه  نظريته  وعرفت  القانونية،  النظريات  عامل 
االفرتايض.

ـ ثم انتقلت فكرة الشخص االعتباري من القانون الروماين إىل القوانني 
األوروبية األخرى، فأصبح هلا من العناية واالهتامم ما جعلها فكرة مسلَّمة 
يف معظم القوانني، فعرف الفرنسيون يف قانوهنم كالًّ من مجاعات األشخاص 
وجمموعات األموال، وكان تكوين اهليئات عندهم قبل قيام الثورة الفرنسية 
اإلذن  اهليئة  تستصدر  أن  وبمجرد  أنه  غري  ع،  املرشِّ من  بإذن  إالَّ  حمظورًا 

بتكوينها تكتسب تلقائيًا حق التعامل يف احلياة باعتبارها شخصًا قانونيًا.

ـ ثم انتقلت هذه الفكرة إىل الدول العربية، وعىل رأسها مرص، وبالرغم 
ل  أوَّ عامة يف  ونظريات  قواعد  بوضع  كثريًا  املرصي  ع  املرشِّ اهتامم  من عدم 
اعرتف  املرصي  القضاء  أن  إالَّ  االعتباري،  الشخص  لفكرة  تؤصل  األمر 
األموال  وجمموعات  األشخاص  مجاعات  لبعض  االعتبارية  بالشخصية 
تكوين  حق  للمرصيني  أن  عىل  ينص  الذي  3)9)م  دستور  إىل  استنادًا 
جاء  ثم  واألوقاف،  الرشكات  لبعض  القانونية  الشخصية  فأقر  اجلمعيات، 
القانون املدين يف مادتيه ))5، 53( بحرص الشخصيات االعتبارية ومنحها 

باحلقوق. التمتع 

فجاء يف املادة ))5( ما نصه: »األشخاص االعتبارية هي:

)- الدولة، وكذلك املديريات، واملدن، والقرى بالرشوط التي حيددها 
يمنحها  التي  العامة  املنشآت  من  وغريها  واملصالح  واإلدارات،  القانون، 

اعتبارية. القانون شخصية 

)- اهليئات والطوائف الدينية التي تعرتف هلا الدولة بشخصية اعتبارية.
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3- األوقاف.

)- الرشكات التجارية واملدنية.

5- اجلمعيات واملؤسسات املنشأة لألحكام التي ستأيت فيام بعد.

6- كل جمموعة من األشخاص أو األموال تثبت هلا الشخصية االعتبارية 
بمقتىض نص يف القانون«.

بجميع  يتمتع  االعتباري  الشخص   -(« نصه:  ما   )53( املادة  يف  وجاء 
احلدود  يف  وذلك  الطبيعية،  اإلنسان  لصفة  مالزمًا  منها  كان  ما  إالَّ  احلقوق 

التي قررها القانون، )- فيكون له:

أ- ذمة مالية مستقلة.

ب- أهلية يف احلدود التي يعنيها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.

ج- حق التقايض.

د- موطن مستقل.

3- ويكون له نائب يعرب عن إرادته«.

أنواع  مجيع  وشمل  احلرص  سبيل  عىل  جاء  التعداد  هذا  أن  ويالحظ 
أن  إىل  التنبيه  مع  املدين،  التقنني  صدور  وقت  املعروفة  املعنوية  األشخاص 
ع جيوز له أن خيلع الشخصية عىل أي نوع آخر من جمموعات األشخاص  املرشِّ

أو األموال التي تظهر يف املستقبل إذا رأى رضورة ذلك))).

انظر: املصدر السابق نقاًل عن: رشح القانون املدين -األشخاص املعنوية- د. سليامن   (((
مرقس ))/530).
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هو  القانون  أن  مفادها:  نتيجة  إىل  أتوصل  فإنني  م  تقدَّ ما  خالل  ومن 
ل للشخصية االعتبارية، ولذا فإن األنظمة السعودية قد اهتمت  املصدر األوَّ
هبذه الفكرة من وقت مبكر، فنجد مثاًل أن نظام الرشكات القديم))) قد اهتم 
 ((3( املادة  نصت  حيث  وآثارها،  أحكامها  من  شيئًا  وأوضح  الفكرة  هبذه 
تأسيسها  الرشكة من وقت  تعترب  املحاصة،  »فيام عدا رشكة  ما ييل:  منه عىل 
بعد  إالَّ  الغري  مواجهة  يف  الشخصية  هبذه  حيتج  ال  ولكن  اعتباريًا،  شخصًا 

استيفاء إجراءات الشهر«.

ونالحظ من خالل ذلك أن النظام هو مصدر إنشاء الشخصية االعتبارية؛ 
ألنه منع االحتجاج هبا إالَّ بعد استيفاء إجراءات الشهر.

نظام الرشكات اجلديد)))، حيث جاء يف  وبقي األمر عىل ذلك حتَّى يف 
نص املادة )))( منه: »)- باستثناء رشكة املحاصة تكتسب الرشكة الشخصية 
التجاري، ومع ذلك يكون للرشكة خالل  السجل  بعد قيدها يف  االعتبارية 
مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر الالزم لتأسيسها، برشط إمتام عملية 

التأسيس«.

االعتبارية  للشخصية  واالستمداد  النشأة  ظروف  أن  سبق  ممَّا  ويالحظ 
م،  تقدَّ الذي  املعنى  عن  يعربِّ  قانوين  ومصطلح  قانونية  فكرة  الواقع  يف  هي 
وإذا كان ذلك كذلك فإنه يرجع فيه إىل القانون من حيث إثبات الشخصية 

االعتبارية لألشخاص والكيانات واملؤسسات من عدمها.

وملا كانت هذه الفكرة قابلة للتطور، وذلك بمقارنة ظرف نشأهتا بام هي 
بالغًا  اهتاممًا  الفكرة  هذه  تويل  زالت  ما  السعودية  األنظمة  فإن  اآلن،  عليه 

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/6(، وتاريخ ))/385/3)هـ.  (((

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/3(، وتاريخ 8)/)/37))هـ.  (((
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مع  توافقًا  وذلك  القديمة،  األنظمة  تعديل  أو  اجلديدة  األنظمة  إصدار  يف 
تطور جماالت احلياة، وارتباط فكرة الشخصية االعتبارية بمختلف جماالت 

القانون، ثم جماالت تطبيقه، فعىل سبيل املثال:

»عىل  ييل:  ما  عىل   )(9( رقم  مادته  يف  الرشوة)))  مكافحة  نظام  نص  ـ 
عرشة  تتجاوز  ال  بغرامة  احلكم  الرشوة  جرائم  يف  باحلكم  املختصة  اجلهة 
واملصالح  الوزارات  مع  الدخول  من  باحلرمان  أو  الرشوة،  قيمة  أضعاف 
لتأمني  عقود  يف  العامة،  املعنوية  الشخصية  ذات  األجهزة  أو  احلكومية، 

مشرتياهتا، وتنفيذ مرشوعاهتا، وأعامهلا...«.

ييل:  ما  عىل   )(9( رقم  املادة  يف  والذخائر)))  األسلحة  نظام  نص  ـ 
»تطبق العقوبات - عدا السجن- الواردة يف هذا النظام عىل املؤسسات، أو 

الرشكات، أو أي منشأة أخرى يثبت خمالفتها ملا ورد به من أحكام«.

رقم  املادة  يف  باألشخاص)3)  االجتار  جرائم  مكافحة  نظام  نص  كام  ـ 
)3)( عىل ما ييل: »دون اإلخالل بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية إذا 
ارتكبت جريمة االجتار باألشخاص من خالل شخص ذي صفة اعتبارية، 
عرشة  عىل  تزيد  ال  بغرامة  يعاقب  بذلك،  علمه  مع  باسمه  أو  حلسابه،  أو 

ماليني...«.

ـ كام صدر األمر السامي الكريم رقم ))77)3( وتاريخ )/33/7))هـ 
اجلنائية،  للمسؤولية  »الرشكات«  االعتبارية  الشخصية  حتمل  مبدأ  بإقرار 

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/36(، وتاريخ 9)/))/))))هـ.  (((
الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/5)(، وتاريخ 5)/6/7)))هـ.  (((
الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/0)(، وتاريخ ))/30/7))هـ.  (3(
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إرادة  وهلا  قانونية،  حقيقة  متثل  باعتبارها  إليها،  مبارشة  اإلدانة  وتوجيه 
مستقلة وذمة مالية.

ـ وفيام يتعلق بمجال هذه الدراسة، فقد جاءت األنظمة القضائية مواكبة 
هلذا األمر، وجتلَّت فيها معامل الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية، وهو 

ما سأوضحه يف املبحث األول.
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املبحث األول
معامل الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية

وسوف أتناول تلك املعامل من خالل األنظمة القضائية الرئيسة، كام ييل:

أوالً: نظام القضاء)1(:

الشخصية  معامل  ورسم  تأسيس  يف  األوىل  اللبنة  القضاء  نظام  يعترب 
الرئيس  واملرجع  العام  اإلطار  يمثل  ألنه  القضائية؛  لألحكام  االعتبارية 
االعتبارية  الشخصية  معامل  أوضح  وسوف  القضائية،  أحكامهم  يف  للقضاة 
عىل  ة  الَّ الدَّ النظامية  املواد  أبرز  عىل  الوقوف  خالل  من  القضائية  لألحكام 

ذلك، كام ييل:

يف . ) عليهم  سلطان  ال  مستقلون  »القضاة  أن:  عىل   )(( املادة  تنص 
ألحد  وليس  املرعية،  واألنظمة  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  لغري  قضائهم 

التدخل يف القضاء«.

أنه ال سلطان عليهم  القضاة، وهو  استقالل  املادة معنى  فقد أوضحت 
الرشيعة  أحكام  بـ:»لغري  التعبري  جاء  ولذا  أحكامهم،  يف  أي  قضائهم،  يف 
صفة  له  القضائي  احلكم  أن  يؤكد  وهذا  املرعية«،  واألنظمة  اإلسالمية 
حدود  جعل  ألنه  القايض؛  شخص  إىل  منسوبًا  وليس  خاصة  اعتبارية 
الرشيعة  أحكام  لغري  أحكامهم  عىل  سلطان  أي  منع  يف:  القضاة  استقالل 

اإلسالمية واألنظمة املرعية.

تنص املادة )0)/)( عىل أن: »... تبارش املحكمة العليا اختصاصاهتا . )
من خالل دوائر متخصصة بحسب احلاجة، تؤلف كل منها من ثالثة قضاة، 

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/78(، وتاريخ 9)/8/9)))هـ.  (((
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املادة  وتنص  قضاة...«،  مخسة  من  تؤلف  فإهنا  اجلزائية  الدائرة  باستثناء 
وتبارش  أكثر،  أو  استئناف  حمكمة  منطقة  كل  يف  »يكون  أن:  عىل   )(/(5(
قضاة  ثالثة  من  منها  دائرة  كل  تؤلف  متخصصة،  دوائر  خالل  من  أعامهلا 
والرجم  والقطع  القتل  قضايا  يف  تنظر  -التي  اجلزائية  الدائرة  باستثناء 
والقصاص يف النفس أو فيام دوهنا- فتؤلف من مخسة قضاة«، وتنص املادة 
)9)( عىل أن: »تؤلف املحاكم العامة يف املناطق من دوائر متخصصة، يكون 
ن كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثالثة قضاة«. من بينها دوائر للتنفيذ، وتكوَّ

والعاملية،  والتجارية،  الشخصية،  اجلزائية، واألحوال  املحاكم  وكذا يف 
فإن كل حمكمة منها تؤلف من دائرة فأكثر، كل دائرة من قاض فرد فأكثر، 

كام يف املواد )0)، ))، ))، 3)).

أحد  متخصصة  دوائر  خالل  من  وتشكيلها  املحاكم  تأليف  ويعترب 
درجات  اختالف  عىل  القضائية،  لألحكام  االعتبارية  الشخصية  معامل  أبرز 
االبتدائية  املحاكم  ثم  االستئناف،  ثم  العليا،  املحكمة  من  ابتداًء  املحاكم، 
اخلطوات  ل  أوَّ يعترب  املحكمة  تشكيل  أن  ذلك  أنواعها،  اختالف  عىل 
اهتامم  خالل  من  ذلك  ويتجىلَّ  صحيح،  بشكٍل  القضائي  احلكم  لصدور 
النظام بتشكيل الدائرة ولو مل تكن إالَّ من قاٍض فرٍد، تكريسًا ملفهوم الصفة 
االعتبارية لألحكام القضائية، فإنه ومع صدور احلكم من دائرة مشكلة من 
قاض فرد إال أن فيه داللة عىل استبعاد الصفة الشخصية لألحكام القضائية، 
وأن احلكم منسوب إىل الدائرة ال إىل شخص القايض، وهذا ظاهر بجالء يف 

الدوائر الثالثية واخلامسية.
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درجات . 3 أعىل  وهي  العليا  املحكمة  دوائر  أن  املعنى  هذا  يؤكد  وممَّا 
املحاكم تنعقد برئاسة رئيسها وبحضور مجيع أعضائها، كام يف املادة )))(، 
فإن غاب أحدهم، أو قام به مانع كلف رئيس املحكمة العليا بدالً عنه أحد 
أعضاء الدوائر األخرى يف املحكمة، وكذا األمر يف املحاكم األخرى كام يف 
الدائرة عند غياب  ينيبه يتوىل رئاسة  املادة )))( فإن رئيس املحكمة أو من 
وأعضائها،  برؤسائها  الدوائر:  تشكيل  أن  عىل  بوضوح  يدل  وهو  رئيسها، 
تصح  ولذا  نظامًا،  عليها  املنصوص  الصفات  فيه  توافرت  ملن  يكون  إنام 
النيابة عن العضو إذا غاب، أو قام به مانع؛ ألن احلكم القضائي الصادر من 
فيهم  توافرت  الذين  الدائرة  اعتباريًا من خالل أعضاء  الدائرة حيمل وصفًا 
لو  إذ  القضائية،  لألحكام  الشخصية  الصفة  يلغي  وهذا  املطلوبة،  الصفات 
ن غاب أو قام به مانع ووجب التشكيل  كانت مقصودة ملا صحت النيابة عمَّ

من جديد للدائرة التي ينقص عدد أعضائها.

 وتنص املادة )3)/)( عىل أن: تصدر قرارات اهليئة العامة للمحكمة . )
العليا باألغلبية لألعضاء احلارضين، فإن تساوت اآلراء يرجح اجلانب الذي 

ت معه رئيس اجللسة، وُتعد قراراهتا هنائية. صوَّ

فالتصويت  قبله،  ملا  واملؤكد  كاملكمل  املادة  تضمنته  الذي  املعنى  وهذا 
يرجح  التساوي  وعند  هنائية،  الصادرة  القرارات  وُتعد  حرض،  ملن  حق 
س  اجلانب الذي صوت معه رئيس اجللسة وليس رئيس املحكمة، وهذا يكرِّ
اعتبارية القرار الصادر من املحكمة العليا وعدم ارتباطه بأشخاص القضاة، 
مجيعهم،  بحضور  إالَّ  صدوره  صح  ملا  اعتبارية  صفة  للقرار  يكن  مل  لو  إذ 
وملا عده النظام قرارًا هنائيًا، ومطابق هلذا املعنى ما تضمنته املادة )30( التي 
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باألغلبية،  االختصاص  تنازع  يف  الفصل  جلنة  قرار  »يصدر  أن:  عىل  تنص 
ويكون غري قابل لالعرتاض«.

ويذهب النظام إىل معنى أدق يف جتلية الشخصية االعتبارية لألحكام . 5
القضائية، حيث تنص املادة )))( عىل أنه: »إذا رأت إحدى دوائر املحكمة 
العليا- يف شأن قضية تنظرها- العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت 
دوائر  إحدى  رأت  أو  سابقة،  قضايا  يف  نفسها  املحكمة  يف  أخرى  دائرة  به 
حمكمة االستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر املحكمة 
إىل  إلحالته  العليا؛  املحكمة  رئيس  إىل  األمر  فريفع  سابقة،  قضايا  يف  العليا 

اهليئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه«.

دة للشخصية االعتبارية لألحكام  املادة معاٍن وتأكيدات متعدَّ ففي هذه 
القضائية، أبرزها: تنظيم االجتهاد القضائي، وإنام نص النظام عىل املحكمة 
ذات  يأخذ  املحاكم  من  دوهنا  فام  القضائي  اهلرم  رأس  ألهنا  أوالً؛  العليا 
د  تعدُّ أن  ذلك  االستئناف،  بمحكمة  أتبعه  ولذا  أوىل،  باب  من  احلكم 
الوصف  مع  يتعارض  املربرة  وغري  املنضبطة  غري  القضائية  االجتهادات 
املحكمة  من  الصادرة  والقرارات  فاألحكام  املحكمة،  ألحكام  االعتباري 
العليا فام دوهنا غري شخصية وليست منسوبة ألشخاص القضاة، بل منسوبة 
نسبة  املناسب  غري  فمن  إلخ(،  االستئناف،  )العليا،  القضائية  املؤسسة  إىل 
نلحظ  السياق  ذات  ويف  واحدة،  مؤسسة  إىل  املتضادة  أو  املختلفة  األحكام 
أن النظام من خالل هذه املادة جاء بمعنى بديع، حيث مل يغلق االجتهادات 
نظمها  بل  املحكمة،  تراها  التي  واملقتضيات  واملستجدات،  النوازل،  وفق 
للمحكمة  ينسجم االجتهاد يف حقٍل واحد، وجعل  ووضع هلا األطر حتَّى 
العليا سلطة ضبط االجتهاد ال إغالقه، ومن خالل ذلك يتضح أن لألحكام 
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والقرارات القضائية وصف اعتباري ينتج من خالله: اجتهاد قضائي منظم 
منضبط بإجراءات وقواعد واضحة، إذ لو حلت األحكام القضائية الصفة 
القضية  اجتهاده وفق معطيات  إليه  يؤديه  وما  الشخصية ألصبح كل قاض 
بإطالق  االجتهاد  غلق  بني  وسطًا  جاء  النظام  لكن  ومالبساهتا،  املنظورة 
االعتبارية  الشخصية  خصائص  من  خصيصة  أهم  وهو  بإطالق،  وفتحه 
لألحكام  االعتبارية  الشخصية  ضامنات  أهم  هو  بل  القضائية،  لألحكام 

القضائية.

ثانيًا: نظام ديوان املظامل)1(:

يتشابه نظام ديوان املظامل مع نظام القضاء يف أكثر املواضع، ولذا نصت 
املادة ))( منه عىل أنه: »يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضامنات املنصوص 

عليها يف نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات املنصوص عليها فيه«.

م من معامل الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية من  ولذا فإن ما تقدَّ
خالل نظام القضاء، مشرتكة مع نظام ديوان املظامل، ويوضح ذلك ما ييل:

خالل . ) من  اختصاصاهتا  املحاكم  »تبارش  أن:  عىل   )9( املادة  تنص 
دوائر متخصصة تكون عىل النحو اآليت: أ- دوائر املحكمة اإلدارية العليا، 
من ثالثة قضاة، ب- دوائر حماكم االستئناف اإلدارية من ثالثة قضاة، ج- 

دوائر املحاكم اإلدارية من ثالثة قضاة، وجيوز أن تكون من قاٍض واحد«.

ويقال هنا من جهة تشكيل الدوائر وداللة ذلك عىل الشخصية االعتبارية 
لألحكام القضائية كام قيل يف نظام القضاء.

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/78(، وتاريخ 9)/8/9)))هـ.  (((
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وتنص املادة )0)/3( عىل أن: »يكون للمحكمة اإلدارية العليا هيئة . )
قضاهتا  أقدم  ويكون  قضاهتا،  مجيع  وعضوية  املحكمة،  رئيس  برئاسة  عامة 
نائبًا له عند غيابه، وتنعقد اهليئة برئاسة الرئيس أو نائبه، وال يكون انعقادها 
نظاميًا إالَّ إذا حرضه ثلثا أعضائها عىل األقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب 

عنه، وتصدر قراراهتا بأغلبية أعضائها«.

القضاء كام يف  م يف نظام  املادة مطابقة ملا تقدَّ التي تضمنتها  املعاين  وهذه 
املادة )3)).

دوائر . 3 إحدى  رأت  »إذا  أنه:  عىل   )(/(0( ذاهتا  املادة  تنص  كام 
العليا- عند نظرها أحد االعرتاضات- العدول عن مبدأ  املحكمة اإلدارية 
تقرر يف حكم صادر منها أو من أحد دوائر املحكمة، تعنيَّ عىل الدائرة رفع 
للفصل  للمحكمة  العامة  اهليئة  إىل  ليحيله  املحكمة؛  رئيس  إىل  االعرتاض 

فيه«.

أنه  إالَّ   ،)((( املادة  يف  كام  القضاء  نظام  مع  كبري  بشكٍل  متشابه  وهذا 
هناك أكثر تفصياًل وأوسع وأشمل.

ثالثًا: نظام املرافعات الرشعية)1(:

ر أن نظام القضاء ونظام ديوان املظامل مها املرجع الرئيس، واإلطار  إذا تقرَّ
الرشعية  املرافعات  نظام  فإن  القضائية،  األساس لألحكام  والقاعدة  العام، 
بصدور  انتهاًء  عرضها  وآلية  القضايا  سري  لكيفية  التفصيلية  اخلارطة  يعترب 
والئحته  النظام  تتبعت  أنني  املقام  هذا  يف  بالذكر  وجديٌر  فيها،  األحكام 
ومسؤولية  القضائية،  األحكام  إصدار  جهة  إىل  يشري  فوجدته  التنفيذية 

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/)(، وتاريخ ))/)/35))هـ.  (((
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وجدته  وقد  القايض«،  الدائرة،  »املحكمة،  اصطالحات:  بثالثة  إجراءاهتا 
يعرب باملحكمة والدائرة يف سياقات الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية 
وإجراءاهتا، ويعرب بلفظ »القايض« فيام حيتمل الصفة الشخصية واالعتبارية، 
أو هو للمواضع التي ال حتتمل إالَّ الصفة الشخصية؛ كأحكام التنحي والرد 
فإهنا أحكام ملعاٍن شخصية تقوم بذات القايض، بخالف املعاين التي تتضمنها 
الشخصية  فيها  جتلَّت  فقد  الدائرة«،  أو  »املحكمة،  عىل  تنص  التي  املواد 

االعتبارية بوضوح كام ييل:

تنص املادة )56( عىل أنه: »إذا مل حيرض املدعي جلسات الدعوى... . )
فللمدعى عليه أن يطلب من املحكمة احلكم يف موضوعها، وعىل املحكمة 
املدعي  حق  يف  حكمها  ويعد  فيها،  للحكم  صاحلة  كانت  إذا  حتكم  أن 

حضوريًا«))).

صفة  القضائي  احلكم  يعطي  وهذا  املحكمة،  إىل  مضاف  هنا  فاحلكم 
اعتبارية، بخالف ما لو أضيف إىل القايض.

أو . ) لشخصه  عليه  املدعى  تبلغ  »إذا  أنه:  عىل   )(/57( املادة  وتنص 
وكيله يف الدعوى نفسها بموعد اجللسة... ومل حيرض، أو حرض املدعى عليه 
الدعوى، ويعد حكمها يف حق  يف أي جلسة ثم غاب، فتحكم املحكمة يف 

املدعى عليه حضوريًا«.

إىل  إضافته  خالل  من  القضائي  للحكم  االعتبارية  الشخصية  ووجه 
املحكمة ظاهر.

وتاريخ  )م/38(،  رقم  امللكي  املرسوم  بموجب  التعديل  بعد  هو  املذكور  املادة  نص   (((
3/30/))))هـ.
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القضاة . 3 عدد  نقص  معاجلة  طريقة  أوضحت  فإهنا   )6(( املادة  ا  وأمَّ
الالزم النعقاد الدائرة وتشكيلها التشكيل الصحيح، فنصت عىل أنه: »جيب 
أن حيرض جلسات املرافعة يف القضية العدد الالزم نظامًا من القضاة، فإن مل 
النصاب،  إلكامل  قضاهتا  أحد  املحكمة  رئيس  فيكلف  الالزم  العدد  يتوافر 
فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس املجلس األعىل للقضاء من يكمل النصاب«، 
وتنص الالئحة التنفيذية هلذه املادة عىل أنه: »لرئيس املحكمة إكامل نصاب 
الدائرة مكونة من قاٍض فرٍد فله أن يتوالها عند تغيب  الدائرة، وإذا كانت 

قايض الدائرة، أو يكلف أحد قضاة املحكمة بذلك«.

القايض غري مقصود  وهذه اآللية املوضحة تدل بجالء عىل أن شخص 
ممَّن  نظامًا  املحدد  النصاب  إكامل  املقصود  وإنام  القضائي،  احلكم  يف  لذاته 
قضائي  حكم  إجياد  الغاية  ألن  نظامًا؛  عليها  املنصوص  الصفات  فيه  تتوافر 
االعتبارية  الشخصية  معنى  هو  وهذا  صحيحًا،  تشكياًل  مشكلة  دائرة  من 
لألحكام القضائية، وهو يف حال غياب القايض الفرد ونيابة رئيس املحكمة 

عنه أدق وأوضح، فالدائرة الثالثية من باب أوىل.

وتنص املادة )79( عىل أنه: »للخصم أن يطلب من املحكمة أن تدخل . )
اختصاصه  يف  وتتبع  رفعها،  عند  فيها  اختصامه  يصح  كان  من  الدعوى  يف 
موضوع  يف  املحكمة  وحتكم  باحلضور،  التكليف  يف  املعتادة  اإلجراءات 

طلب اإلدخال والدعوى األصلية بحكٍم واحد كلام أمكن ذلك...«.

الطلبات  موضوع  يف  املحكمة  »حتكم  أن:  عىل  تنص   )85( املادة  وكذا 
الطلب  استبقت  وإالَّ  ذلك،  أمكن  كلام  األصلية  الدعوى  مع  العارضة 

العارض للحكم فيه بعد حتقيقه«.



الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
))

وكذا يف سياق انقطاع اخلصومة تنص املادة )88/)( عىل أنه: »... إذا 
هتيأت الدعوى للحكم فال تنقطع اخلصومة، وعىل املحكمة احلكم فيها«.

ويف ذات السياق تنص الالئحة التنفيذية )90/)( عىل أنه: »ما مل تكن 
الدعوى قد هتيأت للحكم فال جيوز للدائرة احلكم فيها أثناء االنقطاع، وإذا 

حكمت فيكون حكمها باطاًل«.

إىل  متوجه  القضائي  احلكم  أن  النظامية  املواد  هذه  خالل  من  ونالحظ 
أم  الوجوب،  سبيل  عىل  ذلك  أكان  سواء  سواء،  ومها  الدائرة  أو  املحكمة، 
الدائرة  أو  للمحكمة  كلها  فاإلضافة  احلكم،  ببطالن  احلكم  أم  التفضيل، 
عىل اختالف السياقات واملضامني، إالَّ أن املعنى واحد وهو إعطاء األحكام 

االعتبارية. الشخصية  القضائية 

أنه: . 5 عىل  نصت  التي   )(59( املادة  يف  بوضوح  يتجىلَّ  املعنى  وهذا 
»متى متت املرافعة يف الدعوى قضت املحكمة فيها فورًا، أو أجلت إصدار 
دها مع إفهام اخلصوم بقفل باب املرافعة وموعد  احلكم إىل جلسة أخرى حتدِّ

باحلكم«. النطق 

وهي  واحلكم،  القضاء  املسؤولة عن  االعتباري هي  بوصفها  فاملحكمة 
صاحبة الصالحية يف تأجيل إصدار األحكام وحتديد موعد النطق هبا.

الالئحة . 6 أجازت  االعتبارية  الصفة  حيمل  القضائي  احلكم  كان  وملا 
متهيدًا  القضية  دراسة  الدائرة  قضاة  أحد  يتوىلَّ  أن   )(/(60( التنفيذية 
منتهاه  يف  احلكم  ألن  املداولة؛  وقت  معه  املشاركني  القضاة  عىل  لعرضها 
كل  يقوم  أن  يلزم  فلم  املشاركني،  القضاة  آحاد  إىل  ال  الدائرة  إىل  منسوب 
ما  ذلك  ويؤكد  ومتهيد،  دراسة  من  ل  األوَّ به  قام  كام  القضية  بدراسة  واحد 
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جاء يف املادة ))6)( من ذات النظام التي نصت عىل أنه: »إذا نظر القضية 
تتوافر  مل  فإن  اآلراء...  بأغلبية  أو  باإلمجاع  احلكم  فيصدر  القضاة  من  عدد 
األغلبية، أو تشعبت اآلراء إىل أكثر من رأيني، فيكلف رئيس املحكمة أحد 
قضاهتا لرتجيح أحد اآلراء حتَّى حتصل األغلبية يف احلكم، فإن تعذر ذلك 

فيكلف رئيس املجلس األعىل للقضاء أحد القضاة هلذا الشأن«.

ال  االعتبارية،  احلكم  صفة  عىل  يدل  باألغلبية  احلكم  صدور  فجواز 
الشرتط  كذلك  كان  لو  ألنه  املشاركني؛  القضاة  آلحاد  الشخصية  صفته 
ناقشت  املادة  أن  ويوضحه  ذلك  ويؤكد  واحد،  رأٍي  عىل  إمجاعهم  املنظم 
حالة تشعُّب اآلراء إىل أكثر من رأيني، ممَّا يدل عىل أن االختالف وارد، وهو 
ظاهرة صحية إلنضاج احلكم القضائي، لكن طريقة معاجلته إنام هي مراعاة 
املحكمة  رئيس  يكلف  بأن  وذلك  القضائي،  للحكم  االعتبارية  للشخصية 
أحد قضاهتا لرتجيح أحد اآلراء حتَّى حتصل األغلبية يف احلكم، فإن تعذر 

ذلك فيكلف رئيس املجلس األعىل للقضاء أحد القضاة هلذا الشأن.

عىل . 7 االعتبارية  الشخصية  إضفاء  يف  مضامينه  يف  النظام  ويذهب 
تنص  حيث  للقايض،  القضائية  الوالية  انتهاء  بعد  ما  إىل  القضائية  األحكام 
قبل  ما  قضية  إىل  بالنسبة  القايض  والية  انتهت  »إذا  أنه:  عىل   )(67( املادة 
إليه  انتهت  الذي  احلد  من  نظرها  يف  االستمرار  فلخلفه  فيها  باحلكم  النطق 
إجراءاهتا لدى سلفه بعد تالوة ما تم ضبطه سابقًا عىل اخلصوم، فإن كانت 
فيعتمدها،  والشهود  املرتافعني  توقيعات  السابق عىل  القايض  بتوقيع  موقعة 
ومل  القايض  أو  أحدهم  أو  املرتافعني  من  موقع  غري  ضبطه  تم  ما  كان  وإن 

يصدق املرتافعون عليه فإن املرافعة تعاد من جديد«.
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إذا  السابقة  إجراءاته  عىل  ويبني  سلفه،  بدأه  ما  يكمل  اخللف  فالقايض 
كان اعتمدها ووقع عليها؛ ألن املقصود يف منتهى األمر هو احلكم القضائي 
أم  واحد  قاٍض  قبل  من  اإلجراءات  أكانت  سواء  لإلجراءات  املستكمل 
صحت  لو  ألنه  اخللف؛  القايض  إىل  ال  الدائرة  إىل  منسوب  فاحلكم  أكثر، 
نسبته إليه فكيف يستند مثاًل يف حكمه عىل شهادة شهود مل يسمع شهادهتم؛ 
ألهنم شهدوا عند القايض السلف؟! فهذا يؤكد معنى الشخصية االعتبارية 

القضائي. للحكم 

معنى . 8 وجتيل  السياق  هذا  يف  تذكر  التي  املهمة  الشكليات  من  ولعلَّ 
 ((/(68( املادة  عليه  نصت  ما  القضائية:  لألحكام  االعتبارية  الشخصية 
من أنه: »جيب أن خيتم صك احلكم- الذي يكون التنفيذ بموجبه - بخاتم 
إضفاء  يف  املكمل  كاألمر  وهذا  التنفيذية«،  بالصيغة  يذيل  أن  بعد  املحكمة 

الوصف االعتباري من املؤسسة مصدرة احلكم.

اجلدير . 9 من  فإن  األشياء«،  تتبنيَّ  »وبضدها  مقولة:  صحت  وإذا 
»القايض«،  لفظ  عىل  تنص  التنفيذية  والئحته  النظام  أن  هنا  باإلشارة 
وهتمل لفظ »املحكمة أو الدائرة« يف سياقات مقصودة لذاهتا، فكأن الصفة 
الشخصية للقايض حارضة يف حكم املادة النظامية، بحسب ذلك احلكم، كام 
يف املادة ))5( التي تنص عىل أنه: »ال جيوز للقايض... أن يكون وكياًل عن 
هلا،  التابع  املحكمة  غري  حمكمة  أمام  مقامة  كانت  ولو  الدعوى  يف  اخلصوم 
أزواجهم، وأصوهلم، وفروعهم، ومن كان حتت  ولكن جيوز هلم ذلك عن 
من  استثني  ما  إالَّ  اخلصومة  يف  الوكالة  من  القايض  فمنع  رشعًا«،  واليتهم 
احلاالت، وإن كان يف سياق الضامنات واإلجراءات ال يف سياق األحكام، 
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إالَّ أنه حمل استشهاد للتنصيص عىل إرادة املنظم بأنه مقصود لذاته وشخصه 
ال وصفه االعتباري، بدليل اجلواز للزوجات، واألصول، والفروع.

القايض يكون ممنوعًا . 0) املادة ))9( بجالء أن  بيَّنت  وإيضاحًا لذلك 
دة،  من نظر الدعوى وسامعها ولو مل يطلب ذلك أحد اخلصوم يف أحواٍل متعدَّ

من أبرزها:

»أ- إذا كان زوجًا ألحد اخلصوم، أو كان قريبًا، أو صهرًا له إىل الدرجة 
الرابعة.

ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد اخلصوم يف الدعوى 
أو مع زوجته«.

القايض  بشخص  الرتباطها  مؤثرة؛  األسباب  هذه  أن  عىل  يدل  فهذا 
للشخصية  حفظًا  فيه  إن  فيقال:  بالعكس،  االستدالل  يصح  بل  وصفه،  ال 
التي  املؤثرات  من  مؤثر  أي  بمنع  وذلك  القضائي  للحكم  االعتبارية 
املؤسسة  من  صادرًا  باعتباره  القضائي  احلكم  عىل  التأثري  خالهلا  من  خيشى 
يف  قضائه  أو  القايض  عمل  بطالن  عىل   )95( املادة  نصت  ولذا  القضائية، 
اخلصوم؛  باتفاق  تم  ولو   )9( املادة  يف  عليها  )املنصوص  املتقدمة  األحوال 
ألن احلكم القضائي حيمل صفة اعتبارية ال يمكن إسقاطها من خالل اتفاق 
اخلصوم، ولذا يذهب النظام إىل معنى أبعد وأدق يف ذات املادة، حيث يقرر 
أن البطالن إذا وقع يف حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من املحكمة العليا 

نقض احلكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى، فتأمل!

املتقدمة، . )) األحوال  يف  الدعوى  نظر  من  ممنوعًا  القايض  كان  وإذا 
املادة )97( عىل أنه: »ال جيوز للقايض االمتناع من  ففي ذات الوقت تنص 
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القضاء يف قضية معروضة عليه إالَّ إذا كان ممنوعًا من نظرها، أو قام به سبب 
للرد، وعليه أن خيرب مرجعه املبارش لإلذن له بالتنحي«، وأوضحت الالئحة 
بحسب  املحكمة-  رئيس  وافق  إذا  بأنه  ذلك:  أحكام  املادة  هلذه  التنفيذية 
األحوال- عىل طلب القايض التنحي، وكانت الدائرة من قاٍض فرد فتحال 
القضية إىل دائرة أخرى، فإن كانت الدائرة مكونة من أكثر من قاٍض فيكلف 
املحكمة  يف  يوجد  مل  حال  ويف  نصاهبا،  إلكامل  قضاهتا  أحد  املحكمة  رئيس 
سوى الدائرة التي قام هبا سبب املنع أو مل يوجد من يكمل النصاب فيكلف 
فالتفصيل يف  املحكمة نفسها،  ينظرها يف  للقضاء من  املجلس األعىل  رئيس 
القائمة عىل  واملربرات  لألسباب  مراعاة  إنام هو  القايض  تنحي  أحكام  بيان 

شخص القايض، حايًة للحكم القضائي بوصفه االعتباري.

رابعًا: نظام املرافعات أمام ديوان املظامل)1(:

عدد  حيث  من  واألكثر  األوسع  هو  الرشعية  املرافعات  نظام  كان  إذا 
نالحظ  فإننا  اختصاصًا،  أوسع  ألنه  وذلك  التفصيلية؛  واإلجراءات  املواد 
ة  عدَّ يف  الرشعية  املرافعات  نظام  إىل  حييل  الديوان  أمام  املرافعات  نظام  أن 
املرافعات  نظام  هبا  متيَّز  التي  املواضع  ذكر  عىل  هنا  سأقترص  ولذا  مواضع، 

أمام الديوان يف جتلية الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية، فمن ذلك:

قضاة . ) بأغلبية  األحكام  »تصدر  أن:  من   )(5( املادة  عليه  نصت  ما 
نظره  وجهة  توضيح  املخالف  وعىل  الدائرة،  إىل  احلكم  وينسب  الدائرة، 
وأسباهبا، وعىل األغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك- أثناء املداولة- يف حمرض 

يرافق ملف الدعوى«.

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/3(، وتاريخ ))/)/35))هـ.  (((
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الشخصية االعتبارية لألحكام  نظامية يف  مادة  املادة أرصح  وتعترب هذه 
القضائية، حيث قررت أن احلكم ينسب إىل الدائرة، بعبارة ال تقبل التأويل، 
برصاحة  متيَّزت  املادة  هذه  أن  إالَّ  سلف،  كام  متقررًا  كان  وإن  املعنى  وهذا 
العبارة ووضوحها يف وجوب نسبة األحكام إىل الدائرة وليس إىل القضاة، 
ولذا جاء صدر املادة بأن األحكام تصدر باألغلبية؛ ألن مفاد ذلك ونتيجته 
هو نسبة احلكم إىل الدائرة، فليس من الرضوري إمجاعهم عىل رأي قضائي 
لالجتهاد  تضييقًا  وأسباهبا؛  نظره  وجهة  توضيح  املخالف  عىل  بل  واحد، 

الفردي، وعىل األغلبية الرد عىل املخالف تنظياًم لالجتهاد األغلبي.

وعىل ضوء هذه املادة جاءت مواد النظام املتعلقة باألحكام القضائية . )
منسوبة إىل املحكمة أو الدائرة.

املادة )5/8(: »... وتبتُّ املحكمة عىل وجه الرسعة يف طلب  ـ كام يف 
وقف التنفيذ، وتنظر يف موضوع الدعوى«.

ـ وكام يف املادة )9(: »... عىل أنه جيوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه 
إذا طلب ذلك ورأت املحكمة أن تنفيذه يرتب آثارًا يتعذر تداركها«.

ـ وكام يف املادة )0)(: »ال تقبل الطلبات اجلديدة يف االستئناف، وحتكم 
حمكمة االستئناف اإلدارية من تلقاء نفسها بعدم قبوهلا«.

ـ وكام يف املادة )56(: »تفصل املحكمة يف االعرتاض بغري مرافعة، بعد 
أن يتلو القايض الذي توىلَّ دراسة االعرتاض التقرير الذي أعده وفقًا للامدة 

))5( من هذا النظام«.

»القايض« فألجل . 3 لفظ  بالنص عىل  التي جاءت  النظامية  املواد  ا  وأمَّ
املعنى الذي سبق بيانه يف نظام املرافعات الرشعية، وذلك كأحكام التنحي، 
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يشعر  أسباب  لديه  قامت  إذا  »للقايض-  أن:  عىل   )((( املادة  تنص  حيث 
عىل  فيها  النظر  عن  تنحيه  أمر  يعرض  أن  الدعوى-  نظر  من  باحلرج  معها 

رئيس جملس القضاء اإلداري للفصل فيه«.

القضائية  األحكام  سامت  إن  نقول  أن  نستطيع  سبق  ما  مجيع  عىل  وبناًء 
التي تتمتع بالشخصية االعتبارية هي:

ـ املحكمة أو الدائرة املشكلة بقرار من صاحب الصالحية.

ـ القضاة أعضاء الدائرة بأوصافهم النظامية.

ـ احلكم الصادر من جمموع ما سبق مستندًا إىل أحكام الرشيعة اإلسالمية 
املرعية. واألنظمة 
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املبحث الثاين
التأصيل الفقهي للشخصية االعتبارية لألحكام 

القضائية
احلادثة  املصطلحات  من  االعتبارية«  »الشخصية  مصطلح  كان  ملا 
واملعارصة، وإضافته لألحكام القضائية يتطلب اجتهادًا يف تأصيله وخترجيه 
الفقهي املالئم، فإن منطلق هذا التأصيل سيكون أوالً من خالل التوصيف 
بعد  فقهيًا  تأصيله  ثم  الفقهية،  نظائره  وبيان  االعتبارية،  للشخصية  الفقهي 
يف  وذلك  انطباقه،  ووجه  وأثره  حكمه  ببيان  القضائية،  لألحكام  إضافته 

املطلبني اآلتيني:

املطلب األول: التوصيف الفقهي للشخصية االعتبارية لألحكام القضائية:

خصائصها  أبرز  وبيان  االعتبارية،  الشخصية  تعريف  التمهيد  يف  م  تقدَّ
وحيث  الواجبات،  وحتمل  احلقوق  الكتساب  قابليتها  وهي  أال  وسامهتا، 
وهي  أال  اخلصيصة  هلذه  أوالً  املنتج  املصطلح  هي  الفقهاء  عند  »الذمة«  إن 
الفقهي  التوصيف  سيكون  لذا  الواجبات«،  وحتمل  احلقوق  »اكتساب 

للشخصية االعتبارية من خالهلا يف الفرعني اآلتيني:

ل: تعريف الذمة، ووجه إحلاق الشخصية االعتبارية هبا: الفرع األوَّ

الذمة لغًة، هي: العهد واألمان)))، وتطلق عىل الضامن))).

ٗة﴾  ذِمَّ َوَل   
ٗ

إِّل ُمۡؤِمٍن  ِف  يَۡرُقُبوَن  ﴿َل  تعاىل:  قوله  ل:  األوَّ املعنى  فمن 
]التوبة: 0)[.

انظر: لسان العرب )))/)))).  (((
انظر: هتذيب اللغة )))/300).  (((
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ومن املعنى الثاين: أهل الذمة؛ ألهنم يف ضامن املسلمني))).

يف  واألصوليني  الفقهاء  من  االصطالح  أهل  اختلف  اصطالحًا:  الذمة 
تعريفها واجلمهور عىل أهنا وصف حكمي تقديري ترتتب عليه األحكام.

لإلجياب  أهاًل  به  الشخص  يصري  »وصف  أهنا  احلنفية:  تعريفات  فمن 
واالستيجاب«))).

ومن تعريفات املالكية: أهنا »معنى رشعي مقدر يف املكلف قابل لاللتزام 
واللزوم«)3).

لإللزام  يصلح  املحل  يف  مقدر  »معنى  أهنا  الشافعية:  تعريفات  ومن 
وااللتزام«))).

لاللتزام  أهاًل  املكلف  به  يصري  »وصف  أهنا  احلنابلة:  تعريفات  ومن 
واإللزام«)5).

حكمية  صفة  بأهنا  الذمة  تعريفهم  يف  األربعة  املذاهب  فاشرتكت 
تقديرية ترتتب عليها آثارها يف االلتزام واإللزام، وخصها املالكية واحلنابلة 
بالتكليف، وعندي أن هذا خرج خمرج الغالب، وال يراد به احلرص، فكأهنا 

مضافة للمكلف ألنه األصل والغالب، ثم تضاف إىل غريه كام سيأيت.

إىل  أضيفت  سواء  للذمة،  احلكمي  االعتباري  املعنى  إفادة  هنا:  فاملراد 
تبعًا  توجد  األهلية  فإن  الذمة،  وجدت  وإذا  غريهم،  أو  املكلفني  أشخاص 

انظر: املصدر السابق.  (((
انظر: كشف األرسار للبخاري ))/38)).  (((

انظر: الفروق )30/3)- )3)).  (3(
انظر: أسنى املطالب ))/5)).  (((

انظر: الفروع )0)/53)).  (5(
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هلا، فليست األهلية مرادفة للذمة، بل الذمة توجد أوالً، وال توجد األهلية 
إالَّ بوجود الذمة، ولذا يقول السنهوري: »الذمة يف الفقه اإلسالمي وصف 
رشعي يفرتض الشارع وجوده يف اإلنسان، ويصري به أهاًل لإللزام وااللتزام؛ 
أي: صاحلًا ألن تكون له حقوق وعليه واجبات... فالصلة بني الذمة وأهلية 
الوجوب صلة وثيقة، فالذمة هي كون اإلنسان صاحلًا ألن تكون له حقوق 

وعليه واجبات، وأهلية الوجوب هي هذه الصالحية ذاهتا«))).

ر أن الشخصية االعتبارية هي الوصف القائم باليشء  ر هذا وتقرَّ إذا تقرَّ
حقوق  له  يكون  ألن  تؤهله  وذمة  مستقل،  حكمي  وجود  له  يكون  بحيث 
من  يتضح  بالذمة  االعتبارية  الشخصية  توصيف  فإن  واجبات)))،  وعليه 

ة أمور: خالل عدَّ

أن كالًّ منهام وصف يضاف إىل املكلف وغريه.. )

حسيًا . ) وجودًا  له  وجود  ال  أنه  بمعنى  املحل،  يف  ر  ُمقدَّ منهام  كالًّ  أن 
»ماديًا«.

صاحلًا . 3 كونه  وهي  مثاًل  كاألهلية  عليه،  آثاره  ترتتب  منهام  كالًّ  أن 
لإللزام وااللتزام.

احلكم . ) مصدرها  فالذمة  مصدر،  عىل  وجوده  يتوقف  منهام  كالًّ  أن 
الرشعي، والشخصية االعتبارية مصدرها االعرتاف القانوين.

انظر: مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ))/7)).  (((
النظام  يف  املسامهة  رشكة  كتابه:  انظر  االعتبارية،  للشخصية  املرزوقي  تعريف  هو  كام   (((

السعودي )ص96)).
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الفرع الثاين: شواهد الذمة عند الفقهاء، ووجه إضافة الشخصية االعتبارية 
القضائية: لألحكام 

الشخصية  ومعنى  الفقهاء،  عند  الذمة  معنى  يف  م  تقدَّ ما  خالل  من 
بالذمة  االعتبارية  الشخصية  إحلاق  ووجه  املعارصين،  عند  االعتبارية 
بالنصوص  مبتدأ  الفقهاء،  عند  ذلك  شواهد  هنا  فسأبنيِّ  عليها،  وخترجيها 
الرشعية ثم خترجيها عىل كالم الفقهاء، ببيان وجه إحلاق الشخصية االعتبارية 

باألحكام القضائية، فإىل بيان ذلك:

أوالً: شواهد »الذمة« يف النصوص الرشعية:

عن عيل  قال: ما عندنا يشء إالَّ كتاب اهلل وهذه الصحيفة عن . )
النبي : ))املدينة حرم، ما بني عري إىل كذا، من أحدث فيها حدثًا، 
أو آوى حمدثًا، فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه رصف 
))ذمة املسلمني واحدة، فمن أخفر مسلاًم فعليه لعنة اهلل  وال عدل((، وقال: 

واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه رصف وال عدل((... احلديث))).

ونص الشاهد منه قوله : ))ذمة املسلمني واحدة، فمن أخفر 
مسلاًم فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني((.

ذمة  أن  »واملعنى  بقوله:  حجر  ابن  ذكره  ما  منه:  االستدالل  ووجه 
ن أحد  املسلمني سواء صدرت من واحد أو أكثر، رشيف أو وضيع، فإذا أمَّ
من املسلمني كافرًا وأعطاه ذمة مل يكن ألحد نقضه...؛ ألن املسلمني كنفس 

واحدة«))).

أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )870)(، ومسلم يف صحيحه برقم )370)).  (((
فتح الباري ))/86).  (((
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وقال ابن اجلوزي: »واملعنى أنه إذا أعطى الرجل منهم العدو أمانًا جاز 
ذلك عىل مجيع املسلمني«))).

فكام يكون لكل فرد ذمة خاصة، فلمجموع املسلمني ذمة أيضًا، وجيوز 
أن يسعى هبا أحدهم، وذمة جمموعهم غري ذمة كل فرد منهم، والواحد منهم 
يف  مجيعًا،  به  لذلك  تبعًا  فيلتزمون  بااللتزام،  الذمة  هذه  يشغل  أن  يستطيع 
فالذمة  شخصه،  ى  يتعدَّ ال  اخلاصة  ذمته  بموجب  الواحد  االلتزام  أن  حني 

إذن كام تكون ألفراد األشخاص تكون جلامعات األشخاص))).

اجلاهلية . ) يف  كانت  قسامة  ل  أوَّ »إن  قال:    عباس  ابن  حديث 
»انطلق عبد  قال:    أيب حثمة  بن  بني هاشم«)3)، وحديث سهل  لفينا 
اهلل بن سهل، وحميصة بن مسعود بن زيد إىل خيرب وهي يومئذ صلح فتفرقا 
قدم  ثم  فدفنه،  قتياًل  دم  يف  يتشحط  وهو  سهل  بن  اهلل  عبد  إىل  حميصة  فأتا 
النبي  املدينة فانطلق عبد الرحن بن سهل وحميصة وحويصة بن مسعود إىل 
((، وهو أحدث القوم   فذهب عبد الرحن يتكلم فقال: ))كربِّ كربِّ
فسكت فتكلام، فقال: ))أحتلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟((، قالوا: 
))فتربيكم هيود بخمسني؟((، فقالوا:  وكيف نحلف ومل نشهد ومل نر؟ قال: 

كيف نأخذ بأيامن قوم كفار؟ فعقله النبي  من عنده«))).

انظر: كشف املشكل ))/95)).  (((
انظر: الشخصية االعتبارية، د. أحد عيل ص ))))).  (((

أخرجه البخاري يف صحيحه )5)38).  (3(
أخرجه البخاري يف صحيحه )73)3(، ومسلم يف صحيحه )8)3)).  (((
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والقسامة هي األيامن املكررة يف دعوى القتل، فيحلف مدعي الدم عند 
وجود اللوث))).

ووجه االستدالل منه: أن أيامن القسامة حيلفها ورثة القتيل الذين يدعون 
دمه، فيحلفون مخسني يمينًا.

ووجه الشاهد منه يف حالني))):

أن من نكل من الورثة ردت يمينه عىل الباقني حتَّى ولو مل حيلف إالَّ . )
واحٌد مخسني يمينًا.

أن أولياء الدم لو كانوا أكثر من مخسني مل يكلفوا مجيعًا باحللف، بل . )
حيلف مخسون منهم فقط.

القتل،  عليه  ادعي  من  القود عىل  يوجب  احلالني  اليمني يف هذين  فأداء 
كل  يكون  أن  يلزم  ال  أنه  مع  القتيل،  أولياء  الورثة  جلميع  فيه  احلق  ويكون 
وقد  يمينًا،  واحد مخسني  إالَّ  منهم  فقد ال حيلف  بنفسه،  منهم حلف  واحد 
احلق  ثبوت  عىل  ذلك  فدلَّ  مخسني،  من  أكثر  والورثة  منهم،  مخسون  حيلف 
واحدة،  ذمتهم  فكأن  بعضهم،  به  قام  احلق  ثبوت  سبب  أن  مع  جلميعهم 
آثارها من حلف  أحكامها وترتتب  تثبت  بل  آحادهم،  هبا  يقوم  أن  يلزم  ال 

بعضهم ال من مجيعهم.

انظر: إحكام األحكام رشح عمدة األحكام ))/)))).  (((
انظر: فتح الباري )))/38)( بترصف.  (((
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ثانيًا: شواهد »الذمة« يف نصوص الفقهاء:

متفرقة  مواضع  يف  واألصوليني  الفقهاء  من  العلم  أهل  كالم  يف  املتأمل 
املعنى احلكمي »االعتباري« كاعتبارهم  اعتربوا  أهنم  الفقه، جيد  أبواب  من 

للمعنى احلقيقي، بيانه يف حمورين:

احلكمي  الوصف  يثبتون  أهنم  فنجد  »احلكم«،  باعتبار  ل:  األوَّ املحور 
»الوجود  اهلامم:  ابن  يقول  هذا  ويف  احلقيقي،  للوصف  كإثباهتم  التقديري 
احلكمي ال يكاد خيالف الوجود احلقيقي يف اللوازم الرشعية، وإالَّ مل حتصل 

فائدة يف جعل الرشع الوجود االعتباري يف حكم الوجود احلقيقي«))).

الفقهاء تغني عن االستدالل إلثباته،  وشهرة هذا يف فروع املسائل عند 
إذ ال خالف بينهم عىل إثبات ذلك، فال يكاد خيلو باب من أبواب الفقه إالَّ 
وللفقهاء فيه مسائل وفروع، وأحكام جارية عىل هذا األصل، فمن أمثلته: 
احلكمي،  اإلتالف  احلكمي،  اإلقرار  احلكمي،  الفسخ  احلكمي،  القبض 

النكول احلكمي، وغريها ممَّا ال حيىص كثرًة))).

األحكام  يف  التقديري  احلكمي  الوصف  إطالق  صح  إذا  أنه  ومؤداه: 
ال  فإنه  واإلثبات،  الوقوع  جهة  من  بينهم  فيه  خالف  ال  وجه  عىل  الفقهية 
االعتباري  الوصف  حينئذ  فيصح  ومسوغاته،  أسبابه  يف  خالفهم  فيه  يقدح 
مادة  الفقهية  األحكام  فإن  الفقهية،  األحكام  هي  كام  القضائية  لألحكام 
املقصود  فهو  هذا  صح  وإذا  إليه،  تستند  الذي  وأصلها  القضائية  األحكام 

بمحل الدراسة »الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية«.

انظر: فتح القدير )68/9(، ونحوه يف: رشح السري الكبري ص )875)).  (((
هلا،  باإلشارة  واكتفيت  كثريًا،  عندها  أقف  مل  ووضوحها  وكثرهتا  األمثلة  هذه  لشهرة   (((

متهيدًا للوصول للمطلوب.
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املحور الثاين: باعتبار »املحكوم عليه«، وهو الذي يقع عليه احلكم املشار 
جعلوها  التقديرية،  االعتبارية  األحكام  أثبتوا  ملا  العلم  أهل  فإن  آنفًا،  إليه 
مطردة بالنسبة للمحكوم عليهم، وهم الذين يقع عليهم احلكم، فالشخص 
الطبيعي )اإلنسان املكلف العاقل البالغ( كالشخص االعتباري، فمن أمثلة 

ذلك:

يف . ) يضاف  ال  ما  األحكام  من  له  أضافوا  الفقهاء  فإن  »الوقف«، 
األصل إالَّ للشخص الطبيعي، وما ذاك إالَّ ألن الشخص االعتباري ملحق 
بالشخص الطبيعي، وأخص تلك األحكام: التملك، ففي أسنى املطالب))): 
منهام  أن كالًّ  الرقبة، يف  أو مقربة حترير هلا، كتحرير  البقعة مسجدًا  »وجعل 
انتقل إىل اهلل تعاىل، ويف أهنام يملكان كاحلر«، لكنه متلك حكمي ال حقيقي.

ويف هذا يقول اخلريش: »املوقوف عليه يشرتط فيه أن يكون أهاًل للتملك 
حكاًم كاملسجد، أو حسًا كاآلدمي«))).

التفريق بني الشخصية احلسية واحلكمية واتفاقهام  وهذا نص رصيح يف 
القضائية، فكام  االعتبارية لألحكام  الصفة  ج إضافة  يتخرَّ يف احلكم، وعليه 
أن الوقف ال يملكه الناظر، بل يقوم عليه بام هو األصلح له، ويرصف غلَّته 
للموقوف عليهم، فكذلك احلكم القضائي، إذ هو بمثابة الوقف، والقايض 

قائم عىل احلكم القضائي كقيام الناظر عىل الوقف.

املعارصة . ) للرشكات  االعتبارية  الشخصية  إضافة  فإن  »الرشكة«، 
إضافته  عدم  يعني  ال  ل-  األوَّ املبحث  يف  م  تقدَّ -وقد  النظام  عليه  نص  كام 
الرشكات  يف  املسائل  فروع  لبعض  فاملتأمل  قدياًم،  الفقهاء  عند  للرشكات 

.((70/((  (((
رشح خمترص خليل للخريش )80/7).  (((
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عند الفقهاء جيدهم يثبتون وصفًا حكميًا خاصًا بالرشكة ككيان مستقل عن 
الدراسة  حمل  هي  التي  الرشكة(  )ذمة  نسميه  أن  نستطيع  ما  وهو  الرشكاء، 
املضاربة،  رشكة  يف  املال  لرب  الشفعة  ثبوت  ذلك:  فمن  املطلب،  هذا  يف 
املال  املال يملك دارًا إىل جنبها، فإن لرب  فلو اشرتى املضارب دارًا ورب 
كان  وإن  املشرتي  »ألن  بقوله:  البدائع  صاحب  لذلك  علل  بالشفعة،  احلق 
له يف احلقيقة لكنه يف احلكم كأنه ليس له، بدليل أنه ال يملك انتزاعه من يد 

املضارب، وهلذا جاز رشاؤه من املضارب«))).

فتأمل قوله: »لكنه يف احلكم كأنه ليس له«، فهذا هو الوصف االعتباري 
عن  الرشكة  ذمة  استقالل  يتضح  وبه  وأثره،  ثمرته  هو  بعده  وما  للرشكة، 

الرشكاء.

إىل  دارًا  اشرتى  أجنبّيًا  أن  فلو  الصورة،  هذه  عكس  يف  احلكم  وكذلك 
يأخذها  أن  فله  بالثمن،  املضارب وفاء  يد  فإن كان يف  املضاربة،  دار  جانب 
بالشفعة للمضاربة، وليس لرب املال أن يأخذها لنفسه؛ ألن الشفعة مستحقة 

للمضاربة، وملك الترصف يف املضاربة للمضارب))).

االعتبارية  الصفة  بإضافة  القول  يتخرج  معناه  يف  وما  املثال  هذا  وعىل 
الرشكة،  عىل  جة  خمرَّ القضائية  الدائرة  أو  فاملحكمة  القضائية،  لألحكام 
فاألحكام  الرشكة،  يف  الرشكاء  عىل  جون  خُمرَّ القضائية  الدائرة  وأعضاء 
عن  مستقل  اعتباري  وصف  هلا  الدائرة  أو  املحكمة  عن  الصادرة  القضائية 
من  الصادرة  الترصفات  بمجموع  تنعقد  الرشكة  كانت  وإذا  الدائرة،  قضاة 

انظر: بدائع الصنائع )6/)0)).  (((
انظر: املصدر السابق.  (((
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القضائية  لألحكام  مضافة  االعتبارية  الشخصية  فإن  املال،  ورب  املضارب 
بمجموع األعامل واإلجراءات التي يقوم هبا قضاة الدائرة.

املطلب الثاين: تعدّد القضاة املصدرين للحكم القضائي وأثره:

خالل  من  القضائية  لألحكام  االعتبارية  الشخصية  إضافة  تقرر  إذا 
أن   : أبرز خصائصها وسامهتا  فإن من  ل،  املطلب األوَّ الفقهي يف  التوصيف 
مشكلة  دائرة  أو  حمكمة  من  صادرة  تكون  أن  القضائية  األحكام  يف  األصل 
خالف  عىل  إذًا  الفردي  فالتشكيل  م،  تقدَّ ما  عىل  مخاسيًا  أو  ثالثيًا  تشكياًل 
د القضاة املصدرين للحكم  األصل، لذا سأوضح يف هذا املطلب حكم تعدُّ
القضائية،  لألحكام  االعتبارية  الشخصية  إضافة  عىل  ذلك  وأثر  القضائي، 

من خالل الفرعني اآلتيني:

د القضاة املصدرين للحكم القضائي: ل: حكم تعدُّ الفرع األوَّ

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:

الواحد،  القضائي  للحكم  املصدرين  القضاة  د  تعدُّ جواز  ل:  األوَّ القول 
عند  املذهب  وهو  الشافعية)))،  عند  ووجه  احلنفية)))،  عند  قول  وهو 

احلنابلة)3).

انظر: روضة القضاة ))/)8-)8(، البحر الرائق )6/)8)-)8)(، قرة عني األخبار   (((
)7/8(، املحيط الربهاين )5/8))).

انظر: املهذب )379/3(، املجموع )0)/8))(، حلية العلامء )8/8))).  (((
 ،)(50/8( املبدع   ،)93-9(/(0( املغني   ،)56(( ص  اخلطاب  أليب  اهلداية  انظر:   (3(

اإلنصاف )))/68)).
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القضائي  للحكم  املصدرين  القضاة  د  تعدُّ جواز  عدم  الثاين:  القول 
عند  ووجه  املالكية)))،  عند  واملذهب  احلنفية)))،  عند  قول  وهو  الواحد، 

واحلنابلة))). الشافعية)3)، 

د القضاة املصدرين للحكم القضائي الواحد،  الثالث: جواز تعدُّ القول 
يكون  وأن  الرتجيح،  يف  واحد  إلمام  املقلدين  من  القضاة  يكون  أن  برشط 

حكمهم يف املسائل املتفق عليها، وهو وجه عند الشافعية)5).

األدلة:

ل: أدلة القول األوَّ

أن . ) فله  لإلمام  كانت  وإذا  لإلمام،  أهنا  القضاء  والية  يف  األصل  أن 
كالوكالة  النيابات  سائر  عىل  قياسًا  يراها،  التي  والصفة  العدد  عىل  يستنيب 
مثاًل فإهنا كام تصح لواحد فإهنا تصح الثنني فأكثر، بل القضاء أوىل؛ ألنه أمر 

حيتاج فيه إىل الرأي، واإلمام بإنابته للقضاة ريض باثنني فأكثر ال بواحد)6).

أن للقايض أن يستخلف قاضيًا غريه، فإذا صح هذا فصحته بالنسبة . )
ألن  أوىل)7)،  باب  من  واحد  حكٍم  يف  املتعددين  للقضاة  إنابته  يف  لإلمام 

انظر: الفتاوى اهلندية )7/3)3(، روضة القضاة ))/)8-)8).  (((
انظر: بداية املجتهد ))/)))(، الذخرية )0)/6)(، تبرصة احلكام ))/6)-8)).  (((

انظر: املهذب )379/3(، املجموع ))/8))(، الوسيط )93/7)).  (3(
انظر: اهلداية ص ))56(، املغني )0)/)9-93(، الرشح الكبري )))/)38(، املبدع   (((

.((50/8(
انظر: فتح الوهاب ))/58)(، مغني املحتاج )69/6)).  (5(

انظر: املحيط الربهاين )5/8))(، املجموع )0)/8))(، املبدع )50/8)).  (6(
انظر: املغني ))/93(، الرشح الكبري )))/)38(، املبدع )50/8)(، كشاف القناع   (7(

)6/)9)(، رشح منتهى اإلرادات )3/)9)).
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له  يثبت  القضاة  ثبت ملن دونه من  فام  أهنا لإلمام،  القضاء  األصل يف والية 
من باب أوىل.

وجزاء . 3 الزوجي  الشقاق  يف  احلكمني  يف  د  التعدُّ صحة  عىل  قياسه 
باآلخر  إالَّ  ينفذ حكم أحد احلكمني  ، فكام ال  احلُْكم يف كلٍّ بجامع  الصيد، 
فكذلك األمر بالنسبة للقضاة، فإن احلكم يف حق املتخاصمني بمنزلة القايض 

.((( املوىلَّ

إذا  والصيد  النكاح  يف  احلكمني  فإن  الفارق،  مع  قياس  بأنه  وُنوقش: 
التنقل  الوالية ال يصح  فإن  القضاة  انتقل األمر إىل غريمها، بخالف  اختلفا 

فيها بعد انعقادها))).

وُيمكن أن ُياب بأن: التنقل يف الوالية سائغ، وإذا كان االنتقال لألعىل 
اإلمام  أناب  فإذا  الوالية،  يف  النيابة  عن  فرع  واالنتقال  باجلواز،  أوىل  فهو 
قاضيني فأكثر عىل أن حيكام يف قضية واحدة فإن اختلفا انتقلت النيابة لغريمها 
فليس فيه ما يمنع، ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :»تولية قاضيني 
يف بلد واحد إما أن يكون عىل سبيل االجتامع، بحيث ليس ألحدمها االنفراد 
إذا  أما األول فال مانع منه  كالوصيني والوكيلني، وإما عىل طريق االنفراد، 

كان فوقهام من يرد مواضع تنازعهام«)3).

املبسوط   ،)(9(/((( احلسن  بن  ملحمد  األصل   ،)((5/8( الربهاين  املحيط  انظر:   (((
)6)/)))(، رشح أدب القايض للصدر الشهيد ))/)6).

انظر: شفاء الغليل ))/)99).  (((
انظر: الفتاوى الكربى )557/5).  (3(
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إىل . ) احلق  وإيصال  اخلصومات،  فصل  القضاء:  من  الغرض  ألن 
د))). مستحقه، وهذا حاصل مع التعدُّ

أدلة القول الثاين:

أن . ) ا  وإمَّ جمتهدين،  يكونوا  أن  ا  فإمَّ أمرين،  من  خيلون  ال  القضاة  أن 
يكونوا مقلدين، فإن كانوا جمتهدين فإن االتفاق بينهم متعذر يف كل الصور، 
كل  ألن  األحكام؛  تعطيل  إىل  ذلك  فيؤدي  املجتهدين،  اختالف  والغالب 
واحد من املجتهدين سيتوقف نفاذ حكمه عىل إجازة املجتهد اآلخر، وهذا 

خالف مقصود القضاء، وإن كانوا مقلدين فوالية املقلد ممنوعة))).

حكاية اإلمجاع واالتفاق عىل عدم اجلواز، فقد نقل اإلمجاع عىل ذلك . )
الباجي من املالكية)3)، وحكى االتفاق عىل ذلك ابن الرفعة من الشافعية))).

قال الباجي: »والدليل عىل ذلك إمجاع األمة؛ ألنه مل خيتلف يف ذلك أحد 
قاضيني  بني  ُأرشك  أنه  أعلم  وال  هذا،  يومنا  إىل    النبي  زمن  من 
يف زمن من األزمان، وال بلد من البلدان، وقد قام يف البلد الواحد عدد من 
فيه  يرشكه  ال  إليه  يرفع  الذي  بحكمه  ينفرد  منهم  واحد  كل  فكان  احلكام، 

غريه«)5).

انظر: املغني )0)/)9-93(، الرشح الكبري )))/)38).  (((
 ،)99(/(( الغليل  شفاء   ،)(8/(( احلكام  تبرصة   ،)8(/(( القضاة  روضة  انظر:   (((
-((0/((( الطالبني  روضة   ،)535/(8( املطلب  هناية   ،)((8/(0( املجموع 

املغني   ،)(35/((( الوجيز  رشح  العزيز   ،)((0/(0( املحتاج  حتفة   ،)(((
)0)/93(، املبدع )50/8)).
انظر: شفاء الغليل ))/)99).  (3(

انظر: كفاية النبيه )8)/)5).  (((
انظر: املنتقى رشح املوطأ )5/)8)-83)).  (5(



الشخصية االعتبارية لألحكام القضائية

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
))

لوجود  تصح؛  ال  االتفاق  أو  اإلمجاع  دعوى  بأن  ُيناقش:  أن  وُيمكن 
اخلالف.

د فيها، فكذا . 3 القياس عىل منصب اإلمامة العظمى، فكام ال جيوز التعدُّ
والية القضاء؛ ألهنا نيابة عن اإلمام))).

أعىل  والية  ال  ألنه  اإلمام؛  حق  يف  د  التعدُّ منع  بأن  ُيناقش:  أن  وُيمكن 
ده، بخالف والية القضاء فإنه عند اخلالف ترفع إىل  منها فاشرتط عدم تعدُّ

اإلمام أو من ينيبه.

أن كثرة عدد القضاة يف املنصب خترق األهبة وتسقط احلرمة))).. )

د القضاة، والعادة أن اخلصوم  وُيمكن أن ُيناقش: بأن اهليبة تكون يف تعدُّ
له  تشهد  فرد، وهذا  إىل قاض  فليس كجلوسهم  ثالثة قضاة  إىل  إذا جلسوا 

والتجربة. املشاهدة 

دليل القول الثالث:

ألنه ال يؤدي إىل االختالف يف االجتهاد والرتجيح)3).

وُيمكن أن ُيناقش: بأنه وإن مل يؤدِّ إىل االختالف يف االجتهاد والرتجيح، 
فإن مؤداه حقيقًة إىل املنع كام هو القول الثاين، وذلك ألنه حمصور بالرشطني 

املذكورين.

انظر: رشح املحىل عىل املنهاج ))/99)).  (((
انظر: الذخرية )0)/6)).  (((

انظر: حتفة املحتاج )0)/0))(، مغني املحتاج )69/6)).  (3(
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الرتجيح:

مناقشات،  من  عليها  ورد  وما  واألدلة  األقوال  من  تقدم  ما  خالل  من 
بمنع  القائل  الثاين  القول  إىل  ضمنًا  يعود  الثالث  القول  أن  يل  يظهر  فالذي 
من  التعدد  يمنع  ما  ثبوت  ولعدم  أدلتهام،  عىل  املناقشة  ولورود  التعدد، 
عليه مصالح  يرتتب  التعدد  املعتربة، ولكون  والتعليالت  الرشعية  األصول 

ومنافع متعددة، من أبرزها:

الوالية  العامة، وملا كانت  القايض مكتسبة من والية اإلمام  ـ أن والية 
العامة هبذه املثابة كان القول بصحة ترصف اإلمام يف كيفية اإلنابة، من حيث 
الدليل  دل  ما  إال  ذلك  من  يمنع  فال  املستقر،  األصل  هو  والصفة،  العدد 

الصحيح عىل منعه، فكيف إذا كان يرتتب عىل التعدد مصالح أخرى.

الذي  باملعنى  املجتهدين  من  ليسوا  الزمن  هذا  يف  القضاة  غالب  أن  ـ 
يعنيه الفقهاء املتقدمون، عىل اختالف درجاهتم يف االجتهاد والتقليد، ولذا 
اجلهد  باستنفاد  القضاة  عىل  تعود  كثرية  ملصالح  ح  ُيرجَّ بالتعدد  القول  فإن 
براءة  من  وفيه  مجيعًا،  اجتهادهم  عرب  املالئم  القضائي  احلكم  إىل  للتوصل 

الذمة ما ليس يف قضاء الواحد واجتهاده منفردًا.

املتعاملني معها من اخلصوم  التعدد يعطي املؤسسة القضائية وكذا  ـ أن 
قضاء  يعطيه  ال  ما  القضائية  األحكام  سالمة  إىل  االطمئنان  من  وغريهم 
اجلامعية  الفتيا  فإن  اإلفتاء،  والية   : األخرى  الوالية  يف  ظاهر  وهذا  الفرد، 
وخصوصًا  الفردية،  الفتيا  تعطيه  ال  ما  للمستفتي  واالطمئنان  الثقة  تعطي 
يف النوازل املهمة، فإذا صح هذا فإنه يف والية القضاء آكد وأوجب، لكثرة 

نوازل القضاء، وخطورة آثارها، وهذا ظاهر للمشاهد بال خفاء.
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ـ أن القول باملنع -كام هو قول بعض الفقهاء وهو مذهب املالكية- ال 
يؤخذ عىل إطالقه من حيث عدم صحة الوالية الثنني فأكثر، بل هو متسع 
لالجتهاد بحسب ما يعرض له وحيتف به من املالبسات واملسوغات، فهذا 
املازري وهو من فقهاء املالكية يقول: »وعندي أنه ال يقوم دليل عىل املنع إن 
اقتضت ذلك مصلحة، ودعت إليه رضورة يف نازلة يرى اإلمام أنه ال ترتفع 
التهمة والريبة إالَّ بقضاء رجلني فيها«)))، فهذا وإن كان يف نازلة حمددة فإن 

االجتهاد لتعميمه عىل مجيع األحكام سائغ أيضًا.

وبناء عىل ما تقدم فالراجح عندي هو القول األول القائل باجلواز، واهلل 
أعلم.

لألحكام  االعتبارية  الشخصية  إضافة  يف  القضاة  تعدد  أثر  الثاين:  الفرع 
القضائية:

يف  الراجح  وهو  سائغ  أمر  القضاة  تعدد  أن  األول  الفرع  يف  تقدم  ملا 
االعتبارية  الشخصية  إضافة  عىل  ذلك  أثر  الفرع  هذا  يف  فسأوضح  املسألة، 

لألحكام القضائية، من خالل املحورين اآلتيني:

املحور األول: أنه تقرر أن الشخصية االعتبارية ال تثبت إال باالعرتاف 
هذا  ويف  االعتبارية،  الشخصية  بمصدر  تسميته  نستطيع  ما  وهو  القانوين، 
االعتبارية  الشخصية  إضافة  يف  رصحية  القضائية  األنظمة  نجد  الصدد 
لألحكام القضائية كام تقدم، فقد نصت املادة )5)( من نظام املرافعات أمام 
ديوان املظامل عىل أن: »األحكام تصدر بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب احلكم 

إىل الدائرة، ...«.

انظر: شفاء الغليل ))/)99).  (((
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ويل  عن  نيابة  القضاء  أن  املطلب  هذا  من  األول  الفرع  يف  تقرر  قد  وإذ 
النظامي  األمر أو اإلمام، وأن الشخصية االعتبارية ال تثبت إال باالعرتاف 
)القانوين(، فإن من مقتضيات ذلك أن لإلمام أن ينيب غريه يف القضاء عىل 
بأن  رصحيًا  النظامي  النص  جاء  فقد  الصفة  أما  يراها،  التي  والصفة  العدد 
العدد  وأما  القضاة،  من  مصدريه  إىل  ينسب  فال  الدائرة،  إىل  ينسب  احلكم 

فبيانه يف:

أعامل  من  األصل  حيث  من  كانت  ملا  القضاء  والية  أن  الثاين:  املحور 
النيابة:  تلك  صفة  التزام  ذلك  مقتىض  فإن  فيها،  غريه  إنابة  له  ثم  اإلمام، 
اعتبار  عىل  واإلجرائية  القضائية  األنظمة  صدرت  حيث  وعددًا،  شكاًل 
الدائرة وتشكيلها مرتكزًا رئيسًا يف صدور احلكم القضائي، إذ يعترب تشكيل 
درجات  اختالف  عىل  مخاسيًا  أو  ثالثيًا  تشكياًل  القضائية  والدوائر  املحاكم 
القضائية،  لألحكام  االعتبارية  الشخصية  إضافة  يف  رئيسًا  عنرصًا  التقايض 
وقد تقدم تفصيل ذلك يف املبحث األول مما يغني عن إعادته هنا، واهلل املوفق.
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اخلامتة
يف ختام هذا البحث أحد اهلل تعاىل عىل ما يرس من إمتامه، فإن كان صوابًا 

فمن اهلل، وإن كان خطًأ فمن نفيس والشيطان، وفيام ييل أبرز النتائج:

املنشأ واالستمداد، . ) قانونية من حيث  االعتبارية فكرة  الشخصية  أن 
حكمي  وجود  له  يكون  بحيث  باليشء،  القائم  الوصف  هبا:  واملقصود 

مستقل، وذمة تؤهله ألن يكون له حقوق وعليه واجبات.

خالل . ) من  مبكر  وقت  من  الفكرة  هبذه  السعودية  األنظمة  اهتمت 
فيها  وجتلَّت  لذلك،  مواكبة  القضائية  األنظمة  وجاءت  املختلفة،  أنظمتها 
أوضحتها  خمتلفة  وجوه  من  القضائية  لألحكام  االعتبارية  الشخصية  معامل 

وناقشتها هذه الدراسة.

أن التوصيف الفقهي األقرب للشخصية االعتبارية هو »الذمة« عند . 3
عىل  ويدل  وااللتزام،  لإللزام  يصلح  املحل  يف  مقدر  معنى  وهي:  الفقهاء، 
الفقهاء  ونصوص  الرشعية  النصوص  من  شواهد  املعنى  هبذا  الذمة  اعتبار 

الدراسة. أوضحتها 

ثبوت . ) ج عىل  القضائية خمرَّ االعتبارية لألحكام  الشخصية  إضافة  أن 
الوصف احلكمي التقديري عند الفقهاء كثبوته للوصف احلقيقي، وشواهد 
مها:  مهمني،  مثالني  منه  الدراسة  أوضحت  وقد  كثري،  الفقهاء  عند  ذلك 
املكلفني  أشخاص  ذمة  عن  ذمتيهام  استقالل  باعتبار  و»الرشكة«  »الوقف«، 
هلا  أضيفت  إذا  القضائية  لألحكام  بالنسبة  كذلك  واحلال  هبا،  املرتبطني 

الشخصية االعتبارية، وقد ناقشت الدراسة وجه هذا التخريج.
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التوصيات:

استقراء ومجع املسائل الفقهية والنظامية املرتتبة عىل إضافة الشخصية . )
االعتبارية لألحكام القضائية، ودراستها دراسة علمية مقارنة، وأرى مناسبة 

ذلك ملرحلة املاجستري.

الرشعية . ) املرافعات  نظام  مع  التنفيذية  الالئحة  انسجام  املناسب  من 
واملعاين  املباين  لتتفق  القايض(  الدائرة،  )املحكمة،  الثالث  املصطلحات  يف 

عىل َحدٍّ سواء.

واهلل املوفق،،،
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قائمة املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

القشريي، . ) الدين  تقي  الفتح،  أليب  األحكام،  عمدة  رشح  األحكام  إحكام 
املحمدية،  السنة  مطبعة  النارش:  )70هـ(،  )ت:  العيد  دقيق  بابن  املعروف 

بدون طبعة، وبدون تاريخ.
نارص . ) حممد  الرحن  عبد  أليب  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

0)))هـ(  )ت:  األلباين  األشقودري  آدم  بن  نجايت  بن  نوح  احلاج  بن  الدين 
الثانية،  الطبعة  ببريوت،  املكتب اإلسالمي  النارش:  الشاويش،  إرشاف: زهري 

05)) هـ - 985)م.
حممد . 3 بن  زكريا  حييى  أيب  الدين  لزين  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى 

بن زكريا األنصاري السنيكي )ت: 6)9هـ(، النارش: دار الكتاب اإلسالمي.
األصل، أليب عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )ت: 89)هـ(، حتقيق: . )

أيب الوفا األفغاين، النارش: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتيش.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن . 5

املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل )ت: 885هـ(، النارش: دار إحياء الرتاث 
العريب، الطبعة الثانية، وأيضًا: طبعة دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع 

بالرياض، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، 6)))هـ - 005)م.
املعروف . 6 حممد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

ملحمد  الرائق،  البحر  تكملة  آخره:  ويف  970هـ(،  )ت:  املرصي  نجيم  بابن 
بن حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري )ت بعد 38)) هـ(، وباحلاشية: 

منحة اخلالق، البن عابدين، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية.
بن . 7 الوليد حممد بن أحد بن حممد بن أحد  املقتصد، أليب  املجتهد وهناية  بداية 

احلديث  دار  النارش:  595هـ(،  احلفيد )ت:  بابن رشد  الشهري  القرطبي  رشد 
بالقاهرة، 5)))هـ - )00)م.
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أحد . 8 بن  مسعود  بن  بكر  أيب  الدين  لعالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
الثانية،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  587هـ(،  )ت:  احلنفي  الكاساين 

06))هـ - 986)م.
أحد . 9 بن  موسى  بن  أحد  بن  حممود  حممد  أيب  الدين  لبدر  اهلداية،  رشح  البناية 

بن حسني الغيتايب العيني )ت: 855هـ(، النارش: دار الكتب العلمية ببريوت 
لبنان، الطبعة األوىل، 0)))هـ - 000)م.

تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، لربهان الدين إبراهيم بن . 0)
الكليات  مكتبة  النارش:  799هـ(،  )ت:  اليعمري  فرحون  ابن  حممد  بن  عيل 

األزهرية، الطبعة األوىل، 06))هـ - 986)م.
اهليتمي )ت: . )) بن حجر  بن عيل  بن حممد  املنهاج، ألحد  املحتاج يف رشح  حتفة 

)97هـ(، روجعت وصححت عىل عدة نسخ بمعرفة جلنة من العلامء، النارش: 
املكتبة التجارية الكربى بمرص لصاحبها مصطفى حممد، 357)هـ - 983)م، 
اإلمام  أيضًا: حاشية  الرشواين، وهبامشه  اإلمام عبد احلميد  وهبامشه: حاشية 

أحد بن قاسم العبادي.
هتذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أحد بن األزهري اهلروي )ت: 370هـ(، . ))

حتقيق: حممد عوض مرعب، النارش: دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، الطبعة 
األوىل، )00)م.

اجلامع الكبري= سنن الرتمذي، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى . 3)
بن الضحاك الرتمذي )ت: 79)هـ(، حتقيق: بشار عواد معروف، النارش: دار 

الغرب اإلسالمي ببريوت، 998)م.
اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه . ))

)ت:  اجلعفي  البخاري  اهلل  عبد  أبو  إسامعيل  بن  ملحمد  البخاري،  صحيح   =
النجاة  طوق  دار  النارش:  النارص،  نارص  بن  زهري  حممد  حتقيق:  56)هـ(، 
)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األوىل، 

))))هـ، مع رشح وتعليق: د. مصطفى ديب البغا.
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حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ملحمد بن أحد بن عرفة الدسوقي املالكي . 5)
)ت: 30))هـ(، النارش: دار الفكر.

عبد . 6) بن  حسن  بن  يوسف  الدين  جلامل  اخلرقي،  ألفاظ  رشح  يف  النقي  الدر 
909هـ(،  )ت:  املربد«  بـ»ابن  املعروف  الصاحلي  الدمشقي  احلنبيل  اهلادي 
الطبعة  النارش: دار املجتمع للنرش والتوزيع،  حتقيق: رضوان خمتار بن غربية، 

األوىل، ))))هـ - )99)م.
للشيخ . 7) اإلرادات«،  منتهى  بـ»رشح  املعروف  املنتهى،  النهى لرشح  أويل  دقائق 

منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت احلنبيل، )ت: )05)هـ(، النارش: 
عامل الكتب، الطبعة األوىل، ))))هـ- 993)م.

املالكي . 8) الرحن  بن عبد  إدريس  بن  الدين أحد  العباس شهاب  الذخرية، أليب 
بو  أعراب، حممد  )68هـ(، حتقيق: حممد حجي، سعيد  بالقرايف )ت:  الشهري 

خبزة، النارش: دار الغرب اإلسالمي ببريوت، الطبعة األوىل، )99)م.
الدين . 9) بن يونس بن صالح  للشيخ منصور  املستقنع،  املربع رشح زاد  الروض 

ابن حسن بن إدريس البهويت احلنبيل )ت: )05)هـ( ومعه حاشية ابن قاسم، 
)ت: )39)هـ(، الطبعة الثامنة، 9)))هـ.

روضة الطالبني وعمدة املفتني، أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي . 0)
)ت: 676هـ(، حتقيق: زهري الشاويش، النارش: املكتب اإلسالمي ببريوت - 

دمشق - عامن، الطبعة الثالثة، ))))هـ - )99)م.
القزويني )ت: 73)هـ(، حتقيق: . )) يزيد  بن  ابن ماجه، أليب عبد اهلل حممد  سنن 

شعيب األرنؤوط - عادل مرشد - حممد كامل قره بليل - عبد اللطيف حرز 
اهلل، النارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة األوىل، 30))هـ - 009)م.

بن شداد . )) بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  داود سليامن  أليب  داود،  أيب  سنن 
عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  75)هـ(،  )ت:  السجستاين  األزدي  عمرو  بن 

احلميد، النارش: املكتبة العرصية بصيدا - بريوت.
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النسائي . 3) الرحن أحد بن شعيب بن عيل اخلراساين،  الكربى، أليب عبد  السنن 
)ت: 303هـ(، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شلبي، أرشف عليه: 
النارش:  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د.  له:  قدم  األرناؤوط،  شعيب 

مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة األوىل، ))))هـ - )00)م.
الشخصية االعتبارية يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، د. أحد عيل عبد اهلل، . ))

العليا للرقابة الرشعية  رسالة دكتوراه منشورة ضمن سلسلة إصدارات اهليئة 
 - 38))هـ  الثانية،  الطبعة  ديب،  مطبعة  املالية،  واملؤسسات  املصارف  عىل 

6)0)م.
عبد . 5) بن  عمر  الدين  حسام  األئمة  لربهان  »للخصاف«،  القايض  أدب  رشح 

النارش:  536هـ(،  )ت:  الشهيد  بالصدر  املعروف  البخاري،  مازة  بن  العزيز 
األوىل،  الطبعة  العراق،  بغداد-  للطباعة،  العربية  والدار  اإلرشاد،  مطبعة 

397)- 398)هـ، 977)- 978)م.
الرسخيس،. 6) سهل  أيب  بن  أحد  بن  حممد  األئمة  لشمس  الكبري،  السري   رشح 

)ت: 83)هـ(، النارش: الرشكة الرشفية لإلعالنات، )97)م.
ومعه . 7) )ت:1201هـ(،  خليل  خمترص  عىل  الدردير  أمحد  للشيخ  الكبري  الرشح 

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ملحمد بن أحد بن عرفة الدسوقي املالكي 
)ت: 30))هـ(، النارش: دار الفكر.

املناوي، . 8) عيل  بن  الرؤوف  عبد  لإلمام  القضا،  أدب  ببيان  الرضا  عامد  رشح 
والتوزيع  للنرش  السعودية  الدار  النارش:  البكري،  اهلل  عبد  الرحن  عبد  حتقيق: 

بجدة، الطبعة األوىل، 986)م.
رشح خمترص خليل للخريش، أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي )ت: . 9)

العدوي،  حاشية  وهبامش:  ببريوت،  للطباعة  الفكر  دار  النارش:  )0))هـ(، 
أليب احلسن عيل بن أحد بن مكرم الصعيدي العدوي )ت:89))هـ(.
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رشكة املسامهة يف النظام السعودي، دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، د. صالح . 30
الرتاث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  مطبوعات  البقمي،  املرزوقي  زابن  بن 

اإلسالمي بجامعة أم القرى، 06))هـ.
شفاء الغليل يف حل مقفل خليل، أليب عبد اهلل حممد بن أحد بن حممد بن حممد . )3

عبد  بن  أحد  د.  وحتقيق:  دراسة  9)9هـ(،  )ت:  املكنايس  غازي  بن  عيل  بن 
الكريم نجيب، النارش: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، القاهرة 

- مرص، الطبعة األوىل، 9)))هـ- 008)م.
اجلوهري . )3 حاد  بن  إسامعيل  نرص  أليب  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

العلم  دار  النارش:  عطار،  الغفور  عبد  أحد  حتقيق:  393هـ(،  )ت:  الفارايب 
للماليني ببريوت، الطبعة الرابعة، 07))هـ.

الفتاوى الكربى، لتقي الدين أيب العباس أحد بن عبد احلليم بن عبد السالم . 33
دار  النارش:  8)7هـ(،  )ت:  الدمشقي  احلنبيل  احلراين  تيمية  ابن  اهلل  عبد  بن 

الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 08))هـ - 987)م.
دار . )3 النارش:  البلخي،  الدين  نظام  برئاسة  علامء  جلنة  أعدها:  اهلندية،  الفتاوى 

الفكر، الطبعة: الثانية، 0)3)هـ.
الفضل . 35 أيب  حجر  بن  عيل  بن  ألحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح 

العسقالين الشافعي، قام بإخراجه: حمب الدين اخلطيب، تعليقات: الشيخ ابن 
باز، النارش: دار املعرفة، بريوت، 379)هـ.

الرافعي . 36 حممد  بن  الكريم  لعبد  الكبري،  الرشح   = الوجيز  برشح  العزيز  فتح 
القزويني )ت: 3)6هـ(، النارش: دار الفكر.

فتح القدير، لكامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، املعروف بابن اهلامم . 37
)ت: )86هـ(، النارش: دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ.

بن . 38 حممد  بن  زكريا  حييى  أيب  الدين  لزين  الطالب،  منهج  برشح  الوهاب  فتح 
أحد بن زكريا األنصاري، )ت: 6)9هـ(، النارش: دار الفكر للطباعة والنرش، 

الطبعة املنشورة سنة ))))هـ- )99)م.
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الفروع، أليب عبد اهلل حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، شمس الدين املقديس . 39
لعالء  الفروع،  تصحيح  ومعه:  763هـ(،  )ت:  احلنبيل  الصاحلي  ثم  الرامينى 
)ت:  احلنبيل  الصاحلي  الدمشقي  املرداوي  سليامن  بن  عيل  احلسن  أيب  الدين 
885هـ(، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، النارش: مؤسسة الرسالة، 

الطبعة: األوىل، ))))هـ - 003)م.
الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق، أليب العباس شهاب الدين أحد بن . 0)

عامل  النارش:  )68هـ(،  )ت:  بالقرايف  الشهري  املالكي  الرحن  عبد  بن  إدريس 
الكتب، وهبامشه: إدرار الرشوق عىل أنوار الفروق، للشيخ قاسم بن عبد اهلل 

املعروف بابن الشاط )ت: 3)7هـ(.
الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد، املدخل الفقهي العام، د. مصطفى أحد الزرقا، . ))

النارش: دار القلم، دمشق- سوريا، 998)م.
الفريوزآبادي )ت: . )) الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب  املحيط، ملجد  القاموس 

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

- لبنان، الطبعة الثامنة، 6)))هـ - 005)م.
بن . 3) حممد  الدين  لعالء  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  لتكملة  األخيار  عني  قرة 

حممد أمني املعروف بابن عابدين )ت: 306)هـ(، النارش: دار الفكر للطباعة 
والنرش والتوزيع، بريوت- لبنان.

الفراهيدي . )) متيم  بن  عمرو  بن  أحد  بن  اخلليل  الرحن  عبد  أليب  العني،  كتاب 
البرصي، )ت: 70)هـ(، حتقيق: د. مهدي املخزومي، د. إبراهيم السامرائي، 

النارش: دار ومكتبة اهلالل.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، للشيخ منصور بن يونس بن صالح الدين ابن . 5)

احلنبيل )ت: )05)هـ(، حتقيق: جلنة متخصصة يف  البهويت  إدريس  بن  حسن 
وزارة العدل، النارش: وزارة العدل باململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

8)))هـ - 007)م.
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كشف األرسار رشح أصول البزدوي، لعالء الدين عبد العزيز بن أحد بن حممد . 6)
عالء الدين البخاري احلنفي )ت: 730هـ(، النارش: دار الكتاب اإلسالمي.

كشف املشكل من حديث الصحيحني، جلامل الدين أيب الفرج عبد الرحن بن . 7)
عيل بن حممد اجلوزي )ت: 597هـ(، حتقيق: عيل حسني البواب، النارش: دار 

الوطن بالرياض.
بن عيل . 8) بن حممد  أحد  العباس،  أيب  الدين،  لنجم  التنبيه،  النبيه يف رشح  كفاية 

رسور  حممد  جمدي  حتقيق:  )ت:0)7هـ(،  الرفعة  بابن  املعروف  األنصاري، 
باسلوم، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 009)م.

)09)هـ(، . 9) )ت:  الكفوي  احلسيني  موسى  بن  أيوب  البقاء  أليب  الكليات، 
حتقيق: د. عدنان درويش - حممد املرصي، مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة 

الثانية، 3)))هـ.
املنهاج«، . 50 عىل  املحىل  »رشح  بـ:  املعروف  الطالبني،  منهاج  رشح  الراغبني  كنز 

جلالل الدين حممد بن أحد بن حممد بن إبراهيم املحىل الشافعي، )ت: )86هـ(.
)ت: . )5 األنصاري  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  منظور  البن  العرب،  لسان 

))7هـ(، النارش: دار صادر ببريوت، الطبعة الثالثة، ))))هـ.
املبدع يف رشح املقنع، لربهان الدين أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن . )5

لبنان،  العلمية ببريوت -  النارش: دار الكتب  ابن مفلح )ت: )88هـ(،  حممد 
الطبعة األوىل، 8)))هـ - 997)م.

املبسوط، لشمس األئمة حممد بن أحد بن أيب سهل الرسخيس )ت: 83)هـ(، . 53
النارش: دار املعرفة ببريوت، ))))هـ - 993)م.

املجموع رشح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي(، أليب زكريا حميي الدين . )5
حييى بن رشف النووي )ت: 676هـ(، النارش: دار الفكر.

املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة ، أليب املعايل برهان . 55
احلنفي )ت:  البخاري  مازة  بن  بن عمر  العزيز  بن عبد  بن أحد  الدين حممود 
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العلمية  الكتب  دار  النارش:   ، اجلندي  سامي  الكريم  عبد  حتقيق:   ، 6)6هـ( 
ببريوت - لبنان ، الطبعة األوىل ، ))))هـ - )00)م.

منشورات . 56 النارش:  سعد،  إبراهيم  نبيل  د.  احلق،  نظرية   - القانون  إىل  املدخل 
احللبي، سنة ))0)م.

املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، د. مصطفى أحد الزرقا، . 57
النارش: دار القلم، دمشق- سوريا، الطبعة األوىل 0)))هـ - 999)م.

58 . ، اهلل  رسول  إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند 
حتقيق:   ، )6)هـ(  )ت:  النيسابوري  القشريي  احلسن  أيب  احلجاج  بن  ملسلم 

حممد فؤاد عبد الباقي ، النارش: دار إحياء الرتاث العريب ببريوت .
النارش: . 59 الرزاق بن أحد السنهوري،  الفقه اإلسالمي، د. عبد  مصادر احلق يف 

دار إحياء الرتاث - مؤسسة التاريخ العريب، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل.
)ت: . 60 عمر  احلميد  عبد  خمتار  أحد  للدكتور  املعارصة،  العربية  اللغة  معجم 

))))هـ( بمساعدة فريق عمل، النارش: عامل الكتب، الطبعة األوىل، 9)))هـ 
- 008)م.

أحد . )6  - مصطفى  إبراهيم  بالقاهرة،  العربية  اللغة  ملجمع  الوسيط،  املعجم 
الزيات - حامد عبد القادر - حممد النجار، النارش: دار الدعوة.

معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، أليب احلسن عالء الدين عيل . )6
بن خليل الطرابليس احلنفي )ت: ))8هـ(، النارش: دار الفكر.

اجلامعييل . 63 قدامة  بن  حممد  بن  أحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أليب  املغني، 
0)6هـ(،  )ت:  املقديس  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس 

النارش: مكتبة القاهرة، 388)هـ - 968)م.
أحد . )6 بن  حممد  الدين  لشمس  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 

العلمية،  الكتب  دار  النارش:  977هـ(،  )ت:  الشافعي  الرشبيني  اخلطيب 
الطبعة األوىل، 5)))هـ- )99)م.
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مقاييس اللغة، أليب احلسني أحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت: . 65
 - 399)هـ  الفكر،  دار  النارش:  هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق:  395هـ(، 

979)م.
املنتقى رشح املوطأ، أليب الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث . 66

السعادة  مطبعة  النارش:  )7)هـ(،  )ت:  األندليس  الباجي  القرطبي  التجيبي 
الكتاب  دار  صورهتا  )ثم  )33)هـ،  األوىل،  الطبعة  مرص،  حمافظة  بجوار 

اإلسالمي، القاهرة - الطبعة الثانية(.
يوسف . 67 بن  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أليب  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  املهذب 

الشريازي )ت: 76)هـ(، النارش: دار الكتب العلمية.
وتاريخ . 68 )م/5)(،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  والذخائر،  األسلحة  نظام 

5)/6/7)))هـ، منشور عىل موقع املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.
وتاريخ . 69 )م/3(،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشكات،  نظام 

8)/)/37))هـ، منشور عىل موقع املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.
وتاريخ . 70 )م/6(،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشكات،  نظام 

))/385/3)هـ، منشور عىل موقع املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.
وتاريخ . )7 )م/78(،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  القضاء،  نظام 

9)/8/9)))هـ، منشور عىل موقع املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.
وتاريخ . )7 )م/)(،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشعية،  املرافعات  نظام 

))/)/35))هـ، منشور عىل موقع املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.
نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/3(، وتاريخ . 73

))/)/35))هـ، منشور عىل موقع املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.
وتاريخ . )7 )م/78(،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  املظامل،  ديوان  نظام 

9)/8/9)))هـ، منشور عىل موقع املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.
وتاريخ . 75 )م/36(،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشوة،  مكافحة  نظام 

9)/))/))))هـ، منشور عىل موقع املركز الوطني للوثائق واملحفوظات.
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رقم . 76 امللكي  باملرسوم  الصادر  باألشخاص،  االجتار  جرائم  مكافحة  نظام 
)م/0)(، وتاريخ ))/30/7))هـ، منشور عىل موقع املركز الوطني للوثائق 

واملحفوظات.
هناية املطلب يف دراية املذهب، أليب املعايل ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل بن . 77

يوسف بن حممد اجلويني، امللقب بإمام احلرمني )ت: 78)هـ(، حققه وصنع 
فهارسه: أ. د. عبد العظيم حممود الديب، النارش: دار املنهاج، الطبعة األوىل، 

8)))هـ-007)م.
اهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، ملحفوظ . 78

بن أحد بن احلسن، أبو اخلطاب الكلوذاين )ت: 0)5هـ(، حتقيق: عبد اللطيف 
الطبعة  والتوزيع،  للنرش  غراس  مؤسسة  النارش:  الفحل،  ياسني  ماهر  مهيم، 

األوىل 5)))هـ- )00)م.
الوسيط يف املذهب، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس )ت: 505هـ(، . 79

بالقاهرة،  السالم  دار  النارش:  تامر،  حممد  حممد  إبراهيم،  حممود  أحد  حتقيق: 
الطبعة األوىل، 7)))هـ.

)ت: . 80 السنهوري  أحد  بن  الرزاق  عبد  د.  املدين،  القانون  رشح  يف  الوسيط 
)97)م(، النارش: دائرة املعارف القانونية، 000)م.
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أحكام
وقف السهم المطلق

د. حسن بن صالح بن شلعان القرني
عضو هيئة التدريس

بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء

في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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املقدمة
والصالة  األضعاف،  باحلسنة  وجيزي  األلطاف،  ذي  الكريم  هلل  احلمد 
القدوة  وأصحابه  آله  وعىل  األوقاف،  عىل  حث  َمْن  خري  عىل  والسالم 

األسالف أما بعد..

عظيمًة  أجورًا  املثمرة  اخلري  أبواب  من  باٌب  اإلسالمية  األوقاف  فإن 
يف  األوقاف  وتشهد  كرهبم،  وتفريج  اآلخرين  لنفع  ومتعديًة  ممتدًة  وأعامالً 
وقف  اجلديدة:  األساليب  تلك  ومن  أسلوهبا،  يف  ابتكارات  املعارص  الزمن 

السهم املطلق الذي ُيعد داعاًم كبريًا لألوقاف األخرى.

وإن وقف السهم املطلق يتعلق به عدٌد من األحكام الفقهية، وقد مجعُت 
أمهها يف هذا البحث املخترص وأسميته )أحكام وقف السهم املطلق(، وأسأل 

اهلل التوفيق لكل خرٍي وطاعٍة.

أمهية املوضوع:

ال خيفى عىل كل َمْن له اطالع عىل العلم الرشعي والواقع املجتمعي ما 
لوقف السهم املطلق وأحكامه الفقهية من أمهيٍة عظمى، ومنها ما ييل:

يتعلق وقف السهم املطلق بمجال األوقاف، وهو من أفضل األعامل . )
الصاحلة التي جيري أجرها لإلنسان يف حياته وبعد مماته.

ُيعد وقف السهم املطلق حالًّ لعدٍد من الصعوبات واملشكالت التي . )
املصارف  من  لعدٍد  املالية  املوارد  قلة  حيث  من  الوقفية  اجلهات  تواجهها 
ونحو  سابقتها  من  حاجة  أقل  تكون  قد  أخرى  مصارف  يف  زيادهتا  مقابل 

ذلك.
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اإلقبال الكبري من الناس عىل هذا الوقف -عند اجلهات التي تعمل . 3
به-، ويكاد يكون الوقف األكثر إقباالً عندها يف السنوات األخرية.

أهداف املوضوع:

هتدف دراسة هذا املوضوع إىل مجلٍة من األهداف، وأمهها ما ييل:

معرفة احلكم الرشعي لوقف السهم املطلق وضوابطه.. )

حترير حكم رصف وقف السهم املطلق يف غري جهاته.. )

بيان مرصف فائض وقف السهم املطلق.. 3

أسباب اختيار املوضوع:

إن مما دفعني للكتابة يف هذا املوضوع عدة أموٍر، ومن أمهها ما ييل:

األمهية الكربى هلذا املوضوع والتي سبق بيان بعض وجوهها.. )

عدم وجود بحٍث فقهي ذكر أحكام وقف السهم املطلق السيام وأن . )
احلاجة ماسٌة لبياهنا.

مراعاة . 3 يوجب  مما  األوقاف؛  بقية  عن  الوقف  هذا  صورة  اختالف 
ذلك عند ذكر أحكامه الفقهية.

الدراسات السابقة للموضوع:

بعد االطالع عىل عدٍد من مظان البحوث والرسائل الفقهية مل أجد َمْن 
ذكر األحكام الفقهية املتعلقة بوقف السهم املطلق، وكل ما وجدُت مما ُكتب 
إنام تتكلم عن مسائل األوقاف املستجدة وغري املستجدة، ومل  عن األوقاف 

أجد حتريرًا فقهيًا للمسائل املتعلقة بوقف السهم املطلق.
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البحث: منهج 

إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق ذكرُت حكمها بدليله مع توثيق . )
االتفاق.

إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف ذكرُت األقوال فيها وبيَّنُت َمْن . )
عرضُت  وقد  األصلية،  املصادر  من  ذلك  توثيق  مع  العلم  أهل  من  هبا  قال 
وقد  املعتربة،  املذاهب  عىل  مقترصًا  الفقهية  االجتاهات  حسب  اخلالف 
استقصيُت أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة -إن مل تكن ظاهرة-، وذكرُت 
بعد كل دليٍل ما يرد عليه من مناقشاٍت وما جُياب به عنها -إن أمكن ذلك-، 

ثم ذكرُت القول الراجح مع بيان سببه.

ركزُت عىل موضوع البحث وجتنبُت االستطراد قدر استطاعتي.. 3

جُت . ) وخرَّ بالشكل،  مضبوطًة  سورها  وبيَّنُت  اآليات  رقمُت 
األحاديث من مصادرها األصلية وأثبُت الكتاب والباب واجلزء والصفحة، 
به، وإن مل  جته من ذلك واكتفيُت  أو أحدمها فخرَّ الصحيحني  وما كان من 
فيها-  يكن  مل  إن  غريها  -ومن  التسعة  الكتب  بقية  من  جته  فخرَّ فيهام  يكن 

وبيَّنُت ما ذكره أهل الشأن يف درجته.

وثَّقُت املعاين من معاجم اللغة املعتمدة، وأحلُت عليها باملادة واجلزء . 5
والصفحة.

ومنها . 6 الرتقيم،  وعالمات  واإلمالء  العربية  اللغة  بقواعد  اعتنيُت 
واآلثار  الرشيفة  ولألحاديث  الكريمة  لآليات  التنصيص  عالمات 
به،  اخلاصة  عالمته  منها  لكٍل  فكان  أقواسها  وميزُت  العلامء،  ولنصوص 
]سورة  مثاًل:  بعدها  وقلُت   ،﴾ الشكل: ﴿  فاآليات جعلُتها بني قوسني هبذا 
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الشكل:  هبذا  قوسني  بني  وضعُتها  فقد  واآلثار  األحاديث  وأما   ،](( الطور: 

 ،»...« الشكل:  هبذا  قوسني  بني  فوضعُتها  العلامء  نصوص  وأما   ،))  ...((

فقد  بمعناه  منقوالً  الكالم  كان  إن  أما  انظر،  بكلمة:  وأحلُت عىل مصدرها 
أحلُت عىل مصدره بكلمة: راجع.

ختمُت البحث بخامتٍة متضمنٍة ألهم النتائج والتوصيات.. 7

أثبتُّ يف آخر البحث فهرسًا باملصادر واملراجع.. 8

خطة البحث:

وفهارس،  وخامتة  ومبحثني  ومتهيد  مقدمة  عىل:  البحث  هذا  حيتوي 
وتفصيلها ما ييل:

املقدمة: وحتتوي عىل ما ييل:

ـ أمهية املوضوع.

ـ أهداف املوضوع.

ـ أسباب اختيار املوضوع.

ـ الدراسات السابقة للموضوع.

ـ منهج البحث.

ـ خطة البحث.

التمهيد: وحيتوي عىل ثالثة مطالب:

ـ املطلب األول: تعريف الوقف لغًة واصطالحًا.

ـ املطلب الثاين: مرشوعية الوقف.
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ـ املطلب الثالث: تعريف وقف السهم املطلق.

عىل  وحيتوي  وضوابطه:  املطلق  السهم  وقف  حكم  األول:  املبحث 
مطلبني:

ـ املطلب األول: حكم وقف السهم املطلق.

ـ املطلب الثاين: ضوابط وقف السهم املطلق.

ومرصُف  جهاته  غري  يف  املطلق  السهم  وقف  رصف  الثاين:  املبحث 
فائضه: وحيتوي عىل مطلبني:

ـ املطلب األول: رصف وقف السهم املطلق يف غري جهاته.

ـ املطلب الثاين: مرصف فائض وقف السهم املطلق.

اخلامتة.

فهرس املصادر واملراجع.

كاتبه وقارئه، وأن جيعله حجًة  البحث  ينفع هبذا  أن  الكريم  اهلل  وأسأل 
يل ال حجًة عيل، وأن جيعله من العلم النافع الذي ال ينقطع بعد املوت، واهلل 
تعاىل أعىل وأعلم، وصىلَّ اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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التمهيد
وحيتوي عىل ثالثة مطالب:

املطلب األول: تعريف الوقف لغًة واصطالحاً:

أوالً: تعريف الوقف لغًة:

ُوْقف  واجلمع:  واقف،  فهو  ووقوفًا  وقفًا  يقف  وقف  مصدر  الوقف 
ثم  يدل عىل متكٍث يف يشٍء  والفاء أصٌل واحٌد  والقاف  والواو  وُوُقوف)))، 

ُيقاس عليه))))3)، وُيراد به يف لغة العرب عدة معاٍن، ومنها ما ييل:

كان  سواء  كالسوار  وهو  لأليدي)4(:  ُيعل  الذي  امَلسك  األول:  املعنى 
فهو  عاٍج  من  كان  إن  وقيل:  غريمها،  أو  قرنًا  الفيل-أو  عظم  -أي  عاجًا 
وقف، وإن كان من َذْبٍل -أي قرٍن- فهو َمسك، ومجعه: وقوف، ومن ذلك 

قول الشاعر)5):
ثم استمر كَوْقِف العاج منصلتًا * ترمي به احلَدُب اللامعُة احلدُب)6)

)وقف(،  مادة:  يف  والصحاح   ،)967/(( )فقو(،  مادة:  يف  اللغة  مجهرة  راجع:   (((
))/0)))(، واملحكم واملحيط األعظم يف مادة: )وقف(، )577/6).

راجع: مقاييس اللغة يف مادة: )وقف(، )35/6)).  (((
التي  املستثناة  اجلمل  بعض  يف  إال  رديئٌة  لغٌة  ألهنا  أوقفُت؛  ُيقال:  وال  وقفُت،  ُيقال:   (3(
والصحاح   ،)(5(/9( اللغة  وهتذيب   ،)((3/5( العني  يف  كام  مراجعتها  حيسن 

.((((0/((
راجع: العني يف باب: القاف والفاء و )ا و يء( معهام، )3/5))(، وهتذيب اللغة يف   (((

مادة: )وقف(، )9/)5)(، والصحاح يف مادة: )وقف(، ))/0)))).
وهو الكميت  يف ديوانه ص ))6).  (5(

راجع: العني يف باب: القاف والفاء و )ا و يء( معهام، )3/5))(، وهتذيب اللغة يف   (6(
مادة: )وقف(، )9/)5)(، واملحكم واملحيط األعظم يف مادة: )وقف(، )579/6).
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ْفُت احلديث توقيفًا أي:  املعنى الثاين: الفهم والتبيني)1(: ومنه قوهلم: وقَّ
بينُته تبيينًا، ووقفُت عىل ما عند فالن أي: فهمُته وتبينُته))).

املعنى الثالث: خالف اجللوس)3(: ومنه: الوقوف وهو القيام، وقوهلم: 
وقف الدابة: أي جعلها تقف))).

أي:  املساكني  عىل  األرض  وقف  قوهلم:  ومنه  احلبس)5(:  الرابع:  املعنى 
حبسها يف سبيل اهلل، واجلمع: أوقاف)6).

ووقف  اجللوس...،  خالف  الوقوف  »وقف:  العرب:  لسان  يف  جاء 
األرض عىل املساكني -ويف الصحاح للمساكني- وقفًا: حبسها...، ووقف 
والذبل  الفضة  من  يشء  من  كان  ما  اخللخال  والوقف:  بيَّنه...،  احلديث: 
هو  وقيل:  كان،  ما  السوار  هو  وقيل:  الذبل،  من  يكون  ما  وأكثر  وغريمها 

السوار من الذبل والعاج... إلخ«)7).

راجع: هتذيب اللغة يف مادة: )وقف(، )9/)5)(، واملحكم واملحيط األعظم يف مادة:   (((
)وقف(، )578/6 - 579(، ولسان العرب يف مادة: )وقف(، )9/)36).

راجع: هتذيب اللغة يف مادة: )وقف(، )9/)5)(، واملحكم واملحيط األعظم يف مادة:   (((
)وقف(، )578/6 - 579(، ولسان العرب يف مادة: )وقف(، )9/)36).

راجع: املحكم واملحيط األعظم يف مادة: )وقف(، )577/6(، ولسان العرب يف مادة:   (3(
)وقف(، )359/9(، والقاموس املحيط يف مادة: )وقف(، ص 860.

راجع: املحكم واملحيط األعظم يف مادة: )وقف(، )577/6(، ولسان العرب يف مادة:   (((
)وقف(، )359/9(، والقاموس املحيط يف مادة: )وقف(، ص 860.

راجع: املحكم واملحيط األعظم يف مادة: )وقف(، )577/6(، ولسان العرب يف مادة:   (5(
)وقف(، )359/9(، واملصباح املنري يف مادة: )وقف(، ))/669).

راجع: املحكم واملحيط األعظم يف مادة: )وقف(، )577/6(، ولسان العرب يف مادة:   (6(
)وقف(، )359/9(، واملصباح املنري يف مادة: )وقف(، ))/669).

انظر: لسان العرب )359/9).  (7(
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واملعنى املقصود يف هذا البحث هو املعنى الرابع، وهو احلبس يف سبيل 
اهلل.

ثانيًا: تعريف الوقف اصطالحًا:

تعددت تعريفات الفقهاء  للوقف، ومن أمهها ما ييل:

فه احلنفية بأنه: حبس العني عىل حكم ملك اهلل تعاىل عىل وجٍه تصل  عرَّ
املنفعة إىل العباد فيزول ملك الواقف عنه إىل اهلل تعاىل))).

فه املالكية بأنه: إعطاء منفعِة يشٍء مدَة وجوده الزمًا بقاؤه يف ملك  وعرَّ
معطيه ولو تقديرًا))).

بأنه: حبس ماٍل يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه، ممنوٌع  الشافعية  فه  وعرَّ
من الترصف يف عينه، وُترصف منافعه إىل الرب تقربًا إىل اهلل تعاىل)3).

فه احلنابلة بأنه: حتبيس األصل وتسبيل املنفعة))). وعرَّ

ملك  حكم  عىل  العني  حبس  عن  عبارة  »هو  النرية:  اجلوهرة  يف  جاء 
اهلل  إىل  عنه  الواقف  ملك  فيزول  العباد  إىل  املنفعة  تعاىل عىل وجٍه تصل  اهلل 

تعاىل«)5).
النرية  اهلداية )03/6)(، واجلوهرة  والعناية رشح  احلقائق )5/3)3(،  تبيني  راجع:   (((

.(333/((
اخلريش  ورشح   ،)(8/6( اجلليل  ومواهب   ،)((9/8( الفقهي  املخترص  راجع:   (((

.(78/7(
املطالب  وأسنى   ،)303( ص  األخيار  وكفاية   ،)(5(/5( النبيه  كفاية  راجع:   (3(

.((57/((
راجع: اهلداية أليب اخلطاب ص ))33(، والرشح الكبري البن قدامة )85/6)(، وزاد   (((

املستقنع ص ))))).
انظر: اجلوهرة النرية ))/333).  (5(
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مدَة  يشٍء  منفعِة  إعطاء  مصدرًا:  »الوقف  الفقهي:  املخترص  يف  وجاء 
وجوده الزمًا بقاؤه يف ملك معطيه ولو تقديرًا«))).

وجاء يف كفاية النبيه: »وحقيقته رشعًا عىل الصحيح: حبس ماٍل يمكن 
إىل  منافعه  وُترصف  عينه،  يف  الترصف  من  ممنوٌع  عينه،  بقاء  مع  به  االنتفاع 

وجٍه من وجوه الرب، ُيقصد به التقرب إىل اهلل تعاىل«))).
وجاء يف زاد املستقنع: »وهو: حتبيس األصل وتسبيل املنفعة«)3).

عىل  ُيوافق  وقد  السابقة،  التعريفات  عىل  اعرتاضات  عدة  وردت  وقد 
بعضها وُيرد عىل أخرى))).

التعريفات السابقة -واهلل أعلم- هو تعريف احلنابلة أنه:  والراجح من 
حتبيس األصل وتسبيل املنفعة؛ ملا ييل:

أوالً: أن هذا التعريف هو أقرب التعريفات للفظ النبي  كام 
جاء يف احلديث أنه قال لعمر : ))فاحبس أصلها وسبِّل الثمرة(()5).

انظر: املخترص الفقهي )9/8))).  (((
انظر: كفاية النبيه )5/)5)).  (((

انظر: زاد املستقنع ص ))))).  (3(
وحيسن  ذكره،  يطول  أمٌر  السابقة  التعريفات  من  تعريٍف  كل  عىل  االعرتاضات  وتتبُّع   (((

مراجعتها يف مظاهنا.
رواه ابن ماجه: كتاب: أبواب الصدقات، باب: َمْن وقف، ح )397)(، يف )76/3)(،   (5(
ورواه هبذا اللفظ النسائي يف السنن الكربى: كتاب: األحباس، باب: حبس املشاع، ح 
)6397(، يف )0/6))(، َو ح )6398(، يف )6/)))(، َو ح )6399(، يف )6/)))(، 
ورواه أيضًا يف السنن الصغرى: كتاب: األحباس، باب: حبس املشاع، ح )3603(، 
كلهم  َو ح )3605(، يف )6/)3)(  َو ح ))360(، يف )6/)3)(،  يف )6/)3)(، 
  األلباين  وصححه   ، عمر  ابن  عن  نافع  عن  عمر  بن  عبيداهلل  طريق  من 
الشيخني«،  الغليل )6/)3(، ثم قال: »وهذا سنٌد صحيٌح عىل رشط  يف كتابه: إرواء 

وأصل احلديث يف الصحيحني ولكن بلفٍظ آخر كام يف املطلب التايل.
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ماهية  القارئ  يعرف  أن  االصطالحي  التعريف  من  املقصد  أن  ثانيًا: 
ف يف التعريف كام ُذكر  ف، وحصول ذلك ال يستلزم ذكر رشوط املعرَّ املعرَّ
ف  يف التعريفات املرجوحة، واألفضل أن ُيقترص يف التعريف عىل أركان املعرَّ

أو ما يدل عليها دون رشوطه أو رشوط كل ركٍن من أركانه.
ثالثًا: أنه أقرب التعريفات للتعريف اللغوي للوقف.

رابعًا: ألنه أوجز التعريفات عبارة، وأما غريه فطويل.

املطلب الثاين: مرشوعية الوقف:

والسنة  الكتاب  مرشوعيته  عىل  دلَّ  وقد  أصله،  يف  مرشوٌع  الوقف 
واإلمجاع، ومن ذلك ما ييل:

أما الكتاب: فقد جاءت عدة أدلة يف احلث عىل النفقات وفعل اخلريات، 
ا ُتِبُّوَن﴾ ]سورة آل عمران:  ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ ومنها: قوله تعاىل: ﴿لَن َتَنالُواْ ٱۡلِبَّ َحتَّ
)9[، ولذلك ملا سمعها أبو طلحة  رغب يف وقف بريحاء وهي أحب 

﴾ ]سورة آل  أمواله إليه)))، وقوله تعاىل: ﴿َوَما َيۡفَعلُواْ ِمۡن َخرۡيٖ فَلَن يُۡكَفُروهُ

رواه البخاري: كتاب: الزكاة، باب: الزكاة عىل األقارب، ح ))6))(، يف ))/9))(،   (((
اهلل،  أراك  حيث  ضعه  لوكيله:  الرجل  قال  إذا  باب:  الوكالة،  كتاب:  يف  أيضًا  ورواه 
وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت، ح )8)3)(، يف )3/)0)(، ورواه أيضًا يف كتاب: 
الوصايا، باب: إذا قال: داري صدقة هلل، ومل يبني للفقراء أو غريهم فهو جائز، ويضعها 
يف األقربني أو حيث أراد، ورواه أيضًا يف كتاب: الوصايا، باب: َمْن تصدق إىل وكيله 
ثم رد الوكيل إليه، ح )758)(، يف ))/8(، ورواه أيضًا يف كتاب: الوصايا، باب: إذا 
وقف أرضًا ومل يبنيِّ احلدود فهو جائز، وكذلك الصدقة، ح )769)(، يف ))/))(، 
ا ُتِبُّوَن﴾  ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ ورواه أيضًا يف كتاب: تفسري القرآن، باب: ﴿لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
]سورة آل عمران: )9[، ح ))55)(، يف )37/6(، ورواه  إىل قوله تعاىل: ﴿َعلِيٞم92﴾ 
 أيضًا يف كتاب: األرشبة، باب: استعذاب املاء، ح )))56(، يف )09/7)(، ورواه  =
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باب  والوقف   ،]77 ]سورة احلج:  ٱۡلَخۡيَر﴾  تعاىل: ﴿َوٱۡفَعلُواْ  5))[، وقوله  عمران: 

من أبواب اخلري))).

روى  ما  ومنها:  الوقف،  عن  كثرية  أحاديث  فيها  فجاءت  السنة:  وأما 
))أن عمر بن اخلطاب أصاب أرضًا بخيرب، فأتى   : عبد اهلل بن عمر 
النبي  يستأمره فيها، فقال: يا رسول اهلل إين أصبُت أرضًا بخيرب 
حبَّسَت  شئَت  إن  قال:  ؟  به  تأمر  فام  منه،  عندي  أنفس  قط  ماالً  أصب  مل 
وال  ُيوهب  وال  ُيباع  ال  أنه  عمر  هبا  فتصدق  قال:  هبا،  وتصدقَت  أصلها 
الرقاب ويف سبيل اهلل وابن  القربى ويف  الفقراء ويف  ُيورث، وتصدق هبا يف 
ويطعم  باملعروف  منها  يأكل  أن  وليها  َمْن  عىل  جناح  ال  والضيف،  السبيل 
غري متموٍل(()))، وقد روى أبو هريرة  عن النبي  أنه قال: 
))إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثٍة: إال من صدقٍة جاريٍة، أو 

عند  حممولٌة  اجلارية  والصدقة  له(()3)،  يدعو  صالٍح  ولٍد  أو  به،  ُينتفع  علٍم 

= أيضًا يف كتاب: األيامن والنذور، يف أول باب: هل يدخل يف األيامن والنذور األرض 
والغنم والزروع واألمتعة ؟، قبل ح )6707(، يف )3/8))).

 ،)5/((( النبيه  وكفاية   ،)98/(( الصاوي  وحاشية   ،)30(/6( الذخرية  راجع:   (((
والنجم الوهاج )53/5)(، وحتفة املحتاج )35/6)(، واملبدع )5/)5)(، وكشاف 

القناع ))/)))(، ومطالب أويل النهى ))/)7)).
رواه البخاري: كتاب: الرشوط، باب: الرشوط يف الوقف، ح )737)(، يف )98/3)(،   (((
وروا أيضًا يف كتاب: الوصايا، باب: الوقف كيف ُيكتب؟، ح ))77)(، يف ))/))(، 
والنذور  األيامن  يف  يدخل  هل  باب:  أول  يف  والنذور،  األيامن  كتاب:  يف  أيضًا  ورواه 
األرض والغنم والزروع واألمتعة؟، قبل ح )6707(، يف )3/8))(، ورواه مسلم: 

كتاب: الوصية، باب: الوقف، ح ))63)(، يف )55/3))).
ح  وفاته،  بعد  الثواب  من  اإلنسان  يلحق  ما  باب:  الوصية،  كتاب:  مسلم:  رواه   (3(

))63)(، يف )55/3))).
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العلامء عىل الوقف)))، وقال جابر : ))مل يكن أحٌد من أصحاب النبي 
 ذو مقدرٍة إال وقف(())))3).

عىل  بعدهم    والفقهاء    الصحابة  أمجع  فقد  اإلمجاع:  وأما 
مرشوعية الوقف))).

واملفاتيح   ،)85/((( مسلم  عىل  النووي  ورشح   ،)373/5( املعلم  إكامل  راجع:   (((
.(303/((

 هذا احلديث هبذه الصيغة، ومل أجده يف كتب احلديث والتخريج  يذكر الفقهاء   (((
 يف كتابه: إرواء الغليل )9/6)( هبذا اللفظ،  التي بني يدي، وقد ذكره األلباين 
ومل يذكر درجته، وقد روى أبو بكر اخلصاف  هذا احلديث بلفٍظ قريٍب من هذا 
اللفظ يف كتابه: أحكام األوقاف ص )5)(، حيث قال: »حدثنا حممد بن عمر الواقدي 
عبداهلل  بن  جابر  سمعُت  قال:  املازنيني  موىل  بشري  بن  موسى  بن  قدامة  حدثني  قال: 
املهاجرين  من  نفرًا  دعا  خالفته  يف  صدقته    اخلطاب  ابن  عمر  كتب  ملا  يقول: 
واألنصار فأحرضهم وأشهدهم عىل ذلك فانترش خربها، قال جابر: فام أعلم أحدًا ذا 
مقدرٍة من أصحاب رسول اهلل  من املهاجرين واألنصار إال حبس ماالً من 
ماله صدقًة موقوفًة ال ُتشرتى وال ُتورث وال ُتوهب«، ثم قال: »قال قدامة بن موسى: 
أحدًا من أصحاب  أعلم  ما  يقول:  زرارة  بن  بن سعد  الرحن  بن عبد  وسمعُت حممد 
ماله  من  وقف  وقد  إال  واألنصار  املهاجرين  من  بدر  أهل  من    اهلل  رسول 

حبسًا ال ُيشرتى وال ُيورث وال ُيوهب حتى يرث اهلل األرض وَمْن عليها«.
والبناية   ،)3(5/3( احلقائق  وتبيني   ،)(0/3( املختار  لتعليل  االختيار  راجع:   (3(
ومنح   ،)3(3/6( والذخرية   ،)670/(( واإلرشاف   ،)(((/7( اهلداية  رشح 
املطالب  وأسنى   ،)(53/5( الوهاج  والنجم   ،)58/8( والبيان   ،)(09/8( اجلليل 

))/57)(، واملغني )3/6(، ورشح الزركيش ))/68)(، واملبدع )5/)5)).
 ،)3(/(0( املغني  كتابه:  يف    قدامة  ابن  املوفق  ذلك  عىل  اإلمجاع  نقل  وممن   (((

والقرطبي  يف كتابه: اجلامع ألحكام القرآن )339/6(، وغريمها.
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جاء يف املغني بعد ذكر حديث جابر  السابق: »وهذا إمجاٌع منهم 
الوقف وقف، واشتهر ذلك فلم  الذي قدر منهم عىل  -أي الصحابة- فإن 

ُينكره أحٌد فكان إمجاعًا«))).

املطلب الثالث: تعريف وقف السهم املطلق:

-من  أجده  ومل  األوقاف،  يف  جديٌد  أسلوٌب  هو  املطلق  السهم  وقف 
خالل بحثي واطالعي- إال يف دولة الكويت، واإلقبال عليه من الواقفني يف 

ازدياٍد كبرٍي منذ استحداثه.

ثم  الوقف،  عن  املسؤولة  للجهة  املاَل  الواقُف  ُيسلِّم  أن  وصورته: 
ريعه  يكون  حتى  ونحوه  عقاٍر  برشاء  كبرٍي  مبلٍغ  مجع  بعد  اجلهة  تلك  تقوم 
العقار  ذلك  من  جزٌء  فيكون  الواقفني،  مع  سابقًا  عليها  املتفق  للمصارف 
ثالٌث وقفًا عىل  املساجد، وجزٌء  وقفًا عىل األيتام، وجزٌء آخر منه وقفًا عىل 
أيضًا وقفًا لدعم احلاجة يف األوقاف  املرىض ونحو ذلك، ويكون جزٌء منه 
السهم  وقف  وُيسمى  أيضًا،  مستقاًل  وقفًا  يكون  وقد  معه،  التي  األخرى 
الوقف  هلذا  املحدد  املبلغ  رصف  حق  املسؤولة  للجهة  يكون  بحيث  املطلق 
منه ويكون  أو جزٍء  املبلغ  لذلك  التي تكون يف حاجة  املحددة  املصارف  يف 
ذلك بحسب احلاجة واألولوية، فهو وقٌف احتياطٌي لدعم احلاجة احلاصلة 

يف مصارف األوقاف املحددة.

املال  جهة  من  مطلٌق  ألنه  االسم؛  هبذا  املطلق  السهم  وقف  وُسمي 
املوقوف ومن جهة مصارفه، وتبيينه كام ييل:

انظر: املغني )6/)).  (((
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أوالً: مطلٌق من جهة املال املوقوف؛ ألن للواقف املسامهة يف هذا الوقف 
فتكون  األوقاف  بقية  وأما  أدنى،  بحٍد  تقييد  يريده مطلقًا دون  الذي  باملبلغ 
أكثر  يف  به  ومعموٌل  معلوٌم  هو  كام  سهٍم  لكل  حمدٍد  بمبلٍغ  فيها  املسامهة 

األوقاف املعارصة.

ثانيًا: مطلٌق من جهة مصارفه؛ ألن الواقف مل يقيِّد اجلهَة بمرصٍف معنٍي، 
اجلهة  رها  تقدِّ التي  واألولوية  احلاجة  عىل  بناًء  مطلقًا  املرصَف  جعل  بل 
دت بسبب نقٍص أو شدٍة  املسؤولة عن الوقف عند حاجة املصارف التي ُحدِّ

ونحو ذلك.

ويمكن أن ُيقال يف تعريف وقف السهم املطلق أنه: املال املوقوف لدعم 
مصارف أوقاٍف حمددٍة حمتاجٍة بحسب األولوية.

وقويل: )املال املوقوف(: هو الركن األول للوقف، ويستلزم ذلك ركنني 
آخرين، ومها ما ييل:

األول: الواقف: فإنه ال يكون املال موقوفًا إال إذا وقفه مالكه.

الثاين: الصيغة: فإنه ال يكون مال اآلدمي موقوفًا إال إذا صدر منه صيغٌة 
تفيد ذلك.

فكرة  صلب  هي  حمتاجٍة(:  حمددٍة  أوقاٍف  مصارف  )لدعم  وعبارة: 
املوقوف  وهو  للوقف  الرابع  الركن  عىل  دالة  وهي  الوقفي،  األسلوب  هذا 
للواقفني  دت  ُحدِّ التي  األوقاف  هبا  وأقصد  حمددٍة(  )أوقاٍف  وقلت:  عليه، 
املسؤولُة عن  الريع هلا سواء كانت ُترشف عليها اجلهُة  دوها برصف  أو حدَّ
الوقف أو ال؛ ألن األصل أن وقف السهم املطلق ُيرصف عليها، وأما رصفه 

عىل غريها من األوقاف فسيأيت حكمه يف املطلب األول من املبحث الثاين.
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واخرتُت كلمة: )حمتاجٍة( بدالً من كلمة )ناقصٍة( أو غريها من الكلامت؛ 
يف  احلاجة  تكون  فقد  النقص،  بسبب  تكون  أن  يلزم  ال  للامل  احلاجة  ألن 

مرصٍف معنٍي بسبب نقص موارده أو جلائحٍة عامٍة ونحو ذلك.

الواقُف  به  قيَّد  ما  فهو  األولوية(  )بحسب  بقويل:  املذكور  القيد  وأما 
اجلهَة املسؤولَة عن الوقف كام سيأيت يف املطلب الثاين من املبحث األول.

الوقف  مع  يلتبس  لئال  الوقفي؛  األسلوب  هذا  مسمى  تغيري  وأقرتح 
د فيه الواقف  املطلق الذي يذكره الفقهاء -ويقصدون به الوقف الذي مل حيدِّ
ذلك،  ونحو  االحتياطي  الوقف  أو  الداعم  الوقف  ُيسمى:  كأن  مرصفًا- 
ووجه كونه داعاًم أو احتياطيًا أن املال املوقوف هبذا األسلوب الوقفي يكون 
داعاًم للمصارف التي حتتاج املال فهو ماٌل احتياطٌي ُتدعم به املصارف التي 

حتتاج له.
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املبحث األول
حكم وقف السهم املطلق وضوابطه

وحيتوي عىل مطلبني:

املطلب األول: حكم وقف السهم املطلق:

أجد  ومل  سبق،  كام  األوقاف  يف  جديٌد  أسلوٌب  هو  املطلق  السهم  وقف 
من  الوقف  هلذا  الرشعي  احلكم  ذكر  َمْن  واطالعي-  بحثي  خالل  -من 

السابقني واملعارصين. الفقهاء 

وبعد التأمل يف صورة هذا الوقف يمكن أن ُيقال ما ييل:

أوالً: الواقف يف هذه الصورة كأنه قال: وقفُت هذا املال عىل املحتاج له 
اجلهة  رها  ُتقدِّ التي  احلاجة واألولوية  التالية بحسب  األوقاف  من مصارف 

املسؤولة عن الوقف.

-خترجيًا  جوازه  عىل    الفقهاء  أمجع  قد  املطلق  السهم  وقف  ثانيًا: 
لصفٍة)))-،  عليهم  املوقوف  بعض  وإدخال  إخراج  بجواز  إمجاعهم  عىل 
بسبب  املال  احلاجة هلذا  الصورة هي  الواقف يف هذه  التي قصدها  والصفة 

النقص ونحو ذلك))).

وقد حكى اإلمجاع عىل ذلك ابن قدامة  يف كتابه: املغني )8/6)).  (((
وقد يقول قائٌل: أن صورة هذا الوقف يمكن خترجيها عىل مسألة حكم الوقف املطلق   (((
د فيه الواقف مرصفًا لوقفه، والذي يظهر يل -واهلل أعلم- أن هذا التخريج  الذي مل حيدِّ
ال يستقيم؛ ألن الصورتني بينهام فرٌق، فالوقف املطلق مل يذكر فيه الواقف أي مرصف، 
ح الواقف بأن مرصفه هو األكثر حاجًة من املصارف  بينام يف وقف السهم املطلق قد رصَّ
د مرصفًا حمددًا  املوقوف عليها التي حتتاج هذا املال لنقٍص فيها أو غريه، وبالتايل قد حدَّ

د املصارف التي لن خيرج عنها الوقف. مآله للعلم أو عىل أقل تقدير قد حدَّ
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ويمكن االستدالل لذلك بعدة أدلة، ومنها ما ييل:

الدليل األول:

لذوي  سكنى  عمر  دار  من  نصيبه  عمر  ابن  ))جعل  احلديث:  يف  جاء 
احلاجة من آل عبد اهلل(()))، فهنا قيَّد ابن عمر  املستحقَّ من املوقوف 

عليهم بصفٍة وهي أن يكون من ذوي احلاجة.

الثاين: الدليل 

جاء يف احلديث: ))وتصدق الزبري بُدوره، وقال للمردودة من بناته: أن 
(()))، فهنا  ٍة وال ُمرَضٍّ هبا، فإن استغنت بزوٍج فليس هلا حقٌّ تسكن غري ُمرِضَّ

قد أخرج  من أوالده املوقوِف عليهم كَل بنٍت استغنت بزوٍج.

الثالث: الدليل 

الوقف وعدمه، ومثل ذلك تفضيل مرصٍف  ابتداء  له حقُّ  الواقف  ألن 
عىل آخر باعتبار األولوية يف احلاجة.

الرابع: الدليل 

عليها  الناس  وإقبال  احلاجة  يف  تتفاوت  األوقاف  مصارف  ألن 
باختالف األزمنة واألمكنة، وهذه الصورة فيها تفريٌج لعدٍد من الصعوبات 
ففي  املتعددة،  الوقفية  املصارف  ذات  اجلهات  عند  احلاصلة  واملشكالت 
أو  معنٍي  مرصٍف  عن  كبرٌي  عزوٌف  هناك  يكون  األمكنة  أو  األزمنة  بعض 

رواه البخاري معلقًا جمزومًا به: كتاب: الوصايا، باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشرتط   (((
لنفسه مثل دالء املسلمني، قبل ح )778)(، يف ))/3)(، ومل يصله يف موطٍن آخر.

رواه البخاري معلقًا جمزومًا به: كتاب: الوصايا، باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشرتط   (((
لنفسه مثل دالء املسلمني، قبل ح )778)(، يف ))/3)(، ومل يصله يف موطٍن آخر.
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املرصف  ذلك  أهل  فيترضر  ونحوها  لشدٍة  املرصف  ذلك  يف  احلاجة  تزداد 
وجود  عند  ولكن  آخر،  مرصٍف  حاجة  عن  ماٍل  زيادة  هذا  قابل  إن  السيام 
وقٍف داعٍم للمصارف املحتاجة للامل بسبب حاجٍة فيها ففي ذلك من اخلري 

ونفع الناس اليشء الكثري.

الدليل اخلامس:

فيه  د  حُيدِّ مل  الذي  املطلق  الوقف  الراجح-  القول  -عىل  يصح  كان  إذا 
د فيه  الواقف مرصفًا لوقفه فإن القول بصحة وقف السهم املطلق الذي حدَّ
بينها هي معيار  الواقف عددًا من املصارف وجعل احلاجة باعتبار األولوية 

استحقاق مال الوقف من باب أوىل.

ه بصفٍة مثل  جاء يف املغني: »وكذلك إن رشط إخراج بعضهم بصفٍة وردِّ
أو  ذلك،  عكس  أو  له،  يشء  فال  فارق  وَمْن  فله  منهم  تزوج  َمْن  يقول:  أن 
وَمْن  فله  بالعلم  اشتغل  وَمْن  له،  يشء  فال  نسيه  وَمْن  فله  القرآن  حفظ  َمْن 
منه فال يشء  وَمْن خرج  فله  َمْن كان عىل مذهب كذا  أو  له،  ترك فال يشء 
بل  بصفٍة  للوقف  تعليقًا  هذا  وليس  رشط...،  ما  عىل  صحيح  هذا  فكل  له 
الوقف مطلٌق واالستحقاق له بصفٍة، وكل هذا مذهب الشافعي، وال نعلم 

فيه خالفًا«)))))).

يف  ذكرهتا  التي  الضوابط  ببعض  مضبوٌط  املطلق  السهم  وقف  وجواز 
التايل. املطلب 

انظر: املغني )8/6)).  (((
وقد خالف ابن تيمية  املذاهَب األربعَة يف جواز ختصيص الوقف بمذهِب معنِي،   (((
بمذهٍب  وقفه  يقيد  مل  الواقف  ألن  املبحوثة؛  املسألة  هذه  عىل  يؤثر  ال  اخلالف  وهذا 

معنٍي.
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املطلب الثاين: ضوابط وقف السهم املطلق:

سبق ذكر جواز وقف السهم املطلق واالستدالل له يف املطلب السابق، 
وهذه بعض الضوابط التي ُتراعى يف وقف السهم املطلق، وهي ما ييل:

الضابط األول:

السهم  فوقف  موثوقٌة:  جهاٌت  الوقف  عىل  اإلرشاف  يتوىل  أن  جيب 
املطلق قد تكون إمكانية االعتداء عىل األموال املوقوفة فيه والعبث هبا أكرب 

من األوقاف واملصارف األخرى بسبب صورته التي سبق بياهنا.

والتحذير  باألمانة  اآلمرة  النصوص  بعموم  لذلك:  االستدالل  ويمكن 
 َ من التفريط يف حفظ حق الغري واالعتداء عليه، ومنها قوله تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ
ن َتُۡكُمواْ 

َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبۡيَ ٱلَّاِس أ

َ
َمَٰنِٰت إَِلٰٓ أ

َ
واْ ٱۡل ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
يَأ

بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ ﴿َوَل  تعاىل:  وقوله   ،]58 النساء:  ]سورة  بِٱۡلَعۡدِل﴾ 

ثِۡم  بِٱۡلِ ٱلَّاِس  ۡمَوِٰل 
َ
أ ّمِۡن  فَرِيٗقا  ُكلُواْ 

ۡ
ِلَأ ِم  ٱۡلُكَّ إَِل  بَِهآ  َوتُۡدلُواْ  بِٱۡلَبِٰطِل 

ِيَن َءاَمُنواْ َل  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ نُتۡم َتۡعلَُموَن188﴾ ]سورة البقرة: 88)[، وقوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

َ
َوأ

نُتۡم َتۡعلَُموَن27﴾ ]سورة األنفال: 7)[، 
َ
َمَٰنٰتُِكۡم َوأ

َ
َ َوٱلرَُّسوَل َوَتُونُٓواْ أ َتُونُواْ ٱللَّ

وعن عبد اهلل بن عمرو  عن النبي  أنه قال: ))أربٌع َمْن ُكنَّ 
من  خصلٌة  فيه  كانت  منهنَّ  خصلٌة  فيه  كانت  وَمْن  خالصًا،  منافقًا  كان  فيه 
ث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا  النفاق حتى يدعها: إذا اؤمتن خان، وإذا حدَّ
خاصم فجر(()))، وعن عدي بن عمرية الكندي  قال: سمعت رسول 
اهلل  يقول: ))َمْن استعملناه منكم عىل عمٍل فكتمنا خميطًا فام فوقه 

ورواه   ،)(6/(( يف   ،)3(( ح  النفاق،  عالمة  باب:  اإليامن،  كتاب:  البخاري:  رواه   (((
 ،)(0(/(( يف   ،)3(78( ح  غدر،  ثم  عاهد  من  إثم  باب:  اجلزية،  كتاب:  يف  أيضًا 

ورواه مسلم: كتاب: اإليامن، باب: بيان خصال املنافق، ح )58(، يف ))/78).
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كان غلوالً يأيت به يوم القيامة((، قال: فقام إليه رجٌل أسود من األنصار كأين 
قال:  ))وما لك؟((  قال:  اقبل عني عملك،  يا رسول اهلل،  فقال:  إليه،  أنظر 
سمعتك تقول: كذا وكذا، قال: ))وأنا أقوله اآلن: َمْن استعملناه منكم عىل 

عمٍل فليجئ بقليله وكثريه، فام ُأويت منه َأخذ، وما هُني عنه انتهى(())).

الثاين: الضابط 

بناًء  الوقفية  الوقف برتتيب املصارف  جيب أن تقوم اجلهة املسؤولة عن 
ذلك، السيام  د ضوابط واضحة يف  حُتدِّ أن  أو  احلاجة  بينها يف  األولوية  عىل 
وأن اعتبار األولوية بني تلك املصارف كانت من صيغة الواقف عندما وقف 

ماله.

املصارف  دعم  عىل  قائٌم  املطلق  السهم  وقف  بأن  ذلك:  تعليل  ويمكن 
املحتاجة للامل عىل حسب احلاجة واألولوية كام سبق، وهذا الرتتيب إنام هو 
لرصف أموال هذا الوقف بناًء عىل آليٍة حمددٍة دون أن ُيسند ذلك الجتهاداٍت 

متفاوتٍة من بعض األفراد، وبذلك يكون الوقف قد حقق مقاصده.

احلاجة  ؛ ألن  أمٌر شاقٌّ معنٍي  بحدٍّ  احلاجة  قدر  أن حترير  مراعاة  وينبغي 
الضوابط  فوضع  ولذلك  واألحوال،  واألزمنة  األمكنة  بحسب  ختتلف 
واملعايري التي يمكن من خالهلا حتديد احلاجة من عدمها أو األكثر حاجة بني 
ما  أعلم- ملقاصد األوقاف، كتقديم  املصارف هو األسلم واألقرب -واهلل 

كان مرتبطًا بالرضوريات اخلمس عىل غريها ونحو ذلك.

رواه مسلم: كتاب: اإلمارة، باب: حتريم هدايا العامل، ح )833)(، يف )65/3))).  (((
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الثالث: الضابط 

أو  الوقف  ريع  عليها  سُيرصف  التي  املصارف  الواقف  د  حُيدِّ أن  ينبغي 
د له: وهي املصارف التي يكون وقف السهم املطلق داعاًم هلا عند حاجتها  حُتدَّ

للامل بسبب نقٍص أو غريه، وأن يكون الواقف عىل معرفٍة واطالٍع عليها.

خروجًا  هبا  ومعرفته  للواقف  ذلك  حتديد  يف  بأن  ذلك:  تعليل  ويمكن 
من اخلالف يف صحة الوقف املطلق عند َمْن قد يرى أن صورة وقف السهم 
وقف  صحة  يف  ُينازع  قد  وبالتايل  املطلق،  الوقف  صورة  مع  متفقٌة  املطلق 

املطلق))). السهم 

ولو قيل: بأن صورته صورة الوقف املطلق، فالراجح عندي -واهلل أعلم- هو القول   (((
بصحة الوقف املطلق، وبالتايل يصح وقف السهم املطلق.
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املبحث الثاين
رصف وقف السهم املطلق يف غري جهاته ومرصُف 

فائضه
وحيتوي عىل مطلبني:

املطلب األول: رصف وقف السهم املطلق يف غري جهاته:

وجهة  سبق-،  -كام  األوقاف  يف  جديٌد  أسلوٌب  املطلق  السهم  وقف 
أو  الواقف  دها  حدَّ التي  األوقاف  من  حاجة  األكثر  املصارف  هي  مرصفه 
دت له، وقد سبق بيان مرشوعية هذا الوقف واالستدالل له يف املبحث  ُحدِّ

األول.

املوقوف عليها  املطلق يف غري املصارف  السهم  وأما حكم رصف وقف 
فال خيلو من حالتني، ومها ما ييل))):

احلالة األوىل: أن تكون أحد مصارف األوقاف املوقوف عليها بحاجٍة للامل:

فال ختلو هذه احلالة من أمرين، ومها ما ييل:

األمر األول:

أن ُترصف األموال يف مرصٍف أفضل من املرصف املوقوف عليه))): فقد 
اختلف الفقهاء  يف هذه املسألة عىل قولني، ومها ما ييل:

ال  مما  وغريمها  وقيٍد  قوٍل  كل  أجتنب  أن  يليه  الذي  واملطلب  املطلب  هذا  يف  حاولُت   (((
ينطبق عىل صورة وقف السهم املطلق.

، كام ورد ذلك يف طائفٍة كثريٍة من  ال خيفى أن األعامل الصاحلة تتفاضل عند اهلل   (((
النصوص القرآنية والنبوية، وهذا التفاضل خيتلف أيضًا من حاٍل إىل حاٍل آخر كزمن 

اجلوائح وغريها.
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املسائل-)))  من  عدٍد  يف  -إال  احلنفية  مذهب  وهو  األول:  القول 
أنه ال جيوز ذلك، ويبقى األصل وهو  والشافعية)3) واحلنابلة)))  واملالكية))) 

إعامل رشط الواقف واملصارف التي حددها.

واستدلوا لقوهلم بعدة أدلة، ومنها ما ييل:

الدليل األول: قال النبي : ))املسلمون عند رشوطهم(()5))6)، 
د مصارف فيلزم االلتزام هبا. والواقف قد حدَّ

حفظ  هو  بذلك  اإللزام  من  الفائدة  بأن  ذلك:  عن  جُياب  أن  ويمكن 
حق الواقف، ويف تغيري املصارف ملا هو أكثر منها فضاًل حفٌظ حلق الواقف 

وزيادٌة.

وجممع   ،)(63( ص  نجيم  البن  والنظائر  واألشباه   ،)(38/(( احلكام  درر  راجع:   (((
رد  كتابه:  يف  املستثناة  املسائل  تلك    عابدين  ابن  ذكر  وقد   ،)369/(( األهنر 

املحتار ))/387).
اخلريش  ورشح   ،)300/7( والتوضيح   ،)968/3( الثمينة  اجلواهر  عقد  راجع:   (((

.(9(/7(
وحاشية   ،)576(/3( اجلمل  وحاشية   ،)360/5( الشربامليس  حاشية  راجع:   (3(
نصًا  واطالعي-  بحثي  خالل  -من  أجد  ومل   ،)(0(/3( املنهج  رشح  عىل  البجريمي 
ملتقدمي الشافعية يف هذه املسألة سوى عموماٍت هلم بوجوب التزام رشط الواقف أو 
وجوب رصف غلة الوقف للموقوف عليهم دون التعرض لرصفها عىل غري املوقوف 

عليهم كام يف املهذب ))/8)3(، وهناية املطلب )8/)36(، والبيان )80/8).
راجع: الفروع )360/7(، واإلنصاف )57/7(، ورشح منتهى اإلرادات ))/06)).  (((

ح  قبل  السمرسة،  أجر  باب:  اإلجارة،  كتاب:  به:  جمزومًا  معلقًا  البخاري  رواه   (5(
كتابه:  يف    السخاوي  وقال  آخر،  موطٍن  يف  يصله  ومل   ،)9(/3( يف   ،)((7((
املقاصد احلسنة ص 607: »وقد علقه البخاري جازمًا به... فهو صحيٌح عىل ما تقرر 

يف علوم احلديث«.
راجع: مواهب اجلليل )36/6).  (6(
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رشوطًا  أوقافهم  يف  اشرتطوا    الصحابة  ألن  الثاين:  الدليل 
من حتديد  الفائدة  املصارف سيلغي  تغيري  بجواز  والقول  حمددًة،  ومصارف 

تلك املصارف والرشوط))).

ويمكن أن جُياب عن ذلك: بأن الفائدة من حتديدهم ذلك غري ملغاٍة بل 
دوه، وعند تغيري املرصف ملا هو أكثر فضاًل فذلك عمٌل  األصل العمل بام حدَّ

بمقصد الواقف وأكثر.

الواقف  ورشط  الواقف،  جهة  من  متلقى  الوقف  ألن  الثالث:  الدليل 
كنص الشارع))).

برشط  عماًل  فضاًل  لألكثر  املرصف  تغيري  يف  بأن  ذلك:  عن  وُأجيب 
الواقف وزيادة)3).

الدليل الرابع: ألن تعيني الواقف لتلك املصارف رصٌف هلا عام سواها، 
وله غرٌض وقصٌد بتحديدها))).

راجع: املهذب ))/8)3(، وكفاية النبيه )))/66(، وفتح الوهاب )308(، وكشاف   (((
القناع ))/77)(، ونيل املآرب ))/7)(، ومطالب أويل النهى ))/96)).

راجع: األشباه والنظائر البن نجيم ص 63)، وجممع األهنر ))/370(، ورد املحتار   (((
اخلريش  ورشح   ،)(55/7( الزرقاين  ورشح   ،)300/7( والتوضيح   ،)366/((
)7/)9(، وجواهر العقود ))/))3(، وحاشية البجريمي عىل اخلطيب )53/3)(، 
ومطالب   ،)(7/(( املآرب  ونيل   ،)(69/5( واملبدع   ،)(00/3( الطالبني  وإعانة 

أويل النهى ))/))3).
راجع: اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا ))/03)).  (3(

راجع: رشح منتهى اإلرادات ))/06)(، ومطالب أويل النهى ))/96)(، واجلامع   (((
ألحكام الوقف واهلبات والوصايا ))/06)).
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ويمكن أن جُياب عن ذلك: بأنه رصٌف هلا عام سواها من املصارف األقل 
بمرصف  املرصف  تغيري  وأما  منها،  فضاًل  األكثر  املصارف  وليست  فضاًل 

أكثر فضاًل ففيه حتقيٌق لغرض وقصد الواقف وزيادة))).

الدليل اخلامس: عموم األدلة بحرمة تغيري أصل الوقف، فإذا حرم تغيري 
أصل الوقف فتغيري وصفه -كالرشط واملصارف- حمرٌم من باب أوىل))).

التسليم بعموم حرمة تغيري أصل الوقف، وما صح  وُأجيب عنه: بعدم 
من األدلة يف ذلك فمحموٌل عىل ما لو كان البدل أقل فضاًل مما قبله)3).

جاء يف األشباه والنظائر عند احلنفية: »رشط الواقف جيب اتباعه... إال 
يف مسائل«))).

وجاء يف عقد اجلواهر الثمينة: »ومهام رشط الواقف يف ختصيص الوقف 
أو إجارته أو مصارفه اتُّبع رشطه«)5).

وجاء يف حاشية هناية املحتاج: »أي: وحيث صح وقفه ال جيوز تغيريه، 
َزِق امُلْرَصَدِة عىل أماكن أو عىل  ومما عمت به البلوى ما يقع اآلن كثريًا من الرِّ
طائفٍة خمصوصٍة حيث ُتغريَّ وجُتعل عىل غري ما كانت موقوفًة عليه أوالً فإنه 
األول،  الواقف  جهة  من  عليه  ُعنيِّ  من  لغري  فيه  الترصف  جيوز  وال  باطٌل، 

فلُيتنبه له فإنه يقع كثريًا«)6).

راجع: اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا ))/06)).  (((

راجع: اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا ))/03)).  (((
راجع: اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا ))/03) وما بعدها(.  (3(

انظر: األشباه والنظائر البن نجيم ص )63)).  (((
انظر: عقد اجلواهر الثمينة )968/3).  (5(
انظر: حاشية الشربامليس )360/5).  (6(
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وجاء يف الفروع: »ويتعني مرصفه نقله اجلامعة«))).

عند  وقوٌل  املسائل-)))،  بعض  -يف  احلنفية  مذهب  وهو  الثاين:  القول 
القيم)7)  وابن  تيمية)6)  ابن  واختاره  واحلنابلة)5)،  والشافعية)))  املالكية)3) 

 أنه جيوز ذلك.

واستدلوا لقوهلم بعدة أدلة، ومنها ما ييل:

الوقف  أصل  تغيري  جواز  أدلة  عموم  عىل  القياس  األول:  الدليل 
وصفه  فتغيري  املصلحة  عند  الوقف  أصل  تغيري  جاز  فإذا  للمصلحة، 

-كالرشط واملصارف- للمصلحة جائٌز من باب أوىل)8).

اهلل، ورصفه  إىل  التقرب  الوقف هو  الواقف من  الثاين: مقصود  الدليل 
إىل األكثر أجرًا فيه حتقيٌق ملقصد الواقف وزيادة)9).

جاء يف رد املحتار: »جيوز خمالفة رشط الواقف يف مسائل«)0)).

انظر: الفروع )360/7).  (((
راجع: البحر الرائق )5/5))(، وجممع األهنر ))/369(، ورد املحتار ))/387).  (((

راجع: التوضيح )300/7(، ومواهب اجلليل )36/6(، والفواكه الدواين ))/)6)).  (3(

راجع: فتح العزيز )73/6)(، وأسنى املطالب ))/65)(، والغرر البهية )375/3).  (((
راجع: الفروع )360/7(، واإلنصاف )58/7(، ومطالب أويل النهى ))/97) وما   (5(

بعدها(.
راجع: جمموع الفتاوى ))3/)5)).  (6(

راجع: إعالم املوقعني ))/37)(، بل نصَّ ابن القيم  عىل استحباب ذلك.  (7(
راجع: اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا ))/96).  (8(

والوصايا  واهلبات  الوقف  ألحكام  واجلامع   ،)(37/(( املوقعني  إعالم  راجع:   (9(
.((0(/((

انظر: رد املحتار ))/387).  ((0(
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يف  يفعل  بأن  الوقف  لناظر  عندنا  »وجيوز  الدواين:  الفواكه  يف  وجاء 
عىل  ماًء  وقف  لو  كام  رشطه،  خالف  وإن  لغرضه  قريبًا  كان  ما  كل  الوقف 
الغسل والوضوء فيجوز للناظر أن يمكن العطشان يرشب منه؛ ألنه لو كان 

حيًا ملا منع من ذلك«))).

ثم  خياَلُف،  مل  سنٍة  من  أكثر  يؤجر  أال  ط  رَشَ »إذا  العزيز:  فتح  يف  وجاء 
حكى وجهًا أنه لو كان الصالح يف الزيادة ِزيَد«))).

ب  وجاء يف الفروع: »وقيل: إن ُسبِّل ماٌء للرشب جاز الوضوء به، فرُشْ
ماٍء للوضوء ُيتوجه عليه وأوىل... إلخ«)3).

تقتيض  والقياس  واآلثار  النصوص  »لكن  الفتاوى:  جمموع  يف  وجاء 
جواز اإلبدال للمصلحة«))).

وجاء يف إعالم املوقعني: »وإن كان فيه -أي رشط الواقف- قربٌة وهو 
إىل  أحب  هو  ما  به  والتقييد  بالتزامه  يفوت  هل  فلُينظر:  خالفه  عىل  راجٌح 
اهلل ورسوله وأرىض له وأنفع للمكلف وأعظم حتصياًل ملقصود الواقف من 
وجاز  قطعًا،  به  التقييد  وال  التزامه  جيب  مل  بالتزامه  ذلك  فات  فإن  األجر؟ 
العدول بل يستحب إىل ما هو أحب إىل اهلل ورسوله وأنفع للمكلف وأكثر 

حتصياًل ملقصود الواقف«)5).

انظر: الفواكه الدواين ))/)6)).  (((
انظر: فتح العزيز )73/6)).  (((

انظر: الفروع )360/7).  (3(
انظر: جمموع الفتاوى ))3/)5)).  (((

انظر: إعالم املوقعني ))/37)).  (5(
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جملس  بذلك  يأذن  أن  برشط  الثاين  القول  هو  أعلم-  -واهلل  والراجح 
النظارة أو قايض األوقاف ونحوهم؛ لعدة أمور، وأمهها ما ييل:

األمر األول: لقوة أدلة هذا القول وسالمتها من االعرتاضات، ولإلجابة 
عن أدلة القول األول.

األمر الثاين: ألن ذلك أقرب ملقصود الواقف السيام وأن أسلوب وقف 
د الواقف فيه مرصفًا حمددًا بل الظاهر أن مقصده دعم  السهم املطلق ال حيدِّ
املصارف التي حتتاج للامل ويكون األجر بذلك أعظم، ورصف ذلك ملرصٍف 

أفضل مما وقف عليه داخٌل يف هذا املقصد.

األمر الثالث: تم اشرتاط إذن جملس النظارة أو قايض األوقاف ونحوهم؛ 
ألمرين، ومها ما ييل:

أوالً: لرد كل َمْن أراد أن يستغل هذا الوقف بالعبث بأمواله ورصفها يف 
أموٍر غري حممودٍة.

ثانيًا: للتحقق من أن املرصف املراد الرصف عليه من هذا الوقف أفضل 
املصارف حيتاج  التفاضل بني  املوقوف عليه السيام وأن معرفة  من املرصف 

لعلٍم بالنصوص الرشعية ومقاصد الشارع.

األمر الثاين:

املوقوف عليه  الفضل املرصَف  أن ُترصف األموال يف مرصٍف مساٍو يف 
السابقة  املسألة  يف  سبق  -كام  األربعة  املذاهب  فقهاء  اتفق  فقد  منه:  أقلَّ  أو 
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تغيري  حكم  يف  بينهم  اخلالف  وقع  وإنام  ذلك،  حرمة  عىل  األول-  األمر  يف 
املرصف إىل مرصٍف أفضل منه)))))).

وُيستدل لذلك: بام استدل به أصحاب القول األول يف األمر األول.

بحاجٍة  ليست  عليها  املوقوف  األوقاف  مصارف  تكون  أن  الثانية:  احلالة 
للامل:

كأن تكتفي بام ُوِقف هلا، أو أن تكون قد احتاجت للامل وُأعطيت منه ثم 
بقي من املال فائٌض ال حتتاج له، فهذه هي عني مسألة مرصف فائض وقف 

السهم املطلق املذكورة يف املطلب التايل.

املطلب الثاين: مرصف فائض وقف السهم املطلق:

األموال املوقوفة قد تزيد عن حاجة مصارفها السيام إن ُعلِّقت باحلاجة، 
ومن ذلك أموال وقف السهم املطلق فقد تزيد عن حاجة مصارف األوقاف 
املوقوف عليها، فام هو مرصف ذلك املال الفائض عن حاجة تلك املصارف؟

اختلف الفقهاء  يف هذه املسألة عىل مخسة أقوال، وهي ما ييل:

وجممع   ،)(63( ص  نجيم  البن  والنظائر  واألشباه   ،)(38/(( احلكام  درر  راجع:   (((
األهنر ))/369(، وعقد اجلواهر الثمينة )968/3(، والتوضيح )300/7(، ورشح 
 ،)576(/3( اجلمل  وحاشية   ،)360/5( الشربامليس  وحاشية   ،)9(/7( اخلريش 
واإلنصاف   ،)360/7( والفروع   ،)(0(/3( املنهج  رشح  عىل  البجريمي  وحاشية 

)57/7(، ورشح منتهى اإلرادات ))/06)(، والفتاوى الكربى )33/5)).
 يف كتابه: إعالم املوقعني ))/37)( عىل جواز تغيري رشط  وقد نصَّ ابن القيم   (((
ز ذلك  الواقف إىل مساٍو له يف الفضل، ومل أجد -من خالل بحثي واطالعي- َمْن جوَّ

غريه، واهلل أعلم.
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القول األول:

جيوز  ال  أنه  احلنابلة)3)  عند  وقوٌل  والشافعية)))  احلنفية)))  مذهب  وهو 
ُيتوقع  بأن  الشافعية:  بعض  وقيَّده  عليه،  للموقوف  حفظه  جيب  بل  رصفه 
خر منه يشء؛  ُيدَّ له قبل ُعروض ما خُيشى منه عليه وإال مل  احتياج املرصف 

ألن ذلك يعرضه للضياع أو لظاملٍ يأخذه))).

لذلك  فُيحبس  ذلك  ونحو  لعامرٍة  سيحتاج  الوقف  بأن  قوهلم:  وعلَّلوا 
الوقت)5).

جاء يف النهر الفائق: »وال جيوز نقله ونقل ماله إىل مسجٍد آخر سواء كان 
يصلون فيه أو ال، وعليه أكثر املشايخ«)6).

الفاضل من ريعه يشء...،  الفقهية الكربى: »الوقف  الفتاوى  وجاء يف 
عليهم  للموقوف  ملكًا  فوائده  كانت  مسجٍد:  غري  عىل  الوقف  كان  وإن 

م عىل حقهم«)7). فترصف إليهم مجيع غلته ما مل حيتج لعامرٍة فحينئذ ُتقدَّ

وجاء يف الفروع: »وما فضل عن حاجة مسجٍد جاز رصفه ملثله وفقرٍي، 
نص عليه، وعنه: ال«)8).

راجع: اجلوهرة النرية ))/338(، والبحر الرائق )5/)7)(، ورد املحتار ))/359).  (((
راجع: الفتاوى الفقهية الكربى )3/)))(، وحتفة املحتاج )6/)8)(، وهناية املحتاج   (((

.(396/5(
راجع: الفروع )396/7(، واملبدع )88/5)(، واإلنصاف )7/)))).  (3(

راجع: حتفة املحتاج )6/)8)(، وهناية املحتاج )396/5).  (((
راجع: االختيار لتعليل املختار )3/))).  (5(

انظر: النهر الفائق )330/3).  (6(
انظر: الفتاوى الفقهية الكربى )3/)))).  (7(

انظر: الفروع )396/7).  (8(



أحكام وقف السهم المطلق

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

القول الثاين:

وهو قوٌل عند احلنفية))) ومذهب املالكية))) وقوٌل عند الشافعية)3) وقوٌل 
عند احلنابلة))) أنه جيوز رصفه يف مثل املوقوف عليه دون الصدقة به، وإن مل 
ق به)5)، ورأى بعض الشافعية أنه ُيرَصف  يمكن ذلك فرأى املالكية أنه ُيتصدَّ

يف املوقوف عليه)6).

الواقف  ملقصد  حتقيٌق  عليه  املوقوف  مثل  يف  رصفه  بأن  قوهلم:  وعلَّلوا 
ت ملقصده)7). بخالف عدم رصفه فإنه مفوِّ

جاء يف الدر املختار: »وعن الثاين)8): ُينقل إىل مسجٍد آخر بإذن القايض، 
)ومثله( يف اخلالف املذكور )حشيش املسجد وحرصه مع االستغناء عنهام، 
و( كذا )الرباط والبئر إذا مل ُينتفع هبام فُيرصف وقف املسجد والرباط والبئر( 

واحلوض )إىل أقرب مسجٍد أو رباٍط أو بئٍر( أو حوٍض )إليه(«)9).

راجع: تبيني احلقائق )3/)33(، ودرر احلكام ))/35)(، ورد املحتار ))/359).  (((
اخلريش  ورشح   ،)(59/7( الزرقاين  ورشح   ،)66(/7( واإلكليل  التاج  راجع:   (((

.(95/7(
راجع: الغرر البهية )385/3(، وحتفة املحتاج )80/6)(، وهناية املحتاج )393/5).  (3(

راجع: الفروع )396/7(، واملبدع )88/5)(، واإلنصاف )7/)))).  (((
الكبري  والرشح   ،)(65/(( الدواين  والفواكه   ،)66(/7( واإلكليل  التاج  راجع:   (5(

للدردير ))/)9).
راجع: حتفة املحتاج )80/6)(، وهناية املحتاج )393/5).  (6(

الكبري للدردير ))/)9(، ومنح اجلليل  الدواين ))/65)(، والرشح  الفواكه  راجع:   (7(
.((53/8(

. وهو أبو يوسف  (8(
انظر: الدر املختار ))/359).  (9(
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وجاء يف الرشح الكبري عند املالكية: »)وبِيَع ما( أي كل حبٍس )ال ُينتفع 
خيلق،  وثوٍب  يكلب،  كفرٍس  ملا  بيان  عقار(  غري  )من  فيه...  ُحبس  فيام  به( 
)أو  أمكن  إن  مثله(  )يف  ثمنه  ُجعل  بِيَع  وإذا  تبىل،  علٍم  وكتب  هيرم،  وعبٍد 
وإال  أمكن،  إن  جزٍء  يف  به  ُيشارك  بأن  تامًا  شيئًا  الثمن  يبلغ  مل  إذا  شقصه( 

ق به«))). ُتُصدِّ

وجاء يف حتفة املحتاج: »وما فضل من القيمة ُيشرتى به شقٌص...، فإن 
مل يمكن رشاء شقٍص بالفاضل رُصف للموقوف عليه فيام يظهر«))).

وجاء يف اإلنصاف: »وعنه: جيوز رصفه يف مثله دون الصدقة به«)3).

الثالث: القول 

وهو قوٌل عند احلنفية))) أنه يرجع ملِْلِك الواقف أو ورثته.

وعلَّلوا قوهلم: بأن الواقف عنيَّ املوقوَف لُقربٍة معينٍة فإذا انقطعت عاد 
إىل ملكه كاملحرص يف احلج إذا بعث باهلدي ثم زال اإلحصار وأدرك احلج 

كان له أن يصنع هبديه ما شاء)5).

وُأجيب عن ذلك بأمور، وهي ما ييل:

انظر: الرشح الكبري للدردير ))/90).  (((
انظر: حتفة املحتاج )80/6)).  (((

انظر: اإلنصاف )7/)))).  (3(
راجع: تبيني احلقائق )3/)33(، ودرر احلكام ))/35)(، ورد املحتار ))/359(،   (((
وهذا القول ُنقل عن حممد بن احلسن ، وُنقل عنه أيضًا أنه يقول بالقول الثاين كام 

يف البحر الرائق )5/)7)(، والنهر الفائق )3/)33(، ورد املحتار ))/359).
راجع: البناية رشح اهلداية )56/7)(، ودرر احلكام ))/35)).  (5(
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الفارق فهدي اإلحصار مل خيرج عن ملكه  األمر األول: هذا قياس مع 
قبل الذبح فله أن يرده))).

األمر الثاين: الواقف قد أسقط املوقوَف من ملكه فال يرجع إليه))).

أو ورثته يف  للواقف  الفائض  إرجاع  أن  ُيقال:  أن  يمكن  الثالث:  األمر 
وقف السهم املطلق يصعب جدًا؛ ألن الواقفني جمموعٌة وليسوا فردًا واحدًا 
يف الغالب السيام وأن األموال املوقوفة منهم متفاوتة املقدار وليست بمقداٍر 
واحٍد، وُيضاف هلذا أن معرفة نسبة الفائض املخصص لكل واقٍف وإرجاعه 
يتطلب وقتًا وعماًل وأشخاصًا، وهذا  هلم عرب احلواالت املرصفية ونحوها 

مما يصعب، واهلل املستعان.

اسُتغني  إذا  املسجد وحشيشه  تبيني احلقائق: »وعىل هذا حصري  جاء يف 
عنهام يرجع إىل مالكه«)3).

القول الرابع:

وهو مذهب احلنابلة))) أنه جيوز رصفه يف مثل املوقوف عليه أو الصدقة 
به.

واستدلوا لقوهلم بعدة أدلة، ومنها ما ييل:

 عىل  ))دخل شيبة بن عثامن احلجبي  الدليل األول: ما روي أنه: 
عائشة  فقال: يا أم املؤمنني إن ثياب الكعبة جتتمع علينا فتكثر فنعمد 

راجع: املبسوط للرسخيس )))/3)(، ودرر احلكام ))/35)(،   (((
راجع: البناية رشح اهلداية )56/7)).  (((

. انظر: تبيني احلقائق )3/)33(، ونسبه ملحمد بن احلسن  (3(
راجع: املغني )6/)3(، والفروع )396/7(، واملبدع )88/5)).  (((
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اجلنب  يلبسها  كيال  فيها؛  الكعبة  ثياب  ندفن  ثم  فنعمقها  فنحتفرها  آبار  إىل 
إن  صنعَت،  ما  ولبئس  أحسنَت  ما   : عائشة  له  فقالت  واحلائض، 
ولكن  واحلائض،  اجلنب  يلبسها  أن  يرضها  مل  منها  ُنزعت  إذا  الكعبة  ثياب 
بعها واجعل ثمنها يف املساكني ويف سبيل اهلل، قالت))): فكان شيبة بعد ذلك 
اهلل  سبيل  ويف  املساكني  يف  ثمنها  جيعل  ثم  هناك،  فتباع  اليمن  إىل  هبا  يرسل 
وابن السبيل(())))3)، فهنا أمرت عائشة  بالتصدق بثمن ثياب الكعبة 

عىل املساكني.

ما  جنس  يف  انتفاٌع  ألنه  عليه؛  املوقوف  مثل  يف  ُيرصف  الثاين:  الدليل 
وقف له فكان مرصوفًا له يف مثله))).

مرصٌف  له  يبَق  مل  تعاىل  هلل  ماٌل  ألنه  به؛  الصدقة  جتوز  الثالث:  الدليل 
فُيرصف إىل الفقراء)5).

جاء يف الفروع: »وما فضل عن حاجة مسجٍد جاز رصفه ملثله وفقرٍي«)6).

القول اخلامس:

)7): أن األمر ال خيلو من حالتني، ومها ما ييل:
 وهو قول ابن تيمية

. هي أم علقمة بن أيب علقمة  (((
رواه البيهقي يف السنن الكربى: كتاب: مجاع أبواب دخول مكة، باب: ما جاء يف مال   (((
الكعبة وكسوهتا، ح ))973(، يف )60/5)(، وضعفه األلباين  يف كتابه: إرواء 

الغليل )3/6)).
راجع: املغني )6/)3(، واملبدع )88/5)(، ورشح منتهى اإلرادات ))/8))).  (3(

راجع: املبدع )88/5)(، وكشاف القناع ))/95)(، ومنار السبيل ))/0)).  (((
راجع: املغني )6/)3(، واملبدع )88/5)(، ورشح منتهى اإلرادات ))/8))).  (5(

انظر: الفروع )396/7).  (6(
راجع: الفتاوى الكربى )33/5)).  (7(
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أنه يفيض عن حاجة املوقوف عليه دائاًم: فيجب  احلالة األوىل: إن ُعلم 
رصفه يف مثل املوقوف عليه ويف سائر املصالح دون الصدقة به.

عليه  للموقوف  وإعطاٌء  فساٌد  نفسه  للمرصف  حفظه  بأن  ذلك:  وعلَّل 
ره له الواقف))). فوق ما قدَّ

املطلق؛  السهم  ينطبق عىل وقف  بأن هذا ال  ويمكن اإلجابة عن ذلك: 
ألن هذا الوقف ليس كاألوقاف األخرى فهو يتعلق بعدة مصارف، وحاجة 
كل مرصٍف ختتلف مرًة عن أخرى، وبذلك يصعب ضبُطها، ويصعب القوُل 

بأن ذلك فساٌد ملال الوقف.

احلالة الثانية: إن مل ُيعلم أنه يفيض دائاًم: فيجوز رصفه يف مثل املوقوف 
عليه ويف سائر املصالح دون الصدقة به.

ويمكن تعليل ذلك بام علَّل به أصحاب القول الثاين لقوهلم.

الفتاوى الكربى: »وجيوز رصفه يف سائر املصالح وبناء مساكن  جاء يف 
وجب  دائاًم  يبقى  وقفه  أن  ُعلم  وإن  بمصاحله،  القائمني  ريعه  ملستحقي 

رصفه«))).

والراجح -واهلل أعلم- أن مال وقف السهم املطلق ال خيلو من حالتني، 
ومها ما ييل:

ونقل البهويت  يف كتابه: كشاف القناع ))/95)( قواًل عن احلارثي  فقال:   (((
»قال احلارثي: وإنام مل ُيرصد؛ ملا فيه من التعطل فيخالف املقصود، ولو ُتُوقِّعت احلاجة 
ها مل ُيرصف يف غريها؛ ألن األصل الرصف يف اجلهة  يف زمٍن آخر وال ريع يسدُّ مسدَّ

املعينة، وإنام ُسومح بغريها حيث ال حاجة؛ حذرًا من التعطل«.
انظر: الفتاوى الكربى )33/5)).  (((



أحكام وقف السهم المطلق

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

احلالة األوىل: أن يغلب عىل الظن حاجة املوقوف أو املوقوف عليه للامل: 
فيجب حفظه له.

عليه  واملوقوف  املوقوف  الظن عدم حاجة  يغلب عىل  أن  الثانية:  احلالة 
أفضل  أو مصارف  عليها  املوقوف  املصارف  فيجوز رصفه يف جنس  للامل: 
منها أو التصدق به، ولكن رصفه يف جنس املوقوف عليه أو أفضل منه أوىل 
من التصدق به، السيام وأن اجلهات الوقفية تدخر نسبًة معينة كثالثة من مائة 
)3%( كل عاٍم للتشغيل والصيانة ونحو ذلك؛ مما جيعل املوقوف يستغني عن 
هذا الفائض مدًة من الزمن، وُيشرتط جلواز ذلك أن يأذن جملس النظارة أو 

قايض األوقاف ونحوهم بذلك.

ويمكن االستدالل لذلك بعدة أمور، وهي ما ييل:

القول  عدا  ما  السابقة  األقوال  ألدلة  مجٌع  القول  هذا  يف  األول:  األمر 
الثالث فتمت اإلجابة عن دليله.

األمر الثاين: وقف السهم املطلق خيتلف يف أسلوبه ومقصد الواقف فيه 
عن بقية األوقاف، فهذا الوقف مصارفه متعددة ومقصد الواقف فيه مقصٌد 
عامٌّ بإرادة رصف هذا املال يف املصارف املحتاجة له، مما جيعل األجر عظياًم 
واملصارف مكتفيًة أو مقاربًة لذلك، ويف تعميم احلكم بجواز رصف الفائض 
-إن مل حيتج إليه املوقوف واملوقوف عليه- يف جنس املصارف املوقوف عليها 

أو مصارف أفضل منها أو التصدق به حتقيٌق لذلك.
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باحلكم، ومبنى األوقاف عىل  قاطٌع  املسألة نصٌّ  ليس يف  الثالث:  األمر 
األمر  يف  الوقف  هذا  من  املقصد  ُعلم  وقد  املعنى)))،  معقولة  فهي  املقاصد 

السابق.

عندها  يكون  املطلق  السهم  وقف  تدير  التي  اجلهات  أن  الغالب  ويف 
مصارف كثرية ومتنوعة يف عدٍد من أعامل الرب، مما جيعل رصف الفائض يف 
غريها أو يف مرصٍف ليس من جنس أحدها أمرًا قليل احلدوث، وهلل احلمد.

مرصٍف  يف  الوقف  أموال  رصف  بجواز  القائلني  الفقهاء  نصوص  من  ذلك  ُيفهم  كام   (((
أفضل من املرصف املوقوف عليه يف املطلب السابق، وإال ملا أجازوا ذلك.
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اخلامتة
فله  البحث؛  هذا  إعداد  تيسريه  عىل  ريب  أشكر  البحث  هذا  ختام  ويف 
احلمد يف األوىل واآلخرة، وهذا ِذْكٌر ألهم النتائج التي توصلت إليها، وأهم 

التوصيات التي أويص هبا:

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

فيام  البحث، ويمكن إمجال أمهها  نتائج بعد إعداد هذا  انتهيت لعدة  قد 
ييل:

البحث . ) املقصود يف هذا  اللغة عدة معاٍن، واملعنى  به يف  ُيراد  الوقف 
هو احلبس يف سبيل اهلل.

هو . ) أعلم-  -واهلل  والراجح  للوقف،  الفقهاء  تعريفات  تعددت 
تعريف احلنابلة أنه: حتبيس األصل وتسبيل املنفعة.

والسنة . 3 الكتاب  مرشوعيته  عىل  دلَّ  وقد  أصله،  يف  مرشوٌع  الوقف 
واإلمجاع.

وقف السهم املطلق هو أسلوٌب جديٌد يف األوقاف، ومل أجده إال يف . )
دولة الكويت، ويمكن أن ُيقال يف تعريفه أنه: املال املوقوف لدعم مصارف 

أوقاٍف حمددٍة حمتاجٍة بحسب األولوية.

الفقهاء . 5 من  املطلق  السهم  لوقف  الرشعي  احلكم  ذكر  َمْن  أجد  مل 
أمجع  قد  ُيقال:  أن  يمكن  صورته  يف  التأمل  وبعد  واملعارصين،  السابقني 
وإدخال  إخراج  بجواز  إمجاعهم  عىل  -خترجيًا  جوازه  عىل    الفقهاء 
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بعض املوقوف عليهم لصفٍة-، والصفة التي قصدها الواقف يف هذه الصورة 
هي احلاجة هلذا املال بسبب النقص ونحو ذلك.

تويل . 6 وجوب  هي:  املطلق  السهم  وقف  يف  ُتراعى  التي  الضوابط 
برتتيب  اجلهات  تلك  تقوم  وأن  موثوقٍة،  جهاٍت  من  الوقف  عىل  اإلرشاف 
ضوابط  د  حُتدَّ أن  أو  احلاجة  عند  بينها  األولوية  عىل  بناًء  الوقفية  املصارف 
التي  املصارف  الواقف  د  حُيدِّ أن  وينبغي  بينها،  األولوية  ملعرفة  واضحة 

د له. سُيرصف عليها ريع الوقف أو أن حُتدَّ

حكم رصف وقف السهم املطلق يف غري املصارف املوقوف عليها ال . 7
خيلو من حالتني، ومها ما ييل:

بحاجٍة  عليها  املوقوف  األوقاف  أحد مصارف  تكون  أن  األوىل:  احلالة 
للامل: فإن كانت األموال سُترصف يف مرصٍف أفضل من املرصف املوقوف 
عليه: ففي ذلك خالٌف بني الفقهاء عىل قولني، والراجح منهام -واهلل أعلم- 
األوقاف  قايض  أو  النظارة  جملس  بذلك  يأذن  أن  برشط  باجلواز  القول  هو 
للمرصف  الفضل  يف  مساٍو  مرصٍف  يف  سُترصف  كانت  وإن  ونحوهم، 
املوقوف عليه أو أقل منه، فقد اتفق فقهاء املذاهب األربعة عىل حرمة ذلك.

احلالة الثانية: أن تكون مصارف األوقاف املوقوف عليها ليست بحاجٍة 
للامل: فهي عني مسألة مرصف فائض وقف السهم املطلق.

مخسة . 8 عىل  املطلق  السهم  وقف  فائض  مرصف  يف  الفقهاء  اختلف 
أقوال، والراجح يف ذلك -واهلل أعلم- أن املسألة ال ختلو من حالتني، ومها 

ييل:
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احلالة األوىل: إن كان يغلب عىل الظن حاجة املوقوف أو املوقوف عليه 
للامل: فيجب حفظه له.

واملوقوف  املوقوف  حاجة  عدم  الظن  عىل  يغلب  كان  إن  الثانية:  احلالة 
مصارف  أو  عليها  املوقوف  املصارف  جنس  يف  رصفه  فيجوز  للامل:  عليه 
أفضل  أو  املوقوف عليه  به، ولكن رصفه يف جنس  التصدق  أو  منها  أفضل 
منه أوىل من التصدق به، وُيشرتط جلواز ذلك أن يأذن بذلك جملس النظارة 

أو قايض األوقاف ونحوهم.

أهم التوصيات التي يويص هبا الباحث:

يمكن إمجال التوصيات التي أويص هبا بعد إعداد هذا البحث فيام ييل:

من . ) وغريها  السعودية  العربية  اململكة  يف  الوقفية  اجلهات  تضع  أن 
ألنه  عندها؛  املوجودة  األوقاف  ضمن  من  الوقفي  األسلوب  هذا  الدول 
من  االستفادة  ويمكن  هلا،  ٌل  وُمكمِّ األخرى  واألوقاف  للمصارف  داعٌم 

جتربة اجلمعيات اخلريية بدولة الكويت يف هذا األسلوب الوقفي.

أن حيرص الواقفون عىل هذا النوع من األوقاف؛ ألن األجر فيها قد . )
يكون أعظم، السيام يف أزمنة اجلوائح واألزمات.

بالوقف . 3 يلتبس  لئال  الوقفي؛  األسلوب  هذا  مسمى  تغيري  يتم  أن 
الوقف  ُيسمى:  أن  ذلك  ومن  مرصفًا،  فيه  الواقف  يذكر  مل  الذي  املطلق 

الداعم أو الوقف االحتياطي ونحو ذلك.

أن يضع الواقف أو اجلهة املسؤولة عن وقف السهم املطلق عبارًة يف . )
برصف  احلاجة-  -عند  املسؤولَة  اجلهَة  الواقِف  تفويض  تفيد  الوقف  وثيقة 
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مال الوقف يف مصارف أخرى أكثر فضاًل من املصارف املوقوف عليها بإذن 
جملس النظارة أو قايض األوقاف ونحو ذلك.

التي . 5 الوقفية  األساليب  من  عدٍد  ابتكار  الوقفية  اجلهات  حتاول  أن 
تكون  املقابل  ويف  تواجهها،  التي  والصعوبات  اإلشكاليات  من  كثريًا  حتل 
تلك األساليب الوقفية حمفزًة للناس للمشاركة فيها، كام هو احلال يف وقف 

املطلق. السهم 

يف . 6 الفقهية  البحوث  بتكثيف  اإلسالمي  الفقه  يف  الباحثون  يعنى  أن 
جمال األوقاف؛ ألنه جمال واسٌع ومتجدٌد، وأخص بذلك األساليب الوقفية 

اجلديدة.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، 
وعىل آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
ضبطه . ) باخلصاف،  املعروف  الشيباين،  عمرو  بن  ألمحد  األوقاف:  أحكام 

الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  شاهني،  السالم  عبد  حممد  وصححه: 
األوىل لعام 0)))ه - 999)م.

البلدحي، . ) املوصيل  مودود  بن  حممود  بن  اهلل  لعبد  املختار:  لتعليل  االختيار 
النارش: مطبعة احللبي بالقاهرة، عام 356)هـ - 937)م.

األلباين، . 3 الدين  نارص  ملحمد  السبيل:  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 
الثانية  الطبعة  ببريوت،  اإلسالمي  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  إرشاف: 

لعام 05))هـ - 985)م.
أسنى املطالب يف رشح روض الطالب: لزكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، . )

الكتاب  دار  النارش:  الرميل،  حاشية  ومعه  السنيكي،  حييى  أبو  الدين  زين 
اإلسالمي.

بن . 5 إبراهيم  بن  الدين  لزين  النعامن:  حنيفة  أيب  مذهب  عىل  والنظائر  األشباه 
زكريا عمريات،  أحاديثه:  ج  وخرَّ وضع حواشيه  نجيم،  بابن  املعروف  حممد، 
النارش: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل لعام 9)))هـ - 999)م.

اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف: لعبد الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي، . 6
حتقيق: احلبيب ابن طاهر، النارش: دار ابن حزم، الطبعة األوىل لعام 0)))هـ 

- 999)م.
شطا . 7 حممد  بن  عثامن  بكر  أليب  املعني:  فتح  ألفاظ  حل  عىل  الطالبني  إعانة 

الدمياطي، النارش: دار الفكر، الطبعة األوىل لعام 8)))هـ - 997)م.
إعالم املوقعني عن رب العاملني: ملحمد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، . 8

حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، النارش: دار الكتب العلمية بيريوت، الطبعة 
األوىل لعام ))))ه- )99)م.
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السبتي، . 9 اليحصبي  عياض  بن  موسى  بن  لعياض  مسلم:  بفوائد  املعلم  إكامل 
حتقيق: د. حييى إسامعيل، النارش: دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع بمرص، 

الطبعة األوىل لعام 9)))هـ - 998)م.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف: لعيل بن سليامن املرداوي، النارش: دار . 0)

إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية.
املعروف . )) حممد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق:  كنز  رشح  الرائق  البحر 

بابن نجيم املرصي، ومعه تكملة البحر الرائق للطوري، وحاشية منحة اخلالق 
البن عابدين، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية.

الدين . )) بدر  الغيتايب،  أمحد  بن  موسى  بن  أمحد  بن  ملحمود  اهلداية:  رشح  البناية 
 - 0)))هـ  لعام  األوىل  الطبعة  ببريوت،  العلمية  الكتب  دار  النارش:  العيني، 

000)م.
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي: ليحيى بن أيب اخلري العمراين اليمني، حتقيق: . 3)

))))هـ  لعام  األوىل  الطبعة  بجدة،  املنهاج  دار  النارش:  النوري،  قاسم حممد 
- 000)م.

أبو . )) الغرناطي،  العبدري  يوسف  بن  ملحمد  خليل:  ملخترص  واإلكليل  التاج 
 - 6)))هـ  لعام  األوىل  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  املواق،  اهلل  عبد 

)99)م.
البارعي . 5) الدقائق ومعه حاشية الشلبي: لعثامن بن عيل  تبيني احلقائق رشح كنز 

الزيلعي، النارش: املطبعة الكربى األمريية بوالق بالقاهرة، الطبعة األوىل لعام 
3)3)هـ.

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج: ألمحد بن حممد ابن حجر اهليتمي، ومعه حاشية . 6)
عام  بمرص،  الكربى  التجارية  املكتبة  النارش:  العبادي،  وحاشية  الرشواين 

357)هـ - 983)م.
هتذيب اللغة: ملحمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، حتقيق: حممد عوض مرعب، . 7)

النارش: دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، الطبعة األوىل لعام )00)م.
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بن . 8) إسحاق  بن  خلليل  احلاجب:  البن  الفرعي  املخترص  رشح  يف  التوضيح 
موسى اجلندي، حتقيق: د. أحد بن عبد الكريم نجيب، النارش: مركز نجيبويه 

للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة األوىل لعام 9)))هـ - 008)م.
اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه، ملحمد . 9)

النجاة،  دار طوق  النارش:  النارص،  البخاري، حتقيق: حممد زهري  إسامعيل  بن 
الطبعة األوىل لعام ))))هـ.

اجلامع ألحكام القرآن: ملحمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي . 0)
القرطبي، حتقيق: أحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، النارش: دار الكتب املرصية 

بالقاهرة، الطبعة الثانية لعام )38)هـ - )96)م.
املشيقح، . )) حممد  بن  عيل  بن  خلالد  والوصايا:  واهلبات  الوقف  ألحكام  اجلامع 

لعام  األوىل  الطبعة  بقطر،  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  النارش: 
)3))ه - 3)0)م.

منري . )) رمزي  حتقيق:  األزدي،  دريد  بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أليب  اللغة:  مجهرة 
بعلبكي، النارش: دار العلم للماليني ببريوت، الطبعة األوىل لعام 987)م.

عيل . 3) بن  أمحد  بن  ملحمد  والشهود:  واملوقعني  القضاة  ومعني  العقود  جواهر 
حممد  احلميد  عبد  مسعد  أحاديثها:  وخرج  حققها  األسيوطي،  املنهاجي 
7)))هـ  لعام  األوىل  الطبعة  بريوت،  العلمية  الكتب  دار  النارش:  السعدين، 

- 996)م.
اليمني، . )) بِيِدي  الزَّ العبادي  احلدادي  بن حممد  بن عيل  بكر  النرية: أليب  اجلوهرة 

النارش: املطبعة اخلريية، الطبعة األوىل لعام ))3)هـ.
حاشية البجريمي عىل اخلطيب املسمى حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب: لسليامن . 5)

ابن حممد بن عمر البجريمي، النارش: دار الفكر، عام 5)))هـ - 995)م.
بن . 6) لسليامن  العبيد:  لنفع  التجريد  املسمى  املنهج  رشح  عىل  البجريمي  حاشية 

حممد ابن عمر البجريمي، النارش: مطبعة احللبي، عام 369)هـ - 950)م.
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حاشية اجلمل املسمى فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب: لسليامن . 7)
بن عمر ابن منصور العجييل األزهري، املعروف باجلمل، النارش: دار الفكر.

حاشية الشربامليس عىل هناية املحتاج - ومعه حاشية الرشيدي -: لنور الدين . 8)
 - )0))هـ  عام  ببريوت،  الفكر  دار  النارش:  األقهري،  الشربامليس  عيل  بن 

)98)م.
املسالك: . 9) ألقرب  السالك  بلغة  املسمى  الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية 

ألمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي، النارش: دار املعارف.
الدر املختار: ملحمد بن عيل بن حممد احلصني، املعروف بعالء الدين احلصكفي، . 30

لعام ))))هـ -  الثانية  الطبعة  ببريوت،  الفكر  دار  النارش:  املحتار،  ومعه رد 
)99)م.

درر احلكام رشح غرر األحكام: ملحمد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال أو منال . )3
أو املوىل خرسو، ومعه حاشية الرشنباليل، النارش: دار إحياء الكتب العربية.

ديوان الكميت: للكميت بن زيد األسدي، مجع ورشح وحتقيق: د. حممد نبيل . )3
طريفي، النارش: دار صادر ببريوت، الطبعة األوىل لعام 000)م.

حممد . 33 حتقيق:  بالقرايف،  الشهري  الرمحن،  عبد  بن  إدريس  بن  ألمحد  الذخرية: 
لعام  األوىل  الطبعة  ببريوت،  اإلسالمي  الغرب  دار  النارش:  وآخرون،  حجي 

)99)م.
عابدين، . )3 العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  ملحمد  املختار:  الدر  عىل  املحتار  رد 

النارش: دار الفكر ببريوت، الطبعة الثانية لعام ))))هـ - )99)م.
املقديس . 35 احلجاوي  موسى  بن  أمحد  بن  ملوسى  املقنع:  اختصار  يف  املستقنع  زاد 

الوطن  دار  النارش:  العسكر،  حممد  بن  عيل  بن  الرحن  عبد  حتقيق:  الصاحلي، 
بالرياض. للنرش 

سنن ابن ماجه: ملحمد بن يزيد القزويني، حتقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون، . 36
النارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة األوىل لعام 30))هـ - 009)م.
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السنن الصغرى املسمى املجتبى من السنن: ألمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين . 37
اإلسالمية  املطبوعات  مكتب  النارش:  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  حتقيق:  النسائي، 

بحلب، الطبعة الثانية لعام 06))هـ - 986)م.
ْوِجردي اخلراساين . 38 اخُلرْسَ السنن الكربى: ألمحد بن احلسني بن عيل بن موسى 

ببريوت،  العلمية  الكتب  دار  النارش:  القادر عطا،  عبد  البيهقي، حتقيق: حممد 
الطبعة الثالثة لعام ))))هـ- 003)م.

حسن . 39 حتقيق:  النسائي،  اخلراساين  عيل  بن  شعيب  بن  ألمحد  الكربى:  السنن 
الرسالة  النارش: مؤسسة  األرناؤوط،  عليه: شعيب  املنعم شلبي، أرشف  عبد 

ببريوت، الطبعة األوىل لعام ))))هـ - )00)م.
الزرقاين، . 0) أمحد  بن  يوسف  بن  لعبدالباقي  خليل:  خمترص  عىل  الزرقاين  رشح 

ومعه: الفتح الرباين فيام ذهل عنه الزرقاين، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد 
لعام  األوىل  الطبعة  ببريوت،  العلمية  الكتب  دار  النارش:  أمني،  حممد  السالم 

))))هـ - )00)م.
دار . )) النارش:  الزركيش،  عبداهلل  بن  اخلرقي: ملحمد  الزركيش عىل خمترص  رشح 

العبيكان، الطبعة األوىل لعام 3)))هـ - 993)م.
الشهري . )) العدوي،  حممد  بن  ألحد  الدسوقي:  حاشية  ومعه  الكبري،  الرشح 

بالدردير، النارش: دار الفكر.
الرشح الكبري عىل متن املقنع: لعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس . 3)

الكتاب  دار  النارش:  احلنبيل، أرشف عىل طباعته: حممد رشيد رضا،  اجلامعييل 
العريب للنرش والتوزيع.

احلجاج: . )) بن  مسلم  صحيح  رشح  املنهاج  املسمى:  مسلم  عىل  النووي  رشح 
الطبعة  ببريوت،  العريب  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  النووي،  رشف  بن  ليحيى 

الثانية لعام )39)هـ.
الفكر . 5) دار  النارش:  اخلريش،  اهلل  عبد  بن  ملحمد  للخريش:  خليل  خمترص  رشح 

ببريوت.
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بن . 6) ملنصور  املنتهى:  لرشح  النهى  أويل  دقائق  املسمى  اإلرادات  منتهى  رشح 
لعام  األوىل  الطبعة  الكتب،  عامل  النارش:  البهويت،  الدين  صالح  بن  يونس 

))))هـ - 993)م.
اجلوهري . 7) محاد  بن  إسامعيل  نرص  أليب  العربية:  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

الفارايب، حتقيق: أحد عبد الغفور عطار، النارش: دار العلم للماليني ببريوت، 
الطبعة الرابعة لعام 07))هـ - 987)م.
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ُد الحنابلِة تفرُّ
َفقِة في تقدير النَّ

)عرض وتقويم(
بحٌث في نشوء الوهم وتسلسله

في المدونات الفقهية

عبد اهلل بن إبراهيم آل الشيخ
رئيس المحكمة العامة بمحافظة القرى
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املقدمة
احلمُد هللِ؛ وبعُد:

عىل  قاِئِليها  إىل  نِسَبتِها  وحتقيَق  األقواِل،  حتقيَق  العلم،  أبواِب  ِمن  فإنَّ 
ِحيِح، وعىل الوجِه املقصوِد اْلَمْرِضيِّ هلؤالء القائلني. الوجِه الصَّ

قال:  عندما  إليه  ودعا  سبحاَنه،  به  اهللُ  أمر  الذي  العدِل  مَتَاِم  ِمن  فهذا 
رشًعا،  به  مأموًرا  كونِه  مع  وهذا  َوٱۡلِۡحَسِٰن﴾))).  بِٱۡلَعۡدِل  ُمُر 

ۡ
يَأ  َ ٱللَّ ﴿إِنَّ 

فإنَّه كذلك من مسائِل العلِم التي حُيَمُد َمن سعى فيها، كام أنَّ ذلك ِمن أهمِّ 
ُطُرِق حتقيِق األقواِل الفقهيَِّة وغرِيها؛ فإنَّ النُّفوَس ختتلف يف اختيار األقواِل 
تلك  أصحاب  من  نفوُسهم  به  تطمئنُّ  فيَمن  الختالفِهم  تبًعا  واآلراِء، 
إلمامه  يطمئنُّ  والشافعيُّ  حنيفَة،  أيب  إماِمه  لقوِل  يطمئنُّ  فاحلنفيُّ  األقوال؛ 

.. وهكذا. الشافعيِّ

العلوم،  ة  عامَّ يف  واقٌع  هذا  بل  الفقهيَِّة؛  اآلراِء  يف  حمصوًرا  ليس  وهذا 
للعلم  كان  وإن  منهم.  ِرين  املتصدِّ بأقواِل  وحَتِفُل  ُب  تتحزَّ طائفٍة  كلَّ  فتجُد 
رأَي  معه  يتطلَُّب  مما  ليِل؛  والدَّ بالوحي  ُقه  تعلُّ وهي  ٌة،  خاصَّ ٌة  َمِزيَّ الرشعيِّ 
ُ عنه  ِع، واملتمثِّل يف املصادر األصليَِّة من كتاٍب أو ُسنٍَّة؛ فإنَّ ذلك ُيقرصِّ الرشَّ
عن  العهُد  فيها  َتَطاَوَل  والتي  رِة،  املتأخِّ األزمنِة  يف  خصوًصا  الناِس،  أكثُر 

ِة والوحِي. وقت النبوَّ

ِة ، ثم تبًعا  ُل يف هذه األزمنِة، يكون بتحقيِق أقواِل األئمَّ واملتحصِّ
َمن  ُثمَّ  إماٍم،  كلِّ  تالمذُة  تكوينها  يف  ساَهَم  والتي  مذاهبِهم،  حتقيق  لذلك 
َيكتِف  ومل  وتارخُيه.  بل  وأصوُله؛  قواعُده  مذهٍب  لكلِّ  صار  حتى  بعَدهم، 

سورة النحل، اآلية: 90.  (((
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وَأْثَرْوا  ذلك  يف  سامَهوا  بل  إماِمهم،  وآراِء  نصوِص  بِحْفِظ  إماٍم  كلِّ  أتباُع 
ا باالجتهاد؛ حتى صار القول املعتمد  ا بالتخريِج والتفريِع، وإمَّ مذاهَبهم؛ إمَّ

رون. إذا ُأطِلَق رأُي أيٍّ ِمن تلك املذاهِب، أنَّه القوُل الذي عليه املتأخِّ

عليها،  والتَّدليِل  مذاهبِهم،  َنرِش  يف  أثٌر  مذهٍب  كلِّ  لفقهاء  كان  وقد 
فيها.  واياِت  الرِّ جيُح بني  املذهب، والرتَّ وكذلك تصحيُح بعِض األقواِل يف 
ما  أو  العايل،  اخلالِف  طريقِة  عىل  التَّصنيُف  املذاهِب،  فقهاُء  َعِمَله  مِمَّا  وكان 
ى باخلالفيَّاِت؛ وقد اعَتنَْوا يف هذه الطريقِة بِذكِر قوِل إماِمهم ومذهبِهم  ُيسمَّ
ِة املذاهب وغرِيهم، مع االنتصاِر إلماِمهم  ابتداًء، ثم ِذكِر املخالِِفني له من أئمَّ

من جهِة الدليِل.

وإذا كان املقصُد من التأليف -عىل هذه الطريقِة- هو االنتصار لإلمام، 
َغَراَبَة أن تكون حكايُة قوِل اإلماِم أصحَّ  وإيضاُح قولِه والتَّدليُل عليه؛ فال 
اإلماِم  قوِل  حكايَة  وأنَّ  سيَّام  ال  له؛  املخالِِفني  قوِل  حكايِة  من  ًة  ِدقَّ وأكثَر 
العايل  اخلالِف  يف  واملصنِِّف  للفقيِه  املتوافرة  واملصادُر  الكتُب  ُتساعدها 
ًة من  مِهَّ لقوِل اإلماِم، فهي ال جتُد  املخالفِة  إماِمه؛ بعكس األقواِل  عىل قوِل 
صحيًحا؛  َعْزًوا  وَعْزِوها  ونِسَبتِها  لتصحيحها،  اإلماِم  ذلك  مذهِب  فقهاِء 
التَّصنيِف  بيئة  أنَّ  كام  اإلثباَت،  وليس  التَّفنيُد  هو  َعرِضها  ِمن  اْلَمقِصَد  ألنَّ 
يف  املصنُِّف  يقُع  فقد  وعليه  النِّسبِة،  يف  ِة  قَّ الدِّ هذه  ملثِل  ُمنِجَدًة  تكون  ال  قد 
مذهٍب  أو  إماٍم،  إىل  القوِل  نسبِة  يف  خطأٍ  يف  العايل،  اخلالِف  أو  اخِلالفِيَّاِت، 
ا لنُْدَرِة ُكُتِب ذلك املذهِب املخالِِف، أو  ٍ خمالٍِف ملذهِب إماِمه وَرْأِيه؛ إمَّ معنيَّ
لكونه قد اعتمد مصنًَّفا يف حكايِة القوِل ليس عليه اعتامُد أتباِع ذلك املذهِب.
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؛ فإنَّ إشكاليََّة ذلك الوهِم يف النِّسبِة، ال تقترص يف ذلك املصنَِّف  وعىل ُكلٍّ
أجياِل  يف  ويتتابع  يقُع  اخلطَأ  هذا  أنَّ  اإلشكاليَُّة  بل  فقط،  للِخالِف  احلاكي 
إنَّام  رين من أتباِع كلِّ مذهٍب،  وطبقاِت املذهِب ذاتِه؛ فِمن املعلوِم أنَّ املتأخِّ
سيَّاَم  -ال  وقع  إن  فاخلطأ  ُموهم.  متقدِّ إليه  انتهى  ما  عىل  وَيْبنُون  يستفيدون 
ِل عليها- فال ُبدَّ أن يتتابَع يف الكتِب التالية له، ومع  ِة واملعوَّ يف الكتب املهمَّ
من  بتصحيٍح  ُيتَداَرْك  مل  إن  املسلَّاَمِت،  من  وُيعَترَبُ  اخلطُأ  هذا  َيرَسُخ  الوقِت 

رين. أحد الفقهاِء املتأخِّ

األخطاء  عن  النََّظِر  بغضِّ  ٍد،  جمرَّ بشكٍل  إليها  نظرنا  إْن  املتوالية،  وهذه 
تطويِر  يف  ساعدت  التي  الطريقُة  وهي   ، ومهمٌّ إجيايبٌّ  أمٌر  هي  تقع،  قد  التي 
وهذه  والتصحيح.  والرتجيح  بل  والتفريع،  التخريج،  خالل  من  املذاهب؛ 
اإلماِم  رأي  عىل  حرًصا  تنطبق  إنَّام  والتَّصحيَح-  الرتجيَح  -أعني  األخريُة 
ُم فقهاِء كلِّ مذهٍب لرتجيحه وتصحيِحه،  مِهَ تنهُض  الذي  املذهِب؛ فهو  أو 
أنَّه هو  فهو املقصوُد من تصنيِف املصنَّفاِت الفقهيَِّة الداخلية للمذاهب، كام 

املقصوُد بالتأليف يف اخلالِف العايل؛ لنرُصِة قوِل املذهِب.

دُّ عليه، فإن حصل  َنْقُضه والرَّ ِذكِره  املقِصَد من  ا قوُل املخالِِفني؛ فإنَّ  أمَّ
إىل  قوٍل  نِسبِة  العايل، خطٌأ يف  للخالف  واملوضوعة  املذاهِب،  كتِب  أحِد  يف 

ُف لتصحيِح تلك النِّسبِة؛ ألمرين: قائٍل من خارِج املذهِب، فإنَّه ال َيتشوَّ

التي  الكتب  عىل  قائمٌة  أخرًيا،  املصنَّفِة  الكتِب  َة  مادَّ أنَّ  األول:  األمر 
سبقت، والتي كانت منشأ اخلطأ أو ناِقَلَته.

األمر الثاين: كام ُذكر، أنَّه ليس مقصوَد التأليِف، إنَّام املقصوُد من التأليِف 
للمذهِب. االنتصاُر 
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األول  مقصدهم  كان  حون  ُمصحِّ مذهٍب  كلِّ  يف  خرج  هذا،  وعىل 
واألخري تصحيَح أقواِل املذهِب وتنقيَحها، وذلك حرًصا عىل مذهب ذلك 
سبياًل  كان  املذاهِب،  تلك  أصحاِب  بني  التناقُل  وهذا  ِح.  املنقِّ أو  ِح  املصحِّ
يف  كانت  ما  بقدر  إجيايبٌّ  أمٌر  وهذا  تصحيحها،  ثم  والفروِع،  املسائِل  ِد  لتعدُّ
يف  وراسًخا  ا  مستقرًّ وجتعله  اخلطأ،  القوِل  نِسبِة  يف  اخلطأ  ُتثبت  اخلطأ،  حالة 
غبِة يف التَّصحيِح،  سياق املذهب، خصوًصا مع ما ذكرنا؛ ِمن عدِم وجوِد الرَّ
َدد: »إذا كان  الصَّ تيميََّة يف هذا  ابُن  البحِث عنه. يقول  أو  القوِل،  أو تعديِل 

الَغَلُط ِشرًبا، صار يف األتباع ِذَراًعا، ثم باًعا«))).

ثم قد يتناقُل هذا اخلطُأ ليس فقط يف َحيِِّز املذهِب الواحِد فقط؛ بل ينتقل 
كتبهم،  من  واالستفادة  املخالِِفني،  أقواِل  حكايِة  عند  أخرى  مذاهَب  إىل 
وذلك ليس يف بناء املذهب ذاته، وإنَّام استفادٌة مفاُدها معرفُة أقواِل املخالفني 

للمذهب؛ لُيبنَى عىل ذلك التَّصنيُف يف اخلالف العايل.

 ، فقهيٍّ قوٍل  نسبِة  تصحيِح  عن  عبارٌة  البحُث  فهذا  م،  تقدَّ ما  ثبت  فإن 
عند  الزوجية«  النفقة  »تقدير  بمسألة  متعلق  وهو  القضاء،  يف  متعلق  وله 
يف  مالزمتي  أثناَء  رأيُته  ما  البحِث،  هذا  كتابة  يف  غبِة  الرَّ وسبُب  األئمة. 
وائِر وعمِلها عىل تقدير النََّفَقِة عىل  َتَتاُبِع الدَّ حمكمة األحوال الشخصيَّة؛ ِمن 
ْوِج وحَدُه، والبعُض َينُسب هذا القوَل إىل مجهور الفقهاء)))،  حَسِب حاِل الزَّ
مرجوًحا  قواًل  مجيًعا  ْوَجنْيِ  الزَّ حاِل  اعتباِر  يف  يتمثَُّل  الذي  التقديَر  ون  وَيعدُّ

العلوم  مكتبة  والباطنية، ص)5). طبعة  والقرامطة  املتفلسفة  الرد عىل  املرتاد يف  ُبغية   (((
واحلكم، الطبعة الثالثة - 995)م.

فضيلة  االستئناف  لقايض  الزوجية،  للمشكالت  القضائية  اإلجراءات  بحث:  انظر:   (((
الشيخ حد اخلضريي. جملة العدل. العدد 0) شوال 9)))هـ، ص60).
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ِن يف هذا البحِث، هو ما خرجُت به بعد  من مفرداِت احلنابلِة. وحاصُل املدوَّ
رجوعي لُكتِب املذاهِب، وتتبُِّع َسرْيِ اخلطأ يف حكاية تلك األقواِل.

ألمره  وطاعًة  الكريِم،  لوجهه  خالًصا  العمُل  هذا  يكون  أن  أسأُل  واهللَ 
الكريم بالعدل. وما كان يف هذا البحِث من َصَواٍب، فهو ِمن اهلل وحَده، وما 

كان ِمن خطأ فِمنِّي والشيطاِن.

البحث: تقسيامت 

البحث مكون من:

مقدمة.

املبحث األول: تعريف التفرد؛ وفيه مطلبان:

ِد لغًة. املطلب األول: تعريف التفرُّ

ِد احلنابلِة اصطالًحا. املطلب الثاين: تعريف تفرُّ

املبحث الثاين: تعريف »تقدير النفقة«؛ وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف »تقدير النفقة« لغًة.

املطلب الثاين: تعريف »تقدير النفقة« اصطالًحا.

املبحث الثالث: بيئة نشوء الوهم يف النسبة؛ وفيه مطلبان:

املطلب األول: املاوردي وشافعيَّة العراق.

املطلب الثاين: ابن قدامة ورحلته إىل العراق.

املبحث الرابع: يف حدوث الوهم وتسلسله؛ وفيه مطلبان:

املطلب األول: حدوث الوهم وتسلسله يف املذهب الشافعي.
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املطلب الثاين: انتقال الوهم وتسلسله يف املذهب احلنبيل.

املبحث اخلامس: حترير أقوال املذاهب يف مسألة تقدير النفقة وتصحيح 
ابن تيمية؛ وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: حترير مذهب احلنابلة يف مسألة »تقدير النفقة«.

املطلب الثاين: حترير قول احلنفية يف مسألة »تقدير النفقة«.

املطلب الثالث: حترير قول املالكية يف مسألة »تقدير النفقة«.

املطلب الرابع: حترير قول الشافعية يف مسألة »تقدير النفقة«.

املطلب اخلامس: تصحيح ابن تيمية للنسبة.
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املبحث األول
التفرد تعريف 

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف التفرد لغًة:

الِوْتُر،  »الَفْرُد:  العرب:  لسان  يف  جاء  »فرد«؛  املادة  من  مشتقٌّ  ُد  التََّفرُّ
واجلَْمُع: َأفراٌد وُفراَدى. والَفْرُد أيًضا: الذي اَل َنظِرَي َلُه. وهو ُمنَْقطُِع الَقِريِن، 
يشاركه  الذي ال  الواحِد،  يِء  الشَّ بمعنى  إذْن  فهو  َجْوَدتِه«))).  َلُه يف  ِمْثَل  اَل 

يشٌء معه.

ِد احلنابلة اصطالًحا: املطلب الثاين: تعريف تفرُّ

القوُل  هو:  ِد  بالتَّفرُّ املقصوَد  أنَّ  يتبنيَّ  لغًة،  ِد  التفرُّ تعريف  من  َم  تقدَّ مِمَّا 
الواحُد الذي مل يشارك قائَله غرُيه. فيكون تعريف مصطلح »تفرد احلنابلة« 
يوجد  مل  بحيث  املذاهِب،  بقيَِّة  عن  أحُد  اإلماُم  فيها  د  تفرَّ التي  املسائل  هو: 

منهم له فيها مشارٌك))).

لسان العرب )3/ )33(، طبعة دار صادر، الطبعة الثالثة - ))))هـ.  (((
مفاتيح الفقه احلنبيل، لسامل عيل الثقفي ))/)3)(، الطبعة الثانية - )98)م.  (((
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املبحث الثاين
تعريف »تقدير النفقة«

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف »تقدير النفقة« لغًة:

التقدير:

»والَقْدُر:  العرب:  لسان  يف  جاء  معاٍن؛  ِة  عدَّ عىل  يأيت  اللغة،  يف  التقديُر 
ِء  ْ بِاليشَّ اليشَء  وَقَدَر  ِمْقياُسه.  وِمْقداُره:  ٍء  يَشْ ُكلِّ  وَقْدُر  والَيساُر.  الِغنى 
ُجَل ُمقاَدَرًة؛ إِذا َقاَيْسَتُه َوَفَعْلَت ِمْثَل  َره: قاَسه. وقاَدْرُت الرَّ َيْقُدُره َقْدًرا وَقدَّ

فِْعِلِه«))). وهذا املعنى األخري -وهو املقايسة- هو املقصود يف هذا البحث.

النفقة:

َفُه. والنَّفقة: َما ُأنِفق«))). جاء يف لسان العرب: »َأْنَفَق اْلَماَل: رَصَ

ُة َوَساِئُر اْلَبَهاِئِم،  ابَّ وتأيت النفقة بمعنى اإلتالف. يقال: »َنَفَق الفرُس والدَّ
َينُْفُق ُنُفوًقا: مات«)3). فالنفقُة هبذا املعنى َتعني: إتالَف املاِل يف وجوِهه.

املطلب الثاين: تعريف »تقدير النفقة« اصطالًحا:

ا  أمَّ ئِق.  الالَّ وفرِض  املقايسة  بمعنى  فهو  لغًة،  التقديِر  تعريف  يف  مرَّ  كام 
وجِة  النََّفقُة اصطالًحا؛ فقد َوَرَد تعريُفها يف القاموس الفقهي: »ما ُيفَرُض للزَّ

لسان العرب )76/5).  (((
لسان العرب )0)/358).  (((

لسان العرب )0)/ 357).  (3(
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كنى، واحلضانة، ونحِوها«))).  عىل زوجها؛ من مال للطعام، والِكَساء، والسُّ
عىل  التي  النََّفقِة  عىل  اقترص  حيث  ناقص؛  تعريٌف  التعريَف،  هذا  أنَّ  ونرى 
التي هي عىل سبيِل اإلحساِن.  لنََفَقِة األقارِب،  ْق  يتطرَّ املعاوضِة، ومل  سبيل 
وجِة، أو القريِب الفقرِي،  وعليه؛ فالتعريُف املختاُر للنفقة هو: ما ُيفَرُض للزَّ

َرت. أو اململوك؛ من ُقوٍت، أو ُكسَوٍة، أو ُسكنى، أو قيمتها إن تعذَّ

ًبا هو: ما ُيفَرُض مِمَّا يكون الئًقا بحاِل  فيكون تعريف »تقدير النفقة« مركَّ
إن  قيمتها  أو  والسكنى،  والكسوة،  القوِت،  نفقة  من  عليه؛  واملنَفِق  امُلنِفِق 

رت. تعذَّ

القاموس الفقهي )ص: 358(، طبعة دار الفكر، الطبعة الثانية 988)م.  (((
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الثالث املبحث 
سبة بيئة نشوِء الوهمِ يف النِّ

وفيه مطلبان:

ة العراق: املطلب األول: املاوردي وشافعيَّ

، فلامَّ  كان مذهب أيب حنيفة غالًبا عىل العراق قبَل انتقال اإلماِم الشافعيِّ
املذهِب  أتباَع  أتباُعه  زاَحَم  فيه،  للعراق ونرش مذهبه  الشافعيُّ  اإلماُم  انتقل 
اإلماَم  الَزَم  فقد  العراق؛  يف  الشافعي  املذهِب  انتشاُر  وكُثَر   .((( احلنفيِّ
ْعَفراين؛ فقد  الزَّ أبو احلسن  ُمهم  يتقدَّ الطلبة  العراق جمموعٌة من  الشافعي يف 

كانت له عند اإلمام الشافعي ُحظَوٌة، وهو َمن كان يقرأ عليه))).

بن  احلسني  منهم:  جمموعة،  الشافعي  اإلمام  عىل  ى  تلقَّ الزعفراين  ومع 
عيل الَكَرابييس، وأبو ثور الكلبي، وأحد بن حممد األشعري)3).

وإن كان ُيعَرُف أن للشافعي مذهبني؛ قديم وجديد، والقديم ما كان يف 
ْ مذهَبه بالكامل، إنَّام  العراق واجلديد ما كان يف مرص؛ إالَّ أنَّ الشافعيَّ مل ُيَغريِّ
أهمَّ مصنَّفاتِه  الشافعيُّ  فقد كتب  وإالَّ  وأبقى عىل أخرى))).  آراء  عدل عن 
العراق  فإنَّ  ذلك  ومع  األصول)5)؛  يف  كـ»الرسالة«  العراق؛  يف  وأعظَمها 
نظرة تارخيية يف حدوث املذاهب الفقهية األربعة، ألحد تيمور باشا، ص78، طبعة دار   (((

القادري، الطبعة األوىل - 990)م.
الفكر  دار  أبو زهرة، ص50)، طبعة  الفقهية، ملحمد  وآراؤه  الشافعي حياته وعرصه   (((

العريب، 978)م.
املرجع السابق، ص50)- )5).  (3(

أبو  ملحمد  الفقهية،  املذاهب  وتاريخ  والعقائد  السياسة  يف  اإلسالمية  املذاهب  ))) تاريخ 
زهرة، ص5))، طبعة دار الفكر العريب.

املرجع السابق.  (5(
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حها الشافعيُّ ورجع  وأتباَع اإلماِم الشافعيِّ فيه، قد أخذوا اآلراَء الَّتي صحَّ
عنها بعدما رجع إىل مرص وعكف عىل تنقيِح مذهبِه، وذلك عن طريق عثامن 
بِه يف مرص،  ُطالَّ أكرِب  ِمن  الشافعيِّ  ِعلَم  ى  تلقَّ قد  األنامطي، وكان  بن سعيد 
األخري  املذهب  معرفِة  يف  عليهم  ل  ُيعوَّ الذين  وهم  واملرادي،  امْلَُزين،  ومها: 
للشافعي؛ فقد انتقل األنامطي من مرص إىل بغداد، واستوَطنَها ونرش مذهَب 

الشافعيِّ اجلديِد فيها))).

العراق،  الشافعيِّ يف  املذهِب  نشأِة  الوافيِة عن  الكتابِة  بصدد  هنا  ولسنا 
إنَّام هيمنا هنا أن نذكر حضوَر  الشافعي،  الفقِه  تاريخ  فهذا مطروٌق يف كتب 
اإلشكاِل.  أصِل  معرفِة  يف  سُيسِهُم  ذلك  ألنَّ  العراق؛  يف  الشافعي  املذهِب 
ا  وقد ذكر ابُن َخْلدون حضوَر املذهب الشافعيِّ يف العراق، حيث قال: »وأمَّ
بالعراِق  مذهُبه  انترش  كان  وقد  سواها،  مِمَّا  أكثُر  بمرَص  فُمَقلِّدوه  افعيُّ  الشَّ
مجيع  يف  والتَّدريِس  الفتوى  يف  احلنفيََّة  وقاَسُموا  النَّْهر،  وراَء  وما  وُخَراساَن 
اخلالفيَّات  كتُب  وُشحنت  بينَهم،  املناظراِت  جمالُس  وَعُظَمت  األمصار، 

بأنواع استدالالهتم«))).

يف  وإنام  العراق،  يف  فقط  ليس  العراِق،  شافعيَِّة  حضوِر  عىل  يدلُّ  ومِمَّا 
اإلماِم  لنصوص  َنْقِلِهم  ِة  وِصحَّ هم،  ِ تبرصُّ الشافعي عموًما، ومدى  املذهب 
قال:  حيث  النووي،  اإلماُم  الشافعيَِّة  مذهِب  ُح  ُمَصحِّ قاله  ما   ، الشافعيِّ

املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي، للدكتور: أكرم يوسف عمر القواسمي، ص7)3،   (((
طبعة دار النفائس، الطبعة األوىل - 003)م.

تاريخ ابن خلدون، ص567، طبعة دار الفكر، الطبعة الثانية - 988)م.  (((
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مذهبِه،  وقواعِد  الشافعي  لنصوص  العراقيني  أصحابِنا  َنْقَل  أنَّ  »واعلم 
مي أصحابِنا، َأْتَقُن وَأْثَبُت ِمن نقِل اخلراسانيني غالًبا«))). ووجوه متقدِّ

املاوردي، وهو: »أبو  الفقيُه  َم  ُولَِد ونشأ وتعلَّ الشافعيَِّة،  البيئِة  ويف تلك 
وطلب  باملاوردي«)))،  املعروف   ، يُّ اْلَبرْصِ حبيب  بن  د  حُمَمَّ بُن  عيلُّ  احلسن 
العلَم عىل فقهاء الشافعيَِّة فيها، وكانت له اليُد الطُّوىَل فيه، وصار من أعالِم 

العراقية)3). املدرسة 

مكتمٍل يف  بشكٍل  العايل  اخلالِف  ألََّف يف  َمن  أوائِل  ِمن  املاورديُّ  وُيَعدُّ 
مجيع أبواب الفقه يف املذهب الشافعي، يف كتابه »احلاوي الكبري«، وقد َحَفَل 

املذهُب الشافعي هبذا الكتاِب، وأكثروا من األخذ منه والنَّقِل عنه))).

السبكي  ذكره  ما  الشافعي،  املذهب  يف  الكتاِب  حضور  عىل  يدلُّ  ومِمَّا 
كتب  أوسع  ِمن  كان  وإن  »وهو  قال:  حيث  للروياين؛  »البحر«  كتاب  عن 
عن  أبيه  عن  اها  تلقَّ فروع،  مع  املاوردي  حاوي  عن  عبارة  أنه  إالَّ  املذهِب، 
ه، ومسائل أخرى؛ فهو أكثُر من احلاوي فروًعا، وإن كان احلاوي أحسَن  َجدِّ

ترتيًبا، وأوضَح هتذيًبا«)5).

املجموع رشح املهذب ))/ 69(، طبعة دار الفكر.  (((
اإلسالمية،  البشائر  دار  طبعة   ،)6(0/(( الصالح  البن  الشافعية،  الفقهاء  طبقات   (((

الطبعة األوىل - )99)م.
املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي، د. أكرم يوسف عمر القواسمي. ص6)3.  (3(

َقِي الكتاب: عيل حممد معوض وعادل أحد عبد  احلاوي الكبري ))/33)(، مقدمة حمقِّ  (((
املوجود. طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل - )99)م.

حممد  حممود  د.  حتقيق:   ،)(95/7( السبكي  الدين  لتاج  الكربى،  الشافعية  طبقات   (5(
الطناحي، وعبد الفتاح حممد احللو.
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يف  حضوَره  الشافعيِّ  للمذهب  أنَّ  إىل  نخلص  املبحِث،  هذا  ختام  يف 
الشافعي.  املذهب  يف  حضوًرا  الفقهاء  أكثر  من  فيه  الفقهاُء  وُيَعدُّ  العراق، 
يف  الشافعيَّة  شيوخ  من  الفقَه  ى  وتلقَّ املاوردي  نشأ  الشافعيَّة  البيئِة  تلك  ويف 
، وِمن أعظم مصنَّفاتِه يف ذلك كتاُبه  وقته، ثم بدأ التأليَف يف الفقه الشافعيِّ
»احلاوي الكبري«، ومنه أخذ الشافعيَُّة أقواَل املخالِِفني، بل من غرِي الشافعيَِّة؛ 

، كام سنُبني يف هذا البحِث بإذن اهلل. كابِن ُقَداَمَة احلنبيلِّ

املطلب الثاين: ابُن قُدامَة ورحلته إىل العراق:

رحالٍت،  َة  عدَّ ارحتل  أنَّه  قدامَة،  ابِن  اإلماِم  لسرية  خون  املؤرِّ يذكر 
اهلدف  أنَّ  ومعلوٌم  بغداد))).  إىل  رحلته  هي  له،  نفًعا  وأكثرها  أبرزها  كان 
إليه؛  املرحَتِل  البلِد  ذلك  العلوِم يف  من  االستفادُة  العلميَِّة هو  الرحالِت  من 
بغداد،  إىل  رحلتِه  من  استفاد  قد  قدامة  ابَن  اإلمام  أنَّ  هِن  للذِّ املتبادر  فِمن 
وخصوًصا يف نقل مسائِل اخلالِف وأقواِل الفقهاء، وهذا ما يلمح له اإلماُم 
ابُن رجب عند ِذكِره لرحلة ابِن قدامة للعراق؛ حيث ذكر أنَّه ألََّف »املغني« 

بعَد رجوعه من العراق))).

َقا كتابه »املغني«؛ حيث َذَكَرا أنَّ رحلته لبغداَد  وهذا ما ذكره كذلك حمقِّ
قد استفاد منها يف علم اخلالف، وبعد رجوعه ألََّف كتابه »املغني«)3).

الطبعة  العبيكان،  مكتبة  طبعة   ،)(8(/3( رجب  البن  احلنابلة،  طبقات  عىل  الذيل   (((
األوىل - 005)م.

املرجع السابق )83/3)).  (((
الرتكي  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الكتاب:  حمققي  مقدمة   ،)7/(( قدامة  البن  املغني،   (3(

وعبد الفتاح حممد احللو، طبعة دار عامل الكتب، 997)م.
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وذلك  حتديًدا؛  للاموردي  »احلاوي«  كتاب  عىل  اطَّلع  أنَّه  ُح  ُنرجِّ ونحن 
ألمور، منها: ما سبق ِذكُره؛ ِمن كوِن بغداَد كانت حاضنًة للمذهب الشافعي، 
م ِذكُر ما لكتاب املاورديِّ من وزٍن يف املذهب الشافعي،  ِقيه، وقد تقدَّ بل وحُمقِّ
فِمن  تويف))).  وفيها  َفاتِه،  مؤلَّ َنرَشَ  وفيها  املاوردي،  دار  هي  بغداَد  أنَّ  كام 
املتوقَّع أن ينترش وُيعَرف كتاُبه وُيَتنَاقل يف ذلك املكاِن بل وخارَجه، ال سيَّام 
ت فيه ُسُبُل الردوِد واملناظرِة بني أتباِع املذاهب))). وأنَّ ذلك الوقَت قد اشتدَّ

وتفنيده  القول،  معرفة  من  يلزم؛  بام  ِد  التزوُّ عىل  ُمِعينٌة  اخلالِف  وُكُتُب 
»احلاوي«  عىل  قدامة  ابِن  الطِّالِع  حِة  املرجِّ األمور  وِمن  عليها.  ِلِع  للمطَّ
املذهبني؛  َنْقِله عن  َشَبٍه كبرٍي بني  ِمن  ما يوجد يف كتابه »املغني«  حتديًدا، هو 
املالكي واحلنفي، وبني ما هو موجوٌد يف »احلاوي«، وأحُد األمثلِة عىل ذلك 
املاوردي  َق  تطرَّ فقد  ى؛  املسمَّ املهِر  من  بأكثَر  اخللع  مسألِة  يف  َوَرَد  ما  هو: 
اخللع،  يف  املهر  عن  زاد  ما  َأْخَذ  بأنَّ  الشافعيِّ  مذهَب  وبنيَّ  كتابه،  يف  لذلك 
ر  وقرَّ حنيفة،  وأيب  مالٍك  اإلماِم  ملذهِب  ق  تطرَّ ثم  فيه)3)؛  إشكاَل  وال  جائٌز 

ام موافقاِن لإلمام الشافعي يف ذلك))). أهنَّ

؛ مالٍك  ابُن ُقدامَة يف املسألِة وما ُنسب إىل اإلماَمنْيِ وبالنظر إىل ما ذكره 
تلك  أنَّ  واحلقيقُة  »احلاوي«)5)؛  إليه  ذهب  ملِا  موافًقا  نجده  حنيفة،  وأيب 
ق هلا »احلاوي«  النسبَة ليست عىل إطالِقها، فاحلنفيَُّة -عىل الصورة التي يتطرَّ

تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )))/)0)(، طبعة دار الكتب العلمية.  (((
الرتكي  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الكتاب:  حمققي  مقدمة   ،)8/(( قدامة  البن  املغني،   (((

وعبد الفتاح حممد احللو، طبعة دار عامل الكتب، 997)م.
احلاوي الكبري )0)/))(، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل - )99)م.  (3(

املرجع نفسه.  (((
املغني، البن قدامة )0)/70)).  (5(
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والثانية:  األوىل: جواُز ذلك،  و»املغني«- هلم روايتاِن يف ذلك عن إمامهم؛ 
املتون  يف  املعتَمدُة  الرواية  وهي  األصل)))،  الرواية  وهي  مكروهٌة،  ا  أهنَّ
حاِت  واملخترصات يف املذهب احلنفي)))؛ وهذا االعتامُد يف املتون، من املرجَّ
ِق للمسألِة األصِل، وهي قدُر  يف املذهب احلنفي عىل ما سنذكره عند التطرُّ

النفقِة، وحتريُر قول احلنفيَّة فيها.

مِمَّا  املسألة؛  يف  احلنفي  املذهب  عن  النَّقِل  سالمِة  عدُم  ذلك  من  فيتبنيَّ 
ُح أنَّ ابَن قدامة قد تاَبَع املاوردي عىل ذلك؛ إضافًة ملا سنذكره يف مسألة  ُيرجِّ

َقْدِر النفقِة، والذي هو أساُس البحِث ومقصوُده.

العلمية،  الكتب  دار  طبعة   ،)3((/(( للكاساين  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع   (((
الطبعة الثانية - 003)م؛ جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، لشيخي زاده ))/759(، 

طبعة دار إحياء الرتاث العريب.
اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري، أليب بكر احلداد ))/60(، طبعة املطبعة اخلريية،   (((

الطبعة األوىل - ))3)هـ.
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املبحث الرابع
يف حدوث الوهم وتسلسله

وفيه مطلبان:

املطلب األول: حدوث الوهم وتسلسله يف املذهب الشافعي:

ُحه، أنَّ بداية اإلشكاِل والوهِم يف نسبِة ووصِف القوِل الذي  الذي ُنرجِّ
للحنابلة  قوٌل  أنَّه  النفقة،  تقدير  عند  مجيًعا  وَجنْيِ  الزَّ حاِل  باعتبار  يقيض 
مل  كان  وإن  »احلاوي«،  كتابه  يف  املاوردي  عند  كان   = به  دوا  تفرَّ وقد  فقط، 
ح بتلك النِّسبِة والوصف، إالَّ أنَّ كالَمه عند عرِض األقوال األخرى،  ُيرصِّ
َأْتَباِع  من  بعَده  جاء  َمن  عند  وإشكااًل  اضطراًبا  أحدث  وقد  مومًها،  كان 
تبًعا  ثم  املبحث،  هذا  من  املقصوَد  وليتَّضح  واحلنبيل،  الشافعي  املذهبني؛ 
يتَّضح اإلشكاُل الواقُع يف املسألة، حَيُسن أن ُنوِرَد النَّصَّ الذي تكلََّم فيه عن 
ْوَجاِت  أقوال املذاهِب األخرى يف مسألة تقدير النفقة؛ فقد قال: »َنَفَقاُت الزَّ
ْوَجِة؛  الزَّ ُدوَن  ْوِج  الزَّ َحاُل  فِيَها  َوُيْعَترَبُ  ْعَساِر،  َواإْلِ بِاْلَيَساِر  َتِلُف  خَتْ َرٌة،  ُمَقدَّ
َكاَن  َوإِْن   ، بُِمدٍّ َرْت  َتَقدَّ ا  ُمْعرِسً َكاَن  َوإِْن  ْيِن،  بُِمدَّ َرْت  َتَقدَّ ا  ُمورِسً َكاَن  َفإِْن 

َرْت بُِمدٍّ َونِْصٍف. ًطا َتَقدَّ ُمَتَوسِّ

اْعتَِباَر  َواَل  بِِكَفاَيتَِها،  ٌة  ُمْعَترَبَ ْوِجيَِّة  الزَّ َنَفَقُة  َوَمالٌِك:  حنيفَة،  أبو  وقال 
َرًة  ُمَقدَّ جَيَْعُلوَها  َفَلْم  الثَّاَلَثِة،  اأْلَْحَكاِم  يِف  َفَخاَلُفوا  َوإِْعَساِرِه؛  ْوِج  الزَّ بَِيَساِر 

ْعَساِر«))). ْوِج، َواَل خُمَْتِلَفًة بِاْلَيَساِر َواإْلِ ًة بَِحاِل الزَّ َواَل ُمْعَترَبَ

َة  َ الصورَة العامَّ ُنَبنيِّ بنا أن  وقبل أن ندخل إىل موضوع اإلشكال، جَيُدر 
ملوضوع النفقِة وتقديِرها؛ فمفهوُم »تقدير النفقة الزوجيَّة« يتجاذبه َمعنََياِن:

احلاوي الكبري )))/3))(، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل - )99)م.  (((
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املعنى األوىل:

الزوجِة؛  حالُة  حيث  ومن  وِج،  الزَّ قدرُة  حيث  من  العام؛  التقدير  هو 
أي التقدير العام يف حالة اإلعسار أو اليسار أو التوسط، وهذا هو املقصود 

بالتقدير. ابتداًء 

الثاين: املعنى 

التَّقديِر  بعد  يأيت  وذلك  اإلنفاق،  يف  والكيفيَِّة  اآلليَِّة  بمعنى  التَّقديُر  هو 
يف  واملتمثُِّل  ُد،  املحدَّ القدُر  حيث  من  التقديُر  التقديِر:  هبذا  وُيقَصد  العام، 
باملعيار.  تسميُتها  ويمكن  امْلُنِفِق،  عىل  الواجبِة  رِة  املقدَّ واألوزاِن  األَمداد 
الشافعي،  به  َد  تفرَّ شافعيٌّ  مفهوٌم  هو  هذا،  األخرِي  باملفهوم  النفقِة  وتقديُر 
دٍة، وختتلف باختالِف الُيرِس والُعرِس)))، ومل  رًة بَأمداٍد حمدَّ وجعل النفقَة مقدَّ
بالتَّقديِر  َيكتفون  وإنَّام  الوزن،  أو  التقديِر  هذا  ملِِثِل  الفقهاء  من  غرُيه  ق  يتطرَّ
عند  -حتى  املعنى  هذا  أنَّ  كام  الزوجني؛  حاُل  فيه  ُيَراعى  والذي  العام، 
ِب  وامْلَرْشَ املأكِل  نفقِة  أي  بالُقوِت؛  املتعلِّقِة  بالنفقة  خاصٌّ  هو  الشافعية- 

فقط، وال يشمل أنواَع النََّفقاِت األخرى.

سياٍق  يف  املفهوَمني  ذلكم  مجع  قد  فنجده  احلاوي،  َنصِّ  إىل  اآلن  ننتقل 
َقْدِرها باملفهومني،  َق إىل  النفقة، وتطرَّ واحٍد؛ فبعَد أن بنيَّ قوَل الشافعيِّ يف 
فيها،  يفصل  املفاهيم ومل  تلك  بني  املخالِِفني  نِسَبتِه ألقوال  قد مجع يف  نجده 
احلديِث  عنَد   ُ ملا سيتبنيَّ النِّسبُة خاطئٌة؛  فتلك  بنَصِّ كالِمه،  أخذنا  لو  أنَّا  كام 

عن حتريِر آراِء املذاهب يف املسألة.

األم، للشافعي )95/5(، طبعة دار املعرفة، 990)م.  (((



تفرد الحنابلة في تقدير النفقة

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

تقدياًم  الكالم  يف  رنا  قدَّ إن  صحيٍح  وجٍه  عىل  كالُمه  ُيفَهم  أن  ويمكن 
قوله:  فيكون  الشافعي،  قوُل  به  ُعرض  الذي  الرتتيب  غري  عىل  وتأخرًيا 
ٌة بِِكَفاَيتَِها«، راجٌع إىل مفهوِم  ْوِجيَِّة ُمْعَترَبَ »َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة، َوَمالٌِك: َنَفَقُة الزَّ
بَِيَساِر  اْعتَِباَر  »َواَل  وقوُله:  واألمداِد؛  باألوزاِن  التقديُر  حيث  من  النفقِة 
ْوِج َوإِْعَساِرِه«، راجٌع إىل التقديِر العام للنفقة. وهذا املعنى األخرُي ال ُبدَّ  الزَّ
معه من تقديٍر كذلك، وهو أن يكون هذا اإلطالُق يف التَّقديِر األخرِي، ُيفَهم 

وِج فقط. منه َقرُصه عىل الزَّ

مفهوَم  وأنَّ  سيَّام  ال  وموهٌم،  ُمشِكٌل  احلالتني  يف  النَّصَّ  فإنَّ  وعموًما؛ 
باملعياِر، والذي  التَّقديُر  التقدير، والذي هو  الثاين يف  باملعنى  الكفاية مرتبٌط 
النفقِة  بأنواِع  يرتبط  وال  فقط،  وَمرَشٍب  َمأكٍل  ِمن  الُقوِت  نفقة  عىل  يقترص 

كن. األخرى؛ كالُكسوة، والسَّ

الذي  املسار  يف  النفقة  تقدير  يف  القوِل  نِسبِة  يف  الوهُم  هذا  خ  ترسَّ وقد 
سار فيه الشافعيَُّة يف اخلالف العايل، فنجد عند صاحِب »هنايِة املطلب« تلك 
حيث  مالًكا؛  يذكر  ومل  حنيفَة،  أيب  قوِل  بِذكِر  اكتفى  أنَّه  إالَّ  نفَسها،  النِّسبَة 
ال  الزوجِة  نفقَة  أنَّ  إىل  حنيفة  أبو  ذهب  فقد  املقدار؛  يف  القوُل  ا  »فأمَّ قال: 
َوَقَع  وإن  والزهادة،  غابة  بالرَّ خيتلف  وذلك  كفايُتها؛  الواجُب  وإنَّام  ر،  تتقدَّ
نزاٌع، ُردَّ مقداُر الكفايِة إىل اجتهاِد القايض وَفْرِضه«))). ثم جاء بعَده صاحُب 
ُر،  »الوسيط« وتابع يف ذلك شيَخه فقال: »َوَقاَل َأُبو حنيَفة : إِنَّه اَل ُيَقدَّ

بل اْلَواِجُب َقدُر اْلِكَفاَيِة َكنََفَقِة اْلَقِريِب«))).

 - األوىل  الطبعة  املنهاج،  دار  طبعة   ،)((9  /(5( املذهب  دراية  يف  املطلب  هناية   (((
007)م.

الوسيط يف املذهب )6/ )0)).  (((
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ثم جاء صاحُب »حلية العلامء«، وَأرَجَع اإلماَم مالًكا إىل النِّسبِة اخلاطئِة 
نفِسها التي بدأها صاحب »احلاوي«، فقال: »وقال أبو حنيفة ومالك: ُيعَترَب 
؛ فعىل  بحال املرأِة؛ فيجب بمقداِر كفايتِها. وقال أحد: يعترب بحاِل الزوَجنْيِ

املورِسِ للفقرية نفقٌة متوسطٌة«))).

القوَل  أنَّه جعل  العلامء«،  ِمن صاحِب »حلية  النَّقِل األخرِي  وُيالَحُظ يف 
اإلمام  قوِل  مقابل  يف  ومالٍك-  حنيفَة  أيب  لإلماَمنْيِ  َنَسَبه  أن  -بعد  بالكفاية 
أحد يف املسألة. ثم جاء صاحب »البيان« وتاَبَع يف وهم النِّسبِة، إالَّ أنَّه زاد يف 
قول أيب حنيفَة بعَض زيادٍة، حيث قال: »وقال مالٌك: َنَفَقُتها جتب عىل َقْدِر 
كانت  وإن  تأكل،  ما  قدُر  فلها  األكِل،  ضعيفَة  كانت  فإن  وسعتِها؛  كفاَيتِها 
ًة فلها يف الشهِر من  أكولًة، فلها ما َيكِفيها. وقال أبو حنيفة: إن كانت ُمعرِسَ

ًة فِمن سبعِة دراهَم إىل ثامنيٍة«))). أربعِة دراهَم إىل مخسٍة، وإن كانت ُمورِسَ

يمكن  عليه،  وتواتروا  السابقِة،  النصوص  يف  الشافعيَِّة  فقهاُء  ذكره  وما 
حنيفة،  وأيب  مالٍك  لإلمامني  الكفاية  نِسَبَتهم  َقَصْدنا  إذا  صحيًحا  يكون  أن 
ا الكفايُة التي يف مقابل التحديِد بامْلُدِّ أو الوزن، وليست الكفاية باملفهوم  أهنَّ
فرٌع  هو  التقدير،  يف  الثاين  املعنى  هذا  أنَّ  ذلك،  عىل  ُيشِكل  والذي  العام. 
م  ِل، ومبني عليه، واملعنى األول هو العام وهو األصل؛ إالَّ أهنَّ للمعنى األوَّ

مل يذكروا اخلالَف فيه، مما جيعل نسبَة القوِل هلم نسبًة غرَي صحيحٍة.

الشافعي،  قوَل  روا  قرَّ إذا  املفهوَمنْي  بني  قون  ُيفرِّ الشافعيََّة  أنَّ  فاملالَحُظ 
قوا لنسبة قوِل املخالِِفني؛  ا إذا تطرَّ لوا لفرٍع من الفروع يف مذهبهم، أمَّ أو أصَّ

حلية العلامء )035/3)(، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الثانية - 998)م.  (((
 - األوىل  الطبعة  املنهاج،  دار  طبعة   ،)(03  /((( الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  البيان   (((

007)م.
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العام واخلاص. وهذا  املعنيني؛  الكفايِة فجعلوها شاملًة كال  مفهوَم  موا  عمَّ
رنا- إىل اإلشكال الذي وقع فيه املاوردي يف »احلاوي«؛ من  يرجع -كام قرَّ
عدم التفصيِل يف املسألة عند حكايِة أقواِل املخالِِفني، ثم متابعة َمن جاء بعَده 

عىل اخلطأ نفِسه.

ما  أوضَح  الفقهاِء  بعَض  أنَّ  إىل  املطلِب،  هذا  ختام  يف  اإلشارُة  وجتدر 
ا بياُن  ي هذين املعنَينْيِ يف صوريت تقديِر النفقِة بتقسيٍم آَخر؛ فقال: »وأمَّ َيعرَتِ
مقداِر الواجِب منها؛ فالكالُم يف هذا الفصِل يف موضعني؛ أحدمها: يف بيان 
ُل؛ فقد اختلف  ا األوَّ ُر به هذه النفقُة، والثاين: يف بياِن َمن تقدر به. أمَّ ما ُتقدَّ
رٍة بنفسها بل بكفاَيتِها، وقال  العلامُء فيه، قال أصحاُبنا: هذه النفقُة غرُي مقدَّ
ا الثاين، وهو بياُن َمن يقدر به هذه النفقة؛ فقد  رٌة بنفسها. وأمَّ : مقدَّ الشافعيُّ
وِج  النََّفَقِة والُكسوِة ُيعترب بحاِل الزَّ اخُتِلف فيه أيًضا، ذكر الَكْرخي أنَّ قدر 
اُف أنَّه  يف َيَساِرِه وإعساِره، ال بحاهلا، وهو قول الشافعي أيًضا. وذكر اخْلَصَّ

ُيعترب بحاهلام مجيًعا«))).

ونجد أنَّ هذا التقسيَم سليٌم من حيث تصويُر كال املعنيني، وال إشكاَل 
وال  صحيٌح،  وتقريِرها،  املخالِِفني  ألقواِل  النِّسبِة  من  ذكره  ما  أنَّ  كام  فيه، 
َر هذا التقسيِم بعيٌد عن بيئة اإلشكاِل؛  إشكاَل فيه كذلك. وسبُب ذلك أنَّ ُمقرِّ

ِة احلنفيَِّة، ومل ُيذكر عنه استقراٌر، أو مروٌر بالعراق))). فهو إماٌم ِمن أئمَّ

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ))/ 3)).  (((
سري أعالم النبالء )))/ 6)3(، طبعة دار احلديث، 006)م.  (((



تفرد الحنابلة في تقدير النفقة

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

املطلب الثاين: انتقال الوهم وتسلسله يف املذهب احلنبيل:

من املعلوِم أنَّ اإلمام أحد مل هيدف إىل تأسيِس مذهٍب فقهيٍّ يف حياته، 
نَّة)))؛  والسُّ الكتاِب  سوى  ودروسه  جمالِِسه  يف  عنه  ُيكَتَب  أن  َينَهى  كان  فقد 
املذاهِب،  ألَّف غرُيه من أصحاب  فقهيًّا يف حياته كام  كتاًبا  يؤلِّف  مل  فلذلك 

اِة عنه))). واياِت، أو الفتاوى املتلقَّ وإنَّام نشأ مذهُبه من خالل الرِّ

 ، ُل متٍن فقهيٍّ ُألَِّف يف املذهِب احلنبيلِّ ولذلك، ليس من الغرابِة أن يكون أوَّ
ُل  كان بعَد وفاِة اإلماِم أحد بتسعني عاًما تقريًبا، وهو »متن اخلرقي«، وهو أوَّ
احلنبيلُّ  املذهُب  يستقرَّ  املذهب احلنبيل عىل اإلطالق)3). وعليه؛ مل  مؤلٍَّف يف 
ت  ًرا، بعدما استقرَّ مبكًرا، فضاًل عن أن حُياَجَج عنه وُيناَظر لنرَُصتِه إالَّ متأخِّ
التأليِف يف اخلالفيَّاِت، حتى  الفقهيَُّة األخرى، بل ونشطت حركُة  املذاهُب 
املذهب  يف  باملخترصاِت  متشبهًة  ابتدأت  احلنبيل  الفقه  يف  اِت  املخَترَصَ إنَّ 
امُلَزين،  ِمنواِل  عىل  َنَسَج  َرقي  اخْلِ »فإنَّ  ذلك:  يف  تيمية  ابن  يقول  الشافعي؛ 
بعض  يف  ذلك  كان  وإن  احلسن،  بن  حممد  خمترِص  منواِل  عىل  َنَسَج  واملزين 

والرتتيب«))). التبويِب 

والذي  أحد،  اإلمام  مذهب  يف  مصنٍَّف  َل  أوَّ إنَّ  نقول:  هذا  ثبت  فإن 
ويشمل  عليها،  دَّ  والرَّ املخالِِفني  َة  أدلَّ وذكر  العايل،  اخلالف  بمسائل  اعتنى 
أبواَب الفقِه كاملًة هو كتاب »املغني« البن قدامة، وقد كان عىل ابن قدامة 

أبو  ملحمد  الفقهية،  املذاهب  وتاريخ  والعقائد  السياسة  يف  اإلسالمية  املذاهب  تاريخ   (((
زهرة، ص500.

زيد  أبو  اهلل  عبد  بن  لبكر  األصحاب،  وخترجيات  أحد  اإلمام  فقه  إىل  املفصل  املدخل   (((
))/680(، طبعة دار العاصمة.

املرجع السابق.  (3(
جمموع الفتاوى ))/50)(، طبعة جممع امللك فهد 995)م.  (((
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انتهض  َمن  َل  أوَّ املذاهب األخرى يف اخلالفيَّاِت؛ كونه  االستفادُة من كتب 
وقد  الفقه،  أبواب  مجيع  يف  العايل  اخلالف  ذكر  نسق  عىل  الكامِل  للتأليف 
اخلالف  يف  تأليفه  يف  املستفاَدِة  الُكُتِب  مُجلِة  من  أنَّ  سابٍق  مبحٍث  يف  حنا  رجَّ
تاَبَع فيها  التي  العايل، كتاب »احلاوي« للاموردي، وما ييل توضيٌح للمتابعِة 

ابُن قدامَة »احلاوي« يف مسألة تقدير النفقة.

ق ابُن قدامة ملسألة َقْدِر النََّفَقِة فقال: »وقال أبو حنيفة ومالك: ُيعترَبُ  تطرَّ
رِۡزُقُهنَّ  ۥ  َلُ ٱلَۡمۡولُودِ  ﴿َوَعَ  تعاىل:  اهلل  لقول  كفايتها؛  َقْدِر  عىل  املرأِة  حاُل 
النفقة  بني  ى  سوَّ وألنَّه  الكفايُة،  واملعروُف:   .(((﴾ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َوكِۡسَوُتُهنَّ 
والكسوِة، والكسوُة عىل َقْدِر حاهِلا، فكذلك النفقُة. وقال الشافعي: االعتباُر 

وِج وحَده«))). بحاِل الزَّ

نسبِة  يف  املاوردي  لكالم  قدامة  ابِن  كالِم  مشاهبَة  النَّقِل  هذا  يف  ونلحظ 
قدامة  ابِن  متابعَة  ح  يرجِّ مِمَّا  ومالك،  حنيفة  أيب  اإلمامني  إىل  بالكفاية  القوِل 
ليست  النِّسبَة  تلك  أنَّ  عَرف  إذا  سيَّام  ال  عنه،  وَنْقَله  »احلاوي«  لصاحب 
يف  الشافعيِّ  قوَل  ذلك  بعد  َنَقَل  أنَّه  كام  البحث.  يف  سنبني  كام  صحيحًة، 
فيه  ُيراعى  -والذي  العام  فالتقديُر  التقديِر؛  ملفهوَمِي  بنَْقِله  وذلك  املسألة، 
ق بينَه وبني  وِج وحَده- قد َذَكَره ابُن ُقداَمَة عنهم، وفرَّ حاُل الزوجني أو الزَّ
رٌة  مقدَّ والنفقُة  »فصل:  فقال:  ُروَنه،  وُيَقرِّ َيَتَبنَّوَنه  ما  عىل  باألوزان  التقديِر 
أبو  قال  وهبذا  مقدارها.  يف  النفقُة  له  جتب  َمن  باختالِف  وختتلف  بالكفاية، 
؛ ألنَّ  النبيِّ  بُِمدِّ  ُمدٌّ  امْلُْقرِتِ  نفقُة  الشافعي:  وقال  ومالٌك.  حنيفة، 
ارَة بالنفقة  . واهلل -سبحاَنه- اعَترَبَ الكفَّ ارِة إىل الواحِد ُمدٌّ أقلَّ ما ُيدَفع يف الكفَّ

سورة البقرة، اآلية: 33).  (((
املغني، البن قدامة )))/9)3( باختصار.  (((
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اِن؛ ألنَّ أكثَر ما َأْوَجَب اهللُ -سبحاَنه- للواحد  عىل األهل، وعىل املورِسِ ُمدَّ
 ، املورِسِ نفقِة  نِصُف  ونِصٌف،  ُمدٌّ  ِط  املتوسِّ وعىل  األََذى،  ارِة  كفَّ يف  ْيِن  ُمدَّ

ونصُف نفقِة الفقرِي«))).

العام  باملعنى  التقدير  الشافعيِّ يف مسألة  فهذا -كام ترى- تفصيٌل لقوِل 
نِسبَة  اسَتْصَحَب  فإنَّه  ومالك،  حنيفة  أيب  قوِل  حكايِة  عنَد  ا  أمَّ اخلاص،  ثم 
ُر أنَّ قوهَلم يف التقدير  القوِل بالكفاية عند التقدير يف كال املفهومني، فهو ُيَقرِّ
ُر بعد ذلك يف  وَجنْيِ أو الزوج، ثم ُيقرِّ العام هو الكفاية، وليس عىل حاِل الزَّ
اخلاصِّ  التقديِر  ونِسبُة  العام.  التقدير  يف  هلم  َره  قرَّ ما  بمثِل  اخلاصِّ  التقدير 
فيه؛  إشكاَل  وال  صحيٌح،  ومالٍك،  حنيفة  أيب  اإلمامني  إىل  الكفاية-  -وهو 
إنَّام اإلشكاُل يف نسبة التقديِر العام، وما جيب ابتداًء. وهذه نسبٌة غرُي صحيحٍة 

لإلمامني، كام سيأيت يف املبحث القادم.

نَت ِمن َوهٍم يف  ؛ فقد َأحَدَث ابُن ُقدامَة يف هذه املسألِة وما تضمَّ وعىل ُكلٍّ
النِّسبِة، ِمثَل ما َأْحَدَثه املاوردي يف املذهب الشافعي، وكام أخذ الشافعيَُّة عن 
ِمن  احلنابلُة  أخذ  فقد  النسبة،  يف  الوهَم  هذا  عنه  وَنَقُلوا  »احلاوي«  صاحِب 
أتباِع املذهب احلنبيل؛  خ يف سياِق  نفَسه، وظلَّ اخلطأ يرتسَّ ابِن قدامَة اليشَء 
تقدير  يف  مجيًعا  وَجنْيِ  الزَّ حاِل  باعتبار  القوِل  َجعِل  إىل  ذلك  وصل  حيث 
النفقة، أنَّه من مفرداِت املذهب؛ فقد جاء صاحب »الرشح الكبري عىل متن 
معَترَبٌ  لكنَّه  ًرا،  مقدَّ ذلك  »وليس  فقال:  ذلك،  عىل  قدامة  ابَن  وتاَبَع  املقنع« 

وَجنِي مجيًعا. هكذا ذكره أصحاُبنا. بحاِل الزَّ

ين فعليه نفقُة  ْيِن فعليه هلا نفقُة املورسين، وإن كانا ُمعرِسَ فإن كانا مورِسَ
ُام  املعرسين، وإن كان أحُدمها مورًسا واآلَخُر معرًسا، فعليه نفقُة املتوسطني أهيَّ

املغني، البن قدامة )))/9)3).  (((
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. وقال أبو حنيفَة ومالٌك: ُتعَترَب حاُل املرأِة عىل َقْدِر كفايتها؛ لقول  كان املورِسُ
﴾)))، واملعروُف  ۥ رِۡزُقُهنَّ َوكِۡسَوُتُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ اهلل تعاىل: ﴿َوَعَ ٱلَۡمۡولُودِ َلُ
النفقُة.  فكذلك  حاهِلا،  َقْدِر  عىل  والكسوِة  النََّفقِة  بني  ى  سوَّ وألنَّه  الكفايُة، 
بِامْلَْعُروِف(()))،  َوَوَلَدِك  َيْكِفيِك  َما  ))ُخِذي  هلنٍد:    النبيُّ  وقال 
لَدْفِع حاجتِها، فكان  نفقَتها واجبٌة  فاعترب كفايَتها دوَن حاِل زوِجها، وألنَّ 
املامليِك،  كنََفَقِة  عليه  َوَجَبْت  َمن  حاِل  دوَن  حاجُتها  به  تندفع  بام  االعتباُر 
ا هبا  ْر، فكان معَترَبً ُيقدَّ مل  الزوجيَِّة،  بُِحكِم  للمرأة عىل زوِجها  وألنَّه واجٌب 

وِج وحَده«)3). كمهرها. وقال الشافعي: االعتباُر بحاِل الزَّ

مفرداِت  ِمن  القوَل  املفردات« وجعل هذا  »نظم  بعَده صاحب  ثم جاء 
... بحالة الزوجني فيام ذكروا«))). وجاِت قد ُتعَترَبُ احلنابلِة، فقال: »نفقُة الزَّ

صاحب  وتابع  املرداوي،  الشيُخ  ُحه  وُمَصحِّ املذهب  شيُخ  جاء  ثم 
نفقِة  »وكوُن  يقول:  حيث  »اإلنصاف«،  كتابه  يف  وذلك  ذلك،  يف  »النظم« 

وَجني، من مفرداِت املذهب«)5). ًة بحاِل الزَّ وجاِت ُمعَترَبَ الزَّ

صاحب  عىل  اعتامده  من  »اإلنصاف«  كتابه  بداية  يف  املرداوي  ح  ورصَّ
معرفة  يف  بل  املفردات  معرفة  يف  فقط  ليس  عليه،  والتَّعويِل  »النظم« 

سورة البقرة، اآلية: 33).  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )5)38(، ومسلم يف صحيحه برقم )))7)).  (((

الرشح الكبري )30/9)).  (3(
البشائر  دار  طبعة  )ص)9(،  أحد  اإلمام  مذهب  مفردات  يف  األحد  املفيد  النظم   (((

اإلسالمية، الطبعة األوىل - 006)م.
الكتب  دار  طبعة   ،)37(/9( للمرداوي  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف   (5(

العلمية، الطبعة األوىل - 997)م.
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ره  قرَّ ما  ر  وقرَّ الُبهويت،  منصور  الشيخ  املرداوي  بعد  جاء  ثم  املذهب))). 
النََّفقِة،  وجاِن يف  الزَّ تناَزَع  األصحاُب قبَله، فقال يف »رشح املفردات«: »إذا 
كانا مورسين  إن  وَجني؛  الزَّ بحاِل  َيِليُق  ما  هلا  فَيفِرض  للحاكم،  األمُر  رجع 
ين فرض هلا نفقَة معرسين، وإن كان  َفَرَض هلا نفقَة مورسين، وإن كانا ُمعرِسَ
َطني  َطني، فرض هلا نفقَة متوسِّ أحُدمها مورًسا واآلَخُر معرًسا، أو كانا متوسِّ
عادة أمثاهلام بذلك البلد. وقال أبو حنيفة ومالٌك: يعترب بحاِل املرأِة عىل َقْدِر 

وِج وحَده«))). كفايتها. وقال الشافعي: االعتباُر بحاِل الزَّ

وهكذا استقرَّ الوهُم يف نِسبة القوِل يف التَّقديِر بني أتباع املذهِب احلنبيل، 
من  ُمفَرَدًة  املسألة  يف  العلِم  أهِل  مجهوِر  قوُل  صار  حتى  طبقاتِه،  َمرِّ  وعىل 
بني  القول  وانتقل  احلنبيل،  املذهِب  سياق  يف  ورد  وقد  احلنابلة.  مفرداِت 
هلذا  تصحيٌح  َوَرَد  قد  أقول:  َلِف،  السَّ عن  منهم  اخللُف  تناَقَله  وما  طبقاتِه، 
مل  أنَّه  إالَّ  تيميََّة،  ابُن  ، وهو  احلنبيلِّ املذهِب  أعالم  لَعَلٍم من  النِّسبِة  الوهِم يف 
َأْوَرَده من  ح رأَي ابِن تيميََّة وما  ا، وسنوضِّ يالَحْظ، وَبِقَي هذا اخلطأ مستمرًّ

تصحيٍح عند تناول موضوِع حتريِر أقوال املذاهب يف املسألة.

اإلنصاف ))/7)).  (((
املنح الشافيات برشح مفردات اإلمام أحد ))/)67(، طبعة دار كنوز إشبيليا، الطبعة   (((

األوىل - 006)م.
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املبحث اخلامس
حترير أقوال املذاهب يف مسألة تقدير النفقة

وتصحيح ابن تيمية
وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: حترير مذهب احلنابلة يف مسألة »تقدير النفقة«:

تتاَبَع فقهاُء احلنابلِة عىل تقريِر قوٍل واحٍد يف مسألِة َقْدِر النفقِة الواجبِة، 
ام ُعرسًة وُيرسًة  ئُق بحاهِلِ وَجنِي هو الالَّ وهو قوهُلم: إنَّ املعَترَبَ يف حال تناُزِع الزَّ
للمورسة  وُيفَرض  املعرسين،  نفقُة  املعرِس  للمعرسة حتَت  فُيفَرض  ًطا.  وتوسُّ
معرًسا،  واآلَخُر  مورًسا  أحُدمها  كان  إن  ا  أمَّ املورسين،  نفقُة  املورِس  حتت 
ًطا بني اليسار  وجة نفقُة املتوسطني، وهكذا إذا كان كالمها متوسِّ فُيفرض للزَّ

واإلعسار.

ويكاد  عليه،  والتَّدليِل  القوِل  هذا  تقريِر  عىل  احلنابلِة  فقهاُء  تتاَبَع  وقد 
يكون يف املسألة إمجاٌع يف املذهب، لوال ما ُيفَهم من كالم اخِلَرقي يف املسألة؛ 
فقد جاء يف »اإلنصاف« للمرداوي: »وظاهُر كالِم اخِلَرقي: أنَّ الواجَب عليه 

وِج«))). أقلُّ الكفايِة، وأنَّ االعتبار بحال الزَّ

وفيام ييل بعض نصوِص الفقهاء يف املذهب يف املسألة:

جاء يف »الفروع« البن مفلح: »يلزم الزوَج نفقُة زوجتِه وكسوهتا وسكناها 
بام َيصُلح ملثِلها باملعروف، ويعترب ذلك احلاكم عند التنازع بحاهلام«))). وجاء 

اإلنصاف )9/ )35).  (((
 - األوىل  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  طبعة   ،)(9(/9( الفروع  وتصحيح  الفروع   (((

003)م.
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يف »الكايف« البن قدامة: »فيجب للمورِسِة حتت املورس، ِمن َأْرَفِع خبِز البلِد 
وُأْدِمه بام جرت به عادُة مثِلها وِمثِله، وللفقرية حتَت الفقرِي من أدنى خبِز البلِد 
ِط، أو إذا كان أحُدمها غنيًّا  طِة حتت املتوسِّ وُأْدِمه، عىل َقْدِر عادهِتاِم، وللمتوسِّ

واآلَخُر فقرًيا، ما بينَهام، كلٌّ عىل حَسِب عادته«))).

 ، وَجنْيِ الزَّ حاِل  باختالِف  »وختتلف  للحجاوي:  »اإلقناع«  يف  وجاء 
فيعترب ذلك احلاكم بحاهلام عند التنازع«))). كام جاء يف »املغني« البن ُقدامَة: 
ْين،  مورِسَ كانا  فإن  مجيًعا؛  وَجني  الزَّ بحاِل  ٌة  ُمعَترَبَ ونفقُتها  أصحابنا:  »قال 
املعرسين، وإن كانا  نفقة  نفقُة املورسين، وإن كانا معرسين، فعليه  فعليه هلا 
واآلَخُر  مورًسا  أحُدمها  كان  وإن  املتوسطني،  نفقُة  عليه  فلها  متوسطني، 

ام كان املورس«)3). طني، أهيَّ معرًسا، فعليه نفقُة املتوسِّ

وجاء يف »املحرر« للمجد ابن تيمية قوله: »يلزم الرجَل نفقُة زوجتِه قوًتا 
يعترب  بل  غرُيه،  وال  هو  ُقوهُتا  ُر  ُيقدَّ وال  ملثلها،  يصلح  بام  وُسكنى،  وكسوًة 

احلاكم عند التنازع بحاهلام«))).

وَيستدلُّ فقهاُء املذهِب احلنبيل عىل ذلك، بأنَّه قد َوَرَد يف كتاب اهلل قوله 
وِج  ﴾)5)، وهذا دليٌل عىل اعتباِر حاِل الزَّ ۦۖ تعاىل: ﴿ِلُنفِۡق ُذو َسَعةٖ ّمِن َسَعتِهِ
إىل  هنٌد  »جاءت   : عائشة  عن  نَِّة  السُّ يف  َوَرَد  وقد  التقدير،  يف  وحَده 

 - األوىل  الطبعة  العلمية.  الكتب  دار  طبعة   ،)(3(  /3( أحد  اإلمام  فقه  يف  الكايف   (((
)99)م.

اإلقناع يف فقه اإلمام أحد بن حنبل ))/36)(، طبعة دار املعرفة.  (((
املغني، البن قدامة )))/9)3(، طبعة دار عامل الكتب - 997)م.  (3(

املعارف،  مكتبة  طبعة   ،)(((/(( حنبل  بن  أحد  اإلمام  مذهب  عىل  الفقه  يف  املحرر   (((
الطبعة الثانية - )98)م.
سورة الطالق، اآلية: 7.  (5(
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ال  َشِحيٌح،  رجٌل  سفيان  أبا  إنَّ  اهلل،  رسوَل  يا  فقالت:    النبيِّ 
يعلم؛  مالِه وهو ال  ِمن  ما أخذُت  إالَّ  باملعروِف  َيكفيني وولدي  ما  ُيعطِيني 
وهذا  بِامْلَْعُروِف((«))).  َوَوَلَدِك  َيْكِفيِك  َما  ))ُخِذي   :-- فقال 
دليٌل عىل اعتباِر حاِل الزوجِة وحَدها، واجلمُع بني الدليَلنْيِ َأْوىل من إمهاِل 
وجِة مجيِعهم  وِج والزَّ ليَلنْيِ اعتباُر حاِل الزَّ ل باجلمع بني الدَّ أحِدمِها، فيتحصَّ

عنَد تقديِر النفقة))).

املطلب الثاين: حترير قول احلنفية يف مسألة »تقدير النفقة«:

للحنفيَِّة يف مسألة تقديِر النفقة قوالن:

موافقٌة  وايُة  الرِّ وهذه  وحَده،  وِج  الزَّ حاُل  املعَترَب  أنَّ  األول:  القول 
»ظاهر  بأنَّه  احلنفي  املذهب  يف  القوُل  هذا  ويوَصف  الشافعي،  للمذهب 

الرواية«.

ام  ئُق بحاهِلِ وَجني مًعا، والالَّ والقول الثاين عندهم: أنَّ املعترَبَ هو حاُل الزَّ
عنَدهم،  به«  »املفَتى  بأنَّه  احلنفي  املذهِب  يف  القوُل  هذا  ويوَصُف  مجيًعا، 

وإليك بياَن ذلك:

ذلك  يف  املعترَبُ  الرواية،  ظاهر  يف  »ثم  للرسخيس:  »املبسوط«  يف  جاء 
اُف -6- يف  الَيساِر واإلعسار يف ذلك. وذكر اخلصَّ وِج يف  الزَّ حاُل 
املورسين،  نفقُة  فلها  مورَسْين  كانا  إذا  حتى  مجيًعا،  حاهُلام  املعَترَبَ  أنَّ  كتابه، 
وإن كانت هي ُمعرِسًة حتت زوٍج مورٍس تستوجب عليه دوَن ما تستوجب إذا 
كانت مورسًة؛ ألنَّ الظاهَر أنَّ دون ذلك َيكِفيها، وإن كانت مورسة والزوُج 

تقدم خترجيه.  (((
املغني )))/9)3).  (((
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معرًسا، تستوجب عليه فوَق ما تستوجب إذا كانت معرسًة؛ لتحصل كفايُتها 
بذلك«))).

»وإنَّام  املرصي:  ُنَجيم  البن  الدقائق«  كنز  رشح  الرائق  »البحر  يف  وجاء 
وايِة  الرِّ ظاهِر  فعىل  معرًسا؛  واآلَخُر  مورًسا  أحُدمها  كان  إذا  فيام  االختالُف 
نفقُة  عليه  جتب  معرسة،  وهي  مورًسا  كان  فإن  الرجِل،  حلاِل  االعتباُر 
فوَق  املسألتني، وهي  الوَسِط يف  نفقُة  فتجب  به،  املفتى  ا عىل  وأمَّ املورسين، 

نفقِة املعرسِة ودوَن نفقة املورسة«))).

وجاء يف »حاشية ابن عابدين«: »)قوله به يفتي( كذا يف »اهلداية«، وهو 
وظاهُر  الفتوى.  وعليه  الصحيح  وهو  »الولواجلية«:  ويف  اخلصاف.  قول 
وايِة اعتباُر حالِه فقط، وبه قال مجٌع كثرٌي من املشايخ، وَنصَّ عليه حممد.  الرِّ
مورًسا  أحُدمها  كان  إذا  فيام  واالختالف  األول.  عىل  والرشوح  املتون  لكن 
مورًسا  كان  فإن  الرجِل؛  حلاِل  االعتباُر  الروايِة  ظاهر  فعىل  معرًسا؛  واآلَخُر 
عىل  ا  وأمَّ املعرسين.  نفقُة  عكسه  ويف  املورسين،  نفقُة  فعليه  معرسة،  وهي 
ودوَن  املعرسِة  نفقِة  فوق  وهو  املسألتني،  يف  الوسِط  نفقُة  فتجب  به؛  املفتى 

نفقِة املورسة«)3).

فالذي يتحصل مما سبق، أنَّ للحنفية قولني:

وِج فقط؛ وهذا القوُل هو »ظاهر الرواية«. ـ األول: اعتبار حاِل الزَّ

املبسوط، للرسخيس )5/)8)(، طبعة دار املعرفة، 993)م.  (((
الطبعة  اإلسالمي،  الكتاب  دار  طبعة   ،)(90/(( الدقائق  كنز  رشح  الرائق  البحر   (((

الثانية.
رد املحتار عىل الدر املختار، البن عابدين )3/ )57(، طبعة دار الفكر، الطبعة الثانية    (3(

-)99)م.
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ـ الثاين: اعتبار حاِل الزوجني مًعا؛ وهذا هو املفَتى به عنَدهم.

َ مفهوَم مصطلِح »ظاهر  جيِح بني هذين القولني، حَيُسن أن ُنَبنيِّ وقبَل الرتَّ
الرواية« عنَد احلنفيَّة، ومفهوم مصطلح » عليه الفتوى«.

ظاهر الرواية:

مسائُل  »هي  الرواية«:  »ظاهر  مصطلح  تعريف  يف  عابدين  ابُن  يقول 
وحممد  يوسف،  وأبو  حنيفة،  أبو  وهم:  املذهِب،  أصحاب  عن  ُرِوَيت 
أيب  عن  الفقَه  أخذ  مِمَّن  وغرُيمها  واحلسُن  ُزَفُر  هبم  يلحق  وقد   --
أو  الثالثِة  قوَل  يكون  أن  الرواية،  ظاهر  يف  الشائع  الغالب  ولكن  حنيفة. 
ى بظاهر الرواية، واألصول، هي ما  قوَل بعِضهم. ثم هذه املسائُل التي تسمَّ
ُوِجَد يف كتب حممد، التي هي: »املبسوط« و»الزيادات« و»اجلامع الصغري« 
بظاهر  ُسميت  وإنَّام  الكبري«،  و»السري  الكبري«  و»اجلامع  الصغري«  و»السري 
متواترٌة،  ا  إمَّ ثابتٌة عنه؛  فهي  الثقاِت،  برواية  ُرويت عن حممد  ا  الرواية؛ ألهنَّ
اٍة  مٍة لدى األحناف، ومتلقَّ أو مشهورة عنه«))). فهي إذن وصٌف لُكُتٍب متقدِّ

نٍة من خالل تلميِذه حممِد بِن احلسن. عن اإلمام أيب حنيفة، ومدوَّ

الفتوى: عليه 

القوِل  هلذا  ووصٍف  خرٍب  عىل  تدلُّ  ا  أهنَّ فكام  الفتوى«؛  »عليه  عبارة  ا  أمَّ
العبارة  هلذه  أنَّ  إالَّ  الفتوى،  مداُر  عليه  والذي  به،  املعموُل  القوُل  هو  بأنَّه 
استعاماًل آَخَر، هو أهمُّ من ذلك. وهو أنَّ هذه العبارَة من عبارات الرتجيِح 
جيِح والتَّصحيِح يف املذهب احلنفي  والتَّصحيِح يف املذهب احلنفي))). وللرتَّ

رشح عقود رسم املفتي، ص9)، طبعة مكتبة البرشى، الطبعة األوىل - 009)م.  (((
القرآن،  معارف  مكتبة  طبعة  ص)8).  العثامين،  تقي  ملحمد  وآدابه،  اإلفتاء  أصول   (((

))0)م.
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أو »عليه  ُيفَتى«،  »به  أو  أو »وهو األصح«،  الصحيح«،  ألفاٌظ، وهي: »هو 
الفتوى«، أو »وهو املعتمد«))).

جيُح بني القوَلنْيِ ومعرفُة قوِل املذهِب يف املسألة: الرتَّ

األصل عند األحناف يف اختيار املذهب واألقوال املعتَمدِة فيه: أن تكون 
م يف قوِل ابِن عابدين السابق))).  وايِة، وهي ما تقدَّ عن طريق ُكُتِب ظاهِر الرِّ
لقوٍل  املسألة  يف  ترجيٍح  وجوِد  عدم  عند  عليها  العمَل  أنَّ  وَن  َينُصُّ م  أهنَّ إالَّ 
آَخَر؛ فإن َرَجَح غرُيها عليها، فيتبع ما رجحوه، ويف ذلك يقول ابُن عابدين: 
»ماكان من املسائل يف الكتب التي ُرويت عن حممد بن احلسن روايٌة ظاهرة، 
حوا روايًة أخرى من غرِي  حوا بتصحيحه. نعم! لو صحَّ ُيفتى به، وإن مل ُيرصِّ

حوه«)3). وايِة، يتبع ما صحَّ كتِب ظاهِر الرِّ

من  ذلك  أنَّ  الفتوى،  عليه  بأنَّ  القوِل  ووصَف  اإلخباَر  أنَّ  م  تقدَّ وقد 
ألفاظ الرتجيِح يف املذهب احلنفي، بل من األلفاظ الرصحية يف ذلك)))؛ بل 
عمل  »عليه  قوهِلم:  بعد  احلنفي  املذهب  يف  جيِح  الرتَّ أدوات  أقوى  ِمن  هي 

األمة«)5).

الذي  -وهو  باملرجوح  العمِل  جواِز  ون عىل عدم  ينُصُّ األحناَف  أنَّ  كام 
يعمل  أن  أراد  َمن  عىل  »الواجُب  عابدين:  ابن  يقول  عليه-  غرُيه  رجح 

املرجع السابق.  (((
رشح عقود رسم املفتي، ص8). طبعة مكتبة البرشى، الطبعة األوىل - 009)م.  (((

املرجع السابق.  (3(
القرآن،  معارف  مكتبة  طبعة  ص)8)،  العثامين،  تقي  ملحمد  وآدابه،  اإلفتاء  أصول   (((

))0)م.
أصول اإلفتاء وآدابه، ملحمد تقي العثامين، ص87).  (5(
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حه علامُء مذهبِه، فال جيوز له  لنفِسه، أو ُيفتي غرَيه، أن يتبع القول الذي رجَّ
العمُل أو اإلفتاُء باملرجوح إالَّ يف بعض املواضع«))). كام أنَّ من املرجحات 
يف املذهب احلنفي زيادًة عىل ما سبق، ما كان خمتاًرا يف املتون واملخترصات، 
فيكون ما فيها َأْوىل من غريها، ومرجًحا عليه)))؛ ويف ذلك يقول ابن عابدين: 
القوِل الصحيِح، فيكون ما يف غريها مقابل  التزموا وضَع  املتون  »أصحاب 
يف  ِة  اخلرييَّ شهادات  ويف  عليها.  فيقدم  بتصحيحه،  يرصح  مل  ما  الصحيح، 
فهو  املتون،  عليه  تواردت  الذي  هو  القول  أن  علم  وحيث  سؤال:  جواب 
والفتاوى،  املتون  يف  ما  تعارض  إذا  بأنَّه  حوا  رصَّ إذ  به؛  املعمول  املعتمد 

فاملعتمد ما يف املتون«)3).

متن  هو  غريها  عىل  مة  واملقدَّ احلنفي،  املذهب  يف  املتوِن  ُأوىل  أنَّ  كام 
ح  ترجَّ ملَِا  موافٌق  املتننَْيِ  ذلكم  يف  وما  القدوري«))).  و»خمترص  »البداية« 
بالفتوى عند احلنفيَّة من اعتبار حاِل الزوَجنْيِ مجيًعا عند التقدير؛ جاء يف متن 
وجة عىل زوِجها، ويعترب يف ذلك حاهُلام مجيًعا،  »البداية«: »النفقة واجبٌة للزَّ
القدوري«:  »خمترص  يف  وجاء  الفتوى«)5).  وعليه  اخلصاِف،  اختياُر  وهذا 
سلمت  إذا  كافرًة،  أو  كانت  مسلمًة  زوجها،  عىل  وجِة  للزَّ واجبٌة  »والنفقُة 

رشح عقود رسم املفتي، ص8، طبعة مكتبة البرشى، الطبعة األوىل - 009)م.  (((
أصول اإلفتاء وآدابه، ملحمد تقي العثامين، ص93).  (((

رشح عقود رسم املفتي، ص59.  (3(

رشح عقود رسم املفتي، ص60.  (((
الطبعة األوىل -  العلمية،  الكتب  دار  باختصار، طبعة  اهلداية )659/5(  البناية رشح   (5(

000)م.
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ام مجيًعا،  يعترب ذلك بحاهِلِ نفقُتها وكسوهُتا وُسكناها،  نفسها يف منزله، فعليه 
مورًسا كان الزوُج أو معرًسا«))).

هذه  يف  ومذهَبهم  احلنفية  قوَل  أنَّ  إىل  املبحث  هذا  ختام  يف  ونخلص 
وَجنْيِ مجيًعا عند تقدير النفقِة، وهلم روايٌة ضعيفٌة  املسألِة، هو اعتبار حاِل الزَّ

وِج وحَده يف التقدير. خمالَِفٌة ملذهبِِهم، وهي اعتباُر حاِل الزَّ

املطلب الثالث: حترير قول املالكية يف مسألة »تقدير النفقة«:

ِمن أقدِم ُكُتِب املالكيَِّة، والتي َعَرَضْت ملسألة تقدير النََّفَقِة، هو ما جاء يف 
»املدونة«، وُيفَهم منه أنَّ ذلك قوٌل ِمن اإلمام مالك يف املسألة؛ فقد جاء فيها: 
، كيف هي يف قول مالك؟ قال:  »قلت: أرأيَت النََّفَقَة عىل املورِسِ وعىل املعرِسِ
أرى أن يفرض هلا عىل الرجل عىل َقْدِر يساِره وَقْدِر شأِن املرأِة، وعىل املعرس 

أيًضا ينظر السلطان يف ذلك عىل َقْدِر حالِه وعىل قدِر حاهِلا«))).

وعىل ذلك َتَتاَبَع فقهاُء املالكيَِّة يف مصنََّفاهِتم؛ فجاء يف »البيان والتحصيل« 
البن ُرشٍد: »وعليه قدُر النََّفَقِة التي ُينِفُق مثُله عىل ِمثِلها«)3). وجاء يف »بداية 
ِع،  بالرشَّ رٍة  مقدَّ غرُي  ا  أهنَّ إىل  مالٌك  فذهب  النََّفَقِة؛  مقداُر  ا  »وأمَّ املجتهد«: 
وجِة، وأنَّ ذلك خيتلف  وِج وحاُل الزَّ وأنَّ ذلك راجٌع إىل ما َيقتضيه حاُل الزَّ

بحَسب اختالِف األمكنِة واألزمنِة واألحواِل، وبه قال أبو حنيفة«))).

أصَل  أنَّ  ي  ُيقوِّ مِمَّا  األخرِي  النَّصِّ  يف  والعزِو  النِّسبِة  سالمُة  وُيلَحظ 
املالكيَِّة يف  الشافعيَّة و»احلاوي« حتديًدا. ونعود إىل كالِم  قادٌم من  اإلشكاِل 

خمترص القدوري، ص)7)، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل - 997)م.  (((
املدونة ))/80)(، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل - )99)م.  (((

البيان والتحصيل )376/5(، طبعة دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية - 988)م.  (3(
بداية املجتهد وهناية املقتصد )3/ 77(، طبعة دار احلديث، )00)م.  (((
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: »ومقداُر النََّفَقِة عىل مقداِر حاَل  املسألة؛ فقد جاء يف »الكايف« البِن عبد الرَبِّ
الرجِل ِمن ُعرِسه وُيرِسه، ما كان معروًفا من ِمثِله ملِِْثِلها«))). وجاء يف »خمترص 
نٍَة ُمطِيَقٍة للَوْطِء عىل البالِغ وليس أحُدمها ُمرِشًفا: قوٌت،  خليل«: »جيُب ملَُِمكِّ
»حاشية  يف  وجاء  وحاهِلا«))).  ُوسِعِه  بَقْدِر  بالعادة  ومسكٌن  وكسوٌة،  وإِداٌم 
سواٌء  منه؛  ُبدَّ  ال  ام  حاهِلِ اعتباَر  أنَّ  »واعلم  الكبري«:  الرشح  عىل  الدسوقي 
ام  اعتباَر حاهِلِ فقًرا، أو كان أحُدمها غنيًّا واآلَخُر فقرًيا؛ لكنَّ  أو  ِغنًى  َتَساَوَيا 
زُم حالٌة ُوسَطى  ا عند اختالفِهام؛ فالالَّ عند تساِوهياِم فقًرا أو ِغنًى ظاهٌر، وأمَّ
بني احلالتني، وحينئٍذ فنََفَقُة الفقرِي عىل الغنيَِّة أزيُد ِمن نفقتِه عىل الفقرية، كام 

أنَّ نفقَة الغني عىل الفقريِة أقلُّ ِمن نفقتِه عىل الغنيَِّة، هذا هو املعتَمُد«)3).

يف  َرِة  املتأخِّ الكتِب  إىل    مالٍك  إمامهم  من  املالكيَِّة  نصوُص  فهذه 
وَجنْيِ مجيًعا عند  وَن عىل القوِل ذاتِه، وهو اعتباُر حاِل الزَّ مذهبه؛ كلُّهم َينُصُّ
وَأجىَل  املسألة،  ومثَّل يف  ل  َمن فصَّ أكثُر  ترى-  واملالكيَُّة -كام  النََّفقِة؛  تقدير 
َأَر قواًل أو روايًة خُتالُِف ما تواتروا عليه يف تقرير ذلك؛  التوضيَح فيها، ومل 

فهو القوُل الوحيُد يف املذهب املالكي.

املطلب الرابع: حترير قول الشافعية يف مسألة »تقدير النفقة«:

النفقِة عىل  تقدير  « يف مسألة  »األُمِّ كتابه   يف  الشافعيُّ  اإلماُم  َنصَّ 
وِج وحَده فقط، فهو الذي عليه  أنَّ النفقَة يكون تقديُرها راجًعا إىل حاِل الزَّ
فهو  كفايتها؛  إىل  وال  املرأِة،  حاِل  إىل  ُينَظر  وال  التقدير،  يف  االعتباِر  مداُر 

الثانية   الطبعة  احلديثة،  الرياض  مكتبة  طبعة   ،)56(/(( املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   (((
-980)م.

منح اجلليل رشح خمترص خليل ))/ 385(، طبعة دار الفكر، 989)م.  (((
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ))/509(، طبعة دار الفكر.  (3(
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الفقري،  وهو  ِرزُقه،  عليه  امْلُْقرِت  ونفقُة  املورِس،  نفقُة  َنَفَقَتاِن؛  »والنََّفَقُة  يقول: 
رِۡزقُه﴾)))  : ﴿ِلُنفِۡق ُذو َسَعةٖ ّمِن َسَعتِهِۦۖ َوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ  قال اهلل عزَّ وجلَّ

اآلية؛ قال: وأقلُّ ما يلزم املقرَت ِمن نفقِة امرأتِه، املعروُف ببلِدمها«))).

عند  فجاء  ذاتِه؛  القوِل  تقرير  عىل  بعِده  ِمن  الشافعيَُّة  َتَتاَبَع  ذلك  وعىل 
اهلل  قال  املقرِت؛  ونفقُة  املوِسِع،  نفقُة  َنَفَقَتاِن؛  »النفقُة  »خمترصه«:  يف  امْلَُزيِن 
كام جاء  رِۡزقُه﴾«)3).  َعلَۡيهِ  قُِدَر  َوَمن  َسَعتِهِۦۖ  ّمِن  َسَعةٖ  ُذو  تعاىل: ﴿ِلُنفِۡق 
واإلعساِر،  بالَيَساِر  ختتلف  رٌة،  ُمقدَّ وجاِت  الزَّ »نفقاُت  قوله:  »احلاوي«  يف 
ْيِن، وإن  رت بُِمدَّ ا تقدَّ وِج دوَن الزوجِة؛ فإن كان مورِسً وُيعَترَبُ فيها حاُل الزَّ

رت بُِمدٍّ ونِْصٍف«))). ًطا تقدَّ ، وإن كان متوسِّ رت بُِمدٍّ ا تقدَّ كان ُمعرِسً

وجاِت إذا كان  ب« قوُله: »نفقُة الزَّ وجاء يف »رشح اإلمام النووي للمهذَّ
ا -وهو الذي َيقِدُر عىل النََّفَقِة بامله أو َكْسبِه- َلِزَمه يف ُكلِّ يوٍم  ْوُج مورِسً الزَّ
كسٍب-  وال  بامٍل  النفقة  عىل  َيقِدُر  ال  الذي  -وهو  ا  ُمعرِسً كان  وإن  اٍن،  ُمدَّ
َوَمن  َسَعتِهِۦۖ  ّمِن  َسَعةٖ  ُذو  ﴿ِلُنفِۡق   : وجلَّ عزَّ  لقوله  ؛  ُمدٌّ يوٍم  كلِّ  يف  َلِزَمه 
 ، واملعرِسِ املورِسِ  بني  ق  ففرَّ ۚ﴾)5)؛  ُ ٱللَّ َءاتَىُٰه  آ  ِممَّ فَۡلُينفِۡق  رِۡزقُُهۥ  َعلَۡيهِ  قُِدَر 
ِ املقداَر، فَوَجَب تقديُره  وَأْوَجَب عىل كلِّ واحٍد منهام عىل َقْدِر حالِه ومل ُيَبنيِّ

باالجتهاد«)6).

سورة الطالق، اآلية: 7.  (((
األم، للشافعي )95/5(، طبعة دار املعرفة، 990)م.  (((
خمترص املزين )336/8(، طبعة دار املعرفة، 990)م.  (3(

احلاوي الكبري )))/3))).  (((
سورة الطالق، اآلية: 7.  (5(

املجموع رشح املهذب )8)/9))(، طبعة دار الفكر.  (6(
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تعاىل:  بقوله  الشافعيُّ  به  استدلَّ  ما  بمثِل  القوِل  هذا  عىل  ويستِدلُّون 
﴾)))؛ وجُياب عىل هذا االستدالِل بأهنَّم َأغَفُلوا  ۦۖ ﴿ِلُنفِۡق ُذو َسَعةٖ ّمِن َسَعتِهِ
ا قالت: جاءت هنٌد   أهنَّ نَِّة، وهو حديُث عائشَة  ليَل الوارَد يف السُّ الدَّ
َشِحيٌح، ال  أبا سفياَن رجٌل  إنَّ  اهللِ،  يا رسوَل   فقالت:  النَّبيِّ  إىل 
ُيعطِيني ما َيكِفيني وَوَلِدي باملعروِف، إالَّ ما أخذُت من مالِه وهو ال يعلُم؛ 

فقال --: ))ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك بِامْلَْعُروِف(())).

عند  مجيًعا  وَجنْيِ  الزَّ حاِل  العتباِر  يؤدِّي   ، لِيَلنْيِ الدَّ هذين  بني  واجلمُع 
وِج وحَده يف مجيع املسائِل؛  التقدير)3)؛ كام أهنَّم مل يطردوا يف اعتبار حاِل الزَّ
املرأِة يف بعِضها، وذلك يف مسألة اخلادِم؛ فقد نظروا إىل  بل نظروا إىل حاِل 
وِج إحضاُر خادٍم لزوجته إن كان ِمثُلها  روا أنَّه جيب عىل الزَّ حال املرأِة، فقرَّ
النََّفَقاِت  مجلِة  ِمن  فاخلادُم  املسألة؛  يف  اطَِّراٍد  عدُم  وهذا  نفَسه))).  خَيُدُم  ال 
عليه،  اخلادِم  وجوِب  إىل  يؤدِّي  إنَّام  فقط  حلالِِه  والنظُر  الزوج،  عىل  الواجبِة 
ْوِج  ا تقسيُم النفقِة؛ فيكون بعُضها واجًبا باعتبار حاِل الزَّ أو عدم وجوبه، أمَّ
ألصِل  وخُمالٌِف  عليه،  دليَل  ال  تقسيٌم  فذلك  املرأِة،  حاِل  باعتبار  وبعُضها 

دليِل الشافعيَِّة من االستدالِل باآليِة الكريمة.

فيظهر من هذا املطلِب وما َسَبَقه: بياُن أنَّ مجهور أهِل العلِم من املذاهب 
الفقهيَِّة الثالثِة؛ احلنفيَّة واملالكيَّة واحلنابلة، يتَِّفقون عىل اعتباِر حال الزوَجنْيِ 
وِجيَِّة، وخيالُِفهم يف هذه املسألِة الشافعيَُّة،  مجيًعا عند النظِر إىل تقدير النفقِة الزَّ

األم، للشافعي )95/5).  (((
تقدم خترجيه.  (((

املغني، البن قدامة )))/9)3( باختصار.  (3(
األم، للشافعي )95/5).  (((
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دوا  وِج وحَده- قواًل تفرَّ وُيَعدُّ قوُل الشافعيَِّة يف املسألة -وهو اعتباُر حاِل الزَّ
ُ َضعُف ما ذهبوا  يتبنيَّ به عن اجلمهور؛ فهو أحُد مفرداهِتم يف مذهبِهم، كام 

ليُل، ومن حيث عدُم اطَِّراِدهم يف املسألة. إليه من حيث الدَّ

املطلب اخلامس: تصحيح ابن تيمية للنسبة:

متهيد:

ِة أصحاِب املذاهِب  رِة عن أزمنة األئمَّ للفقهاء خصوًصا يف األزمنة املتأخِّ
يف  دٍة  حمدَّ منهجيٍَّة  َوْفَق  ي  التلقِّ وهو  املعاملِ،  ُد  وحمدَّ واضٌح  مساٌر  الفقهيَِّة، 
َتبَِع ذلك من تدليٍل وتأليف عىل  اه عن صاحب املذهب مع ما  الفقه، ومتلقَّ
حتى  املنوال،  هذا  عىل  الفقهاِء  أكثُر  سار  وقد  املخترصات.  أو  املتوِن  نمِط 
ِة،  كاد ال ُيسَمُع عن حماولٍة لالجتهاد؛ فكلُّ ما هنالك هو تقليٌد هلؤالء األئمَّ
دٍة؛  حمدَّ وصورٍة  بشكٍل  املذهِب  داخَل  بالتأليِف  املذهِب  خدمِة  يف  ومسامهٌة 

ا باالختصار، أو االنتصار، أو التهذيب. إمَّ

ه،  وَنرْشِ ووجوِده  املذهِب  ِكياِن  عىل  حيافظ  كان  ما  بَقْدِر  األمُر  وهذا 
تعلٌُّق  له  الذي ليس  القوِل اخلاطئ،  ثباِت واستقراِر  بقدر ما كان يساهم يف 
رُسعاَن  املذهب-  صلب  يف  اخلطأ  -أعني  وقع  إن  فهذا  املذهب.  صلب  يف 
املحيط  يف  واقٌع  ألنَّه  ذاتِه؛  املذهب  أتباع  ِمن  وذلك  تصحيِحه،  إىل  يبادر  ما 

األصيل الذي يسامهون فيه.

جمتهدون  َيرُبز  املذهب،  طبقاِت  يف  والتوايل   ، املذهبيِّ التاريِخ  هذا  ومع 
من  القوِل  تصحيُح  إنَّام  املذهِب،  حميِط  يف  فقط  ليس  التَّصحيُح  مقصُدهم 
َبَرُزوا عىل  حيث ُقرُبه من الدليل ونحِو ذلك. وكان ِمن أبرز الفقهاِء الذين 
مل  اجتهادية،  مسامهًة  تيميََّة  ابن  ساهم  فقد  تيميََّة؛  ابُن  اإلماُم  الشاكلة،  هذه 
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ابِن  بحُث  كان  بل  الفقهيَِّة،  املذاهب  من  ٍد  حمدَّ مذهٍب  عىل  نِطاُقها  يقترص 
ى هذه  ِة املذاهب الفقهية، ويف أحياٍن قليلة كان ذلك يتعدَّ تيميََّة يمتدُّ إىل عامَّ

املذاهب.

 ٍ ؛ فالَّذي هيمنا أنَّ ابَن تيميَّة مل يكن ليحرُصَ نفَسه يف مذهٍب معنيَّ وعىل ُكلٍّ
يؤلُِّف عىل منوالِه؛ بل كان مقصُده ما يراه هو األقرَب للنُّصوِص الرشعيَِّة، 
إىل  أقرهِبا  ملعرفة  الفقهيَِّة  باألقواِل  اإلحاطة  من  تيمية  ابن  مقصد  كان  وكام 
معرفًة  ونِسَبُتها  األقواِل  معرفُة  لذلك  تبًعا  جاء  ليِل،  الدَّ جهِة  من  الصواب 
مصنَّفاِت  إىل  بالنََّظِر  يكون  األقواِل  نِسبِة  يف  التَّصحيِح  فِمفتاُح  صحيحًة؛ 
املذاهِب األخرى؛ ألنَّ اخلطأ يف املذهب -يف مثل هذه املوضوعات- ال يمكن 
الكبريِة  الُكُتِب  املذهِب، وإن كانت من  ُكُتِب  االقتصاِر عىل  ِد  بمجرَّ معرفُته 
الصواُب  ُيعَرُف  وإنَّام  املذهب.  يف  العايل  اخلالف  يف  املصنَّفِة  كالكتب  فيه؛ 
-خصوًصا يف مسألة العزو- باالطِّالِع عىل الكتب األصليَِّة املوضوعة للنَّقِل 

عن أصحاب املذهِب ذاتِه.

تصحيح ابن تيمية:

للنََّفَقِة عموًما، ولكيفيَِّة وجوهِبا  تيميََّة يف مواضَع من فتاواه  ابُن  ض  تعرَّ
عند  مجيًعا  الزوَجنْيِ  حاِل  باعتباِر  القائَل  القوَل  واختار  تقديِرها،  وطريقِة 
يف  العلامِء  مذاهِب  عرِض  وعند  القوِل،  هلذا  اختياِره  ومع  النفقة،  تقدير 
هذه  َعدِّ  ِمن  احلنابلِة؛  فقهاُء  عليه  تواَتَر  الذي  َياَق  السِّ خاَلَف  َنِجُده  املسألة، 
املسألِة ِمن مسائِل املفردات يف املذهِب، فنجده حَيكي أنَّ القوَل القائَل باعتبار 

وَجنْيِ مجيًعا عند تقدير النفقة، هو قول مجهور الفقهاء. حاِل الزَّ
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نعرض  املسألة،  يف  اخلالِف  بِذكِر  املتعلِِّق    كالِمه  عرِض  وقبَل 
ۥ  َلُ ٱلَۡمۡولُودِ  »﴿َوَعَ  يقول:  املسألة،  يف  اختياَره   ُ ُتَبنيِّ التي  النصوِص  بعَض 
الواجُب،  هو  القرآِن  يف  املذكوُر  فهذا  ﴾)))؛  بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َوكِۡسَوُتُهنَّ  رِۡزُقُهنَّ 
؛ فكام أنَّ  وَجنْيِ العدُل يف مجيع ما يتعلَُّق بالنِّكاِح من أموِر النِّكاِح وحقوِق الزَّ
الذي  الُعرُف  باملعروف؛ وهو  زِق والُكسَوِة هو  الرِّ للمرأة عليه من  ما جيب 
ام  ِع حاهِلِ ُع بتنوُّ ام نوًعا وَقْدًرا وصفًة، وإن كان ذلك يتنوَّ َيعِرُفه الناُس يف حاهِلِ
ْيِل والنََّهاِر؛ واملكان،  ْيِف، واللَّ َماِن؛ كالشتاء والصَّ من الَيَساِر واإلعساِر والزَّ
القرآَن  بينَهم؛ فإنَّ  الُعرُف  البلِد، وهو  مِمَّا هو عادُة أهِل  بلٍد  فُيطِعُمها يف كلِّ 

قد َدلَّ عىل ذلك.

سفياَن  أيب  امرأِة  هلنٍد  قال  أنه   ، النبي  عن  الصحيحني،  ويف 
يعطيني  ال  وإنَّه  َشِحيٌح،  رجٌل  سفياَن  أبا  إنَّ  اهللِ:  رسوَل  يا  له:  قالت  مَلَّا 
َوَوَلَدِك  َيْكِفيِك  َما  ))ُخِذي   : النبيُّ  فقال  وولدي.  َيكِفيني  ما 
وال  نوًعا  هلا  ْر  ُيَقدِّ ومل  باملعروف،  الكفايَة  تأخَذ  أن  فَأَمَرها  بِامْلَْعُروِف(()))؛ 
َ فرائَض  َ هلا الَقدَر والنَّوَع، كام بنيَّ َر ذلك برشٍع أو غرِيه، َلَبنيَّ َقْدًرا، ولو َتَقدَّ

َياِت«)3). كاِة والدِّ الزَّ

ا الرجُل إذا كان ُينِفُق عىل امرأته باملعروف  ويقول يف موضٍع آَخَر: »وأمَّ
تقريُره واختياُره  َيكفي«))). هذا من حيث  ملِِْثِلها؛ فهذا  مثِله  َجَرْت عادُة  كام 
ا عند عرِضه  للمسألة، وهو موافٌق ملَِا عليه مذهُب احلنابلِة ومجهوُر الفقهاء، أمَّ

سورة البقرة، اآلية: 33).  (((
تقدم خترجيه.  (((

جمموع الفتاوى ))3/)8- 85(، طبعة جممع امللك فهد، 995)م.  (3(
)جمموع الفتاوى ))83/3).  (((
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اعتباُر  -وهو  اختاره  الذي  القوَل  َينُسُب  فهو  املسألة،  يف  الفقهاء  ألقوال 
وَجنْيِ مجيًعا عند تقديِر النََّفَقِة- إىل مجهوِر الفقهاء؛ فيقول: »واملثاُل  حاِل الزَّ
وَجنْيِ عند  الزَّ ِع حاِل  بتنوُّ ُع  تتنوَّ باملعروف،  رٌة  مقدَّ ا  فإهنَّ النََّفَقُة؛  املشهور هو 
عنَد  به  املقطوُع  واُب  »والصَّ آَخَر:  موضٍع  يف  وقال  املسلمني«))).  مجهور 
ِع؛  َرًة بالرشَّ وجِة َمرِجُعها إىل الُعرِف، وليست ُمقدَّ مجهوِر العلامِء، أنَّ نفقَة الزَّ

وَجنْيِ وعاَدهِتِام«))). بل ختتلف باختالف أحواِل البالِد واألزمنِة، وحاِل الزَّ

الطبعة األوىل -  العلمية،  الكتب  دار  تيمية )9/3))(، طبعة  الكربى، البن  الفتاوى   (((
987)م.

املرجع السابق )3/)38).  (((
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اخلامتة
حاِل  باعتباِر  يقيض  الذي  القوَل  أنَّ  إىل:  البحِث  هذا  ختام  يف  نخلص 
واحلنفيَِّة  احلنابلة  من  اجلمهوِر  قول  هو  النََّفَقِة،  تقديِر  عنَد  مجيًعا  وَجنْيِ  الزَّ
عن  به  دوا  تفرَّ والذي  الشافعيَِّة،  قوُل  القوِل  هذا  مقابل  ويف  واملالكيَّة، 
حاِل  خالِل  من  يكون  النََّفَقِة  يف  والنََّظَر  االعتباَر  إنَّ  قوهُلم:  وهو  اجلمهور، 

وجِة. وِج فقط، دون نظٍر وال ُمراعاٍة حلاِل الزَّ الزَّ

ُ كذلك -من خالل البحث- أنَّ أصَل اإلشكاِل والوهِم يف نِسبِة  ويتبنيَّ
، والذي كان فيه  األقواِل يف هذه املسألة، إنَّام أتى من خالل املذهِب الشافعيِّ
يادُة بِذكِر آليَِّة وكيفيَِّة النفقِة، فتمَّ دمُج أقواِل الفقهاِء يف الكفاية باالعتباِر  الزِّ
الثاين املذكوِر عند الشافعيَِّة، يف املفهوم األصل، وهو التقديُر العام من حيث 

حالُة الزوجنِي، أو الزوج وحَده.

كتابه  املاوردي يف  ْحنَاه: كوُن هذا اإلشكاِل كان مبدؤه عند  والذي رجَّ
ُقَداَمَة  ابِن  لرحلِة  أنَّ  كام  بعِده،  ِمن  الشافعيَُّة  ذلك  عىل  َتَتاَبَع  ثم  »احلاوي«، 
احلنبيل،  املذهِب  حميِط  يف  ه  وَنرْشِ القوِل  هذا  ي  َتَلقِّ يف  بارًزا  دوًرا  العراق  إىل 
وتواَتَر األصحاُب ِمن بعِده عىل تأكيِد هذا القوِل، حتى ُعدَّ قوُل احلنابلة يف 

هذه املسألة ِمن مفرداهِتم.

ُ أنَّ هنالك حركَة تصحيٍح يف نِسبِة القوِل مل ُينَتَبْه هلا، وظلَّ اخلطأ  كام يتبنيَّ
َ أنَّ قوَل  ا، وهذا التصحيُح كان رائده اإلمام ابن تيمية ؛ فقد بنيَّ مستمرًّ
اجلمهور موافٌق لقوِل احلنابلة، وإنَّام اخلالُف كان من املذهب الشافعيِّ فقط.

وصىل اهلل وسلم عىل نبيِّنا حممٍد.
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آثار العقوبات الشرعية
على غير الجاني

ووسائل تخفيفها
)دراسة فقهية تطبيقية(

د. فيصل بن عبد الرحمن السحيباني
األستاذ المساعد في قسم السياسة الشرعية

بالمعهد العالي للقضاء
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مقدمة
إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 
ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فلن جتد له وليًا 
صالة  أفضل  وصحابته،  وآله  حممٍد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  مرشدًا، 

وأتم تسليم.

وبعد..

مها:  نوعني  عىل  اشتامهلا  اإلسالمية  الرشيعة  يف  العقوبات  يميز  مما  فإنَّ 
املقاصد  من  عددًا  حيقق  وكالمها  التعزيرية،  والعقوبات  احلدية،  العقوبات 
الزجر  وجوه    أحكم  املقدرة  العقوبات  ففي  الرشعية؛  واملصالح 
املتضمنة  الوجوه  أكمل  عىل  ورشعها  اإلحكام،  غاية  جناياهتا  عن  الرادعة 
ملصلحة الردع والزجر، ورتَّب عىل كل جناية ما يناسبها من العقوبة إصالحًا 
للجاين وللمجتمع، وجاءت عقوبة التعزير مستوعبًة لكل املخالفات وحمققًة 
فأناطت  وتقديره،  القايض  نظر  حسب  واستصالحه  اجلاين  تأديب  ملصالح 
الرشيعة تلك العقوبات التعزيرية اختيارًا وتقديرًا إىل اجتهاد األئمة والقضاة 
وإصالحًا  لألمن،  حفظًا  والردع؛  الزجر  يتحقق  به  وما  املصالح  بحسب 
للمجتمع؛ مع إرادة الرأفة وقصد الرحة باملعاَقبني، قال ابن تيمية  يف 
الذنوب أن يقصد بذلك  الناس عىل  ينبغي ملن يعاقب  منهاج السنة: »وهلذا 
يقصد  وكام  ولده،  تأديب  الوالد  يقصد  كام  هلم،  والرحة  إليهم  اإلحسان 

الطبيب معاجلة املريض«))).

منهاج السنة )37/5)).  (((
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وملا كانت مسائل العقوبات وما يرتتب عليها من حتقيق مقاصد الرشيعة 
اجلريمة  ومنع  العدالة  لتحقيق  القضاء  حيتاجها  التي  املهمة  املسائل  من 
الدقيقة  املسائل  من  مسألة  بدراسة  املشاركة  أحببت  املجتمع؛  وإصالح 
هذا  فكان  وكاًم،  نوعًا  املختلفة  العقوبات  بتقدير  القايض  اجتهاد  حتديد  يف 

بعنوان: البحث 

»آثار العقوبات عىل غري اجلاين ووسائل ختفيفها«

دون  اجلاين  عىل  لتقع  الرشعية  العقوبة  ضبط  إىل  البحث  هذا  وهيدف 
عىل  الرشعية  العقوبة  اختيار  حال  املأخذ  هذا  ملراعاة  القضاة  وتنبيه  غريه، 
حاولت  وقد  آخرين،  عىل  أرضار  أو  مفاسد  دون  مقاصدها  لتحقيق  اجلاين 
استطعت من صورها، ووسائلها، وبحث أحكامها، وهو جهُد  ما  فيه مجع 

مقل أسأل اهلل فيه اإلعانة والتوفيق.

تناول  مل أجد من  باملوضوع  املتعلقة  السابقة  للدراسات  استقصاٍء  وبعد 
البحوث حول  العقوبات عىل غري اجلاين؛ وإنام وجدت عددًا من  آثار تلك 
العقوبات  ببعض  خاصة  بحوثًا  وجدت  كام  التقديرية،  القايض  سلطة 
املعارصة والتي تطرح كبديل للعقوبات الرشعية ويشري باحثوها إىل أن من 
مربراهتا ختفيف آثار العقوبة عىل ذوي اجلاين وأهله، ولذا اخرتت بحث هذه 

املسألة.

يف  املتبع  التَّحلييل  املنهج  حسب  عىل  فهو  البحث  هذا  يف  منهجي  أما 
املراد بحثها تصويرًا دقيقًا ثم  املسألة  القائم عىل تصوير  البحوث،  مثل هذه 
الفقهية  املذاهب  أصحاب  عند  وأدلته  حكمها  وبيان  هلا  الرشعي  التأصيل 
املعتربة، معتمدًا عىل ُأمهات املصادر واملراجع األصلية يف التحرير والتوثيق 
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ومل  حتليلها،  مع  املعارصة  القضائية  بالتطبيقات  البحث  مدعاًم  والتخريج، 
أترجم لألعالم الواردة أسامؤهم خالل البحث خشية اإلطالة وألنَّه غالبهم 

من املشهورين.

وخامتة،  مباحث  وثالثة  ومتهيد  مقدمٍة  يف  البحث  خطة  جاءت  وقد 
كالتايل: وتفصيلها 

البحث  السابقة، ومنهج  املقدمة: وتشتمل عىل أمهية املوضوع، والدراسات 
وخطته.

التمهيد: وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: التعريف بمفردات العنوان.

املطلب الثاين: املراد بآثار العقوبات عىل غري اجلاين.

املطلب الثالث: مبدأ شخصية العقوبة.

املبحث األول: أنواع آثار العقوبة عىل غري اجلاين، وحكم مراعاهتا.

املطلب األول: أنواع آثار العقوبة عىل غري اجلاين.

املطلب الثاين: حكم مراعاة آثار العقوبة عىل غري اجلاين.

ثامنية  وفيه  اجلاين،  غري  عىل  العقوبات  آثار  ختفيف  وسائل  الثاين:  املبحث 
مطالب:

املطلب األول: العفو عن العقوبة.

املطلب الثاين: ختفيف العقوبة.

املطلب الثالث: تأجيل العقوبة.
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املطلب الرابع: وقف تنفيذ العقوبة.

املطلب اخلامس: استبدال العقوبة.

املطلب السادس: التعزير باإللزام باألعامل التطوعية واملجتمعية.

املطلب السابع: هتيئة السجون للتخفيف من آثار السجن عىل غري اجلاين.

املطلب الثامن: احلكم باملكث باملصحات العقلية للتداوي عن اإلدمان.

املبحث الثالث: تطبيقات قضائية معارصة، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تطبيق قضائي يف أثر غري اجلاين يف اختيار نوع العقوبة.

املطلب الثاين: تطبيق قضائي يف أثر غري اجلاين عىل إلغاء العقوبة.

املطلب الثالث: تطبيق قضائي يف أثر غري اجلاين عىل ختفيف العقوبة.

اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.

فهرس املصادر واملراجع.

فهرس املوضوعات.

كريم  إنه  أكتب؛  بام  ينفعني  وأن  الصواب..  إىل  فيه  التوفيق  اهلل  أسأل 
جواد، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحابته أمجعني.
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التمهيد
املطلب األول: التعريف بمفردات العنوان:

أوالً: تعريف اآلثار لغة واصطالحًا:

قال  وتأثريًا،  أثرًا  ُيأثر  أثَّر  الرباعي  الفعل  مصدر  أثٌر،  مفرده  مجٌع  اآلثار 
ء، وذكر  ابن فارس : »اهلمزة والثاء والراء له ثالثة أصول: تقديم اليشَّ

ء الباقي«))). ء، ورسم اليشَّ اليشَّ

ء بعده؛ ما يرى وما ال يرى، واجلمع آثار وأثور، ومنه  فاألثر: بقيَّة اليشَّ
اخلرب املأثور، وأثَّر يف اليشء تأثريًا أي: ترك أثرًا، ومنه قوله تعاىل: ﴿َونَۡكُتُب 

ُمواْ َوَءاَثَٰرُهۡم﴾)))، أي ما تركوه بعدهم من حسنات أو سيئات)3). َما قَدَّ
اللغوي فهو: ما يرتتب عىل  املعنى  واألثر يف االصطالح ال خيتلف عن 
ء وما حيصل بعده، وهو بحسب ما ينسب إليه، فمن تعبريات الفقهاء:  اليشِّ

أثر اجلناية وأثر النجاسة، ونحوها))).

ثانيًا: تعريف العقوبة لغة واصطالحًا:

قال  وعقابًا،  عقوبًة  يعاقب  عاقب  الرباعي  الفعل  مصدر  لغة:  العقوبة 
يدل  أحدمها  صحيحان:  أصالن  والباء  والقاف  »العني   : فارس  ابن 

مقاييس اللغة: ))/)5(، وانظر: لسان العرب ))/5(، تاج العروس )0)/))).  (((
سورة يس آية )))).  (((

انظر: تفسري ابن كثري )565/6(، زاد املسري )9/3)5).  (3(
انظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ))/)(، التعريفات للجرجاين ))/9).  (((
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وشدة  ارتفاع  عىل  يدل  اآلخر  واألصل  غريه،  بعد  وإتيانه  يشء  تأخري  عىل 
وصعوبة«))).

واملعاقبة: أن جتزي الرجل بام فعل سوءًا، يقال عاقبه بذنبه معاقبًة وعقابًا 
اهلل  قال  وتعقبه)))،  الذنب  تتلو  ألهنا  بذلك  سميت  الذنب،  عىل  جازاه  أي 

تعاىل: ﴿ِإَوۡن َعَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِۦ﴾)3).

بأهنا: »جزاٌء    ابن عابدين  فعرفها  العقوبة اصطالحًا:  تعريف  أما 
بالرضب أو القطع أو الرجم أو القتل«))).

وُعرفت أيضًا بأهنا: »اجلزاء املقرر ملصلحة اجلامعة للردع عن ارتكاب ما 
هني عنه وترك ما أمر به من قبل الشارع«)5).

أمر  عصيان  عىل  اجلامعة  ملصلحة  املقرر  »اجلزاء  بأهنا:  عرفت  كام 
الشارع«)6).

مرتكٍب  عىل  يوقع  جزاء  العقوبة  أنَّ  عىل  تتفق  متقاربة  تعريفات  وهي 
ملخالفٍة، ولذا فإن العقوبة يف الرشيعة اإلسالمية تشمل احلدود؛ إذ عرف عدد 
من الفقهاء احلد بأنه عقوبة مقدرة حّقًا هلل تعاىل)7)، كام تشمل التعزيرات؛ إذ 

مقاييس اللغة ))/78).  (((
انظر: هتذيب اللغة ))/)8)(، مقاييس اللغة ))/78(، لسان العرب ))/7)6).  (((

سورة النحل آية )6))).  (3(
رد املحتار عىل الدر املختار ))/3).  (((

حاشية الطحاوي للعالمة السيد أحد العاموي ))/388).  (5(
الترشيع اجلنائي اإلسالمي ))/609).  (6(

انظر: البحر الرائق )5/)(، الروض املربع ))/)66).  (7(
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مقدرٌة عىل جناية  فإنه عقوبٌة  القصاص  بل وتشمل  مقدرٍة،  هي عقوبة غري 
حلق اآلدمي))).

ثالثًا: تعريف اجلاين لغًة واصطالحًا:

قال  جاٍن،  فهو  جيني  جنى  الثالثي  الفعل  من  فاعل  اسم  لغة:  اجلاين 
الثمرة من  والياء أصٌل واحٌد، وهو أخذ  : »اجليم والنون  فارس  ابن 
شجرها، ثم حيمل عىل ذلك«)))، يقال: َجنَْيُت الثمرة أجنيها جنيًا واجتنيتها، 

ومنه جنى الذنب جينيه جناية، ورجٌل جاٍن من قوٍم جناٍة)3).

أما تعريف اجلاين اصطالحًا: فهو فاعل اجلناية؛ وهي الذنب واجلرم وما 
يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العذاب أو القصاص يف الدنيا واآلخرة))).

واملراد هنا اجلاين املستحق للعقوبة القضائية لقاء جناية أو جريمة أملَّ هبا.

املطلب الثاين: املراد بآثار العقوبات عىل غري اجلاين:

والشدة  اإليالم  من  اجلاين؛  عىل  أثرًا  عقوبة  ألي  فإن  معلوٌم  هو  كام 
والتنكيل والتشهري واحلرمان من الرغبات ونحوها، وهذه اآلثار هي بعض 
مقاصد الرشيعة من العقوبات، وفيها ردع اجلاين؛ تنكياًل له ولغريه، كام قال 

.(5(﴾ِ اهلل تعاىل بعد حد الرسقة: ﴿َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََكٰٗل ّمَِن ٱللَّ

األوطار  نيل   ،)79/(( املختار  لتعليل  االختيار   ،)33/7( الصنائع  بدائع  انظر:   (((
.((05/7(

مقاييس اللغة ))/)8)).  (((
انظر: لسان العرب )))/)5)(، تاج العروس )37/)37).  (3(

 ،)(76/((( املعبود  عون   ،)309/(( واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية  انظر:   (((
التعريفات ))/79).

سورة املائدة آية )38).  (5(
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والديه  من  اجلاين  غري  فتصيب  للعقوبات  اآلثار  هذه  ى  تتعدَّ قد  لكن 
وليًا -  اجلاين  كان  إذا  املوىل عليه -  وأقاربه، وقد تصيب  وأوالده وزوجته 

ونحوه.

واملنفق  واملعتني هبم،  الوحيد عىل هؤالء  القائم  هو  اجلاين  يكون  قد  إذ 
عليهم، ففي إيقاع بعض أنواع العقوبة عليه رضر بالٌغ عليهم، وتضييع هلم.

وكانا  كليهام؛  أو  والدته  أو  لوالده  الوحيد  العائل  جنى  إذا  ذلك  ومثال 
حمتاجني له شخصيًا فإن بعض أنواع العقوبات التي سُتوَقع عىل هذا اجلاين 

ستؤثر عليهم تأثريًا مبارشًا.

ويل  عىل  مثاًل   - كالسجن   - العقوبة  أنواع  بعض  إيقاع  أيضًا:  ومثاله 
الويل  نائب عن هذا  ثمة  إىل رعاية ونفقة وحفظ، وليس  الذي حيتاج  اليتيم 

يقوم مقامه.

إذن فاملراد بآثار العقوبات عىل غري اجلاين هي: ما يلحق ذوي اجلاين من 
عىل  وقعت  لعقوبة  نتيجة  ونحوها  منفعة  فواِت  أو  معنويٍّ  أو  حيسٍّ  رضٍر 

اجلاين.

الواقع عىل غري اجلاين - مقصد  وبالتايل: فهل مراعاة مثل هذا األثر - 
هذا  دفع  يف  القايض  جيتهد  بحيث  حتقيقه؟  جيب  التي  الرشيعة  مقاصد  من 
يزيله،  أو  بام خيفف الرضر  العقوبة  بتخفيف  إما  إمكانه؛  األثر والرضر قدر 
أو باختيار عقوبة أخرى تكون أخف رضرًا من تلك، أو نحوها من الوسائل 

التي سيأيت بسطها بإذن اهلل.

ألن  أساسًا،  للعقوبة  خمفٍف  كظرٍف  هذا  عن  البحث  هنا  املراد  وليس 
ويف  ونحوهم،  وأهله  ذويه  وإنام  اجلاين  عىل  العقوبة  لوقع  ليس  هنا  النظر 
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يرتك  قد  إذ  الرشعي،  املقصد  مناط  حتقق  التي  املناسبة  العقوبة  نوع  اختيار 
بعقوبة  أثرًا عىل ذوي اجلاين ويعاقبه  العقوبة لكوهنا ترتك  نوعًا من  القايض 
أخرى قد تكون أشد، وإن كان هذا قد يكون ظرفًا خمففًا للعقوبة كغريه من 

الظروف كام سيأيت بيانه.

اجتهاد  حمل  هي  إذ  التعزيرية،  بالعقوبات  خاص  األساس  يف  وهذا 
لوقوع  النفاذ  واجب  احلدُّ  كان  وإن  ؛  احلدَّ يشمل  وقد  وتقديره،  القايض 
موجبه دون نظر آخر؛ إال أن للقايض االجتهاد يف تأجيله - كام سيأيت -، وله 
، كام يشمل ما  أيضًا االجتهاد يف اختيار طريقة ومكان تنفيذه، وهذه من احلدِّ

ُخريِّ اإلمام به من احلدود كام يف حد احلرابة عند املالكية))).

قدر  منها  دفعه  يمكن  ما  دفع  أو  اآلثار وختفيف  هنا دراسة هذه  واملراد 
كل  دفع  أن  فمعلوٌم  وإال  ومقاصدها،  العقوبة  مع  يتعارض  ال  بام  اإلمكان 

اآلثار عىل غري اجلاين متعذر.

املطلب الثالث: مبدأ شخصية العقوبة:

العقوبة«  »شخصية  مبدأ  الرشعية  العقوبات  يف  املستقرة  املبادئ  من  إن 
أقارب  من  غريه  دون  اجلاين  عىل  تقع  أن  جيب  العقوبة  أن  هبا:  ويراد 
فردية  مسؤولية  هي  اإلسالمية  الرشيعة  يف  اجلنائية  فاملسؤولية  ونحوهم)))، 
ال تقع إال عىل الشخص املسؤول عن الفعل اإلجرامي، وال جيوز أن متتد إىل 
فعل  جزاء  العقوبة  ألن  اجلاين،  عىل  إال  الرشعية  العقوبات  تنزل  فال  غريه، 

اجلاين فتختص به، وال تلحق إال به، وال تنرصف آثارها املبارشة إىل غريه.

انظر: بداية املجتهد ))/9))(، تبرصة احلكام ))/)7)).  (((
انظر: مبادئ االجتهاد يف التعزير، د. عياض السلمي ص )56).  (((
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وال يعني هذا أال متس العقوبة إال الفاعل األصيل بل متس كل الفاعلني 
واملشاركني واملحرضني وغريهم مما يصحُّ هلم فعل يف الواقعة))).

وهذا املبدأ توافرت نصوص الرشيعة عىل تقريره ومنها:

ۡخَرٰى﴾)))، وقد تكرر هذا . )
ُ
قول اهلل : ﴿َوَل تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

: »وذلك  اللفظ يف القرآن الكريم يف مخسة مواضع)3)، قال ابن عطية 
أن اهلل تعاىل ال جيعل العقوبة تقصد أحدًا بسبب إذناب غريه«))).

قول اهلل تعاىل:﴿َوَل تَۡكِسُب ُكُّ َنۡفٍس إِلَّ َعلَۡيَها﴾)5)، قال القرطبي . )
: »أي ال يؤخذ بام أتت من املعصية، وركبت من اخلطيئة سواها«)6).

ۥٓ . 3 ُخَذ إِلَّ َمن وََجۡدنَا َمَتَٰعَنا ِعنَدهُ
ۡ
ن نَّأ

َ
ِ أ قول اهلل تعاىل:﴿قَاَل َمَعاَذ ٱللَّ

آ إِٗذا لََّظٰلُِموَن79﴾)7)، قال ابن اجلوزي  يف تفسريها أي: »أعوذ باهلل  إِنَّ
أن نأخذ بريئًا بسقيم«)8).

( .  النبي  نحو  أيب  مع  انطلقت  قال:    رمثة  أيب  وعن 
قال:  ))حقًا؟((،  قال:  الكعبة،  ورب  إي  قال:  هذا؟((،  ))ابنك  أليب:  فقال 
أشهد به، قال: فتبسم رسول اهلل ضاحكًا من ثبت شبهي يف أيب، ومن حلف 

انظر: العفو عن العقوبة بني الرشيعة والنظام، خالد السيد، ص )3)).  (((
سورة األنعام آية ))6)).  (((

سورة األنعام آية ))6)(، وسورة اإلرساء آية )5)(، وسورة فاطر آية )8)(، وسورة   (3(
لَّ تَزُِر َوازَِرةٞ﴾.

َ
الزمر آية )7(، وسورة النجم بلفظ: ﴿أ

املحرر الوجيز )03/3)).  (((
سورة األنعام آية ))6)).  (5(

تفسري القرطبي )56/7)).  (6(
سورة يوسف آية )79).  (7(

زاد املسري ))/59)).  (8(



آثار العقوبات الشرعية على غير الجاني

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

رسول  وقرأ  عليه((،  جتني  وال  عليك،  جيني  ال  إنه  ))أما  قال:  ثم   ، عيلَّ أيب 
 يف  السندي  قال  ۡخَرٰى﴾))))))، 

ُ
أ وِۡزَر  َوازَِرةٞ  تَزُِر  ﴿َوَل   :  

رشحه : »أي جناية كٍل منهام قارصة عليه ال تتعداه إىل غريه«)3) .

وعن عبد اهلل بن عمر  قال رسول اهلل : ))ال ترجعوا . 5
أبيه،  الرجل بجناية  بعدي كفارًا، يرضب بعضكم رقاب بعض، وال يؤخذ 

وال جناية أخيه(())).

القرطبي . 6 قال  ونحوها)5)،  احلدود  يف  احلاملة  من  منعوا  الفقهاء  أن 
: »وأما كل حق ال يقوم به أحد عن أحد كاحلدود فال كفالة فيه«)6).

))) سورة األنعام آية ))6)).
))) رواه أبو داود يف كتاب الرتجل، باب يف اخلضاب رقم )08))) ))/68)(، والنسائي 
يف كتاب القسامة، باب هل يؤخذ بجريرة غريه؟ رقم))83)) )53/8( ، وابن ماجه 
، وصححه   )((8/(( أحد رقم ))67))  باب ال جيني أحد عىل  الديات،  يف كتاب 

األلباين  يف إرواء الغليل )333/7).
)3) حاشية السندي عىل سنن النسائي)53/8(، وانظر: عون املعبود )))/)3)).

رواه النسائي يف كتاب حتريم الدم، باب حتريم القتل رقم)6)))) )6/7))( وقال:   (((
البخاري  يف  احلديث  وأصل  مرسل«.  والصواب  خطأ،  هذا  عبدالرحن:  أبو  »قال 

ومسلم، لكن تفرد النسائي باللفظة األخرية منه، وهي الشاهد هنا.
 ،)8(/6( املوطأ  رشح  املنتقى   ،)8/6( الصنائع  بدائع   ،)(06/9( املبسوط  انظر:   (5(
املغني   ،)6/((( املجموع   ،)((9/((( الكبري  احلاوي   ،)3(/7( واإلكليل  التاج 
مثل  يف  احلاملة  »أما   : القرطبي  قال  بل   ،)376/3( القناع  كشاف   ،)((6/((
تفسري  إمجاعًا«  جيوز  فال  عقوبة،  من  املضمون  يلزم  كان  ما  احلميل  يلزم  أن  عىل  هذا 
القرطبي )0/9))(، وقال ابن عابدين : »وأما كل حق ال يقوم به أحد عن أحد 

كاحلدود فال كفالة فيه« رد املحتار )98/5)).
تفسري القرطبي )9/)3)).  (6(
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لتعذر  والقصاص  باحلدود  الكفالة  جتوز  »فال   : الصنعاين  وقال 
االستيفاء من الكفيل فال تفيد الكفالة فائدهتا«))).

وقال الرسخيس : »وال خالف له أنه ال تصح الكفالة بنفس احلد 
إقامة  الكفالة  من  واملقصود  إيفائهام،  يف  جتري  ال  النيابة  ألن  والقصاص؛ 

الكفيل مقام املكفول عنه يف اإليفاء«))).

وعلَّل ذلك املواق املالكي  فقال: »وهذا املعنى يتعذر يف احلدود؛ 
ألن استيفاءها من الضامن ال جيوز«)3).

سواء  حد،  عليه  من  ببدن  الكفالة  تصح  »وال   : قدامة  ابن  وقال 
كان حقًا هلل تعاىل، كحد الزنى والرسقة، أو آلدمي كحد القذف والقصاص، 

وهذا قول أكثر أهل العلم«))).

يعاقب  وأال  أحٍد،  بجريرة  أحٌد  يؤخذ  لئال  املنع  هذا  أن  ظاهر  هو  فكام 
غري اجلاين.

تعاىل يف . 7 اهلل  الذي حرمه  الظلم  العقوبة إىل غري اجلاين من  أن تعدي 
كتابه وسنة نبينا حممد  وتوافرت النصوص عىل منعه وحتريمه.

بدائع الصنائع )8/6).  (((
املبسوط )06/9)).  (((

التاج واإلكليل )7/)3).  (3(
املغني ))/6))).  (((
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ومن جهٍة نظامية: فقد نصت سائر األنظمة - إما نصًا أو مضمونًا - عىل 
أن من مقاصد العقوبة نظامًا عدم املساس بغري اجلاين، بل وال تنرصف يشٌء 

من آثار العقوبة لغريه))).

اإلعدام  عقوبة  تنفيذ  فمنعت  ضمنًا؛  ذلك  إىل  أخرى  أنظمة  وأشارت 
وضع  عىل  مناسبة  فرتة  ميض  بعد  إال  حاماًل  كانت  إذا  عليها  باملحكوم 

احلمل))).

اجلمعية  من  الصادر  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  ذلك  عىل  ونص 
العامة لألمم املتحدة عام 8)9)م.

واخلطأ  العمد  شبه  لدية  العاقلة  ل  حتمُّ أن  إىل  املعارصين  بعض  وذهب 
عىل  العاقلة  أن  العلامء  نصوص  من  ذلك  وفهموا  املبدأ،  هذا  من  استثناٌء 

خالف القياس)3) ومنها:

العاقلة خالف  : »وال شك أن إجياب املواساة عىل  قول القرطبي 
قياس األصول يف الغرامات وضامن املتلفات«))).

وقول ابن حجر : »وحتمل العاقلة الدية ثابٌت بالسنة، وأمجع أهل 
ۡخَرٰى﴾، 

ُ
أ وِۡزَر  َوازَِرةٞ  تَزُِر  العلم عىل ذلك وهو خمالٌف لظاهر قوله: ﴿َوَل 

بقوله:  املادة )9)/8(  املبدأ يف  005)م عىل هذا  الصادر سنة  العراقي  الدستور  نص   (((
شخصية«. »العقوبة 

العراقي  اجلزائية  املحاكامت  أصول  قانون  من  )87)/أ(  املادة  نصت  ذلك:  ومثال   (((
بالتنفيذ فعىل  املعدل عىل ما يأيت: »إذا وجدت املحكوم عليها حاماًل عند ورود األمر 
تنفيذ  بتأجيل  العدل  العام ليقدم مطالعته إىل وزير  إدارة السجن إخبار رئيس االدعاء 

احلكم أو ختفيفه«، وكذا الدستور املرصي الصادر يف عام )97)م يف املادة )66).
بحث: العقوبات احلدية بني الزجر واجلرب، جملة العدل عدد )70( ص )09)).  (3(

تفسري القرطبي )5/5)3).  (((
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لكنه خص من عمومها ذلك؛ ملا فيه من املصلحة ألن القاتل لو أخذ بالدية 
ألوشك أن تأيت عىل مجيع ماله ألن تتابع اخلطأ منه ال يؤمن«))).

عن  خارج  اجلاين  غري  وتغريم  العلامء:  »قال  املحتاج:  مغني  يف  وقال 
أن  القتيل  أولياء  من  منهم  جنى  من  يمنعون  كانوا  اجلاهلية  لكن  القياس، 

يدنوا منه ويأخذوا بثأرهم فجعل الشارع بدل تلك النرصة بذل املال«))).

الدية  إجياب  يف  »وليس  فقال:  ذلك  عن    اجلصاص  أجاب  لكن 
هؤالء  وأمر  القاتل  عىل  عندنا  الدية  إنام  اجلاين  بذنب  أخذهم  العاقلة  عىل 
القوم بالدخول معه يف حتملها عىل وجه املواساة له من غري أن يلزمهم ذنب 
إلزامهم  غري  من  للفقراء  حقوقًا  األغنياء  أموال  يف  اهلل  أوجب  وقد  جنايته، 
ذنبًا مل يذنبوه بل عىل وجه املواساة«)3)، وأشار ابن قدامة  إىل هذا فقال: 

»وألنَّ وجوب الدية عىل العاقلة إنام كان مواساة للجاين، وختفيفًا عنه«))).

وليست  العقوبة  شخصية  مبدأ  مع  تتعارض  ال  العاقلة  أنَّ  يتبني  وهبذا 
أو  عقوبة  وليست  والتعاون  للمواساة  األصل  يف  رُشعت  فقد  منه،  استثناء 

جزاًء.

قال الصنعاين : »فإن قلت قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية يف 
جناية اخلطأ والقسامة، قلت: هذا خمصص من احلكم العام، وقيل: إن ذلك 
ليس من حتمل اجلناية، بل من باب التعاضد والتنارص فيام بني املسلمني«)5).

فتح الباري )))/6))).  (((
مغني املحتاج )357/5).  (((

أحكام القرآن للجصاص )3/)9)).  (3(
املغني )387/8).  (((

سبل السالم ))/367).  (5(
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املبحث األول
أنواع آثار العقوبة عىل غري اجلاين، وحكم مراعاهتا

املطلب األول: أنواع آثار العقوبة عىل غري اجلاين:

عند النظر يف اآلثار التي ختلفها العقوبة عمومًا نجد أهنا تتنوع باعتبارات 
خمتلفة، منها اعتبار من تقع عليه العقوبة فتتنوع إىل نوعني:

النوع األول:

اآلثار التي تقع عىل اجلاين، من اإليالم والشدة والتنكيل ونحوها؛ فهذه 
كام سبق من مقاصد الرشيعة يف العقوبة وهي ثمرهتا؛ كام قال اهلل تعاىل بعد 
يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََكٰٗل 

َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسَّ حد الرسقة: ﴿َوٱلسَّ

ُكَّ َوِٰحٖد  واْ  اِن فَٱۡجِلُ انَِيُة َوٱلزَّ ِۗ﴾)))، وقال تعاىل يف حد الزنا: ﴿ٱلزَّ ّمَِن ٱللَّ
ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن  فَةٞ ِف دِيِن ٱللَّ

ۡ
ُخۡذُكم بِِهَما َرأ

ۡ
َوَل تَأ ةٖۖ  ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡلَ

فهذه  ٱلُۡمۡؤِمنَِي2﴾)))،  ّمَِن  َطآئَِفةٞ  َعَذاَبُهَما  َوۡلَيۡشَهۡد  ٱٓأۡلِخرِۖ  َوٱۡلَۡوِم   ِ بِٱللَّ
اآلثار غري مراعاة لكوهنا مرادًة يف نفسها، رشيطة أن تكون آثارًا طبيعية، أما 
العقوبة حينئذ  إن كانت غري طبيعية فمراعاهتا من مقاصد الرشيعة، وإيقاع 
ظلم للجاين وتعدٍّ عليه، ولذا منع الفقهاء من استعامل سوٍط قوي، بل سوٍط 

يؤَمن معه التلف)3).

سورة املائدة آية )38).  (((
سورة النور آية ))).  (((

انظر: املجموع )8)/)8(، املغني )7/9)).  (3(
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النوع الثاين:

اآلثار التي تقع عىل غري اجلاين، وهي التي سبق بياهنا يف التمهيد، وهي 
حمل بحثنا، وهذا النوع ينقسم باعتبار نوع األثر الذي يرتكه إىل قسمني اثنني 

مها:

من  اجلاين  غري  عىل  العقوبة  ختلفها  التي  الطبيعية  اآلثار  األول:  القسم 
مبارشًة  آثارًا  كانت  سواء  منها؛  للتحرز  وسيلة  وال  ونحوهم  وذويه  أرسته 
العقوبة من إساءة  أو غري مبارشة، ومثاهلا: ما يقع عىل اجلاين وأرسته جراء 

سمعتهم، وكون العقوبة وصمة عار عليهم مجيعًا ونحوها.

العقوبة  التَّحرز منها، وهي من الزم  فهذه اآلثار كام سبق ال وسيلة إىل 
التي ال تنفك عنها، ولذا فال مراعاة هلا، وال تؤثر عىل مبدأ شخصية العقوبة.

اجلاين،  غري  عىل  العقوبة  ختلفها  التي  الطبيعية  غري  اآلثار  الثاين:  القسم 
القسم هو موضع  فهذا  أولئك  متعديًا عىل  أثرًا سلبيًا  ترتك  التي  تلك  وهي 

بحثنا.

املادة  يف  اجلزائية  اإلجراءات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  أشارت  وقد 
)السابعة واخلمسني بعد املائة( يف الفقرة الثانية إىل مراعاة اآلثار غري الطبيعية 
التي تقع جراء العقوبة؛ فجاء فيها: »إذا تبني من الكشف الطبي، أن رضرًا 
يتجاوز اآلثار الطبيعية للعقوبة سيلحق املحكوم عليه من تنفيذ احلكم، فُيِعد 
أم  مؤقتة  هي  وهل  احلالة،  وصف  يتضمن  مفصاًل  تقريرًا  املختص  الطبيب 
دائمة، وما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم تنفيذ العقوبة أو 
بعضها، ويبعثه - مشفوعًا برأيه - إىل جهة التنفيذ لعرضه فورًا عىل املحكمة 
ما  لتقرر   - احلكم  لذلك  تعدياًل  يستلزم  كان  إذا   - احلكم  أصدرت  التي 
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املنصوص عليها  التعديل ألحكام االعرتاض  تراه، ويف حال تعديله خيضع 
يف النظام والالئحة«.

التي تلحق  الطبيعية  املادة نصت عىل مراعاة اآلثار غري  وإن كانت هذه 
املحكوم عليه؛ لكن مراعاة تلك اآلثار عىل غريه من باب أوىل.

املطلب الثاين: حكم مراعاة اآلثار املرتتبة عىل العقوبة:

تأديبية،  رشعية  ملقاصد  رشعت  أهنا  العقوبات  يف  األصل  فإن  تبني  كام 
برضٍر  اجلاين  غري  فتصيب  املقاصد  تلك  العقوبات  هذه  تتعدى  أال  وينبغي 

يفوق الرضر املعتاد بحسب كل عقوبة وجناية.

األمر  هذا  راعت  قد  نجدها  الرشعية  واألدلة  النصوص  نتأمل  وحني 
وفرضت حلاميته عددًا من األحكام، ومن تلك األدلة:

واألحاديث . ) العقوبة  شخصية  عىل  القرآنية  األدلة  من  بيانه  سبق  ما 
النبوية بأنه ال يؤخذ أحد بجناية غريه.

والديه  من  اجلاين  لغري  املبارشة  اآلثار  امتداد  أن  منها:  الداللة  ووجه 
عند  هذا  مراعاة  فيجب  ولذا  يفعلوه،  مل  ذنب  عىل  هلم  عقوبة  هو  وأرسته 

العقوبة. تقرير 

))أقيلوا ذوي . )  :  قالت قال رسول اهلل  عن عائشة 
العقوبة  أثر  من  هلم  مراعاة  اإلقالة  وهذه  احلدود(()))،  إال  عثراهتم  اهليئات 

باب  احلدود،  كتب  يف  داود  وأبو   ،)300/(((  ،)(5(7(( برقم:  أحد  اإلمام  ))) رواه 
رقم:  الكربى  السنن  يف  والنسائي   ،)35(/((  ،)(375( رقم:  فيه  يشفع  احلد  يف 
بعض  حسنه  وقد  مقاٍل،  عن  ختلو  ال  كثريٌة  طرٌق  وللحديث   ،)(68/6(  ،)7(53(

املحدثني بمجموع الطرق، وصححه األلباين يف إرواء الغليل ))/)3)).
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العقوبة وهو  أثر  باإلقالة مراعاًة ملن وقع عليه  عليهم وهم مذنبون، فكيف 
غري مذنب؟ فهم أوىل باملراعاة.

3 .  جاءت إىل النبي  أن الغامدية  حديث بريدة
فقالت: يا رسول اهلل إين قد زنيت فطهرين، وإنه ردها، فلام كان الغد قالت: يا 
رسول اهلل مِلَ تردُّين؟ لعلك أن تردَّين كام رددت ماعزًا، فواهلل إين حلبىل، قال: 
ا ال فاذهبي حتى تلدي((، فلام ولدت أتته بالصبي يف خرقة، قالت: هذا  ))إمَّ

بالصبي  أتته  فلام فطمته  تفطميه((،  فأرضعيه حتى  ))اذهبي  قال:  قد ولدته، 
يف يده كرسة خبز، فقالت: هذا يا نبي اهلل قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع 
الصبي إىل رجل من املسلمني، ثم أمر هبا فحفر هلا إىل صدرها، وأمر الناس 
فرمجوها)))، وقد أمجع أهل العلم عىل أن احلامل ال ترجم حتى تضع صيانة 

جلنينها )نقله ابن املنذر())).

))ال . )  : السابق قوله    بريدة  يف روايٍة ملسلٍم حلديث 
نرمجها وندع ولدها صغريًا ليس له من يرضعه((، فال يقام احلد عىل املرضع 
الرجم  أخر  ملا  وتربيته)3)، وألنه  الصبي  برضاع  أحد  يتكفل  مل  إذا  والنفساء 
حلفظه وهو حل فألن يؤخر وهو ولد حلفظه أوىل)))، قال ابن قدامة: »فإذا 
ال  الولد  ألنَّ  اللبأ؛  تسقيه  حتى  ترجم  مل  رمجًا  احلد  كان  فإن  الولد  وضعت 
أو تكفل أحد برضاعه رمجت، وإال  له من يرضعه  إن كان  ثم  به  يعيش إال 

 ،)(695( رقم:  بالزنى  نفسه  عىل  اعرتف  من  باب  احلدود  كتاب  يف  مسلم  رواه   (((
.(((8/5(

انظر: املغني )6/9)(، وقال ابن قدامة: » ال نعلم فيه خالفًا«.  (((
انظر: اجلوهرة النرية ))/53)(، عقد اجلواهر الثمينة )06/3))(، املغني )6/9)).  (3(

انظر: العدة رشح العمدة ))/535).  (((
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غري  تصيب  أن  العقوبة  آثار  مراعاة  احُلكمني  ويف  تفطمه«)))،  حتى  تركت 
اجلاين من احلمل والرضيع.

عن . 5 احلدود  ))ادرءوا  اهلل:  رسول  قال  قالت:    عائشة  عن 
املسلمني ما استطعتم، فإن كان له خمرج فخلوا سبيله، فإن اإلمام أن خيطئ 
يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة(()))، واخلطأ يف العقوبة يشمل إيقاعها 

عىل غري وجهها الرشعي؛ ومنه عدم مراعاة آثارها عىل اجلاين وغريه.

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال: ))والذي نفيس . 6
بيده لقد مهمت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصالة فيؤذن هلا، ثم آمر 
ويف  بيوهتم(()3)،  عليهم  فأحرق  رجال،  إىل  أخالف  ثم  الناس،  فيؤم  رجال 
))لوال  ))ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم(()))، ويف رواية:  رواية: 
ما يف البيوت من النساء والذرية(()5)، قال ابن رجب : »وإنام امتنع من 
التحريق ملا يف البيوت من النساء والذرية وهم األطفال، كام يف الرواية التي 

املغني )7/9)).  (((
رواه الرتمذي يف أبواب احلدود عن رسول اهلل  باب ما جاء يف درء احلدود   (((
 (338/8( والبيهقي   ،)38(/(( املستدرك  يف  واحلاكم   ،)9(/3(  (((((( رقم: 
وروي مرفوعًا وموقوفًا، وقد قواه بعض املحدثني بمجموع األسانيد، وضعفه األلباين 

يف إرواء الغليل مرفوعًا وموقوفًا )5/8)).
رواه البخاري يف كتاب األذان باب وجوب صالة اجلامعة رقم: )))6) ))/)3)(،   (3(
التشديد  وبيان  باب فضل صالة اجلامعة  الصالة،  املساجد ومواضع  ومسلم يف كتاب 

يف التخلف عنها رقم: ))65) ))/3))).
 ((((0( رقم:  املعايص  أهل  إخراج  باب  اخلصومات  يف  كتاب  يف  البخاري  رواه   (((
اجلامعة  صالة  فضل  باب  الصالة،  ومواضع  املساجد  كتاب  يف  ومسلم   ،)(((/3(

وبيان التشديد يف التخلف عنها رقم: ))65) ))/3))).
)5) رواه أحد يف مسنده )))/398(، وضعف هذه الرواية أحد شاكر  كام يف حتقيق 

املسند )8/)))).
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جها اإلمام أحد، وهم ال يلزمون شهود اجلامعة؛ فإهنا ال جتب عىل امرأة  خرَّ
وال طفل، والعقوبة إذا خيش أن تتعدى إىل من ال ذنب له امتنعت«))).

احلطيئة . 7 هجا  حيث  احلطيئة،  مع    اخلطاب  بن  عمر  قصة 
فلام  السجن،  يف  فطرحه  عمر،  عليه  الزبرقان  فاستعدى  التميمي  الزبرقان 

طال حبسه قال أبياتًا، ثم بعث هبا إىل عمر بن اخلطاب يقول فيها:
مـرخ بـذي  ألفـراخ  تقـول  مـاذا 

شجر وال  ماء  ال  احلواصل  زغب 
مظلمـة قعـر  يف  كاسـبهم  أدخلـت 

عمر يا  اهلل  سالم  عليك  فاغفر 
أنـت اإلمـام الـذي مـن بعـد صاحبه

البرش النهى  مقاليد  إليك  ألقت 
فامنـن عىل صبية يف الرمل مسـكنهم

الغدر هبا  يغشاهم  األباطح  بني 

قال: فكأنه رق له، فأخرجه))). وشاهدها: أنَّ احلطيئة شكا إىل عمر بن 
. اخلطاب تعدي رضر عقوبته ألوالده وصبيته، فعفى عنه الفاروق

فتح الباري البن رجب )59/5)).  (((
احلاوي  يف  املاوردي  منهم:  واملؤرخني  والفقهاء  املحدثني  من  عدٌد  القصة  هذه  ذكر   (((
اللغة  الكامل يف  الفروع )0)/)))(، واملربد يف  الكبري )7)/07)(، وابن مفلح يف 
واألدب ))/)5(، وابن قتيبة يف الشعر والشعراء ))/6)3(، وابن خلكان يف وفيات 
األعيان )5/)9)(، وابن كثري يف البداية والنهاية )))/)35(، وابن حجر يف اإلصابة 

يف متييز الصحابة ))/)5)(، وغريهم.
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أن مجاهري الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة قالوا ال يغرب العبد . 8
وال األمة؛ ألن يف تغريبهم عقوبًة لسيدهم)))، قال ابن قدامة : »وألنَّ 
كالتغريم،  الزنى؛  يف  جيب  فلم  دونه،  لسيده  عقوبة  العبد  حق  يف  التغريب 
بيان ذلك: أن العبد ال رضر عليه يف تغريبه؛ ألنه غريب يف موضعه، ويرتفه 
من  بخروجه  واخلطر  خدمته،  بتفويت  سيده  ويترضر  اخلدمة،  من  بتغريبه 
احلد  فيصري  عنه،  بعده  مع  عليه  واإلنفاق  حفظه  يف  والكلفة  يده،  حتت 

مرشوعًا يف حق غري الزاين، والرضر عىل غري اجلاين«))).

أهل  عليه  أدركت  الذي  مالك:  »قال   : املالكي  الزرقاين  وقال 
العلم أنه ال نفي عىل العبيد إذا زنوا وإنام النفي عىل الرجل احلر؛ ألن يف نفي 
العبد عقوبة ملالكه بمنعه منفعته مدة نفيه، وترصف الرشع يقتيض أال يعاقب 

غري اجلاين«)3).

العقوبة إصالح اجلاين وردعه وزجره وزجر . 9 أن مقاصد الرشيعة يف 
أن  والبد  اجلريمة)))،  أرضار  من  وحايتهم  وباملجتمع  به  والرحة  غريه، 
تؤدي هذه العقوبات مقاصدها الرشعية، وإال فإهنا تسقط، قال ابن فرحون 
: »قال ابن عبد السالم: وإذا كانت العقوبة التعزير والزجر فإن علم 
أن الزجر ال ينفع فال يفعل التعزير«)5)، فكيف إذا أدت تلك العقوبات إىل 
وذويه  بعائلته  أو  به  املستقبيل  الرضر  وإحلاق  اجلاين  كتعذيب  أعظم  مفسدة 

انظر: بدائع الصنائع )39/7(. ومذهب احلنفية عدم التغريب للزاين مطلقًا، القوانني   (((
الفقهية ))/33)(، رشح الزرقاين عىل املوطأ ))/36)(، املغني )50/9).

املغني )50/9).  (((
رشج الزرقاين عىل املوطأ ))/36)).  (3(

انظر: املغني )))/6)5(، كشاف القناع )06/5)).  (((
تبرصة احلكام ))/96)).  (5(
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وهذا كله خمالف ملقاصد العقوبة الرشعية)))؟ ولذا فال بد من إيقاع العقوبة 
  السالم  بن عبد  العز  يقول  املفاسد،  تلك  إىل  تؤدي  حينئٍذ بصورة ال 
أيضًا: »كل ترصف جالب ملصلحة أو دارئ ملفسدة فقد رشع اهلل من األركان 
ل تلك املصالح املقصودة اجللب برشعه، أو يدرأ املفاسد  والرشائط ما حيصِّ

املقصودة الدرء بوضعه«))).

العقوبة، وأن هذا  وكل هذه األدلة تؤكد وجوب مراعاة هذه اآلثار يف 
منوٌط بالقايض حال اختياره للعقوبة، فإذا منع الفقهاء عقوبة العبد واحلامل 
يبلغ  كام  بغريهم  األثر  بلغ  إذا  غريهم  عليهم  فيقاس  ونحوهم،  واملرضع 
عقوبته  فيه  تتعدى  أحواالً  واجلاين  القضية  من  القايض  علم  فمتى  بأولئك، 
هؤالء  حيتاجه  من  أو  ليتيم،  أو  لوالديه  الوحيد  العائل  كعقوبة  غريه؛  إىل 
النظر يف  القايض حينئذ  للتكسب هلم ورعايتهم وقضاء حاجاهتم؛ فإن عىل 
خمتلف الوسائل الختيار عقوبة تردع اجلاين وال ترض هبؤالء قدر استطاعته 

واجتهاده، وسيأيت ذكر مجلٍة من الوسائل لذلك.

رضرًا  الحظوا  فمتى  العقوبات،  تلك  تنفيذ  بجهات  منوٌط  هذا  أنَّ  كام 
العقوبة  إيقاف  عليهم  فإنَّ  العقوبات  من  عقوبٍة  آثار  من  اجلاين  تعدى 

والعرض عىل املحكمة التي أصدرت احلكم.

املادة  يف  اجلزائية  اإلجراءات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  أشارت  وقد 
)السابعة واخلمسني بعد املائة( يف الفقرة الثانية إىل مراعاة اآلثار غري الطبيعية 
أن رضرًا  الطبي  الكشف  تبني من  »إذا  فيها:  العقوبة؛ فجاء  تقع جراء  التي 
يتجاوز اآلثار الطبيعية للعقوبة سيلحق املحكوم عليه من تنفيذ احلكم، فُيِعد 

انظر: مبادئ االجتهاد يف التعزير، د. عياض السلمي ص ))5).  (((
قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/)5)).  (((
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أم  مؤقتة  هي  وهل  احلالة،  وصف  يتضمن  مفصاًل  تقريرًا  املختص  الطبيب 
دائمة، وما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم تنفيذ العقوبة أو 
بعضها، ويبعثه - مشفوعًا برأيه - إىل جهة التنفيذ لعرضه فورًا عىل املحكمة 
ما  لتقرر   - احلكم  لذلك  تعدياًل  يستلزم  كان  إذا   - احلكم  أصدرت  التي 
املنصوص عليها  التعديل ألحكام االعرتاض  تراه، ويف حال تعديله خيضع 

يف النظام والالئحة«.

يعدو  فال  اجلاين  عىل  تقع  التي  اآلثار  يف  وردت  كانت  وإن  املادة  وهذه 
هذا أن يكون مثاًل حيتذى يف كل أثر غري طبيعي يقع عىل اجلاين من العقوبة، 
وإن كانت املادة نصت عىل األثر عىل اجلاين، ويفهم منها أيضًا أن أيَّ أثٍر غري 
أوىل،  باب  من  مراعى  فإنه  ونحوهم  أقاربه  من  اجلاين  غري  عىل  يقع  طبيعي 

وعىل جهة التنفيذ إثباته والكتابة إىل القايض لتقرير ما يراه.
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املبحث الثاين
وسائل ختفيف آثار العقوبات عىل غري اجلاين

متهيد:

إذا ظهر أن من مقاصد الرشيعة وغاياهتا حاية غري اجلاين من أن متتدَّ إليه 
آثار العقوبة ورضرها قدر املستطاع، وإن امتدت فُيسعى يف ختفيف العقوبة 
وتقليل ذلك األثر بكافة الوسائل املرشوعة، وقد مجعُت يف هذا املبحث مجلة 

من تلك الوسائل سيأيت بياهنا.

من  حترٍّ  مزيد  إىل  وحتتاج  وتقديرها،  طريقتها  يف  خمتلفٌة  وسائل  وهي 
ليتم  قلًة  أو  كثرًة  اجلاين  غري  سيطال  الذي  األثر  تقدير  من  ابتداًء  القايض 
للمصالح  حتقيقها  يف  الوسائل  هذا  بني  املوازنة  ثمَّ  ومن  ختفيفه،  أو  تفاديه 

وتقليل املفاسد ليختار أصلحها.

باختيار  املخول  باعتباره  القايض  إىل  موجهة  تكون  قد  الوسائل  وهذه 
التنفيذ بام  التنفيذ ملراعاة طريقة  العقوبة وتقديرها، وقد تكون موجهة جلهة 

ال يمتد معها األثر إىل غري اجلاين.

فلكل قضية ظروفها وأحواهلا،  املثال واالجتهاد، وإال  وهي عىل سبيل 
يصلح  وما  ومتنوعة،  خمتلفٌة  وسائل  زماٍن  ولكل  وقوته،  طبيعته  أثر  ولكل 

وسيلة يف بلد ال يصلح يف بلد آخر.

املطلب األول: العفو عن العقوبة:

العفو يف اللغة: مصدر الفعل الثالثي املعتل اآلخر عفى يعفو عفوًا، قال 
املعتل أصالن، يدل أحدمها عىل  : »العني والفاء واحلرف  ابن فارس 
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عفا  يقال:  األول،  املعنى  هو  هنا  املراد  طلبه«)))،  عىل  واآلخر  اليشء،  ترك 
عنه، وعفا له ذنبه وعن ذنبه أي: تركه ومل يعاقبه))).

بعد  بعضها  أو  العقوبة  عن  القايض  أو  األمر  ويل  يعفو  أن  هنا:  واملراد 
يتعذر  بعقوبة  احلكم  بعد  أو  ابتداًء،  إما  والعقاب،  اإلدانة  موجب  ثبوت 
آثار  تتعدى  أو  العقوبات،  من  الشارع  مقصد  تنفيذها  حيقق  ال  أو  تنفيذها، 

العقوبة إىل غري اجلاين كام هو احلال هنا، فيعفو القايض حينئٍذ عن العقوبة.

التنفيذ ولو ترضر الغري،  ر يف غري احلدود إذ هي واجبة  ُيتصوَّ إنام  وهذا 
وكذا التعزير املنصوص عىل موضعه؛ قال ابن قدامة : »ولنا أن ما كان 
من التعزير منصوصًا عليه؛ كوطء جارية امرأته، أو جارية مشرتكة، فيجب 
امتثال األمر فيه، وما مل يكن منصوصًا عليه، إذا رأى اإلمام املصلحة فيه، أو 
علم أنه ال ينزجر إال به، وجب؛ ألنه زجر مرشوع حلق اهلل تعاىل، فوجب، 

كاحلد«)3).

املصلحة يف  تقدير  القضاة  من  ُينيبه  ومن  األمر  فلويل  ذلك  ما عدا  وأما 
قوله:  املجموع  يف  جاء  تعاىل)))،  هلل  حقًا  كان  إذا  التعزير  عقوبة  عن  العفو 

»وان رأى السلطان ترك التعزير جاز تركه إذا مل يتعلق به حق آدمي«)5).

مقاييس اللغة ))/56).  (((
انظر: هتذيب اللغة )3/)))(، لسان العرب )5)/)7).  (((

املغني )76/9)).  (3(
احلكام  تبرصة   .،)9(/8( للخريش  خليل  خمترص  رشح   ،)53/(( املحتار  رد  انظر:   (((
الكبري  احلاوي   ،)33(/(( الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية   ،)(98/((

.(((7/(3(

.((((/(0(  (5(
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إذا  فيه  والشفاعة  التعزير  عن  العفو  »وجيوز   : فرحون  ابن  وقال 
كان حلق اهلل«))).

وجاء يف مطالب أويل النهى قوله: »عىل أن لإلمام ترك التعزير إذا رآه«))).

ويمكن أن يستدل لذلك بام ييل:

))أقيلوا . )  قالت قال رسول اهلل صىل اهلل عليه:  حديث عائشة 
ذوي اهليئات عثراهتم إال احلدود(()3)، قال يف عون املعبود: »))أقيلوا(( أمر 

من اإلقالة أي: اعفوا«))).

الزبري . ) خاصم  األنصار  من  رجاًل  أن    الزبري  بن  اهلل  عبد  عن 
فقال  النخل،  هبا  يسقون  التي  احلرة،  رشاج)5)  يف    النبي  عند 
 ، النبي  عند  فاختصام  عليه؟  فأبى  يمر،  املاء  ح  رسِّ األنصاري: 
فقال رسول اهلل  للزبري: ))اسق يا زبري ثم أرسل املاء إىل جارك((، 
اهلل  رسول  وجه  فتلون  عمتك؟  ابن  كان  أن  فقال:  األنصاري،  فغضب 
، ثم قال: ))اسق يا زبري ثم احبس املاء حتى يرجع إىل اجلدر(()6)، 

تبرصة احلكام ))/98)).  (((
مطالب أويل النهى )83/6)).  (((

سبق خترجيه ص)86)).  (3(
.((5/(((  (((

الوادي:  ورشج  رشج.  واحدها  السهل،  إىل  احلرار  من  ومسيله  املاء  جماري  الرشاج:   (5(
منفسحه. انظر: لسان العرب ))/307).

رواه البخاري يف كتاب يف الرشب باب َسْكر األهنار رقم )360)) )3/)))(، ومسلم   (6(
يف كتاب الفضائل باب وجوب اتباعه  رقم)357)) )90/7).
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قال يف املجموع: »ولو مل جيز ترك التعزير لعزره رسول اهلل  عىل 
ما قال«))).

عن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال: ))والذي نفيس . 3
بيده لقد مهمت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصالة فيؤذن هلا، ثم آمر 
رجال فيؤم الناس، ثم أخالف إىل رجال، فأحرق عليهم بيوهتم((، ويف رواية 
))لوال ما يف البيوت من النساء والذرية(())). قال ابن رجب  يف رشحه: 

))والعقوبة إذا خيش أن تتعدى إىل من ال ذنب له امتنعت(()3).

كان . ) أنه    النبي  عن    األشعري  موسى  أيب  حديث 
إذا أتاه سائل أو صاحب احلاجة قال: ))اشفعوا فلتؤجروا، وليقض اهلل عىل 
ليشمل  احلديث  حكم  الرشاح  بعض  م  عمَّ وقد  شاء(()))،  ما  رسوله  لسان 
كانت  »وسواء  رشحه:  يف  النووي  قال  التعزير،  عن  العفو  يف  الشفاعة 
الشفاعة إىل سلطان يف كف الظلم، أو إسقاط التعزير..« إىل أن قال: »وأما 
يستثنى  وال  عياض  »قال  حجر:  ابن  وقال  فحرام«)5)،  احلدود  يف  الشفاعة 
من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إال احلدود وإال فام ال حد فيه جتوز 

.((((/(0(  (((
سبق خترجيه برواياته ص)88)).  (((

فتح الباري البن رجب )59/5)).  (3(
ن يَۡشَفۡع َشَفَٰعًة َحَسَنٗة﴾، رقم:  رواه البخاري يف كتاب األدب باب قول اهلل تعاىل: ﴿مَّ  (((
ليس  فيام  الشفاعة  استحباب  باب  والصلة  الرب  كتاب  )8/))(، ومسلم يف   (60(8(

حمرم رقم: )7)6)) )37/8).
رشح النووي عىل مسلم )6)/77)).  (5(
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الشفاعة فيه وال سيام ممن وقعت منه اهلفوة«)))، ومن الزم الشفاعة واإلذن 
هبا سقوط العقوبة.

وهذا فرٌق من فروق عقوبة التعزير عن احلد إذا جتوز الشفاعة يف األول 
دون األخري.

»من  الفروق:  تلك  بيان  معرض  يف  القرايف  ذكره  بينهام  آخر  فرٌق  وثمة 
الفروق أن التعزير قد يسقط«))).

لكن هذا العفو مرشوٌط بكونه مراعاًة لألصلح وحتقيق مقاصد العقوبة 
ابن  قال  العفو حينئذ، ولذا  له  فليس  للقايض، وإال  املصلحة  وظهرت هذه 
اهلل،  حلق  كان  إذا  فيه  والشفاعة  التعزير  عن  العفو  »وجيوز   : فرحون 
فإن جترد عن حق آدمي وانفرد به حق السلطنة، كان لويل األمر مراعاة حكم 

األصلح بالعفو أو التعزير وله التشفيع فيه«)3).

فكالتعزير  تعاىل:  اهلل  بحقوق  املتعلق  »فأما   : املاوردي  وقال 
إذا رأى  بالعفو عنه  ينفرد  أن  فلإلمام  الزنا والرسقة ورشب اخلمر  بأسباب 

ذلك صالحًا له«))).

ومن مواضع العفو املرشوعة كون العقوبة تتعدى لغري اجلاين وترضهم، 
فيرشع للقايض موازنة املصالح ودفع املفاسد حينئذ ولو بالعفو عن العقوبة 

متى كان هذا ممكنًا وال يؤدي إىل رضٍر أكرب.

فتح الباري )0)/)5)).  (((
الفروق للقرايف ))/)8)).  (((

تبرصة احلكام ))/98)).  (3(
احلاوي الكبري )3)/7))).  (((
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غري  ترضر  ولو  العفو)))،  يصحُّ  فال  باآلدميني  املتعلقة  احلقوق  يف  أما 
ة. اجلاين؛ ألهنا مبنية عىل املشاحَّ

املطلب الثاين: ختفيف العقوبة:

التعزير،  عقوبة  يف  تقديرية  سلطًة  القايض  اإلسالمية  الرشيعة  أعطت 
اقرتاهنام  عند  وختفيفًا  مشدٍد،  بظرٍف  اجلاين  أو  الواقعة  اقرتان  عند  تشديدًا 
بظرٍف خمفف، وهذا من مقاصد الرشيعة يف عقوبة التعزير فللقايض السلطة 
وأحواهلا  ظروفها  واختالف  وجتددها،  اجلرائم  لتباين  العقوبة  تقدير  يف 

وزماهنا ومكاهنا.

الرشيعة  مقاصد  حتققت  فمتى  األصل،  هو  موضعه  يف  والتخفيف 
بالعقوبة األخف فال يصار إىل أشد منها.

قال ابن فرحون  يف معرض إيقاع العقوبة: »إال أن يغلب عىل ظن 
اإلمام أن غري الرضب مصلحة من املالمة والكالم«))).

باألخف من  التأديب  : »ومهام حصل  السالم  بن عبد  العز  وقال 
األفعال واألقوال واحلبس واالعتقاد، مل يعدل إىل األغلظ إذ هو مفسدة ال 

فائدة فيه؛ حلصول الغرض بام دونه«)3).

)/)08)/م  رقم  السامي  األمر  صدر  السعودية  العربية  اململكة  ويف 
السجن  عقوبة  من  جزء  عن  العفو  املتضمن  7)/))/))))هـ  وتأريخ 
انظر: رد املحتار ))/53(، رشح خمترص خليل للخريش )8/)9(، حاشية الدسوقي   (((
التعزير  الكبري )3)/7))(. والشافعية يرون  الكبري ))/)33(، احلاوي  عىل الرشح 

مباح لإلمام غري واجب عليه انظر: احلاوي الكبري )3)/7))).
تبرصة احلكام ))/98)).  (((

قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/88).  (3(
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ترتكز  حسابية  قاعدة  حسب  فأكثر  الكريم  القرآن  من  جزأين  حيفظ  للذي 
7/)/08))هـ  وتأريخ   8/(07 رقم  السامي  األمر  عىل  أساسية  بصفة 
القرآن  إذا كان حيفظ  والذي نصَّ عىل إعفاء السجني من نصف املحكومية 

الكريم كاماًل.

ومن املواضع التي تستوجب عىل القايض النظر يف ختفيف العقوبة نوعًا 
القايض  العقوبة إىل غري اجلاين فأرضت هبم، فيجتهد  إذا تعدت  وكاًم وكيفًا 
من  الرضر  ودفع  الرضر،  هلذا  دفعًا  نوعًا  تبديلها  أو  كاًم  ختفيفها  يف  حينئٍذ 

الرشيعة. مقاصد 

»ولكونه  القايض:  قول  القضائية  األحكام  أحد  تسبيب  يف  جاء  ولذا 
متزوجًا ولديه أطفال وهذه مسوغات معتربة يف ختفيف العقوبة عنه«))).

وقد يكون التخفيف حينئذ يف تطبيق وتنفيذ العقوبة؛ كام يف املرأة احلامل 
ولذا نصت توصيات جملس القضاء األعىل عىل أنه: »إذا كانت املدانة امرأة 
حاهلا،  حسب  اجللد  وهو  احلد  عليها  فيقام  البكر؛  زنى  عليها  وثبت  حاماًل 

ويالحظ التخفيف يف اجللد بحيث ال يؤثر عىل احلمل«))).

وقد جاء التسبيب لتخفيف أحد األحكام معلاًل هبذا؛ فجاء فيه: »مراعاة 
ظروف املتهم الشخصية واإلنسانية رأفًة به وبأرسته«)3).

جمموعة األحكام القضائية لعام )3))هـ، الصادرة من وزارة العدل )3)/6)).  (((
قرار جملس القضاء األعىل هبيئته العامة رقم: ))))/3)( وتأريخ 0)/)/7)))هـ.  (((
املبني  6)/5/)0))هـ،  وتأريخ   )(057(( رقم  الداخلية  وزارة  تعميم  يف  جاء  كام   (3(
عىل قرار جملس الوزراء رقم))7)( وتأريخ 3)/9/)0))هـ، املبني عىل القرار رقم 

)))( وتأريخ )37)هـ.



آثار العقوبات الشرعية على غير الجاني

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

املطلب الثالث: تأجيل العقوبة:

آجل،  فهو  له  يؤجِّ اليشء  ل  وأجَّ ل،  أجَّ الفعل  مصدر  اللغة:  يف  التأجيل 
وهو  األجل،  من  تفعٌل  والتَّأجل  العاجل،  نقيض  وهو  ره،  أخَّ أي:  وأجيل 

الوقت املرضوب املحدود يف املستقبل))).

واملراد بتأجيل العقوبة: تأخري تنفيذها إىل حصول الغاية املؤّجل ألجلها، 
فقد حيكم القايض عىل اجلاين وحيصل ما يمنع تنفيذ العقوبة عليه من أسباب 

املختلفة. التأجيل 

واألصل يف احلدود أهنا واجبة التنفيذ يف حينها فال تأخر إال لعذر، وهذا 
يف  احلدود  تأجيل  الرشعية  النصوص  يف  ورد  وقد  بإقامتها،  األمر  مقتىض 

مواضع منها:

  أوالً: تأجيل تنفيذ احلد للمرض ونحوه)))، ودليل هذا قول عيل
من  احلد،  أرقائكم  عىل  أقيموا  الناس  أهيا  »يا  فقال:  الناس  خطب  حني 
أحصن منهم، ومن مل حيصن، فإن أمة لرسول اهلل  زنت، فأمرين 
أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدهتا أن أقتلها، 
فذكرت ذلك للنبي ، فقال: ))أحسنت، اتركها حتى متاثل((«)3)، 
وأن  الزانية  األمة  اجللد واجب عىل  أن  »فيه   يف رشحه:  النووي  قال 

النفساء واملريضة ونحومها يؤخر جلدمها إىل الربء«))).

انظر: مقاييس اللغة ))/)6(، لسان العرب )))/))).  (((
الطالبني  روضة   ،)(75/3( احلقائق  تبيني   ،)59/7( بدائع  الصنائع   7/59 انظر:   (((

)0)/99(، املغني )8/9)).
رواه مسلم يف كتاب احلدود باب: تأخري احلد عن النفساء رقم: )705)) )5/5))).  (3(

رشح النووي عىل مسلم )))/)))).  (((
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ثانيًا: تأجيل تنفيذ احلد عىل احلامل حتى تضع، ونقل ابن قدامة عن ابن 
أن    حصني  بن  عمران  بحديث  مستدلني  هذا)))،  عىل  اإلمجاع  املنذر 
امرأة من جهينة أتت نبي اهلل  وهي حبىل من الزنى فقالت: يا نبي 
ا فأقمه عيل، فدعا نبي اهلل  وليها فقال: ))أحسن  اهلل: أصبت حدًّ
ت  فُشكَّ   اهلل  نبي  فأمر هبا  ففعل  فأتني هبا((،  فإذا وضعت  إليها، 
يف  بريدة  حديث  م  وتقدَّ عليها)))،  صىل  ثم  فُرمجت  هبا  أمر  ثم  ثياهبا،  عليها 

رجم الغامدية وغريمها)3).

ثالثًا: تأجيل إقامة احلدود يف الغزو، فعن جنادة بن أيب أمية عن برس بن 
أرطاة قال سمعت رسول اهلل : ))ال تقطع األيدي يف الغزو(()))، 
منهم:  العلم  أهل  بعض  عند  هذا  عىل  »والعمل   : الرتمذي  قال 
األوزاعي: ال يرون أن يقام احلد يف الغزو بحرضة العدو خمافة أن يلحق من 
دار  إىل  ورجع  احلرب  أرض  من  اإلمام  خرج  فإذا  بالعدو،  احلد  عليه  يقام 

اإلسالم أقام احلد عىل من أصابه، كذلك قال األوزاعي«)5).

احلقائق  تبيني  وانظر  خالفًا«،  هذا  يف  نعلم  ال   « قدامة:  ابن  وقال   )(6/9( املغني   (((
.((75/3(

 ((696( رقم:  بالزنا  نفسه  عىل  اعرتف  من  باب  احلدود،  كتاب  يف  مسلم  رواه   (((
.(((0/5(

 ((695( رقم:  بالزنا  نفسه  عىل  اعرتف  من  باب  احلدود،  كتاب  يف  مسلم  رواه   (3(
.(((8/5(

تقطع  أال  جاء  ما  باب:   ، اهلل  رسول  عن  احلدود  أبواب  يف  الرتمذي  رواه   (((
األيدي يف الغزو رقم: )50))) )0/3))(، وقال: »هذا حديث غريب«، والدارمي 
يف سننه ))/598(، ورواه أبو داوود بلفظ: ))ال تقطع األيدي يف السفر(( )58/6)(، 
والنسائي يف السنن الكربى )7/))(، وقال: »قال أبو عبد الرحن: ليس هذا احلديث 

مما حيتج به«، قال عنه ابن حزم: »خرب ساقط موضوع« املحىل )0)/)5)).
سنن الرتمذي )05/3)).  (5(
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مصلحة  كل  يف  العقوبة  تأخري  األحوال  هبذه  فيلحق  هذا  ثبت  إذا 
للمعاقب أو ذويه من أقاربه ونحوهم، أو كان يف تأجيل العقوبة دفعًا لرضر 
قد يقع عليهم، فمراعاة غري اجلاين يف هذا احلال أوىل من مراعاة اجلاين نفسه.

وهذه الوسيلة كام هو ظاهر األدلة تشمل احلدود والتعزيرات، لكن ال 
يصار إىل التأجيل إال إذا حتقق القايض من ثبوت املصلحة فيه، خصوصًا يف 

احلدود إذ هي واجبة التنفيذ عىل الفور.

وقد نص نظام اإلجراءات اجلزائية يف املادة )الرابعة عرشة بعد املائتني( 
باإلدانة وتوقيع  التي أصدرت احلكم  »للمحكمة  أن:  الفقرة األوىل عىل  يف 
العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ احلكم اجلزائي ألسباب جوهرية توضحها يف 

أسباب حكمها، عىل أن حتدد مدة التأجيل يف منطوق احلكم«.

املطلب الرابع: وقف تنفيذ العقوبة:

يراد بوقف التنفيذ للعقوبة: تعليق تنفيذ العقوبة املحكوم هبا عىل اجلاين 
مدة  يف  أخرى  جرائم  وارتكاب  العودة  عدم  وظروفه  حاله  من  ثبت  إذا 

النظام. حيددها 

عىل  به  املقيض  الرشعي  للجزاء  العميل  اإلجراء  تعليق  بأنه:  ف  وُعرِّ
اجلاين))).

فيحكم عىل اجلاين بالعقوبة املناسبة وينص يف احلكم القضائي عىل وقف 
املدة  خالل  جريمة  أي  العقوبة  بوقف  عليه  املحكوم  ارتكب  فإذا  تنفيذه، 
املحددة نظامًا وهي ثالث سنوات وثبت احلكم بإدانته خالهلا فيلغي وقف 

انظر: وقف التنفيذ يف القانون اجلنائي، د. فواز عبابنة، مركز الكتاب األكاديمي، ص   (((
.(((((
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اإلخالل  عدم  مع  بتنفيذها  العام  املدعي  ويطالب  السابقة  للعقوبة  التنفيذ 
اجلديدة. بالعقوبة 

وقد نص نظام اإلجراءات اجلزائية يف املادة )الرابعة عرشة بعد املائتني( 
: »للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص يف حكمها  يف الفقرة الثانية عىل أنَّ
عىل وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية يف احلق العام إذا رأت من أخالق 
التي  الظروف  أو  الشخصية  ظروفه  أو  سنه  أو  ماضيه  أو  عليه  املحكوم 
ارتكبت فيها اجلريمة أو غري ذلك ما يبعث عىل القناعة بوقف التنفيذ، وإذا 
ارتكب املحكوم عليه أي جريمة خالل مدة ثالث سنوات من التاريخ الذي 
العام باإلدانة وتوقيع  أصبح فيه احلكم املوقوف هنائًيا وحكم عليه يف احلق 
عقوبة السجن عليه، فللمحكمة - بناًء عىل طلب املدعي العام - إلغاء وقف 
يف  بتوقيعها  املحكوم  بالعقوبة  اإلخالل  دون  بإنفاذها  واألمر  العقوبة  تنفيذ 

اجلريمة اجلديدة«.

وهذه الوسيلة بنص هذه املادة خمتصٌة بالعقوبات التعزيرية فحسب، وال 
تشمل احلدود إذ هي واجبة النفاذ عىل الفور.

وهو إجراء هيدف إىل إصالح اجلاين وذلك بإدانته بفعله واحلكم بعقوبته 
العقوبة  تلك  تنفيذ  بوقف  اإلجرامي  لسلوكه  العود  عدم  عىل  تشجيعه  مع 
فرتًة من الزمن تكون بمثابة التجربة)))، ويصري إليها القايض إذا تبني له أن 

ثمة وسيلة لتفادي آثار العقوبة وتنفيذها عىل اجلاين.

أن  للقايض  يمكن  التي  الرشعية  الوسائل  أحد  التنفيذ  وقف  فإن  ولذا 
إيقاف  تسبيب  يف  جاء  ولذا  اجلاين،  غري  عىل  العقوبة  آثار  لتخفيف  يسلكها 

انظر: بحث وقف تنفيذ العقوبة، دراسة مقارنة، د. حسن أبو قرحة، ص)5).  (((
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تنفيذ العقوبة يف أحد األحكام القضائية ما نصه: »كام إن إيقاف تنفيذ عقوبة 
نتيجة  عليه  املدعى  عىل  السيئة  اآلثار  من  للمحكوم  جتنيب  فيها  السجن 
ما سبق: ظهر يل  إىل  السجن مع معتادي اإلجرام، إضافة  االختالط داخل 

صدق توبة املدعى عليه ولظروفه الشخصية املذكورة بعاليه«))).

القايض  العقوبة يعترب بمثابة وعٍد من  تنفيذ  التأمل نجد أن وقف  وعند 
بعدم عودته لسلوكه اإلجرامي  العقوبة، مرشوطًا  بالعفو عن اجلاين وإلغاء 
فرتًة من الزمن، ولذا فإن جوازها مبني عىل جواز عفو القايض عن العقوبة 
ابتداًء، وهذا ما سبق تقريره يف املبحث السابق، فإذا جاز للقايض العفو عن 

العقوبة ابتداًء فجواز تعليق العفو عىل رشط من باب أوىل.

املطلب اخلامس: استبدال العقوبة:

اجلاين مل حتقق  التي حكم هبا عىل  الرشعية  العقوبة  أن  للقايض  إذا ظهر 
أقاربه أو ذويه أو من حتت واليته؛  آثارها إىل  مقاصدها الرشعية أو تعدت 
يف  السابق  حكمه  عن  بالرجوع  العقوبة  تغيري  يف  النظر  حينئٍذ  للقايض  فإن 

العقوبة األوىل واحلكم بعقوبة جديدة أو العفو مطلقًا.

فمن املبادئ الرشعية للعقوبة أهنا قابلة للرجوع فيها، فإذا تبني للقضاء 
عن  مسؤول  غري  شخص  عىل  فرضت  تكون  كأن  العقوبة،  إيقاع  يف  خطؤه 
اجلريمة؛ أو تعدت آثارها لغري اجلاين، أو أرضت باجلاين رضرًا بالغًا وظهر 
للقايض ما يوجب ختفيف أو تغيري العقوبة أو تغيري طريقة تنفيذها أو تأجيل 

 ،)3((69807( 6)/35/7))هـ  وتأريخ:   )33356003( رقم  الصك  انظر:   (((
 ،)330/((( العدل  وزارة  من  الصادرة  )3))هـ  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة 
عيال  ويل  متزوج  رجل  »وأنا  بقوله:  الدعوى  عىل  جوابه  يف  عليه  املدعى  أشار  وقد 

.» بحاجة إيلَّ
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تعويض  مع  فورًا  العقوبة  هذه  تنفيذ  إيقاف  الواجب  فإن  ونحوه؛  تنفيذها 
املحكوم عليه أو ورثته لقاء ما حلقه من أذى))).

هذا إذا مل يكتسب احلكم القطعية فإن للقايض - إذا ظهر له املوجب - 
الرجوُع عن احلكم السابق وإصدار حكم جديد بعقوبة جديدة، سواٌء كان 
من  يترضر  من  تقدم  أو  االستئناف،  حمكمة  من  أو  عليه  املدعى  بطلب  هذا 

العقوبة إىل القايض بإثبات الرضر وطالب بتغيري العقوبة أو ختفيفها.

الدعوى  انقضت  فقد  هنائيًا  وكان  القطعية  احلكم  اكتسب  إذا  أما 
اجلزائية)))، وهبذا مل يعد إمكاٌن الستبداله إال بتقرير مثبٍت للرضر؛ كام نصت 
املادة )السابعة واخلمسني بعد املائة( من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات 
الكشف  من  تبني  »إذا  فيها:  ذلك، حيث جاء  الثانية عىل  الفقرة  اجلزائية يف 
الطبي، أن رضرًا يتجاوز اآلثار الطبيعية للعقوبة سيلحق املحكوم عليه من 
احلالة،  وصف  يتضمن  مفصاًل  تقريرًا  املختص  الطبيب  فُيِعد  احلكم،  تنفيذ 
وهل هي مؤقتة أم دائمة، وما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم 
تنفيذ العقوبة أو بعضها، ويبعثه - مشفوعًا برأيه - إىل جهة التنفيذ لعرضه 
لذلك  تعدياًل  يستلزم  كان  إذا   - احلكم  أصدرت  التي  املحكمة  عىل  فورًا 
احلكم - لتقرر ما تراه، ويف حال تعديله خيضع التعديل ألحكام االعرتاض 

املنصوص عليها يف النظام والالئحة«)3).

بام  الرضر  حددت  بل  الطبي،  بالرضر  الرضر  حترص  مل  املادة  إن  وحيث 
يتجاوز اآلثار الطبيعية عمومًا، فتشمل كافة األرضار واهلل أعلم.

انظر: العفو عن العقوبة بني الرشيعة والنظام، ص )))).  (((
كام نصت عليه املادة )الثانية والعرشون( من نظام اإلجراءات اجلزائية.  (((

املادة )السابعة واخلمسون بعد املائة( من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية.  (3(
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والعقوبات الرشعية التعزيرية كثرية متنوعة، ويف تنوعها حكمة ومقصد 
رشعي ملراعاة آثارها وتبعاهتا عىل اجلاين ومن حوله، ولذا فإن عىل القايض 
أن خيتار منها ما حيقق مصلحة العقوبة الرشعية وما يدفع رضرها، قال شيخ 
اإلسالم ابن تيمية : »وليس ألقل التعزير حد؛ بل هو بكل ما فيه إيالم 
بوعظه  الرجل  ر  ُيعزَّ فقد  فعل،  وترك  قول  وترك  وفعل  قول  من  اإلنسان 
وتوبيخه واإلغالظ له، وقد يعزر هبجره وترك السالم عليه حتى يتوب، إذا 
الذين  الثالثة  وأصحابه    النبي  هجر  كام  املصلحة  هو  ذلك  كان 
وأصحابه    النبي  كان  كام  واليته  عن  بعزله  يعزر  وقد  ُخلِّفوا)))، 
يعزرون بذلك، وقد يعزر برتك استخدامه يف جند املسلمني كاجلندي املقاتل 
إذا فر من الزحف؛ فإن الفرار من الزحف من الكبائر وقطع أجره نوع تعزير 
له، وكذلك األمري إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزيرًا له، وكذلك 
بتسويد وجهه وإركابه عىل  يعزر  بالرضب وقد  يعزر  باحلبس وقد  يعزر  قد 
يف  ذلك  بمثل  أمر  أنه    اخلطاب  بن  عمر  عن  روي  كام  مقلوبًا؛  دابة 
د وجهه، وقلب احلديث فُقلب  د الوجه فُسوِّ شاهد الزور، فإن الكاذب َسوَّ

ركوبه«))).

نظام  األوىل( من  )املادة  فقد ورد يف  األنظمة  وقد روعي هذا يف بعض 
استبدال الغرامة باحلبس)3) ما نصه: »ال جيوز يف تنفيذ األحكام أن يستبدل 

رواه البخاري يف كتاب املغازي، باب حديث كعب بن مالك رقم: )8)))) )3/6(،   (((
 ((769( رقم:  وصاحبيه  مالك  بن  كعب  توبة  حديث  باب  التوبة،  كتاب  يف  ومسلم 

.((05/8(
جمموع الفتاوى )8)/))3).  (((

وهو  مواد،  أربع  ويف  6)/380/5)هـ،  بتأريخ   (( رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر   (3(
ساري املفعول.
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والقيود  بالرشوط  باحلبس  الغرامة  تستبدل  أن  وجيوز  بالغرامة،  احلبس 
بـ )احلبس  الغرامة  الذي يعوض عن  النظام ويسمى احلبس  يبينها هذا  التي 

التعوييض(«.

املطلب السادس: التعزير باإللزام باألعامل التطوعية واملجتمعية:

تتنوع العقوبات التعزيرية وتتعدد أشكاهلا وأقدارها، وذلك ألهنا ترجع 
يف تعيينها واختيارها وتقديرها إىل اجتهاد القايض املستند إىل النظر املصلحي 
ملا  »ثمَّ   : القيم  ابن  قال  وحتقيقها،  العقوبة  مقاصد  مع  يتناسب  الذي 
والقلة  والضعف  الشدة  منضبطٍة يف  متفاوتًة غري  بعُد  اجلرائم  مفاسد  كانت 
النظرة واخللوة واملعانقة - جعلت عقوباهتا راجعة  ما بني  والكثرة - وهي 
ومكان،  زمان  كل  يف  املصلحة  بحسب  األمور،  ووالة  األئمة  اجتهاد  إىل 

وبحسب أرباب اجلرائم يف أنفسهم«))).

وقال القرايف يف معرض بيان الفرق بني احلدود والتعزيرات: »أن التخيري 
ثالثة  يف  إال  احلرابة  يف  إال  احلدود  يف  يدخل  وال  مطلقًا،  التعازير  يف  يدخل 

أنواع فقط«)))، يريد التخيري يف اختيار نوع العقوبة.

ر هذا، فإن من العقوبات التي للقايض اختيارها يف التعزير اإللزام  إذا تقرَّ
والعمل  احلجيج  وخدمة  كالسقاية  للمجتمع؛  النافعة  التطوعية  باألعامل 
أو  البديلة  بالعقوبات  تسمى  ما  وهي  ونحوها،  والرعاية  األيتام  دور  يف 
املجتمعية أو اإلصالحية، وهي جمموعة من التدابري حتل حمل عقوبة السجن 

إعالم املوقعني ))/)8).  (((
الفروق للقرايف ))/)8)).  (((
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يف  فيكون  وعليه  كثريًا)))،  بيته  عن  الرجل  غياب  تستدعي  وال  اجللد،  أو 
اختيارها جتنٌب آلثار عقوبات أخرى عىل غري اجلاين، فالعقوبات التي تؤدي 

إىل غياب الرجل عن بيته وأوالده ومن يعوهلم تتعدى يف أثرها.

ومما ال شك فيه أنَّ هذه العقوبات ال تتناسب مع كل جريمة، بل تناسب 
كام  املجتمع)))،  عموم  عىل  واملؤثرة  اخلطرية  دون  اليسرية  والوقائع  اجلرائم 

أهنا ال تناسب كل جاٍن، وال تناسب كل جريمة.

لعقوبات  بديلة  أو كانت عقوبات  ابتداًء،  العقوبات  وسواٌء كانت هذه 
األعامل  بتلك  عليه  املحكوم  قيام  مقابل  تنفيذها  وقف  مع  عليها  منصوص 
التطوعية، فإهنا تعترب عقوباٍت مناسبًة حيصل هبا جتنب كثرٍي من آثار العقوبات 

عىل غري اجلناة.

 قال: »كان  وقد ُيستدل ملثل هذه العقوبات بام روى ابن عباس 
  اهلل  رسول  فجعل  فداٌء،  يكن هلم  مل  بدٍر  يوم  األرسى  من  ناس 

فداَءهم أن يعلَّموا أوالد األنصار الكتابة«)3).

جاء تعريف العقوبات البديلة يف مرشوع بدائل السجن يف املقرتح الذي أعدته وزارة   (((
تطبيق سياسة  السجن وتعمل عىل  التي حتل حمل عقوبة  التدابري  بأنه: »جمموعة  العدل 

منع اجلريمة«، جملة العدل عدد)8)(، شوال )3))هـ ص))8)).
انظر: بحث »التعزير باإللزام باألعامل التطوعية واالجتامعية«، د. نارص املحيميد، جملة   (((

العدل عدد )))( ص))3)).
برقم:  للبيهقي  الكربى  السنن   ،)(0/3(  ((((6( برقم:  املسند  يف  أحد  اإلمام  رواه   (3(
)680))) )06/6)(، املستدرك عىل الصحيحني برقم )))6)) ))/)5)(، وحسن 

إسناده أحد شاكر يف حتقيقه ملسند اإلمام أحد )0/3)).
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حيقق  بام  مقيٌد  العقوبة  هذه  ملثل  القايض  اختيار  أن  له  التنبه  ينبغي  ومما 
أهله  أو  اجلاين  عىل  نفيس  أو  جسدي  رضٍر  إحلاق  دون  العقوبة،  مصلحة 

وذويه؛ كأن تلحقهم معرة هذه العقوبة وتكون مثلبًة عليهم.

اجلهة  حتديد  عدم  إىل  يعود  الوسيلة  هذه  طريق  يف  األكرب  العائق  أن  إال 
ونظرًا  العقوبات)))،  هبذه  عليهم  املحكوم  ومتابعة  العقوبة  تنفيذ  تتوىل  التي 
للجناة ولذوهيم  أهداٍف كثريٍة، وفيها مصالح  الوسيلة يف حتقيق  لثمرة هذه 
واإلرشاف  لتنظيمها  جهٍة  واعتامد  هبا  باالهتامم  التوصية  فإن  وللمجتمع 
عليها، وتقرتح عىل القضاة عقوبات بديلة مناسبة ونافعة للجاين وللمجتمع.

املطلب السابع: هتيئة السجون لتخفيف آثار السجن عىل غري اجلاين:

تعد عقوبة السجن من العقوبات األوسع انتشارًا وتطبيقًا بني العقوبات، 
وذلك ملا متتاز به من سهولة يف التنفيذ، واستيعاب لعدد من املعاقبني يف آن 

واحد.

إال أهنا يف الوقت ذاته تعترب من أكثر العقوبات التي ترتك أثرًا سلبيًا عىل 
السجني، ولذا قال العز بن عبد السالم : »احلبس وهو مفسدة يف حق 

املحبوس، لكنه جاز ملصالح ترجح عىل مفسدته«))).

نفسيٌة  آثار  وهلا  وجمتمعه،  السجني  أرسة  إىل  لتمتد  تتعدى  عقوبة  وهي 
أبرز سلبيات  أمٌر ظاهٌر، ومن  وتربويٌة وغريها، وهذا  واقتصاديٌة  وجمتمعيٌة 
هذه العقوبة انقطاع املسجون عن أرسته ومن يعوهلم من والديه أو أقاربه، 
ولذا  عليهم،  والقيام  رعايتهم  أو  عليهم  لإلنفاق  إليه  بحاجة  يكونون  وقد 

كام رصح بذلك مستشار وزير العدل جلريدة االقتصادية عدد )6)76(، عام 35))هـ.  (((
قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/8))).  (((
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اآلثار وختفيفها عىل من  القطاع اخلريي ملعاجلة هذا  انربت عدد من جهات 
وقعت عليه))).

واألصل يف عقوبة السجن أهنا إلصالح اجلاين وكف أذاه، ولذا عرفها 
ابن حزم  بقوله: »منع املسجون من األذى للناس أو من الفرار بحق 

لزمه وهو قادر عىل أدائه«))).

ورغبته  يته  حرِّ من  واحلد  بنفسه  املسجون  ترصف  من  احلد  منها  ويراد 
ليكون هذا دافعًا له لالبتعاد عن املخالفة، ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
تعويق  السجن يف مكان ضيق، وإنام هو  ليس هو  الرشعي  : »احلبس 

الشخص ومنعه من الترصف بنفسه، سواء كان يف بيت أو مسجد«)3).

قال:    أوس  بن  شداد  فعن  يشٍء  كل  يف  باإلحسان  اهلل  أمر  وقد 
ثنتان حفظتهام عن رسول اهلل  قال: ))إن اهلل كتب اإلحسان عىل 
وليحد  الذبح،  فأحسنوا  ذبحتم  وإذا  القتلة،  فأحسنوا  قتلتم  فإذا  يشٍء،  كل 
أحدكم شفرته فلريح ذبيحته(()))، وهذا يشمل اإلحسان إىل السجني بتهيئة 
سجنه، وتوفري من يقوم عىل خدمته ورعايته وعالجه، وكذا اإلحسان لذوي 

السجني بتهيئة وتسهيل زيارته والتواصل معه.

ومن تلك اجلهات: اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم، وهي جلنة   (((
وطنية خريية هتدف إىل رعاية أرس السجناء واملفرج عنهم، صدر بإنشائها قرار جملس 

الوزراء املوقر ذي الرقم ))( يف )/)/))))هـ.
اإلحكام يف أصول األحكام )0/7))).  (((

جمموع الفتاوى )398/35).  (3(
الذبح  بإحسان  األمر  باب  احليوان،  يؤكل من  والذبائح وما  الصيد  رواه مسلم كتاب   (((

رقم: )955)) )6/)7).
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ومن  اجلاين،  لغري  اآلثار  هذه  تعدي  بمعاجلة  االهتامم  من  بد  فال  ولذا 
تلك املعاجلات والتوصيات:

أوالً: التوسع يف العقوبات البديلة عن السجن قدر املستطاع، وال يصار 
إىل عقوبة السجن إال إذا تعذر غريها.

اجلناة  تراعي  ونفسية  عقلية  مصحات  لتحوي  السجون  هتيئة  ثانيًا: 
سجنهم،  فرتة  خالل  املكثفة  والثقافية  الصحية  الربامج  بتقديم  وتعاجلهم، 
بعده  وليخرج  السجن،  داخل  لبقائهم  استغالالً  منهم،  كٍل  احتياج  حسب 

شخصًا سلياًم ومتعلاًم نافعًا لنفسه وأرسته وجمتمعه.

ويلزم  بيته  يف  السجني  ليقضيها  السجن  مدة  من  جزء  استبدال  ثالثًا: 
بالبقاء فيه طيلة املدة ومن ثم العودة للسجن، كي يبقى السجني بني أوالده 
بعض  أجاز  وقد  وحيفظهم،  ويرعاهم  عليهم،  السجن  أثر  وخيفف  وعائلته 
الفقهاء حبس املعاقب بعقوبة احلبس داخل منزله)))، قال ابن بجيم احلنفي 
: »ألنه من التعزير أطلق يف احلبس فشمل احلبس يف البيت والسجن، 
قال يف احلاوي القديس: وقد يكون التعزير باحلبس يف بيته أو يف السجن«)))، 
السجن كي ال  السجني خارج  الالزمة لضبط  اإلجراءات  اختاذ  بد من  وال 

يعود لسلوكه السابق.

رابعًا: هتيئة املقرات اخلاصة بزيارة ذوي املسجون داخل السجن؛ لتكون 
مع  أطول  وقتًا  البقاء  من  السجني  ليتمكن  والراحة،  اخلصوصية  عىل  قائمة 

من حيتاجهم وحيتاجون إليه من أهله وأرسته لتعويضهم عن غيابه.

انظر: البحر الرائق )8/5)(، كشاف القناع )59/3)).  (((
البحر الرائق )8/5)).  (((
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والديه  أو  وأوالده  عائلته  يعيل  الذي  للسجني  الفرصة  إتاحة  خامسًا: 
أهله  يتأثر  بعدها إىل سجنه كي ال  ليعود  اليوم  العمل يف مهنته مدًة من  من 

بانقطاعه عن العمل والتكسب.

هتتم  التي  األهلية  اخلريية  اجلمعيات  وإنشاء  دعم  يف  التوسع  سادسًا: 
بأرس السجناء وذوهيم وتتلمس حاجتهم وتسعى يف مصاحلهم لتخفف آثار 

السجن عليهم.

املطلب الثامن: احلكم باملكث باملصحات العقلية للتداوي عن اإلدمان:

عقوبة اإليداع واإلقامة يف أحد املراكز التأهيلية هي نمط من العقوبات 
البديلة ذات الفائدة الكبرية للجناة الذين حيتاجون ملثل هذا التأهيل والعالج.

سوكهم  معاودة  من  اجلناة  حفظ  يتيح  املؤسسات  تلك  يف  فاإليداع 
اإلجرامي، وقطع عالقاهتم بأفراده، بل يتيح هلم اكتساب العديد من املهارات 
عىل  وتساعدهم  والعقلية  البدنية  قدراهتم  مع  تتناسب  التي  واملهنية  الفنية 

إجياد فرص للعمل عقب انتهاء فرتة العقوبة.

وكام هو معلوم فإن املدمن مريٌض حيتاج إىل عالج بدين ونفيس، لرتتفع 
عنه آثار اإلدمان، ويعود فردًا بنَّاًء يف جمتمعه، وسجنه دون توفري هذه الرعاية 
له يؤدي آلثار بدنية ونفسية متتد لفرتة طويلة، كام أن يف سجنه مع حاجته إىل 

هذه الربامج إضاعًة له ولوقته وملن يعوهلم يف هناية املطاف.

وسواء كانت هذه املصحات يف مراكز تأهيلية أو داخل منشأة زراعية أو 
برامج عالجية  املنشآت  بالعمل هبا، وتوفر هلم هذه  املساجني  يلزم  صناعية 

وتدريبية. ونفسية 
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ومتى ظهرت حاجة املريض املصاب باإلدمان للعالج؛ فإنَّ لويل األمر 
تلك  بإيداعه يف إحدى  بالعالج  اجلاين  إلزام  القضاة  مقامه من  يقوم  أو من 
من  بأدلة  هلذا  يستدل  أن  ويمكن  قضائي،  بحكم  ولو  العقلية،  املصحات 

أمهها:

أنه ختليص آدمي له حرمة من بالء يفتك به؛ فكان فرضًا كبذل الطعام . )
أنه  للمضطر وإنقاذ الغريق من اهللكة ونحوها، بل نص بعض الفقهاء عىل 

لو قدر عىل إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فامت ضمنه))).

دفع . ) األمر  لويل  فإنَّ  وبالتايل  وجمتمعه،  أهله  هيدد  املدمن  املريض  أنَّ 
أن  الكلية  الرشعية  قواعد  من  فإن  معلوم  هو  وكام  الناس؛  عن  الرضر  هذا 
الرضر يزال)))، ورضر مثل هذا عام، وهو أوىل باملراعاة من الرضر احلاصل 
عىل  العام  الرضر  مراعاة  يف  الرشعية  قواعد  من  متقرر  هو  كام  اجلاين؛  عىل 

اخلاص)3).

فمتى ظهر . 3 باملصلحة،  منوط  ونوابه عىل رعاياهم  اإلمام  أن ترصف 
مصلحة  من  أن  للقايض  ظهر  فإذا  وعليه  حينئذ،  اإللزام  هلم  فإن  موجبها 
هذا  فإن  املصحات  تلك  إحدى  يف  بعالجه  احلكم  حينئذ  واملجتمع  اجلاين 
 : السالم  عبد  بن  العز  قال  هبا)))،  اهلل  أمر  التي  الرشعية  السياسة  من 

القواعد البن رجب  املوقعني ))/98)(،  إعالم  الكربى )5/)53(،  الفتاوى  انظر:   (((
.(((7/((

انظر: األشباه والنظائر للسيوطي ))/53)(، واألشباه والنظائر البن نجيم ص))7).  (((

انظر: األشباه والنظائر للسيوطي ))/87(، واألشباه والنظائر البن نجيم ص )76).  (3(
الفقهية ))/309(، األشباه والنظائر للسيوطي ))/)))(،  القواعد  املنثور يف  انظر:   (((
األشباه والنظائر البن نجيم ص))0)(، غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر 

.(369/((
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للموىل  األصلح  هو  بام  الترصفات  من  ذكرنا  بام  ونواهبم  الوالة  »يترصف 
يقترص أحدهم عىل  للنفع والرشاد، وال  عليه درءًا للرضر والفساد، وجلبًا 

الصالح مع القدرة عىل األصلح إال أن يؤدي إىل مشقة شديدة«))).

بعالج  »وأويص  القايض:  قول  القضائية  األحكام  أحد  يف  جاء  وقد 
مدة  خالل  اإلدمان  عالج  يف  املتخصصة  املصحات  أحد  يف  عليه  املدعى 

سجنه مع إخضاعه جللسات سلوكية وإرشادية«))).

قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/89).  (((
األحكام  جمموعة  6)/7/)3))هـ،  وتأريخ   ،)3((69807( رقم  الصك  انظر:   (((

القضائية لعام 35))هـ الصادرة من وزارة العدل )))/00)).
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الثالث املبحث 
تطبيقات قضائية معارصة

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تطبيق قضائي يف اختيار نوع العقوبة مراعاة ألثرها عىل 
غري اجلاين))):

القضية: ملخص 

تم توجيه االهتام للمدعى عليه بالتسرت عىل واقعة تزوير تتمثل بالتقدم 
طبيًا  تقريرًا  أرفق  حيث  آخر؛  شخص  بمساعدة  صحيحة  غري  بمعلومات 
عن  وبالبحث  أجنبية،  من  الزواج  عىل  املوافقة  لطلب  لزوجته  صحيح  غري 
عىل  احلكم  العام  املدعي  طلب  وقد  عليه،  سوابق  وجود  عدم  تبني  سوابقه 
املدعي عليه بعقوبة تعزيرية، وقد صادق املدعى عليه عىل الدعوى ودفع أنه 
املعقب  وضعها  الطبي  التقرير  ورقة  وأن  ثالثة،  بزوجة  للزواج  حمتاجًا  كان 
أنه  وأفاد  عليها،  وافق  ما  مزورة  أهنا  علم  ولو  مضموهنا،  عن  هو  يعلم  ومل 
ما  األوالد  من  عرشة  له  وأن  نفسًا،  عرش  اثني  يعول  حيث  أرسة  صاحب 
جملس  يف  بتوبيخه  عليه  املدعى  بتعزير  القايض  حكم  وقد  وبنات،  أبناء  بني 
وقد  منه،  بدر  ما  مثل  إىل  العودة  بعدم  عليه  الشديد  التعهد  وأخذ  احلكم، 

صدق احلكم من االستئناف.

األحكام  جمموعة  انظر:  )3))هـ.  لعام   )3((3(38( رقم  النهائي  القضائي  احلكم   (((
القضائية لعام )3))هـ الصادرة من وزارة العدل )))/8).
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تسبيب احلكم:

واإلجابة  الدعوى  يف  جاء  ما  »وألجل  قوله:  احلكم  تسبيب  يف  جاء 
ومصادقة املدعى عليه عىل ما جاء يف دعوى املدعي العام، وما ظهر يل من 
عيال  ذو  عليه  املدعى  وألن  اهليئات..  ذوي  من  أنه  من  عليه  املدعى  حال 
عليه  املدعى  تعزير  قررت  فقد  لذا  يعوهلم  من  مستقبل  ضياع  عىل  وخشية 
احلارض بتوبيخه يف جملس احلكم وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة إىل 

مثل ما بدر منه، هذا ما ظهر يل وبه حكمت«.

عيال  ذو  رجل  »وأنا  الدعوى:  عىل  عليه  املدعى  جواب  يف  جاء  وقد 
أن  وأخشى  حمدود،  ودخيل  معلم  وأنا  نفسًا،  عرش  اثني  أعول  إنني  حيث 
سجل  أصل  قدم  ثم  أجاب.  هكذا  الكبرية.  أرسيت  وتضيع  وظيفتي  أفقد 
األرسة اخلاص به، وباالطالع عليه وجد أن لديه عرشة من األوالد ما بني 

أبناء وبنات«.

فالقايض هنا راعى أثر العقوبة عىل غري اجلاين ملَّا علم بتعدي العقوبة إىل 
إعالته  أن  من  عليه  املدعى  به  دفع  مما  ق  وأهله، وحتقَّ أوالده  من  يعوهلم  من 
ألوالده، واكتفى بأخذ التعهد عىل املدعى عليه؛ كي ال تؤثر العقوبة الرشعية 

عىل غري اجلاين من أوالده ونحوهم يف ضياعهم وحاجتهم.
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املطلب الثاين: تطبيق قضائي يف إلغاء العقوبة مراعاة ألثرها عىل غري 
اجلاين))):

القضية: ملخص 

بقذف  إدانته  إثبات  طالبًا  عليه  املدعى  ضد  دعواه  العام  املدعي  أقام 
عليه  واحلكم  عليه  القذف  حد  إقامة  وطلب  وهتديده  )املقذوف(  املشتكي 
بحد  املطالبة  يف  صفة  له  ليس  العام  املدعي  لكون  ونظرًا  تعزيرية،  بعقوبة 
القذف ألن حد القذف يغلب فيه جانب حق العبد عىل حق اهلل، ومل يتقدم 
ما  فيها  فليس  ثبتت  لو  بالتهديد  بالطلب، وألن دعواه  )املقذوف(  املشتكي 
املدعى  أخت  )املقذوف( زوج  املشتكي  العام، وألن  للحق  التعزير  يوجب 
عيل؛ه لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف بعد مالحظته يف املرة األوىل.

تسبيب احلكم:

جاء يف تسبيب احلكم برصف النظر قوله: »أن املشتكي قريب للمدعي 
رقعة  من  يزيد  الدعوى  هذه  يف  عليه  املدعى  وتعزير  أخته(  )زوج  عليه 
اخلالف بني األصهار، وقد يؤدي إىل تشتيت األرس وقطيعة الرحم، وال بد 
للقايض أن يقدر مآالت األحكام، واحلكم إذا كان يؤدي يف مآله إىل الفتنة 
والفساد فإن القايض يتوقى ذلك املآل ولو بالعدول عن احلكم، قال اإلمام 
كانت  رشعًا،  مقصوٌد  معترٌب  األفعال  مآالت  يف  )النظر   : الشاطبي 
األفعال موافقة أو خمالفة، وذلك أنَّ املجتهد ال حيكم عىل فعل من األفعال 

انظر: جمموعة األحكام  النهائي رقم )89)58))3( عام )3))هـ.  القضائي  احلكم   (((
القضائية لعام 35))هـ الصادرة من وزارة العدل )))/6))).
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إليه  ما يؤول  بعد نظره إىل  إالَّ  أو باإلحجام  باإلقدام  املكلَّفني  الصادرة عن 
ذلك الفعل، مرشوًعا ملصلحة فيه تستجلب، أو ملفسدة تدرأ(«))).

ونجد هنا أن القايض راعى أثر العقوبة عىل غري اجلاين - والذي علمه 
العقوبة من قطع  إليه  الرتافع - وما ستؤدي  القضية وسياقات  من جمريات 
املدعي  دعوى  وجاهة  رغم  النظر  برصف  لألرس؛فحكم  وتفرق  للرحم 
التعزيرية؛ بسبب أن العقوبة هنا ستؤثر عىل غري اجلاين من أوالده  بالعقوبة 
قاباًل  هنا  عليه  املؤاخذ  والفعل  ومستقباًل،  حارضًا  أرسته  وبقية  وزوجته 

وإلغائها. العقوبة  لتخفيف 

عىل  ألثرها  مراعاة  العقوبة  ختفيف  يف  قضائي  تطبيق  الثالث:  املطلب 
غري اجلاين))):

القضية: ملخص 

قبل  من  بالرضب  العتداء  شقيقته  تعرض  عن  ببالغ  مواطن  تقدم 
اليمنى،  قدمها  أصبع  يف  بكرس  إصابتها  يف  والتسبب  عليه،  املدعى  زوجها 
ومدة الشفاء أربعة أسابيع حسب تقرير املستشفى، وقد انتهى احلق اخلاص 
كرس  يف  والتسبب  زوجته  برضب  قيامه  عليه  املدعى  أنكر  وقد  بالتنازل، 
كانت؟  أين  وسأهلا  حرضت  فلام  جيدها  فلم  املنزل  دخل  بأنه  وأقر  أصبعها 
صفعتني..  فصفعها  شجار  بينهام  فحصل  شأنه،  من  ليس  هذا  بأن  فأجابته 
وبناء عليه قررت املحكمة ما ييل: أوالً: عدم ثبوت قيام املدعى عليه برضب 
زوجته رضبًا مربحًا والتسبب يف إصابتها بكرس أصبع قدمها اليمنى، إال أن 

املوافقات ))/)9)).  (((
انظر: جمموعة األحكام  النهائي رقم )8)69)))3( عام )3))هـ.  القضائي  احلكم   (((

القضائية لعام )3))هـ الصادرة من وزارة العدل )3)/6)).
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من  عليه  ظهر  وملا  عليه،  سوابق  وجود  ولعدم  نحوه،  تتوجه  القوية  التهمة 
توبة وندم، ولكونه متزوجًا ولديه أطفال، لذا تقرر تعزيره لقاء ذلك بسجنه 
ملدة أسبوع حمسوبًا منها مدة توقيفه وجلده ثالثني جلدة دفعة واحدة. ثانيًا: 
عليها،  والبصق  وجهها  عىل  صفعتني  زوجته  بصفع  عليه  املدعى  قيام  ثبت 
كام جرى توبيخ املدعى عليه ولومه عىل فعله، وأخذ التعهد عىل املدعى عليه 

بعدم تكرار ما بدر منه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

تسبيب احلكم:

لكون  »ونظرًا  قوله:  عليه  املدعى  عىل  احلكم  ختفيف  تسبيب  يف  جاء 
ولكونه  وندم،  توبة  من  عليه  ظهر  وملا  سوابق،  عليه  يوجد  ال  عليه  املدعى 

متزوج ولديه أطفال وهذه مسوغات معتربة يف ختفيف العقوبة عنه«.

وقد سأل القايض املدعى عليه قائاًل: »هل لديه أطفال؟ فقال: نعم لدي 
ستة أطفال«، وهذا - بال شك - من فقه القايض وذكائه وإنصافه يف ابتداء 
غريه،  ترض  ال  عقوبة  اختيار  من  ليتحقق  احلكم  قبل  عليه  للمدعى  السؤال 
فالعائل ألوالده ليس كغريه يف حتديد نوع العقوبة، فاألوالد حيتاجون أباهم 
مسوغًا  هذا  القايض  جعل  ولذا  ذلك،  ونحو  وتربيتهم  عليهم  اإلنفاق  يف 
لتخفيف العقوبة عن املدعى عليه، والتنويع عليه يف العقوبات التي ال ترض 
غريه من أوالده وأرسته؛ كتوبيخه وأخذ التعهد عليه، خصوصًا يف مثل هذا 

النوع من القضايا التي ال تعترب من القضايا اخلطرية.
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اخلامتة
وأذكر  وتيسريه،  توفيقه  عىل  عليه  وأثني  اهلل  أحد  البحث  هذه  هناية  يف 

عددًا من النتائج والتَّوصيات التي توصلت إليها:

أوالً: النتائج:

غري  فتصيب  العقوبة  عن  تنتج  التي  املبارشة  اآلثار  البحث  هبذا  املراد  ـ 
املوىل  تصيب  قد  بل  وغريهم،  وأقاربه  وزوجته  وأوالده  والديه  من  اجلاين 

عليه - إذا كان اجلاين وليًا - ونحوها.

ـ هذا يف األساس خاص بالعقوبات التعزيرية، إذ هي حمل اجتهاد القايض 
؛ وإن كان احلدُّ واجب النفاذ لوقوع موجبه دون  وتقديره، وقد يشمل احلدَّ
نظر آخر، إال أن للقايض االجتهاد يف تأجيله، وله أيضًا االجتهاد يف اختيار 
حد  يف  كام  احلدود،  من  به  اإلمام  ُخريِّ  ما  يشمل  كام  تنفيذه،  ومكان  طريقة 

احلرابة عند املالكية.

ـ املسؤولية اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية هي مسؤولية فردية، فالعقوبة 
الرشعية ال تقع إال عىل الشخص املسؤول عن الفعل اإلجرامي، وال جيوز 
العقوبة  اجلاين، ألن  إال عىل  الرشعية  العقوبات  تنزل  فال  إىل غريه،  متتد  أن 
جزاء فعل اجلاين فتختص به، وال تلحق إال به، وال تنرصف آثارها املبارشة 

إىل غريه.

ـ نصت األدلة الرشعية من الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل عىل مراعاة 
اإلسالم وحايته لغري اجلاين من أن متتدَّ إليه آثار ورضر العقوبة الرشعية قدر 

املستطاع، وإن امتدت فُيسعى يف ختفيف وتقليل ذلك األثر.
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أن  وكيفًا  وكاًم  نوعًا  العقوبة  اختيار  يف  النظر  عند  القايض  عىل  جيب  ـ 
ق حال اجلاين وظروفه؛ لئال يوقع عليه عقوبًة يتعدى رضرها إىل غريه  يتحقَّ

من األبرياء.

ـ من املبادئ الرشعية للعقوبة أهنا قابلة للرجوع فيها فإذا تبني للقايض 
تكون  كأن  الرشعي؛  مقصدها  العقوبة  حتقق  مل  أو  العقوبة،  إيقاع  يف  خطؤه 
الواجب  فإن  بالغًا  رضرًا  باجلاين  أرضت  أو  اجلاين،  غري  إىل  آثارها  تعدت 

إيقاف تنفيذ هذه العقوبة فورًا واستبداهلا.

اجلاين  غري  إىل  تتعدى  العقوبة  كون  املرشوعة  العفو  مواضع  من  ـ 
بالعفو  املفاسد حينئذ ولو  املصالح ودفع  للقايض موازنة  وترضهم، فيرشع 

عن العقوبة متى كان هذا ممكنًا وال يؤدي إىل رضٍر أكرب.

التَّوصيات: ثانيًا: 

ومن  وأرسته  اجلاين  عن  السؤال  التحقيق  جمال  يشمل  أن  التوصية  ـ 
والقايض يف حتديد  العام  املدعي  التي حيتاجها  األسئلة  يعوهلم، وغريها من 

ي آثارها إىل غري اجلاين. العقوبة عىل اجلاين؛ مراعاة لعدم تعدِّ

تتضمن  وأن  الرشعية،  العقوبات  تنفيذ  بجهات  باالهتامم  التوصية  ـ 
وتعدٍّ  ظلم  دون  الرشعي  مقصدها  العقوبة  تؤدي  أن  لضامن  رشعيًا  خمتصًا 

عىل أحد.

اجلناة،  استصالح  يف  ناجعة  وسيلة  البديلة  املجتمعية  العقوبات  تعترب  ـ 
العائق  أن  إال  عمومًا،  وللمجتمع  ولذوهيم  للجناة  كثريًة،  أهدافًا  وحتقق 
تنفيذ  تتوىل  التي  العقوبات يعود إىل عدم حتديد اجلهة  األكرب يف تطبيق هذه 
واعتامد  هبا  باالهتامم  التَّوصية  فإن  ولذا  عليهم،  املحكوم  ومتابعة  العقوبة 
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عقوبات  القضاة  عىل  اجلهة  هذه  وتقرتح  عليها،  واإلرشاف  لتنظيمها  جهٍة 
بديلة مناسبة ونافعة.

عىل  سلبيًا  أثرًا  ترتك  التي  العقوبات  أكثر  من  السجن  عقوبة  تعترب  ـ 
السجني وأرسته وجمتمعه، فتتعدى آثارها لتمتد إىل أرسة السجني وجمتمعه، 
وهذا أمٌر ظاهٌر، ولذا فال بد من العناية هبا، وحماولة إجياد البدائل واملعاجلات 

املناسبة لتخفيف تلك اآلثار.

ـ من وسائل ختفيف آثار عقوبة السجن عىل غري اجلاين استبدال جزء من 
ثم  املدة ومن  فيه طيلة  بالبقاء  وُيلزم  بيته،  السجني يف  ليقضيها  السجن  مدة 
العودة للسجن، كي يبقى السجني بني أوالده وعائلته، وخيفف أثر السجن 

عليهم.

والسداد..  التوفيق  ونسأله  به،  منَّ  ما  عىل  تعاىل  اهلل  نحمد  اخلتام:  ويف 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلَّم تسلياًم كثريًا.
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حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة
دراسة مقارنة

بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي

د. عبد اهلل بن عمر بالبيد
عضو هيئة التدريس في قسم السياسة الشرعية

بالمعهد العالي للقضاء

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية



حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

مقدمة
احلمد اهلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه أمجعني، 

أما بعد..

فقد انترشت يف العامل اليوم النزاعات املسلحة واخلصومات بني الدول، 
تراعي حرمة دم وال مال  التي ال  والتنظيامت اإلرهابية،  وكثرت اجلامعات 
وال إنسان، فظهرت اخلالفات بني األفراد والدول؛ مما أدى لوقوع الشحناء 

والقتال فيام بينهم. 

إىل  أدت  والدول  واجلامعات  األفراد  بني  حصلت  التي  النزاعات  هذه 
مراعاة  لعدم  وذلك  الربيئة،  األرواح  يف  خسائر  وإىل  الدماء  من  كثري  إراقة 

احلقوق اخلاصة للمدنيني أثناء احلرب.

التي  الرفيعة  واآلداب  احلميدة  بالصفات  جاءت  اإلسالمية  فالرشيعة 
ينبغي لإلنسان املسلم أن يطبقها أثناء النزاعات املسلحة، وذلك ألن اإلنسان 
يتعدى  أن  له  جيوز  وال  مثله،  مقاتاًل  حيارب  فهو  كافرًا  حيارب  حينام  املسلم 
ذلك إىل غريه، وذلك حفظًا لكرامة اإلنسان التي جيب أن حترتم كام قال اهلل 

ۡمَنا بَِنٓ َءاَدَم﴾))). سبحانه ﴿َولََقۡد َكرَّ

ويف املقابل نادى القانون الدويل بام نادت به الرشيعة اإلسالمية بوجوب 
غريهم،  إىل  التعدي  وعدم  املسلحة،  النزاعات  أثناء  املدنيني  حقوق  حفظ 
العاملية  احلرب  يف  حصلت  التي  والويالت  والدمار  احلروب  بعد  السيام 
العسكريني  من  الضحايا  من  املاليني  وراءمها  تركتا  ولقد  والثانية،  األوىل 
عىل  القتال  حيرصوا  مل  املقاتلني  ألن  وذلك  وغريهم،  واألبرياء  واملدنيني 

سورة اإلرساء، اآلية: 70.  (((
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كالنساء واألطفال وغريهم  املقاتلني  إىل غري  تعدى ذلك  بل  فقط،  املقاتلني 
اخلسائر  فبعد هذه  الربيئة،  واألرواح  البرشية  اخلسائر  من  العديد  خّلف  مما 
يف األرواح البرشية ظهرت منظمة األمم املتحدة عام 5)9)م، والتي نادت 
األبرياء وعدم  أرواح  اإلنسان وحفظ  رصاحة بحظر احلرب وحفظ كرامة 
نص  ولذا  الدويل،  املجتمع  يف  والسلم  األمن  يسود  حتى  احلرب  استخدام 
ميثاق األمم املتحدة يف ديباجته عىل: »نحن شعوب األمم املتحدة، وقد آلينا 
التي يف خالل جيل  احلرب  املقبلة من ويالت  األجيال  ننقذ  أن  أنفسنا  عىل 
نؤكد  وأن  الوصف،  عنها  يعجز  أحزانًا  مرتني  اإلنسانية  عىل  جلبت  واحد 
وبام  وقدره،  الفرد  وبكرامة  لإلنسان،  األساسية  باحلقوق  إيامننا  جديد  من 
نبنّي  وأن  متساوية،  حقوق  من  وصغريها  كبريها  واألمم  والنساء  للرجال 
األحوال التي يمكن يف ظلها حتقيق العدالة واحرتام االلتزامات الناشئة عن 

املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل«))).

وقد نصت الفقرة األوىل من املادة األوىل يف ميثاق األمم املتحدة عىل أن 
الغاية  هلذه  وحتقيقًا  الدويل،  واألمن  السلم  »حفظ  ومبادئها:  مقاصدها  من 
تتخذ اهليئة التدابري املشرتكة الفّعالة ملنع األسباب التي هتدد السلم وإلزالتها، 
وتقمع أعامل العدوان وغريها من وجوه اإلخالل بالسلم، وتتذّرع بالوسائل 
التي  الدولية  املنازعات  الدويل، حلل  والقانون  العدل  ملبادئ  وفقًا  السلمية، 

قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها«))).

انظر املوقع الرسمي لألمم املتحدة عىل:  (((
http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html

وألمهية هذا امليثاق ولكي يلتزم به املجتمع الدويل بام فيه فقد تم ترمجة هذا امليثاق لعدة 
لغات خمتلفة عىل مستوى العامل ملا له من أمهية عىل املستوى الدويل.

املرجع السابق.  (((

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html
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لذا فإنه ال خيتلف اثنان عىل أن احلياة هي أغىل ما يملك اإلنسان، وإذا 
مغزاها)))،  تفقد  سوف  األخرى  احلقوق  فكل  احلياة  حق  اإلنسان  ُيمنح  مل 
وحلرص املجتمع الدويل أن يسود األمن والرخاء لدى مجيع شعوب العامل؛ 
ظهر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 8)9)م والذي نص عىل حقوق 

اإلنسان األساسية ووجوب حايتها عامليًا))).

كتاب  من   ،(9 ص  بكتيه،  جان  د.  ومبادئه،  تطوره  اإلنساين:  الدويل  القانون  مقال   (((
القانون الدويل اإلنساين يف النزعات املعارصة، اللجنة الدولية للصليب األحر.

املتأصلة  بالكرامة  االعرتاف  كان  »ملا  أنه  عىل  ديباجته  يف  العاملي  اإلعالن  نص  حيث   (((
الثابتة هو أساس احلرية والعدل  املتساوية  البرشية وبحقوقهم  يف مجيع أعضاء األرسة 
والسالم يف العامل، وملا كان تنايس حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إىل أعامل مهجية 
آذت الضمري اإلنساين، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البرش انبثاق عامل يتمتع فيه الفرد 
يتوىل  أن  الرضوري  من  كان  وملا  والفاقة،  الفزع  من  ويتحرر  والعقيدة  القول  بحرية 
االستبداد  عىل  التمرد  إىل  األمر  آخر  املرء  يضطر  لكيال  اإلنسان  حقوق  حاية  القانون 
كانت  وملا  الدول،  بني  الودية  العالقات  تنمية  تعزيز  اجلوهري  من  كان  وملا  والظلم، 
شعوب األمم املتحدة قد أكدت يف امليثاق من جديد إيامهنا بحقوق اإلنسان األساسية 
عىل  أمرها  وحزمت  متساوية  حقوق  من  والنساء  للرجال  وبام  وقدره  الفرد  وبكرامة 
أفسح،  احلرية  من  جو  يف  احلياة  مستوى  ترفع  وأن  قدمًا  االجتامعي  بالرقي  تدفع  أن 
اطراد  ضامن  عىل  املتحدة  األمم  مع  بالتعاون  تعهدت  قد  األعضاء  الدول  كانت  وملا 
هلذه  العام  لإلدراك  كان  وملا  واحرتامها،  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  مراعاة 
احلقوق واحلريات األمهية الكربى للوفاء التام هبذا التعهد، فإن اجلمعية العامة تنادي 
هبذا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عىل أنه املستوى املشرتك الذي ينبغي أن تستهدفه 
كافة الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة يف املجتمع، واضعني عىل الدوام هذا 
التعليم  طريق  عن  واحلريات  احلقوق  هذه  احرتام  توطيد  إىل  أعينهم،  نصب  اإلعالن 
والرتبية واختاذ إجراءات مطردة، قومية وعاملية، لضامن االعرتاف هبا ومراعاهتا بصورة 
عاملية فعالة بني الدول األعضاء ذاهتا وشعوب البقاع اخلاضعة لسلطاهنا«. انظر موقع 

األمم املتحدة الرسمي عىل:
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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وبالتايل فاألصل هو عدم القتال وعدم اخلوض يف احلروب التي جتلب 
الدمار والويالت عىل الشعوب، من إزهاق األرواح وإراقة الدماء وانتهاك 
احلرمات، إىل غري ذلك مما ينايف املبادئ الدولية التي أقرها املجتمع الدويل، 
هذا  يتعدى  ال  أن  جيب  فإنه  أخرى  دولة  عىل  الدول  من  دولة  اعتدت  ولو 
القتال إىل غري املقاتلني يف احلرب من املدنيني، فهناك حقوق للمدنيني جيب 
قتل  أو  والدمار،  القتل  من  املزيد  ختلف  ال  كي  هبا  تتحىل  أن  الدول  عىل 

األنفس املعصومة، والتي ال عالقة هلا باحلرب إطالقًا.

أسباب اختيار املوضوع وأمهيته:

من أهم أسباب اختيار املوضوع هو الرغبة يف توضيح احلقوق اخلاصة 
وعدم  القتال،  أثناء  حقوقهم  حلفظ  وذلك  املسلح،  النزاع  أثناء  باملدنيني 
التعدي يف إراقة املزيد من الدماء واخلسائر يف األرواح، باإلضافة للرغبة يف 
تقديم الفائدة لكل من له اهتامم بالقانون الدويل، السيام وأين مل أجد فيام أعلم 
نصوص  مع  اإلسالمية  الرشيعة  بني  مقارنًا  بحثًا  احلقوق  هذه  يف  بحث  من 
القانون الدويل اإلنساين، السيام يف بعض اجلزئيات التي سيتم ذكرها يف ثنايا 

هذا البحث.

وتكمن أمهية موضوع حقوق املدنيني أثناء النزاعات املسلحة هو أنه ال 
يوجد دولة يف العامل إال وهلا جنود يقومون بحامية الدولة والدفاع عنها أثناء 
احلرب، فلو قامت احلرب فإن هؤالء اجلنود هم الذين خيوضون يف احلرب 
سواء باهلجوم أو الدفاع، السيام وأن لدهيم األدوات العلمية والعملية عن 
كيفية إدارة احلرب دون غريهم من املدنيني، لذا كان لزامًا عىل الباحث أن 
فضل  بيان  إىل  باإلضافة  املسلح،  النزاع  أثناء  باملدنيني  اخلاصة  احلقوق  يبني 
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وأحكام الرشيعة اإلسالمية التي أسهبت وأفاضت يف حفظ حقوق املدنيني، 
وأخريًا بيان املقارنة بني الرشيعة اإلسالمية وأحكام القانون الدويل.

حال  هبا  االلتزام  ينبغي  التي  املدنيني  حقوق  بحث  يف  رغبت  ولقد 
أثناء  املدنيني  »حقوق  البحث:  هذا  عنوان  وجعلت  املسلحة  النزاعات 
الدويل«  والقانون  اإلسالمية  الرشيعة  بني  مقارنة  دراسة  املسلحة  النزاعات 

وقسمته إىل مقدمة وفصلني وخامتة عىل النحو التايل:

املقدمة: التعريف باملوضوع وأمهيته وسبب اختياره.

الفصل األول: تعريف املدنيني أثناء النزاعات املسلحة، وفيه مبحثان:

املبحث األول: تعريف املدنيني لغة واصطالحًا.

املبحث الثاين: تعريف النزاعات املسلحة، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تعريف النزاع لغة واصطالحًا.

املطلب الثاين: تعريف املسلحة لغة واصطالحًا.

املطلب الثالث: تعريف النزاعات املسلحة مركبًا.

الفصل الثاين: حقوق املدنيني أثناء النزاعات املسلحة، وفيه ستة مباحث:

املبحث األول: عدم قتال غري املقاتلني.

املبحث الثاين: عدم االعتداء عىل أفراد اخلدمات الطبية.

املبحث الثالث: النهي عن التدمري والتخريب.

املبحث الرابع: عدم قتال من طلب األمان.

املبحث اخلامس: عدم االعتداء عىل الرسل.
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املبحث السادس: عدم االعتداء عىل الصحفيني.

اخلامتة: أهم النتائج املستخلصة من البحث والتوصيات.
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الفصل األول
تعريف املدنيني أثناء النزاعات املسلحة

وفيه مبحثان:
املبحث األول

املدنيني تعريف 
وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف املدنيني لغة:

للحصن  املدينة  ومنه  مُمات،  فعل  أقام،  أي  َمَدَن  من  مدين  مجع  املدنيون 
اإلنسان:  ، وُيطلق عىل  النبي  إىل مدينة  نسبة  ُيبنى، ومدين  الذي 
فعيلة  وهي  املدينة  ومنه  ممات،  فعل  به،  أقام  أي  باملكان  وَمَدَن  مدين))). 
اهلل  رسول  مدينة  اسم  واملدينة  األرض،  ُأصُطمة  يف  ُيبنى  احلصن  واملدينة 
امليم  وَمَدَن:  َمَدين))).  والثوب  فالرجل  املدينة  إىل  َنَسْبَت  وإذا   ،
نُت  والدال والنون ليس فيه إال مدينة، إن كانت فعيلة، وجيمعوهنا ُمُدنًا، وَمدَّ

)املتوىف:  الفريوزآبادي  يعقوب  بن  حممد  طاهر  أبو  الدين  جمد  املحيط،  القاموس   (((
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  )مدن(،  مادة   ((33/( 7)8هـ(، 
الرازي  احلنفي  بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  زين  الصحاح،  خمتار  005)م. 
املكتبة  اخلامسة،  الطبعة  حممد،  الشيخ  يوسف  حتقيق:   ،(9( 666هـ(،  )املتوىف: 

العرصية، بريوت، 0)))هـ.
لسان العرب، ملحمد بن مكرم مجال الدين ابن منظور، )املتوىف: ))7هـ(، 3)/)0)،   (((
دار صادر، بريوت، ))))هـ. تاج العروس من جواهر القاموس، حممد بن حممد عبد 
الرزاق احلسيني امللقب بمرتىض الزبيدي )املتوىف: 05))هـ(، 8)/8)5، دار الفكر، 

))))هـ.
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املدن  أهل  عيشة  عاش  أي  ن  دَّ ومتََ املدينة،  أتى  أي  مدونًا  وفالن  مدينة))). 
وأخذ بأسباب احلضارة))).

املطلب الثاين: تعريف املدنيني اصطالحاً:

الذي  الشخص  أنه  عىل  للمدين  تعريفًا  الفقهاء  تعريفات  يف  أجد  مل 
الفقهاء مثل  املذكور يف كتب  املدين  تعريف  أن  القتال، حيث  أهل  ليس من 
التعريف املذكور يف اللغة وهو الشخص الذي ُينسب إىل أهل املدينة، كقول 
ُيطلق  أو  ميقاته«)3)  من  حيرم  أن  املدين  عىل  جيب  »فال  احلنفي:  نجيم  ابن 
ولكن  املدينة))).  غري  يف  كان  وإن  اهلجرة  بعد  نزل  ما  عىل  املدين  مصطلح 
املقاتلة  غري  أو  املقاتل  غري  مصطلح  هو  الفقهاء  كتب  يف  املذكور  املصطلح 
العبارات  املقصود من هذه  إن  أو نحو ذلك حيث  القتال  أهل  ليس من  أو 
هم املدنيني الغري املشاركني يف القتال، قال الشافعي: »ولو قال رجل ُأسهم 
للفرس كام ُأسهم للرجل ومل يقاتل كانت شبهة ولكن يف احلارض غري املقاتل 
العون بالرأي«)5) وعند احلنابلة: الغنيمة ملن شهد الواقعة وغري املقاتل ردء 

395هـ(،  )املتوىف:  الرازي  القزويني  زكريا  فارس  بن  ألحد  اللغة،  مقاييس  معجم   (((
306/5، حتقيق: عبدالسالم هارون، دار الفكر، 399)هـ.

املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، )/859، دار الدعوة.  (((
دار  األوىل،  الطبعة   ،556/( احلنفي،  نجيم  البن  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر   (3(

الكتب العلمية، 8)))هـ.
رد املحتار عىل الدر املختار، ملحمد أمني بن عابدين الدمشقي، )/90، الطبعة الثانية،   (((

دار الفكر، بريوت، ))))هـ.
األم، أليب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي، )/)5)، دار املعرفة بريوت، 0)))هـ.  (5(
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ومعني للمقاتل وأما غري أهل القتال كالطفل واملجنون فال يشء له))). وعند 
احلنفية: والصبي واملجنون فال يباح قتلهام ألهنام ليس من أهل القتال))).

إال  هو  ما  احلرب  يف  يشارك  مل  الذي  املدين  مصطلح  أن  سبق  مما  يتبني 
يشارك  مل  به كل شخص  القانون ويقصدون  أطلقه رشاح  مصطلح معارص 
كل  هم:  فاملدنيون  وغريهم،  واملجنون  والطفل  واملرأة  كالشيخ  احلرب  يف 
عرفية،  أو  بدنية  العتبارات  معنًى،  أو  صورًة  القتال  منه  يتأتى  ال  شخص 
كالنساء والصبيان والرسل وغريهم من الناس الذين ال صلة هلم بالنشاطات 

العسكرية واحلربية عىل اختالف صورها)3).

أو هم: مجيع األشخاص الذين هم ليسوا من املقاتلني))). فاملدنيون هم 
فئات من الناس ال صلة هلم باحلرب إطالقًا، ومل يشاركوا فيها برأي أو إمداد 
أو استعامل أسلحة، وذلك لتفرغهم لشؤوهنم املدنية اخلاصة، ويشمل ذلك 

الشيوخ والنساء واألطفال والرسل واملرىض والعجزة وغريهم)5).

الكايف يف فقه اإلمام أحد بن حنبل، لعبد اهلل بن قدامة املقديس، )/3))، دار الكتب   (((
الرحن بن  الفرج عبد  أبو  الدين  املقنع، شمس  الكبري عىل  العلمية، ))))هـ. الرشح 
حممد بن قدامة املقديس، 0)/6))، حتقيق: د. عبد اهلل الرتكي - د. عبد الفتاح احللو، 

دار هجر للنرش والتوزيع، القاهرة، 5)))هـ.
دار  الثانية،  الطبعة   ،(95/3 السمرقندي،  الدين  عالء  أحد  بن  ملحمد  الفقهاء،  حتفة   (((

الكتب العلمية، بريوت، ))))هـ.
أحكام القانون الدويل اإلنساين يف اإلسالم، د. حممد سليامن الفرا، اجلامعة اإلسالمية   (3(

يف غزة ص60، )6).
إجابات عىل أسئلتك، ص6).  (((

الفكر،  دار  ص69،  الزحييل،  وهبة  د.  اإلنسان،  وحقوق  اإلنساين  الدويل  القانون   (5(
الطبعة  ص9))،  الشاللدة،  فهاد  حممد  د.  اإلنساين،  الدويل  القانون   .(0(( دمشق، 

األوىل، دار الرشوق.
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977)م  جنيف  التفاقية  األول  الربوتوكول  من  اخلمسني  املادة  إن  بل 
ذكرت أن املدنيني هم: جمموعة من األشخاص ال يشرتكون بأي شكل كان 

يف أعامل القتال وال ينتمون إىل القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع))).

بل إن املادة نفسها نصت عىل أنه إذا ثار شك حول شخص هل هو مدين 
أن األصل يف  العبارة  ُيفهم من هذه  يعترب مدنيًا)))، حيث  فإنه  أو غري مدين 
ثبت ذلك سواء  إذا  إال  تصنيفه غري مدين  يتم  مدنيًا، وال  يعترب  أنه  اإلنسان 
أو وجد  بأنه سيشارك يف احلرب  نفسه  تلقاء  أعلن من  أو  شارك يف احلرب 

اسمه يف قائمة املشاركني يف القتال إىل غري ذلك.

عليه مدين،  ُيطلق  احلرب ال  املقاتل يف ساحة  اجلندي  أن  مما سبق  يتبني 
امرأة صغريًا  أو  املدين هو كل شخص مل يشارك يف احلرب رجاًل كان  وإنام 

كان أو كبريًا.

لعام  أغسطس   (( يف  ُعقد  الذي  جنيف  التفاقيات  اإلضايف  الثاين  الربتوكول  انظر   (((
9)9)م.

املرجع السابق.  (((
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املبحث الثاين
تعريف النزاعات املسلحة

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تعريف النزاع:

وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف النزاع لغة:

يشء.  َقْلع  عىل  يدلُّ  صحيح  أصٌل  والعني  والزاء  النون  لغة:  النزاع 
ديد النَّْزع))). وَنزع اليشَء َينِْزُعه  وَنَزْعت اليشَء من مكانِه َنْزعًا. واملِنَْزع: الشَّ
َل اليشء  نزعًا، فهو منزوٌع ونِزيٌع، واْنَتَزَعه فاْنَتزَع: اْقَتَلَعه فاْقَتَلَع، ونَزع: َحوَّ
ُثمَّ َحل.  اْقَتَلَعه  الرمَح:  واْنَتَزَع  االْستاِلب.  نحو  َمْوضعه وإن كان عىل  عن 

وانتَزع اليشء: انقَلع))).

ونزع اْلَمِريض نزعًا أرشف عىل اْلَمْوت، َوُيَقال َنزعه عرق أشبه َأصَله، 
يِف  ُمَبالَغة  َمَكاَنُه  من  وَنزعه  َوعىص،  ِمنَْها  خرج  الطَّاَعة  من  َيده  نزع  َوُيَقال 

َنزعه)3).

عبد  حتقيق:   ،((5/5 زكريا،  بن  فارس  بن  أحد  احلسني  أبو  اللغة،  مقاييس  معجم   (((
السالم حممد هارون، دار الفكر، 399)هـ.

لسان العرب، ملحمد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري   (((
الثالثة، دار صادر - بريوت،  الرويفعي اإلفريقي )املتوىف: ))7هـ( 9/8)3، الطبعة 

)))) هـ.
املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وغريه، )/3)9، جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار   (3(

الدعوة.
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َب، وقوهلم: فالن يف النَّْزِع أي  ونَزَع اليشء من مكانه َقَلَعُه من باب رَضَ
ُمنَاَزَعًة َجاَذَبُه يِف اخلُصوَمِة، وناَزَعُه ُمنَازَعًة َجاَذَبُه يف  َقْلِع احلََياِة، وَناَزَعُه  يف 
التََّخاُصُم،  والتَّنَاُزُع   ، َحقٍّ يِف  ُخُصوَمٌة  أي  بالفتح  َنَزاَعٌة  وبينهم  اخلُصوَمِة. 

واألصل يف املنازعة: املجاذبة ثم ُعرب به عن املخاصمة))).

الفرع الثاين: تعريف النزاع اصطالحًا:

ال خيتلف النزاع يف املعنى االصطالحي عام هو يف املعنى اللغوي حيث 
إطالق  يف  املخاصمة  هو  اللفظي  فالنزاع  باخلصومة،  عنه  يعرب  النزاع  أن 
نزاعات  ومجعها  مفرد  والنزاع  معناه)))،  يف  كان  ما  املعنوي  والنزاع  اللفظ، 
وهي: خصومة بني أفراد أو مجاعات قد تقترص عىل تبادل الشتائم وقد متتّد 
إىل احلرب  ُتفيض  أو  املشاجرة  ما يف  أداة  استخدام  أو  باأليدي  التامسك  إىل 

بني الدول)3).

خمتار الصحاح، لزين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي   (((
املكتبة  اخلامسة،  الطبعة  حممد،  الشيخ  يوسف  املحقق:  ص308،  666هـ(،  )املتوىف: 
جواهر  من  العروس  تاج  0)))هـ.  صيدا،   - بريوت  النموذجية،  الدار   - العرصية 
)املتوىف:  الزبيدي  بمرتىض  امللقب  احلسيني  الرزاق  عبد  حممد  بن  حممد  القاموس، 
05))هـ(، ))/76)، الطبعة األوىل، دار الفكر- بريوت، ))))هـ. املصباح املنري يف 
غريب الرشح الكبري، أحد بن حممد بن عيل الفيومي احلموي، )املتوىف: نحو 770هـ(، 

)/600، املكتبة العلمية - بريوت.
التعريفات الفقهية، حممد عميم الربكتي، ص7))، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية،   (((

))))هـ.
الطبعة األوىل،   ،((9(/3 د. أحد خمتار عبدياحلميد،  املعارصة،  العربية  اللغة  معجم   (3(

عامل الكتب، 9)))هـ.
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وبالتايل فالنزاع ُيعرب عن اخلصام واخلالف بني طرفني، سواء كانت هذه 
بني  يمتد اخلالف  بأن  باملعنى  أو  الدخول يف رصاع،  باللفظ دون  اخلصومة 

الطرفني إىل الرصاع باأليدي أو بأي آلة أخرى.

املطلب الثاين: تعريف املسلحة:

وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف املسلحة لغة:

ما  وهو  السالح،  من  واحلاء  والالم  والسني  سلح  من  لغة:  املسلحة 
اَلُح  والسِّ ِسالَحه))).  َجَعْلُتُه  السيَف:  وَسلَّْحُته  لبسه،  وتسلح  به)))،  ُيَقاَتل 
مذكر ألنه جيمع عىل أْسِلحٍة، وهو بناء خمصوص بجمع املذكر كحامر وأحرة 
َسالٌِح  ورجل  السالح،  لبس  الرجل  وَتَسلََّح  تأنيثه،  وجيوز  وأردية،  ورداء 
اسٌم  والسالح:  سالح)3).  ذوو  قوم  املصلحة  بوزن  وامَلْسَلَحُة  سالح،  معه 
به  خصَّ  وربَّام  احلديد،  من  كان  ما  به  بعضهم  وخصَّ  احلرب،  آللة  َجاِمٌع 

ى ِساَلًحا))). يف َوْحَدُه ُيَسمَّ يف؛ َقاَل األَزهري: والسَّ السَّ

معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أحد بن فارس بن زكريا، 3/)9، حتقيق: عبد السالم   (((
حممد هارون، دار الفكر، 399)هـ.

)املتوىف:  الفريوزآبادي  يعقوب  بن  حممد  طاهر  أبو  الدين  ملجد  املحيط،  القاموس   (((
7)8هـ(، )/5))، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة 

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت - لبنان، الطبعة الثامنة، 6)))هـ.
خمتار الصحاح، لزين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي   (3(
املكتبة  اخلامسة،  الطبعة  حممد،  الشيخ  يوسف  حتقيق:  ص)5)،  666هـ(،  )املتوىف: 

العرصية - الدار النموذجية، بريوت - صيدا، 0)))هـ.
لسان العرب، ملحمد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري   (((
الرويفعي اإلفريقي )املتوىف: ))7هـ(، )/86)، الطبعة الثالثة، دار صادر - بريوت، 
الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  ملحّمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  ))))هـ. 
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الفرع الثاين: تعريف السالح اصطالحًا:

اللغوي،  املعنى  يف  معناه  عن  خيرج  ال  االصطالحي  املعنى  يف  السالح 
من  وهناك  احلرب)))،  أدوات  كل  هو  بقوله:  السالح  بعضهم  ف  عرَّ حيث 

فها بقوله: اسم جامع آلالت احلرب والقتال أي ما يعد للحرب))). عرَّ

معدًا  ويكون  احلرب  يف  يستعمل  ما  السالح  بقوله:  فها  عرَّ من  وهناك 
للقتال)3).

وهناك من قال بأن السالح هو: اسم جامع آللة احلرب يف الرب والبحر 
واجلو))).

دار  األوىل،  الطبعة   ،9(/( 05))هـ(،  )املتوىف:  بيدي  الزَّ بمرتىض  امللّقب  احلسيني، 
الفكر- بريوت، ))))هـ.

معجم لغة الفقهاء، حممد قلعجي و حامد قنيبي، ص7))، الطبعة الثانية، دار النفائس   (((
للطباعة والنرش والتوزيع، 08))هـ.

التعريفات الفقهية، حممد عميم الربكتي، ص)))، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية،   (((
))))هـ.

نجيم  بابن  املعروف  حممد،  بن  إبراهيم  الدين  زين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر   (3(
غريب  يف  املنري  املصباح  اإلسالمي.  الكتاب  دار  الثانية،  الطبعة   ،((8/5 املرصي، 
770هـ(،  نحو  )املتوىف:  احلموي  الفيومي  عيل  بن  حممد  بن  أحد  الكبري،  الرشح 

)/)8)، املكتبة العلمية - بريوت.
الثانية،  الطبعة  ص79)،  حبيب،  أبو  سعدي  د.  واصطالحًا،  لغة  الفقهي  القاموس   (((
إبراهيم مصطفى وآخرون،  الوسيط،  الفكر. دمشق - سورية، 08))هـ. املعجم  دار 
)/)))، جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة. معجم اللغة العربية املعارصة، د. 

أحد خمتار عبد احلميد عمر، )/090)، الطبعة األوىل، عامل الكتب، 9)))هـ.
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َسَلْحُتُه  ُيَقال  به،  ُيَقاَتل  ممَّا  احلِديد  آلة  أعَددته للحرب من  ما  والساَلح: 
َأْسَلُحُه إَِذا أْعطيته ِساَلًحا))).

َما  َجاِمع آللة احلرب؛ أي: ُكل  بقوله: السالح: اسم  فها  وهناك من عرَّ
وربَّام  احلديد  كان من  بام  السالح  بعضهم  َأْسِلَحٌة، وَخصَّ  َومَجُْعُه  به،  ُيَقاَتل 

يف، وال خيرج معناه االْصطالحيُّ عن املعاين اللغوية))). َخصَّ به السَّ

يستخدمها  أداة  كل  عىل  ُيطلق  السالح  أن  لنا  يتبني  سبق  ما  خالل  من 
يف  أو  الرمح  أو  بالسيف  كان  سواء  القتال،  يف  عدوه  مواجهة  يف  اإلنسان 

عرصنا احلارض من املسدسات أو القنابل وغريها.

املطلب الثالث: تعريف النزاعات املسلحة مركباً:

النزاع املسلح مصطلح جديد مل يكن هذا املصطلح معروفًا من قبل، فقد 
فقهاء  كان  وقد  احلرب،  أو  اجلهاد  عىل  السابق  يف  ُيطلق  املسلح  النزاع  كان 
وكال  احلرب،  من  أكثر  اجلهاد  مصطلح  يستخدمون  اإلسالمية  الرشيعة 
التعريفات اخلاصة هبام إال أهنا كلها تأيت يف  هذين املصطلحني وإن تعددت 

معنى قتال العدو.
النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين املبارك بن حممد الشيباين اجلزري ابن األثري   (((
)املتوىف: 606هـ(، )/388، حتقيق: طاهر الرازي و حممود الطناحي، املكتبة العلمية-
بريوت، 399)هـ. هتذيب اللغة، حممد أحد األزهري، )/80)، حتقيق: حممد مرعب، 

الطبعة األوىل، دار إحياء الرتاث العريب-بريوت، )00)م.
املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، 5)/6))،   (((
التعاريف، زين الدين  التوقيف عىل مهامت  الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة-مرص. 
عبد الرؤوف زين العابدين احلدادي، ص97)، الطبعة األوىل، عامل الكتب-القاهرة، 
0)))هـ. املحكم واملحيط األعظم، أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس )ت: 
العلمية  الكتب  دار  األوىل،  الطبعة  احلميد هنداوي،  3/)9)، حتقيق: عبد  58)هـ(، 

-بريوت، ))))هـ.
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ف اجلهاد بقوله: »قتال مسلم كافرًا غري ذي عهد إلعالء  فهناك من عرَّ
كلمة اهلل«)))، أو هو »قتال مسلم كافرًا غري ذي عهد بعد دعوته إىل اإلسالم 

إلعالء كلمة اهلل«))).
فها بقوله: »الدعاء إىل الدين وقتاُل من مل يقبله حقيقة أو  وهناك من عرَّ

حكاًم بأداء اجلزية أو املصاحلة«)3).
فها فقال: »اجلهاد حُماَربة الُكفار، َوُهَو امُلَباَلغة واْستِْفراغ َما  ومنهم من عرَّ

يِف الُوْسع والطَّاقة ِمْن َقْوٍل َأْو فْعل«))).
وهناك من قال اجلهاد هو: »بذل اجلهد يف قتال الكفار«)5)، أو هو »من 

اجلهد وهو التعب فاجلهاد املبالغة يف إتعاب األنفس يف ذات اهلل«)6).
مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرحن   (((
الطرابليس املغريب، )املتوىف: )95هـ(، 7/3)3، الطبعة الثالثة، دار الفكر، ))))هـ.

الكويت،   - اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  الكويتية،  الفقهية  املوسوعة   (((
6)/)))، الطبعة الثانية، دار السالسل- الكويت.

األوىل،  الطبعة  ص)7،  الربكتي،  املجددي  اإلحسان  عميم  حممد  الفقهية،  التعريفات   (3(
دار الكتب العلمية، 003)م.

عبد  بن  حممد  بن  املبارك  السعادات  أبو  الدين  جمد  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية   (((
الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: 606هـ(، )/9)3، حتقيق: طاهر الزاوي 

وحممود الطناحي، املكتبة العلمية - بريوت، 399)هـ - 979)م.
رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك، حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املرصي   (5(
الدينية  الثقافة  الطبعة األوىل، مكتبة  الرؤوف سعد،  األزهري، 3/3، حتقيق: طه عبد 
الرحن  عبد  حممود  د.  الفقهية،  واأللفاظ  املصطلحات  معجم  ))))هـ.  القاهرة،   -
عبد املنعم، )/3)5، دار الفضيلة. معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي - حامد 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  النفائس  دار  الثانية،  الطبعة   ،(68 ص  قنيبي،  صادق 

08))هـ.
التاج واإلكليل ملخترص خليل، ملحمد بن يوسف بن أيب القاسم، 6/3)3، دار الفكر   (6(
الرحن  عبد  اإلمام  املسالك،  أرشف  إىل  السالك  إرشاد  انظر:  398)هـ.  -بريوت، 

البغدادي، ص 50، البايب احللبي، مرص.
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فها بقوله: »رصاع  ويف املقابل هناك عدة تعريفات للحرب فهناك من عرَّ
عىل  بعضها  تغلب  هبدف  الدول،  بني  املسلحة  القوة  استخدام  طريق  عن 

بعض«))).

أو  األعداء«))).  بالد  هي  احلرب  ودار  واملنازلة  املقاتلة  »هي  واحلَْرب: 
هي قتال العدو بالسالح)3).

منه  يطلب  بام  املدافع  اتساع  عن  بشدة  »دفع  بقوله:  فها  عرَّ من  وهناك 
اخلروج فال يسمح به ويدافع عنه بأشد مستطاع«))).

بتعريف مصطلح اجلهاد  النزاعات املسلحة مركبًا فهو شبيه  أما تعريف 
فت بأهنا: »مواجهات حربية بني دولتني أو أكثر«)5). واحلرب، حيث ُعرِّ

اجلامعية  املؤسسة  األوىل،  ط.  حاد،  كامل  د.  العام،  الدويل  والقانون  املسلح  النزاع   (((
للدراسات والنرش والتوزيع - بريوت- عام 997)م، ص9.

الفقهية، حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي، ص 78، الطبعة األوىل،  التعريفات   (((
بن حممد  أحد  الكبري،  الرشح  املنري يف غريب  املصباح  ))))هـ.  العلمية،  الكتب  دار 
املكتبة   ،((7/( 770هـ(،  نحو  )املتوىف:  العباس  أبو  احلموي،  ثم  الفيومي  عيل  بن 

العلمية - بريوت.
الطبعة  ص78)،  قنيبي،  صادق  حامد   - قلعجي  رواس  حممد  الفقهاء،  لغة  معجم   (3(

الثانية، دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع، 08))هـ.
التوقيف عىل مهامت التعاريف، زين الدين حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل   (((
بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )املتوىف: )03)هـ(، ص 37)، الطبعة 

األوىل، عامل الكتب 38 عبد اخلالق ثروت-القاهرة، 0)))هـ.
األحر،  للصليب  الدولية  اللجنة  ص53،  ميلترس،  نيلس  اإلنساين،  الدويل  القانون   (5(

6)0)م.
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أو  دولتني  بني  املسلحة  القوات  باستخدام  املسلح  »النزاع  بأنه:  ف  وُعرِّ
أكثر«))).

وعىل الرغم من استعامل هذا املصطلح يف عرصنا احلارض إال أنه ال يوجد 
له تعريف دقيق، ويبقى النزاع املسلح وجهًا من أوجه احلرب التي ُيستعمل 

فيها آالت احلرب))).

وبعد النظر يف التعريفات السابقة فإين أرى أن مصطلح اجلهاد واحلرب 
والنزاع املسلح كلها بمعنى متقارب، حيث إهنا تأيت بمعنى القتال بالسالح 
يف ساحة املعركة، ولكن يالحظ أن مصطلح اجلهاد أوسع وأشمل؛ ألنه ال 
يشمل احلرب فقط، وإنام الدعوة إىل دين اهلل أوالً ثم إىل احلرب إذا مل يستجب 
العدو، بينام مصطلح احلرب هو أضيق من اجلهاد وأوسع من النزاع املسلح، 
تشمل  وإنام  فقط،  بالسالح  القتال  تعني  ال  فإهنا  احلرب  ُأطلقت  إذا  حيث 
احلرب الباردة التي تكون بني الدول، سواء كانت احلرب حربًا سياسية أو 
اقتصادية أو غري ذلك، فاحلرب رصاع بني دولتني أو أكثر ولكن قد ُيستخدم 
فيها السالح وقد تكون احلرب بغري سالح، بينام مصطلح النزاع املسلح هو 
أضيق من مصطلح احلرب حيث إنه النزاع الذي يكون بني دولتني أو أكثر 
النزاع املسلح هو نزاع بني  وذلك باستخدام السالح، وبالتايل فإين أرى أن 

دولتني أو أكثر وذلك باستخدام السالح يف ساحة املعركة.

ص)8،  املجايل،  رضوان  د.  النسور،  بالل  د.  اإلنساين،  الدويل  القانون  يف  الوجيز   (((
الطبعة األوىل، األكاديميون للنرش والتوزيع، 33))هـ.

املركز  األوىل،  الطبعة  ص55،  التجاين،  مصعب  د.  اإلنساين،  الدويل  القانون   (((
د.  اإلنساين،  الدويل  القانون  يف  الوجيز  انظر:  9)0)م.  أملانيا،  العريب،  الديمقراطي 

فليج غزاالن، أ. سامر موسى، اهلامش) ص 3، 9)0)م.
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الفصل الثاين
حقوق املدنيني أثناء النزاعات املسلحة
يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل

وفيه متهيد وستة مباحث:
متهيد

بالتقوى  باخللق يويص جنده  اخللق  أرحم   وهو  كان عليه 
والرأفة والرحة بالناس مجيعًا، املحارب منهم واملسامل، رجاًل كان أو امرأة، 
 كان حريصًا  أو كبريًا، وما ذاك إال ألن املصطفى  صغريًا كان 
العدو،  مع  حتى  إنسانية،  معاملة  الناس  معاملة  يتم  أن  عىل  احلرص  أشد 
وعدم رغبته يف إراقة الدماء وإحلاق اخلسائر يف األرواح، فقد روى لنا أهل 
عىل  والشفقة  الرحة  ملؤها    النبي  من  عظيمة  وصية  احلديث 
فقد روى مسلم يف  القتال،  أثناء  بالعمل هبا  فيها أصحابه  املرشكني، يويص 
 إذا  صحيحه عن سليامن بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اهلل 
أمر أمريًا عىل جيش أو رسية أوصاه بتقوى اهلل وبمن معه من املسلمني خريًا 
باهلل،  قاتلوا من كفر  اهلل،  اهلل، يف سبيل  بسم  ))اغزوا   : قال  ثم 
لقيت  وإذا  وليًدا،  تقتلوا  وال  متثلوا،  وال  تغدروا،  وال  تغلوا،  وال  اغزوا، 
عدوك من املرشكني فادعهم إىل ثالث خصال، فأيتهن أجابوك إليها، فاقبل 
منهم، وكف عنهم: ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم 
يكونون  أهنم  فأخربهم  أبوا  فإن  املهاجرين،  دار  إىل  دارهم  من  التحول  إىل 
جياهدوا  أن  إال  يشء  والفيء  الغنيمة  يف  هلم  يكون  وال  املسلمني،  كأعراب 
منهم،  فاقبل  أجابوك  هم  فإن  اجلزية،  فاسأهلم  أبوا  هم  فإن  املسلمني،  مع 
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فإن أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم(()))، بالنظر إىل هذه الوصية العظيمة يتبني لنا 
القتال يف اإلسالم هي للدعوة إىل اهلل وليس هدفها  أن اهلدف األسمى من 
االعتداء أو االنتقام وأن للمدنيني حقوقًا جيب مراعاهتا أثناء القتال كام سيتم 

ذكرها آنفًا.

من  اإلنسانية  اآلداب  تعلم  الذي  وهو    الصديق  بكر  أبا  إن  بل 
قبل    زيد  بن  أسامة  اجليش  أمري  يويص  كان    اخللق  أرشف 
احلرب فيقول: »ال ختونوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا طفاًل 
صغرًيا وال شيًخا كبرًيا وال امرأة وال تقطعوا نخاًل وال حترقوه وال تقطعوا 
مترون  وسوف  ملأكلة  إال  بعرًيا  وال  بقرة  وال  شاة  تذبحوا  وال  مثمرة  شجرة 

غوا أنفسهم له«))). غوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرَّ عىل قوم فرَّ

بعد  السيام  مؤخرًا،  إال  تأت  مل  اإلنساين  الدويل  القانون  مبادئ  بينام 
بتنظيم  الدويل  املجتمع  قام  حينام  والثانية  األوىل  العاملية  احلرب  أحداث 
اتفاقيات دولية أثناء النزاع املسلح؛ وذلك حلامية املدنيني من أرضار احلرب، 

صحيح مسلم، )357/3)( - 3.  (((
تاريخ الرسل وامللوك، لإلمام الطربي، 7/3))، الطبعة الثانية، دار الرتاث- بريوت،   (((

387)هـ.



حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

كام جاء يف اتفاقيات جنيف))) والهاي))) وغريها)3)، كام سيأيت يف ثنايا هذا 
البحث إن شاء اهلل.

لذا من خالل هذا املبحث سأذكر حقوق املدنيني أثناء احلرب يف الرشيعة 
اإلسالمية والقانون الدويل بإذن اهلل.

عام  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  صدر  جنيف  باتفاقية  يسمى  ما  أو  جنيف  قانون   (((
من  الكثري  وأراقت  املمتلكات  من  الكثري  احلرب  هذه  دمرت  حينام  وذلك  9)9)م، 
الدماء الربيئة، وبالتايل صدرت اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حالة اجلرحى واملرىض 
يف القوات املسلحة، ثم صدرت اتفاقية جنيف الثانية لتحسني حالة اجلرحى واملرىض 
والغرقى يف القوات املسلحة يف البحار، ثم صدرت اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة 
يف  املدنيني  األشخاص  حاية  بشأن  الرابعة  جنيف  اتفاقية  صدرت  ثم  احلرب،  أرسى 
وقت احلرب، ثم صدر الربوتوكول األول والثاين املضافان التفاقيات جنيف، وذلك 
الدولية املسلحة. وال تزال هذه االتفاقيات إىل  الدولية وغري  املنازعات  حلامية ضحايا 
يومنا هذا األساس التي يتم االعتامد عليه يف القانون الدويل اإلنساين، حيث إن اهلدف 

منها حاية األفراد املدنيني أو العسكريني الذين ال يشاركون يف احلرب.
املحاربني  اجلنود  والتزامات  تنظيم حقوق  إىل  907)م، هيدف  نظام صدر يف عام  هو   (((

أثناء النزاع املسلح، ويقلل من طرق ووسائل إحلاق الرضر بالعدو.
كام جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والذي صدر يف عام 8)9)م.  (3(
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املبحث األول
عدم قتال غري املقاتلني

من يتأمل يف حروب املسلمني جيد أهنا مل تكن حروب استعامر أو اعتداء 
والفضيلة  العدل  لنرش  كانت  بل  الفهم،  قارصي  بعض  يظنه  كام  إيذاء  أو 
والتسامح والرحة للعامل أمجع، حتى يف القتال ويف ساحة احلرب فقد أمر اهلل 
االعتداء  املرشكني دون  قاتلوهم من  بقتال من  ذلك  وقيد  بالقتال  املسلمني 
َوَل  يَُقٰتِلُونَُكۡم  ِيَن  ٱلَّ  ِ ٱللَّ َسبِيِل  ِف  ﴿َوَقٰتِلُواْ  تعاىل  قال  كام  غريهم  عىل 
َتۡعَتُدٓواْ﴾  ٱلُۡمۡعَتِديَن190﴾)))، قال ابن كثري: »﴿َوَل  َ َل ُيِبُّ  إِنَّ ٱللَّ  ْۚ َتۡعَتُدٓوا
والشيوخ  والصبيان  النساء  وقتل  امَلُثلة  من  املناهي  ارتكاب  ذلك  يف  يدخل 
والرهبان وأصحاب الصوامع«))). فقد أمر اهلل املسلمني بالقتال، ولكن قيد 
واإليذاء،  االعتداء  عدم  إىل  باإلضافة  غريهم  دون  فقط  املقاتل  بقتال  ذلك 
من  مجل  وال  احلرب  يف  هلم  ناقة  ال  الذين  املدنيني  قتال  جيوز  فال  وبالتايل 

النساء أو األطفال أو الشيوخ وغريهم.

صورة  القتال  منه  يتأتى  ال  شخص  كل  هم:  سابقًا  ذكرنا  كام  واملدنيون 
وغريهم  والرسل  والصبيان  كالنساء  عرفية،  أو  بدنية  العتبارات  معنى،  أو 

سورة البقرة، اآلية: 90).  (((
 ،5((/( الدمشقي،  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أليب  العظيم،  القرآن  تفسري   (((
حتقيق: سامي حممد سالمة، الطبعة الثانية، دار طيبة للنرش والتوزيع، 0)))هـ. جامع 
البيان يف تأويل القرآن، ملحمد بن جرير أبو جعفر الطربي، 563/3، الطبعة األوىل، 

حتقيق: أحد شاكر، مؤسسة الرسالة، 0)))هـ.
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اختالف  عىل  واحلربية  العسكرية  بالنشاطات  هلم  صلة  ال  الذين  الناس  من 
صورها))).

فلقد حرمت الرشيعة اإلسالمية قتال املدنيني، وأن ال ُيقاَتل إال املقاتلون 
دون غريهم، لذا فقد كان قتال النبي  موجهًا إىل املحاربني من 
القتال يف  أن جعل  اإلسالمي  الدين  الكفار دون غريهم، وهذا من حماسن 
  أبا سفيان  أن  واملعتدين، حتى  الطغيان  أهل  تتجاوز  دائرة ضيقة ال 
حينام نقضت قريش العهد الذي بينها وبني املسلمني يف احلديبية قدم املدينة 
فأبى  قريش  كفار  بعض  من  بدر  عام  العفو    النبي  من  ليطلب 
  النبي  قال  حينها  مكة،  دخول  عىل  أمره  وعزم  العفو    النبي 
ألقى  ومن  آمن  فهو  أيب سفيان  دار  دخل  من  ))أن  قومك:  بلغ  سفيان  أليب 
من  ترصيح  هذا  كان  فقد  آمن(()))،  فهو  بابه  أغلق  ومن  آمن  فهو  السالح 
بقتاهلم،  قام  إال من  يقاتلوا  لن  املسلمني  أن   أليب سفيان  النبي 

أما املدنيون والذين لن يقاتلوا املسلمني فلن يتم قتاهلم.

رصاحة  تدل  أعاله  ذكرناها  التي    النبي  وصية  أن  إىل  باإلضافة 
املنعزل  بل وحتى  الكبري،  الشيخ  املرأة وال  الطفل وال  قتل  عىل عدم جواز 
ألهنم  قتاهلم؛  جيوز  ال  هؤالء  فكل  للعبادة،  نفسه  غ  فرَّ والذي  صومعته،  يف 
يف  ورد  فقد  ولذا  إطالقًا،  باحلرب  هلم  عالقة  ال  الذين  املدنيني  مجلة  من 

أحكام القانون الدويل اإلنساين يف اإلسالم، د. حممد سليامن الفرا، اجلامعة اإلسالمية   (((
يف غزة، ص60، )6).

صحيح مسلم )07/3))( - 780).  (((
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النبي  : »أن امرأة ُوِجدت يف بعض مغازي  حديث عبد اهلل بن عمر 
 مقتولة، فأنكر رسول اهلل  قتل النساء والصبيان«))).

وعن عطية القرظي قال: »كان رسول اهلل قد أمر أن يقتل من بني قريظة 
كل من أنبت منهم الشعر، وكنت غالمًا فوجدوين مل أنبت فخلوا سبييل«))). 
 يف وصاياه يف  النبي  وقد سار الصحابة رضوان اهلل عليهم عىل هنج 
احلرب، فهذا أبو بكر  يويص قائد جنده قبل ذهابه للقاء العدو ويقول 
غوا  غوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرَّ له: »وسوف مترون عىل قوم فرَّ

أنفسهم له«)3).

قال   .(7((  -  )(36(/3( مسلم  صحيح   ،30((-  )6(/(( البخاري  صحيح   (((
»أمجع  احلديث:  هلذا  رشحه  حني  مسلم  صحيح  عىل  رشحه  يف    النووي  اإلمام 
العلامء عىل العمل هبذا احلديث وحتريم قتل النساء والصبيان إذا مل يقاتلوا، فإن قاتلوا 
ففيهم  وإال  ُقتلوا  رأي  فيهم  كان  فإن  الكفار  شيوخ  وأما  يقتلون،  العلامء  مجاهري  قال 
ويف الرهبان خالف، قال مالك وأبو حنيفة: ال يقتلون، واألصح يف مذهب الشافعي 
النووي،  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  مسلم،  صحيح  املنهاج  انظر:  قتلهم« 
العريب، بريوت، )39)هـ. ويف حديث  الثانية، دار إحياء الرتاث  الطبعة   ،)(8/(((
الناس  فرأى  غزوة،  يف    اهلل  رسول  مع  كنا  قال:    الربيع  بن  رباح 
فقال  فجاء  هؤالء؟((  اجتمع  ما  عىل  ))انظر  فقال:  رجاًل،  فبعث  يشء،  عىل  جمتمعني 
الوليد،  بن  خالد  املقدمة  وعىل  قال:  لتقاتل((  هذه  كانت  ))ما  فقال:  قتيل،  امرأة  عىل 
امرأة وال عسيفًا(( سنن أيب داود- باب يف  تقتلن  ))ال  فبعث رجاًل، فقال: قل خلالد: 
األحاديث  سلسلة  صحيح«،  »حديث  األلباين:  قال   ،(669  -  )53/3( النساء  قتل 

الصحيحة، ))/))3)
 ،(0(/( 3))هـ(،  )ت:  احلمريي  أيوب  بن  هشام  بن  امللك  عبد  النبوية،  السرية   (((

حتقيق: طه عبد الرؤوف، الطبعة األوىل، دار اجليل، بريوت، ))))هـ.
تاريخ الرسل وامللوك، حممد بن جرير بن يزيد اآلميل الطربي، 7/3))، الطبعة الثانية،   (3(

دار الرتاث، بريوت، 387)هـ.
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اهلل  رسول  به  أوىص  ما    خرشة  بن  سامك  دجانة  أبا  فعل  وقد 
يقتل  فكان  أحد  غزوة  يف    النبي  سيف  أخذ  حيث   
الناس  ض  حيرِّ إنسانًا  رأى  إذ  كذلك  هو  وبينام  فيهم،  ويثخن  املرشكني  يف 
ورفع  إليه  وصل  وحينام  لقتله،  عليه  فأقبل  املسلمني،  قتل  عىل  ويشجعهم 
وقال:  وتركها،  عنها  عدل  رآها  فلام  عتبة،  بنت  هند  هي  فإذا  لقتله،  سيفه 
هلا«))).  نارص  ال  امرأة    اهلل  رسول  بسيف  أرضب  أن  »كرهت 
فلو افرتضنا أن أبا دجانة مل يعمل بوصية النبي  وقتل هند بنت عتبة 
السيام  اإلسالم،  غري  عىل  ماتت  ألهنا  النار  يف  أبيها  مثل  مصريها  فسيكون 
ومثَّلت  بل  املسلمني،  قتل  عىل  املرشكني  تشجع  الغزوة  هذه  يف  كانت  وأهنا 
، ومع ذلك مل يكن هذا  بعد الغزوة بجسد حزة أسد اهلل وعم النبي 
هو اهلدف األسمى الذي ينادي به نبينا ، ولكنه حني مل يقتلها وعمل 
بوصية املصطفى  أسلمت بعد ذلك وَحُسن إسالمها ريض اهلل عنها 

وأرضاها، وبالتايل فاإلسالم حرم قتال املدنيني أثناء احلرب.

اعتبارات  عدة  وضع  اإلنساين  الدويل  القانون  أن  نجد  املقابل  ويف 
يطلق  الذين  هم  من  وحددت  احلرب،  يف  املدنيني  قتال  لعدم  وضوابط 
اتفاقية  وأن  السيام  قتاهلم،  جيوز  ال  وبالتايل  احلرب  يف  حماربني  غري  عليهم 
جنيف الرابعة اخلاصة بحامية األشخاص املدنيني مل توضع إال حلامية املدنيني 
دلياًل  تعترب  االتفاقية  فهذه  وبالتايل  املحاربني،  اجلنود  وبني  بينهم  وللتفريق 
ذكرت  املقاتلني، حيث  املقاتلني وغري  بني  التمييز  مبدأ  واضحًا عىل رسوخ 
أنه: »يف  اتفاقية جنيف األوىل والثانية والثالثة والرابعة عىل  الثالثة من  املادة 

السرية النبوية البن هشام ))/6)(، البداية والنهاية البن كثري ))/6)).  (((
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السامية  حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دويل يف أرايض أحد األطراف 
املتعاقدة، يلتزم كل طرف يف النزاع بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية:

فيهم  بمن  العدائية،  األعامل  يف  مبارشة  يشرتكون  ال  الذين  األشخاص 
أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون 
عن القتال بسبب املرض أو اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون 
أو  العنرص  عىل  يقوم  ضار  متييز  أي  دون  إنسانية،  معاملة  األحوال  مجيع  يف 
معيار مماثل  أي  أو  الثروة  أو  املولد  أو  اجلنس  أو  املعتقد  أو  الدين  أو  اللون 

آخر.

املذكورين  باألشخاص  يتعلق  فيام  التالية  األفعال  حتظر  الغرض  وهلذا 
أعاله وتبقى حمظورة يف مجيع األوقات واألماكن:

)أ( االعتداء عىل احلياة والسالمة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله 
والتشويه واملعاملة القاسية والتعذيب )ب( أخذ الرهائن )ج( االعتداء عىل 

الكرامة الشخصية وعىل األخص املعاملة املهينة واإلحاطة بالكرامة«))).

»جيوز  أنه:  عىل  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من  عرشة  اخلامسة  املادة  ونصت 
عن  أو  مبارشة  إما  املعادي،  الطرف  عىل  يقرتح  أن  النزاع،  يف  طرف  ألي 
التي  األقاليم  يف  حمايدة  مناطق  إنشاء  إنسانية،  هيئة  أو  حمايدة  دول  طريق 

انظر: اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حال اجلرحى واملرىض بالقوات املسلحة يف امليدان   (((
وغرقى  ومرىض  جرحى  حال  لتحسني  الثانية  جنيف  واتفاقية  9)9)م،  يف  املؤرخة 
معاملة  بشأن  الثالثة  جنيف  واتفاقية  9)9)م،  يف  املؤرخة  البحار  يف  املسلحة  القوات 
األشخاص  حاية  بشأن  الرابعة  جنيف  واتفاقية  9)9)م،  يف  واملؤرخة  احلرب  أرسى 

املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة يف 9)9)م.
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جيري فيها القتال بقصد حاية األشخاص املذكورين أدناه من أخطار القتال 
دون أي متييز:

األشخاص  )ب(  املقاتلني.  وغري  املقاتلني  من  واملرىض  اجلرحى  )أ( 
له  عمل  بأي  يقومون  وال  العدائية  األعامل  يف  يشرتكون  ال  الذين  املدنيني 

طابع عسكري أثناء إقامتهم يف هذه املناطق«))).

ونصت املادة الرابعة والعرشون من اتفاقية جنيف الرابعة عىل أنه »عىل 
أطراف النزاع أن تتخذ التدابري الرضورية لضامن عدم إمهال األطفال دون 
اخلامسة عرشة من العمر الذين تيتموا أو افرتقوا عن عائالهتم بسبب احلرب، 
بأمر  ويعهد  األحوال،  مجيع  يف  وتعليمهم  دينهم  وممارسة  إعالتهم  وتيسري 

تعليمهم إذا أمكن إىل أشخاص ينتمون إىل التقاليد الثقافية ذاهتا....«))).

أنه:  الرابعة عىل  جنيف  اتفاقية  من  والعرشون  السابعة  املادة  ونصت 
ألشخاصهم  االحرتام  حق  األحوال  مجيع  يف  املحميني  »لألشخاص 
ورشفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداهتم وتقاليدهم، وجيب 
ضد  خاص  بشكل  وحايتهم  إنسانية،  معاملة  األوقات  مجيع  يف  معاملتهم 
مجيع أعامل العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول اجلامهري، وجيب حاية 
النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء عىل رشفهن، والسيام ضد االغتصاب، 

واإلكراه عىل الدعارة وأي هتك حلرمتهن. 

يعامل  واجلنس،  والسن  الصحية  باحلالة  املتعلقة  األحكام  مراعاة  ومع 
لسلطته،  خيضعون  الذي  النزاع  طرف  بواسطة  املحميني  األشخاص  مجيع 
اآلراء  أو  الدين  أو  العنرص  أساس  عىل  ضار  متييز  أي  دون  االعتبار  بنفس 

املرجع السابق.  (((

املرجع السابق.  (((
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السياسية، عىل أن ألطراف النزاع أن تتخذ إزاء األشخاص املحميني تدابري 
املراقبة أو األمن التي تكون رضورية بسبب احلرب«))).

وكذلك أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم 8)33 )د-
الدويل بشأن  املؤرخ يف )) كانون األول/ديسمرب )97)م )اإلعالن   )(9
حاية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ واملنازعات املسلحة( يف الفقرة 
األمر  بالقنابل،  وقصفهم  املدنيني  عىل  االعتداء  حيظر   .(« نصه:  ما  األوىل 
أقل  الذين هم  واألطفال  بالنساء  وخاصة  آالمًا ال حتىص هبم،  يلحق  الذي 

أفراد املجتمع مناعة، وتدان هذه األعامل«))).

وذكرت الفقرة الرابعة واخلامسة من هذا اإلعالن العاملي ما نصه: »). 
يتعني عىل مجيع الدول املشرتكة يف منازعات مسلحة، أو يف عمليات عسكرية 
يف أقاليم أجنبية أو يف أقاليم ال تزال حتت السيطرة االستعامرية، أن تبذل كل 
مجيع  اختاذ  ويتعني  احلرب،  ويالت  واألطفال  النساء  لتجنيب  وسعها  يف  ما 
اخلطوات الالزمة لضامن حظر اختاذ تدابري كاالضطهاد والتعذيب والتأديب 
اجلزء من  منها موجهًا ضد ذلك  كان  ما  والعنف، وخاصة  املهينة  واملعاملة 
السكان املدنيني املؤلف من النساء واألطفال، 5. تعترب أعامالً إجرامية مجيع 
بام يف ذلك  للنساء واألطفال،  والالإنسانية  القاسية  واملعاملة  القمع  أشكال 
والعقاب  باجلملة  واالعتقال  بالرصاص  رميًا  واإلعدام  والتعذيب  احلبس 

املرجع السابق.  (((
انظر: اإلعالن بشأن حاية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ واملنازعات املسلحة،   (((
والذي اعتمد بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 8)33 )د-9)( املؤرخ يف 

)) كانون األول/ديسمرب )97)م.
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أثناء  املتحاربون  يرتكبها  التي  قرسًا،  والطرد  املساكن  وتدمري  اجلامعي 
العمليات العسكرية أو يف األقاليم املحتلة«))).

األطفال  من  املدنيني  قتال  حيرم  الدويل  القانون  أن  لنا  يتبني  سبق  مما 
الذي  إال  ُيقاَتل  ال  وأنه  احلرب،  يف  هلم  ذنب  ال  والذين  والشيوخ  والنساء 
ُيقاتِل يف احلرب من اجلنود والعسكريني، بل وحتى هؤالء اجلنود إذا أصيبوا 
يف احلرب أو وضعوا أسلحتهم فهم يعتربون يف حكم املدنيني الذين ال جيوز 

قتاهلم.

»فاملبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين يرى أن األشخاص الذين 
املدنيني  بني  يميزوا  أن  جيب  املسلحة  النزاعات  أو  احلروب  يف  يقاتلون 

واملحاربني وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية«))))3).

املرجع السابق.  (((
القانون الدويل اإلنساين، إجابات عىل أسئلتك، ص 80.  (((

قال ميشيل دي توب أستاذ القانون الدويل بالهاي أن اإلسالم دين الرحة وأن الرحة   (3(
باملحاربني وجتنيب غري املحاربني ويالت احلرب من النساء واألطفال والشيوخ وعدم 
ختريب أمالك العدو كل هذه قواعد إسالمية أثرت يف القانون الدويل. انظر: الرشيعة 

اإلسالمية والقانون الدويل العام، عيل منصور، ص0)3.
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املبحث الثاين
عدم االعتداء عىل أفراد اخلدمات الطبية)))

نتائج  من  فإن  طائفتني  بني  حرب  قامت  إذا  أنه  للشك  جماالً  يدع  ال  مما 
هذه احلرب وجود اجلرحى واملرىض بني اجلنود، ملا يف القتال يف احلرب من 
استخدام األسلحة بمختلف أنواعها والتي تؤدي إىل إصابة اإلنسان أو قتله، 
فإذا أصيب املحارب بجراح فإن الرشيعة اإلسالمية وكذلك القانون الدويل 
حالته،  تسوء  ال  كي  املحارب  هذا  عالج  واملمرضني  األطباء  عىل  أوجب 
واألطباء أو املمرضون قد يكونون من النساء خاصة كام هو احلال يف بعض 
غزوات املصطفى  ومن بعده من الصحابة حيث كانت النساء 
مداواهتم  إىل  باإلضافة  الرجال،  عزيمة  لتقوية  اجليش  صفوف  خلف  يقفن 

إىل منتصف القرن التاسع عرش مل يكن يف القانون الدويل ما يسمى بأفراد اخلدمات الطبية   (((
يف احلرب، ونشأت هذه الفكرة حينام سافر رجل األعامل السويرسي هنري دونان إىل 
قتيل  بني  ما  رجل  ألف  أربعني  واحد  يوم  يف  بنفسه  ورأى  إيطاليا  يف  سولفرينو  مدينة 
اجلنود  ومعاناة  الفظيعة  النتائج  ُصدم هنري هبذه  معركة سولفرينو، حيث  وجريح يف 
املجروحني وقلة املسعفني واألطباء، وعدم قدرة أي شخص للدخول لساحة املعركة 
احلرب،  جرحى  ملساعدة  نفسه  كّرس  حينها  القتىل،  جثث  انتشال  أو  اجلند  إلسعاف 
املعاهدات  وتطوير  اإلغاثة  منظامت  لتشكيل  ودعا  سولفرينو،  تذكار  كتابه  وأّلف 
أول  ظهور  إىل  دعوته  فأثمرت  املعارك؛  ساحات  يف  واألطباء  اجلرحى  حاية  لضامن 
اتفاقية تنص عىل قواعد إنسانية حلامية الفرد يف احلرب، وهي اتفاقية جنيف األوىل وما 
واملرىض  اجلرحى  إىل حاية  االتفاقيات رصاحة  اتفاقيات، حيث نصت هذه  من  تلتها 
الدولية وغري  املسلحة  النزاعات  التمييز بني  انظر:  الطبية يف احلرب.  وأفراد اخلدمات 
الدولية، بن عيسى زايد، ص99، رسالة دكتوراه يف كلية احلقوق والعلوم السياسة يف 
جامعة حممد خيرض بسكرة، 7)0)م. وانظر: القانون الدويل اإلنساين، نيلس ميلترس، 

ص8))، اللجنة الدولية للصليب األحر، 6)0)م.
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وإسعافهم إذا أصيبوا يف احلرب)))، فقد أخرج أبو داود عن أنس بن مالك 
معه  األنصار  من  ونسوة  سليم  بأم  يغزو    اهلل  َرُسوُل  »َكاَن  َقاَل: 
: »فيه  إذا غزا فيسقني املاء ويداوين اجلرحى«))). قال اإلمام النووي 
وهذه  ونحومها  وامُلداواة  ْقِي  السَّ يف  هبنَّ  واالنتفاع  الغزو  يف  النِّساء  خروج 
فيه«)3).  يكون  ال  لغريهم  منها  كان  وما  وأزواجِهنَّ  ملَحارمِهنَّ  املداواة 
َرُسوُل  َكاَن  ابن عباس يسأله: هل  يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إىل  وروى 
ابن  إليه  فكتب  سهم  هلن  يرضب  كان  وهل  بالنساء  يغزو    اهلل 
عباس: »َكاَن َرُسوُل اهلل  يغزو بالنساء فيداوين اجلرحى وحيذين 

الغنيمة))). من 

فقد مرَّ النبي  يف إحدى الغزوات فوجد امرأة مقتولة فغضب 
وقال: ))ما كانت هذه لتقاتل(()5). قال اإلمام الصنعاين: »وأجاب اجلمهور 
القاهرة،  ص))3،  منصور،  عيل  بن  عيل  العام،  الدويل  والقانون  اإلسالمية  الرشيعة   (((

390)هـ.
صحيح مسلم 3/3)))- )0)8)).  (((

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي   (3(
بريوت،   - العريب  الرتاث  إحياء  دار  الثانية،  الطبعة   ،(88/(( 676هـ(،  )املتوىف: 

)39)هـ.
حميي  زكريا  أبو  املهذب،  رشح  املجموع  انظر:   .)(8(((  -((((/3 مسلم  صحيح   (((
الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف: 676هـ(، 9)/63)، دار الفكر. انظر: احلاوي 
بن  عيل  احلسن  أبو  املزين،  خمترص  رشح  وهو  الشافعي  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري 
50)هـ(،  )املتوىف:  باملاوردي  الشهري  البغدادي،  البرصي  حبيب  بن  حممد  بن  حممد 
دار  األوىل،  الطبعة  املوجود،  عبد  أحد  وعادل  معوض  حممد  عيل  حتقيق:   ،(63/((

الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 9)))هـ.
سنن أيب داوود 53/3- 669). قال األلباين: »حديث حسن صحيح«، انظر: سلسلة   (5(
األحاديث الصحيحة، أبو عبد الرحن حممد نارص الدين األلباين )املتوىف: 0)))هـ(، 

)/))3، الطبعة األوىل، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، 6)))هـ.
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فالنَّهي  ُتَقاتِل  ال  كانت  ملا  األصلية وهو  الكافرة  قتل  إنام هو عن  النهي  بأن 
عن َقْتِلَها إنام هو لرتكها املَقاَتَلَة«))). وقال اإلمام الشوكاين: »مفهومه أهنا لو 
قتل  من  القصد  منع  االتفاق عىل  بطال وغريه  ابن  نقل  وقد  لُقتلت.  قاتلت 

النِّساء«))).

مما يدل عىل أن املرأة ليست من مهمتها القتال وأهنا ليست أهاًل للخوض 
يف احلرب لضعفها، وبالتايل فال جيوز االعتداء عليها إذا مل تقاتل لنهي النبي 

 عن ذلك.

وقد يكون األطباء واملمرضون من الرجال أو النساء من أفراد اخلدمات 
من  الثامنة  املادة  من  الثالثة  الفقرة  نصت  حيث  النزاع،  طريف  بكال  الطبية 
هم  الطبية  اخلدمات  أفراد  أن  عىل  جنيف  اتفاقية  من  األول  الربتوكول 
الطبية  لألغراض  إما  النزاع،  أطراف  أحد  خيصصهم  الذين  األشخاص 
العسكريني  يشمل  الطبية  اخلدمات  وأفراد  الطبية،  الوحدات  إلدارة  وإما 
الثانية عرشة من الربوتوكول  املادة  الفقرة األوىل من  أو املدنيني)3). ونصت 
الوحدات  انتهاك  عدم  وقت  كل  يف  »جيب  أنه:  عىل  جنيف  التفاقية  األول 

الطبية وحايتها، وأال تكون هدفًا ألي هجوم«))).

)املتوىف:  الصنعاين،  احلسني  حممد  بن  صالح  بن  إسامعيل  بن  حممد  السالم،  سبل   (((
)8))هـ(، )/)38، دار احلديث.

نيل األوطار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )املتوىف: 50))هـ(،   (((
مرص،  احلديث،  دار  األوىل،  الطبعة  الصبابطي،  الدين  عصام  حتقيق:   ،(37/7

3)))هـ.
الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف الصادر يف )) أغسطس 9)9)م.  (3(

املرجع السابق.  (((
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للجرحى  تقديمها  يتم  التي  اإلنسانية  املساعدات  أن  معلوم  هو  وكام 
إنسانية  وإنام هي حالة  النزاع،  تدخاًل يف  يعترب  القتال ال  واملرىض يف ساحة 
لإلنقاذ من املوت، وبالتايل فأفراد اخلدمات الطبية يتمتعون باحلامية بوصفهم 
السابعة  املادة  إن  بل  حلاميتهم،  للجرحى  الرعاية  يقدمون  ألهنم  معاجلني 
هذا،  من  أبعد  إىل  ذهبت  9)9)م  األوىل  جنيف  اتفاقية  من  والعرشين 
إىل  حتى  العون  تقديم  يف  وهي  سامية  فكرة  عارضة  بصورة  أظهرت  حيث 
اخلصوم، ونصت االتفاقية عىل أنه: »ال جيوز بأي حال من األحوال اعتبار 

هذه املساعدة تدخاًل يف النزاع«))).
هذه  أن  عىل  عرشة  الثالثة  املادة  يف  الثانية  جنيف  اتفاقية  نصت  وقد 
القوات  أفراد  أو  األخرى،  املتطوعة  الوحدات  أفراد  عىل  تطبق  االتفاقية 
أن  دون  املسلحة  القوات  يرافقون  الذين  األشخاص  أو  النظامية،  املسلحة 
الطائرات  أطقم  ضمن  املدنيني  كاألشخاص  منها،  جزءًا  الواقع  يف  يكونوا 
يف  املالحية  األطقم  وأفراد  والعامل  التموين  ومتعهدي  واملراسلني  احلربية 

السفن أو الطائرات وسكان األرايض غري املحتلة))).
كتاب  من   ،36 ص  بكتيه،  جان  د.  ومبادئه،  تطوره  اإلنساين:  الدويل  القانون  مقال   (((
القانون الدويل اإلنساين يف النزعات املعارصة، اللجنة الدولية للصليب األحر. الفقرة 
األوىل من املادة 6) من الربتوكول األول اإلضايف التفاقية جنيف نصت عىل أنه: »ال 
صفة  ذي  بنشاط  لقيامه  شخص  أي  عىل  العقاب  توقيع  األحوال  من  حال  بأي  جيوز 
النشاط«،  النظر عن شخص املستفيد من هذا  الطبية بغض  املهنة  يتفق مع رشف  طبية 
أي كأهنا تنادي بام ذكره جان بكتيه بأنه ال جيوز معاقبة من يقوم بنشاط اخلدمات الطبية 
بغض النظر عن شخصية املستفيد، حتى لو كان من ضحايا الطرف اخلصم، حيث إن 
معاجلة اجلرحى واملرىض تتم من واجب إنساين ال من جانب االنتقام ألنه عدو. انظر: 
األوىل  جنيف  اتفاقية  وكذلك  977)م،  جنيف  التفاقية  اإلضايف  األول  الربوتوكول 

لتحسني حالة اجلرحى واملرىض الصادرة يف عام 9)9)م.
اتفاقية جنيف الثانية لتحسني حال جرحى ومرىض وغرقى القوات املسلحة يف البحار   (((

املؤرخة يف 9)9)م.
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صحيح أن هذه املادة مل تنص رصاحة عىل أفراد اخلدمات الطبية، ولكن 
أفراد الوحدات املتطوعة يدخلون من ضمن أفراد اخلدمات الطبية، وذلك 
حلاميتهم  وذلك  احلرب  ومرىض  جلرحى  إنسانية  خدمات  يقدمون  ألهنم 
الثانية عرشة من نفس االتفاقية حظرت ترك  املادة  وإنقاذ أرواحهم، بل إن 
هؤالء اجلرحى عمدًا دون عالج أو رعاية طبية أو حتى َخْلق بعض الظروف 

التي تؤدي إىل تلوث اجلروح يف أجسامهم)))))).

ونصت املادة الرابعة والعرشون من اتفاقية جنيف األوىل عىل أنه: »جيب 
يف مجيع األحوال احرتام وحاية أفراد اخلدمات الطبية املشتغلني بصفة كلية 
معاجلتهم...«)3)،  أو  نقلهم  أو  مجعهم  أو  واملرىض  اجلرحى  عن  البحث  يف 
عدم  من  حظرت  االتفاقية  نفس  من  والعرشين  الثانية  املادة  إن  بل  السابق،  املرجع   (((
يف  ألنه  مسلحًا،  كان  ولو  حتى  واملرىض  باجلرحى  بالعناية  يقوم  من  عىل  االعتداء 
األصل هو رجل سلمي مدين وليس من فردًا من أطراف النزاع وبالتايل ال جيوز قتاله.
رغم أن اتفاقية جنيف أرست مبدأ حاية اجلرحى واملرىض العسكريني يف زمن احلرب،   (((
بعد  أصبح  املريض  أو  اجلريح  كان  فإذا  املدنيني،  عىل  ينطبق  هذا  أن  أوىل  باب  فمن 
جرحه أو مرضه كاملدين وذلك للحفاظ عىل صحته ووقايته من تبعاهتا، فإن املدين من 
باب أوىل أن يتم املحافظة عىل صحته إذا مرض أو ُجرح، ومل نَر اإلعالن العاملي شمل 
هذا املبدأ غري أنه ُاقرتح مؤخرًا يف األوساط الطبية أن يشمل اإلعالن الدويل نصًا يقيض 
القانون  مقال  انظر:  مرض.  أو  ُجرح  إذا  املساعدة  عىل  احلصول  حق  إنسان  لكل  بأن 
الدويل  القانون  كتاب  من   ،3( ص  بكتيه،  جان  د.  ومبادئه،  تطوره  اإلنساين:  الدويل 

اإلنساين يف النزعات املعارصة، اللجنة الدولية للصليب األحر.
يف  املؤرخة  املسلحة  القوات  ومرىض  جرحى  حال  لتحسني  األوىل  جنيف  اتفاقية   (3(
بوجوب  األول  اإلضايف  الربوتوكول  من  عرشة  السادسة  املادة  وذكرت  9)9)م. 
احرتام أفراد اخلدمات الطبية الذين يقدمون مساعدات للجرحى واملرىض، وال جيوز 
توقيع العقاب عىل أي شخص منهم من أجل قيامه بمهمة املساعدة الطبية بغض النظر 
معلومات  إعطاء  رفض  ألنه  عقابه  جيوز  وال  بل  بمساعدته،  قام  الذي  الشخص  عن 
إرغامه عىل  رعايته، وال جيوز كذلك  الذين هم حتت  واملرىض  اجلرحى  تتعلق هبؤالء 
= اتفاقية  من  عرشة  الثامنة  املادة  وذكرت  بل  الطبية،  املهنة  رشف  مع  تتناىف   ترصفات 
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وجيب كذلك عدم مهامجة أي وسيلة نقل يتم من خالهلا نقل أفراد اخلدمات 
املادة  إن  بل  واملرىض)))،  للجرحى  الالزمة  الطبية  بالرعاية  ليقوموا  الطبية 
اخلامسة والعرشين ذكرت أنه حتى اجلنود العسكريون يف احلرب إذا قاموا 
حايتهم  جيب  فإنه  املسلح  النزاع  أثناء  يف  واملرىض  اجلرحى  مجع  بمهمة 
واحرتامهم وعدم التعرض هلم؛ ألهنم يف هذه احلالة ال يقومون بدور املقاتل 

يف املعركة، وإنام يقومون بدور الرعاية الطبية هلؤالء اجلرحى واملرىض))).

من  الثامنة عرشة  املادة  فإن  الطبية  للرعاية  أفراد خمتصون  يوجد  مل  وإذا 
من  العسكرية  السلطات  تطلب  أن  جواز  عىل  نصت  األوىل  جنيف  اتفاقية 
واملرىض  اجلرحى  بجمع  الطبية  اخلدمات  أفراد  بدور  يقوموا  بأن  السكان 
والعناية هبم حتت إرشافها، ومنح احلامية والتسهيالت الالزمة هلم، وال جيوز 
ألي شخص أن يدين هؤالء أو يقوم بإزعاجهم بسبب ما قاموا به من عناية 

للجرحى واملرىض)3).

أن خيلف جرحى ومرىض يف  املسلح  النزاع  نتائج  أن من  يتبني  مما سبق 
ال  فإنه  املعركة  ساحة  يف  واملرىض  اجلرحى  هؤالء  وقع  فإذا  املعركة،  ساحة 
الرعاية كل طرف من أطراف  يتوىل هذه  بد من حايتهم ورعايتهم، والذي 
من  الطبية  اخلدمات  أفراد  به  يقوم  أو  ومرضاهم،  جرحاهم  جتاه  النزاع 
= جنيف الرابعة أنه إذا تم نقل اجلرحى واملرىض إىل املستشفيات واملنشآت الطبية فال 

جيوز التعرض هلذه املستشفيات واملنشآت بأي حال من األحوال.
ومرىض  جرحى  حال  لتحسني  األوىل  جنيف  اتفاقية  من  والثالثون  اخلامسة  املادة   (((

القوات املسلحة املؤرخة يف 9)9)م.
يف  املؤرخة  املسلحة  القوات  ومرىض  جرحى  حال  لتحسني  األوىل  جنيف  اتفاقية   (((

9)9)م.
يف  املؤرخة  املسلحة  القوات  ومرىض  جرحى  حال  لتحسني  األوىل  جنيف  اتفاقية   (3(

9)9)م.
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الصليب األحر، ولكن ال بد ألفراد الصليب األحر أن يضعوا شارة واضحة 
عن  ولتمييزهم  االعتداء،  من  بمأمن  ليكونوا  أذرعهم؛  وعىل  أعالمهم  عىل 
غريهم، وأهنم ما قدموا إال ألداء مهمة اخلدمات الطبية للجرحى واملرىض 
بأي حال من  فإذا تم هذا األمر فال جيوز  املسلح،  النزاع  أثناء  الذين وقعوا 
أو  شاراهتم  من  جتريدهم  أو  الطبية  اخلدمات  ألفراد  التعرض  األحوال 
إيذاؤهم))). السيام وقد نصت املادة اخلامسة عرشة من الربوتوكول اإلضايف 
األول التفاقية جنيف بقوهلا: »احرتام وحاية أفراد اخلدمات الطبية املدنيني 

أمر واجب«))).

الدول قد تستخدم  بيضاء هي األصل ولكن بعض  الصليب األحر عىل أرضية  شارة   (((
شارة اهلالل األحر أو األسد والشمس األحرين عىل أرضية بيضاء، وهذه الرموز يتم 
وضعها عىل أذرع وأعالم أفراد اخلدمات الطبية، ويتم وضعها كذلك عىل املستشفيات 
و))  و38   (6 املواد  انظر  االعتداء،  عن  بمأمن  ليكونوا  هلم  التابعة  الطبية  واملنشآت 
و)) من اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حال جرحى ومرىض القوات املسلحة املؤرخة 
يف 9)9)، واملادة 8) و38 من الربوتوكول اإلضايف األول واملادة )) من الربوتوكول 
جنيف  التفاقيات  الثالث  اإلضايف  والربوتوكول  جنيف،  التفاقيات  الثاين  اإلضايف 

واخلاصة بشأن اعتامد شارة مميزة إضافية ألفراد اخلدمات الطبية.
بحامية  املتعلق  9)9)م  عام  يف  الصادر  جنيف  التفاقيات  التابع  األول  الربوتوكول   (((

ضحايا املنازعات الدولية املسلحة.
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الثالث املبحث 
النهي عن التدمري والتخريب)))

منذ العصور القديمة إىل هناية العصور الوسطى كانت املمتلكات املدنية 
غنائم  أهنا  عىل  عليها  واالستيالء  تدمريها  استباحة  يتم  حيث  حممية،  غري 
حرب))) ولكن من حماسن هذا الدين اإلسالمي أن اإلسالم حرم عىل املسلمني 
ٱلُۡمۡفِسِديَن77﴾)3)،  ُيِبُّ  َل   َ ٱللَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  لقوله  والتدمري،  التخريب 
إِۡصَلِٰحَها﴾)))، سواء كان هذا  َبۡعَد  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ُتۡفِسُدواْ  وقوله تعاىل: ﴿َوَل 

التخريب هبدم املنازل أو قطع األشجار أو قتل الدواب إىل غري ذلك، فكل 
املدنيني،  التعدي عىل حقوق  فيه من  ملا  ذلك منهي عنه يف اإلسالم؛ وذلك 
فكام أن القتال يكون يف ساحة احلرب ضد املقاتلني فإنه ال جيوز أن يتعدى 
قال:    النبي  أن    جبل  بن  معاذ  فعن  املقاتلني،  لغري  ذلك 
الكريمة  وأنفق  اإلمام  وأطاع  اهلل  وجه  ابتغى  من  فأما  غزوان،  ))الغزو 

غري  إىل  النخيل  وحرق  األشجار  بقطع  وذلك  والتخريب  التدمري  جواز  عدم  األصل   (((
مع  العهد  نقضوا  حينام  النضري  فبني  ذلك  تقتيض  مصلحة  هناك  كانت  إذا  إال  ذلك، 
النخيل  وقطع  بحرق  أمر  ثم  أصحابه،  مع    حارصهم  السالم  عليه  الرسول 
اخلاص ببني النضري حيث أهنم رفضوا اخلروج وكانوا خيتبئون خلفها، وفيها نزل قول 
ِ َوِلُۡخزَِي  ُصولَِها فَبِإِۡذِن ٱللَّ

ُ
ٰٓ أ ۡو تََرۡكُتُموَها قَآئَِمًة َعَ

َ
َنٍة أ اهلل سبحانه: ﴿َما َقَطۡعُتم ّمِن ّلِ

بن  إسامعيل  الفداء  أبو  والنهاية،  البداية  انظر:   ،5 اآلية  احلرش،  سورة  ٱۡلَفِٰسقَِي5﴾ 
شريي،  عيل  حتقيق:  )77هـ(  )املتوىف:  الدمشقي  ثم  البرصي  القريش  كثري  بن  عمر 

)/88، الطبعة األوىل، دار إحياء الرتاث العريب، 08))هـ.
الوجيز يف القانون الدويل اإلنساين، د. بالل النسور و د. رضوان املجايل، ص))).  (((

سورة القصص، اآلية 77.  (3(

سورة األعراف، اآلية 56.  (((
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أما من غزا فخرًا ورياء وسمعة  أجٌر كله،  ونبهه  نومه  فإن  الفساد  واجتنب 
وعىص اإلمام وأفسد يف األرض فإنه مل يرجع بالكفاف(())).

فمن مل يفسد ثبت له األجر كله وإال ضاع عليه األجر وكأنه ما غزا، بل 
  أنه قال: غزوت مع النبي  ثبت يف حديث معاذ بن أنس
اهلل  نبي  فبعث  الطريق  وقطعوا  املنازل  الناس  فضيق  وكذا  كذا  غزوة 
))أن من ضيق منزالً أو قطع طريقًا فال   مناديًا ينادي يف الناس: 

جهاد له(())).

ويف املقابل فإن مبادئ القانون الدويل حظرت تدمري املباين واملمتلكات 
كان  والذي  868)م  عام  يف  تم  الذي  برتسبورغ  سان  فإعالن  وغريها، 
هدفها حظر استعامل قذائف معينة زمن احلرب فإن هذه االتفاقية تعد أول 
اتفاقية أشارت إىل وجوب حاية املمتلكات املدنية وعدم هدمها)3)، ثم أتى 
بعدها اتفاقيتي الهاي اخلاصة باحرتام قوانني وأعراف احرب الربية لعامي 

السنن الكربى للنسائي ))/309( -)38)، سنن أيب داوود )3/3)( - 5)5)، قال   (((
اإلمام األلباين: »حديث حسن«، سلسلة األحاديث الصحيحة ))/89)( - 990).

بقطع األشجار  قام  أنه    النبي  يثبت عن  مل  سنن أيب داود )3/))( - 9)6)،   (((
فقط  ذلك  فعل    النبي  أن  السري  أهل  ذكره  ما  إال  إطالقًا  املمتلكات  وإتالف 
أفعال  من  ليس  وأنه  اإلسالم  سامحة  اليهود  علم  حينام  وذلك  النضري،  بني  غزوة  يف 
األرض،  يف  يفسدون  ال  وأهنم  للممتلكات  احرتامًا  وذلك  األشجار  قطع  املسلمني 
النبي  فرخص  األشجار،  وراء  من  املسلمني  ويرمون  يتحصنون  اليهود  هؤالء  فجعل 
تََرۡكُتُموَها  ۡو 

َ
أ َنٍة  ّلِ ّمِن  َقَطۡعُتم   يف قطع هذه األشجار فأنزل اهلل سبحانه: ﴿َما 

ِ َوِلُۡخزَِي ٱۡلَفِٰسقَِي5﴾. سورة احلرش، اآلية 5. صحيح  ُصولَِها فَبِإِۡذِن ٱللَّ
ُ
ٰٓ أ قَآئَِمًة َعَ

البخاري )7/6))( - )88) وانظر: السرية النبوية البن كثري 50/3).
 (9 يف  املؤرخة  احلرب  زمن  يف  معينة  قذائف  استعامل  حلظر  برتسبورغ  سان  إعالن   (3(

نوفمرب 868)م. انظر: القانون الدويل اإلنساين، د. مصعب التجاين، ص)7.
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املدن  قصف  أو  مهامجة  حظرت  حينام  907)م،  عام  حتديثها  وتم  899)م 
والقرى واملساكن واملباين)))، وكذلك حظرت اتفاقية جنيف األوىل والثانية 
تدمري  من  الالإنسانية  املعاملة  واخلمسني  احلادية  واملادة  اخلمسني  املادة  يف 
وكذلك  وتعسفية))).  مرشوعة  غري  وبطريقة  عليها  االستيالء  أو  املمتلكات 
عدم  عىل  والثالثني  الثالثة  املادة  يف  األوىل  جنيف  اتفاقية  عليه  نصت  ما 
والعرشون  الثالثة  املادة  وكذلك  وغريها)3)،  واملخازن  املهامت  تدمري  جواز 
إذا كانت  العدو أو حجزها، إال  اتفاقية الهاي حظرت تدمري ممتلكات  من 

رضورات احلرب تقتيض حتاًم هذا التدمري أو احلجز))).

الثانية والعرشين من مرشوع جلنة الفقهاء املشكلة بناء عىل  بل إن املادة 
البحري لنزع السالح يف واشنطن عام ))9)م نصت عىل أن  طلب املؤمتر 

اخلاصة  اتفاقية الهاي  7) من  واملادة  899)م  اتفاقية الهاي عام  5) من  املادة  انظر   (((
باحرتام قوانني وأعراف احلرب الربية لعام 907)م.

امليدان  يف  املسلحة  بالقوات  واملرىض  اجلرحى  حال  لتحسني  األوىل  جنيف  اتفاقية   (((
وغرقى  ومرىض  جرحى  حال  لتحسني  الثانية  جنيف  اتفاقية  9)9)م،  يف  املؤرخة 

القوات املسلحة يف البحار املؤرخة يف 9)9)م.
التابعة  املتحركة  الطبية  بالوحدات  املتعلقة  املهامت  »تبقى  أنه:  عىل  املادة  نصت  حيث   (3(
الطرف  قبضة  يف  وقعت  إذا  واملرىض  اجلرحى  لرعاية  خمصصة  املسلحة  للقوات 
املسلحة  للقوات  التابعة  الثابتة  الطبية  املنشآت  وخمازن  ومهامت  مباين  وتظل  اخلصم، 
خاضعة لقوانني احلرب، ولكن ال جيوز حتويلها عن الغرض الذي تستخدم من أجله 
ما دامت هناك حاجة إليها لرعاية اجلرحى واملرىض. ومع ذلك، جيوز للقادة يف امليدان 
مسبقًا  اختذوا  قد  يكونوا  أن  رشيطة  العاجلة  احلربية  الرضورة  حالة  يف  استخدامها 
تدمري  تعمد  جيوز  وال  فيها،  يعاجلون  الذين  واجلرحى  املرىض  لراحة  الالزمة  التدابري 

املهامت واملخازن املشار إليها يف هذه املادة«.
الهاي  باتفاقية  واملسامة  الربية  احلرب  وأعراف  قوانني  باحرتام  اخلاصة  االتفاقية   (((

907)م.
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اإلرضار  أو  تدمري  خالل  من  املدنيني  السكان  إرهاب  بنية  اجلوي  القصف 
باملمتلكات اخلاصة التي ليس له طابع عسكري يعترب عماًل حمظورًا))).

يف  يشاركوا  مل  الذين  املدنيني  عىل  االعتداء  ُحظر  كام  أنه  سبق  مما  يتبني 
احلرب فإنه كذلك حيظر االعتداء عىل ما يملكه املدنيون خارج ساحة املعركة، 
واآلالت  والسيارة  كالنقود  منقولة  ممتلكات  املدين  يملكه  الذي  كان  سواء 
والعقارات  والبيوت  كاملباين  منقولة  غري  املمتلكات  كانت  أو  ونحوها، 
اإلسالمية  الرشيعة  حرمت  التي  املمتلكات  من  تعترب  فكلها  ونحوها، 
والنظام الدويل االعتداء عليها؛ ملا فيها من حقوق خاصة للمدنيني، وكام أن 
الرشيعة اإلسالمية حرمت االعتداء عىل املدنيني فكذلك هنت عن االعتداء 
عىل ما يملكه اآلدميني من ممتلكات وغريها، بل إن املادة اخلامسة عرشة من 
حظر  عىل  نصت  977)م  لعام  جنيف  التفاقية  الثاين  اإلضايف  الربوتوكول 
عسكرية  أهدافًا  كانت  لو  حتى  خطرة  قوى  عىل  املحتوية  املنشآت  مهامجة 
حتى  أي  املدنيني)))،  بالسكان  فادحة  خسائر  يلحق  ال  أن  شأنه  من  والذي 
ولو كانت هذه املباين تعترب أهدافًا عسكرية ولكن إذا كانت فيها أمورًا خطرة 
املدنيني فإنه ال جيوز تدمريها حفاظًا عىل  قد يصل رضرها بعد تدمريها إىل 

سابقًا  األمم  عصبة  وكذلك  ص73.  التجاين،  مصعب  د.  اإلنساين،  الدويل  القانون   (((
والتي حلت حملها منظمة األمم املتحدة حاليًا أكدت عىل هذا املبدأ يف قراراها الصادر 
املسموح  األهداف  وأن  املدنيني  السكان  قصف  حظر  فيه:  جاء  الذي   (938 يف 
بمهامجتها هي األهداف العسكرية فقط وجيب عدم التسبب يف إرضار السكان املدنيني 

يف حالة قصف املواقع العسكرية إذا كانوا قاطنني بجوارها. انظر: املرجع السابق.
9)9)م  أغسطس   (( يف  املعقودة  جنيف  اتفاقيات  إىل  اإلضايف  الثاين  الربوتوكول   (((

املتعلق بحامية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية.
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قواهتا  طريق  عن  الدول  بني  ومواجهة  صدام  هي  فاحلرب  املدنيني،  أرواح 
املسلحة فال جيب أن يكون املدنيون فيها حماًل للهجوم))).

هنداوي  مؤسسة  ص33،  زعيرت،  عادل  ترمجة:  روسو،  جاك  جان  االجتامعي،  العقد   (((
للتعليم والثقافة، القاهرة، ))0)م.
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املبحث الرابع
عدم قتال َمن طلب األمان)))

األمان يف اللغة ضد اخلوف)))، ويف االصطالح هو: طلب األمان وعدم 
ويف  اخلوف))).  وزوال  النفس  طمأنينة  هو:  أو  الزمان)3).  يف  مكروه  توقع 
كان  فقد  ومصاهرة  وقرابة  نسب  وقريش  املسلمني  بني  كان  حينام  السابق 
أو  لقرابة  عليه سواء  االعتداء  يتم  لئال  املسلمني، وذلك  أحد  يؤمنه  املرشك 
دون ذلك، فكان املرشك إذا أمنه ويل األمر أو أي أحد من املسلمني فال جيوز 
بالعهد والذمة، بل واحرتامًا  الوفاء  قتله مهام كان؛ ألن ذلك من  ألي أحد 
د النبي  من قتل طالب األمان بعد تأمينه  وإجالالً هلذا األمر توعَّ
))من قتل معاهدًا مل يرح   : املعاهد حيث قال  بالوعد الشديد كحال 
رائحة اجلنة(()5)، بمعنى لو قتل رجل من املسلمني رجاًل من املرشكني فإنه 
ال يرح رائحة اجلنة مع أنه مسلم وقتل مرشكًا، ولكن األمر ليس الختالف 
من  أمنوهم  من  مع  املسلمني  ذمة  الحرتام  وإنام  عدوًا  كان  ولو  األديان 
املرشكني، ولذا قال : ))ذمة املسلمني واحدة، يسعى هبا أدناهم، 
فمن أخفر مسلاًم فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني، وال يقبل اهلل منه 

لغري  يكون  أمان  وهناك  للمقاتلني  ويكون  املسلح  النزاع  أثناء  يكون  أن  إما  األمان   (((
املقاتلني الذين مل يشاركوا يف احلرب، وحديثنا يف هذا املطلب عن األمان العام للمدنيني 

الذين مل يشاركوا يف احلرب.
لسان العرب البن منظور، 3)/)). القاموس املحيط للفريوزآبادي، )/8).  (((

التعريفات الفقهية، حممد عميم اإلحسان املجددي، ص35.  (3(
لغة  معجم   .(83/( املنعم،  عبد  حممود  د.  الفقهية،  واأللفاظ  املصطلحات  معجم   (((

الفقهاء، حممد قلعجي و حامد قنيبي، ص88.
صحيح البخاري ))/99( - 66)3.  (5(
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بعد  اثنان من املرشكني  فر  ملا  القيامة رصف وال عدل(()))، ومثل ذلك  يوم 
فتح مكة إىل أم هانئ وأراد عيل بن أيب طالب  قتلهام فذهبت أم هانئ 
إىل النبي  لتؤمنهام من عدم القتال فقال : ))قد أجرنا من 
خشية  أمية  بن  صفوان  هرب  ملا  ومثلها  يقتلهام(()))،  فال  هانئ  أم  يا  أجرت 
وقد  وهب  بن  عمري  صاحبه  فتبعه  وأصحابه    النبي  من  القتل 
أمنه لكي يرجع إىل النبي  ويسلم فخاف صفوان يف بادئ األمر فقال 
عاد  وفعاًل   ، اهلل  رسول  من  األمان  عليك  أخذت  قد  عمري:  له 
زينب   وأسلم وحسن إسالمه)3)، وكذلك طلبت  النبي  إىل  صفوان 
بنت رسول اهلل صىل اهلل  األمان لزوجها أبا العاص بن الربيع مع أنه 

مرشك ومع ذلك َقبِل  أماهنا))).

بعد  مكة  سيقدم  أنه  أخربه  حني  سفيان  أليب    قوله  ذلك  ومن 
بابه فهو آمن ومن دخل املسجد فهو آمن ومن  نقضهم للعهد أن من أغلق 
ألقى السالح فهو آمن، أي أن النبي  أعطى العهد أليب سفيان أن من 
دخل داره فهو آمن ولن يقاتله املسلمون، ومن دخل دار أيب سفيان أو دخل 
املسجد فهو آمن من القتال، فمن ألقى السالح فقد توقف عن القتال ومن 
القتال فال جيوز قتاله ويكون حاله كحال من مل يقاتل)5). وفعاًل  توقف عن 
فمن مجلة أخالقه العظيمة  أن أوىف بالعهد الذي كان بينه وبني 

أيب سفيان فلم يقتل أي أحد مل يشارك يف القتال.

صحيح البخاري ))/)0)(- 79)3. صحيح مسلم ))/999( - )37).  (((
صحيح البخاري ))/00)( - )7)3. صحيح مسلم ))/98)( - )8.  (((

البداية والنهاية البن كثري )/353  (3(
السرية النبوية البن هشام 0/3)). البداية والنهاية البن كثري 3/)0).  (((

صحيح مسلم )07/3))( - 780).  (5(
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اهلل  دين  يف  يدخلون  قريش  كفار  من  الكثري  جعل  العظيم  اخللق  هذا 
يَۡت 

َ
َوَرأ  1 َوٱۡلَفۡتُح   ِ ٱللَّ نَۡصُ  َجآَء  ﴿إَِذا  تعاىل:  قوله  نزل  وحينها  أفواجًا 

إِنَُّهۥ  َوٱۡسَتۡغفِۡرهُۚ  َرّبَِك  ۡفَواجا 2 فََسّبِۡح ِبَۡمِد 
َ
أ  ِ ٱلَّاَس يَۡدُخلُوَن ِف دِيِن ٱللَّ

ابَۢا 3﴾)))، فقد دخل كثري من كفار قريش اإلسالم بل وسمى اهلل هذا  َكَن تَوَّ
بِيٗنا1﴾))). الفتح بالفتح املبني حني قال سبحانه: ﴿إِنَّا َفَتۡحَنا لََك َفۡتٗحا مُّ

اإلسالم  فينترش  املسلمني  ملخالطة  املجال  فتح  هو  األمان  من  فاهلدف 
بطريق سلمي باإلقناع واحلجة)3). قال ابن كثري: »وقد كان األمان من أكرب 

أسباب هداية كثري من املرشكني«))).

ويف املقابل فإننا ال نجد يف القوانني الدولية هذا املبدأ وهو منح األمان 
والعهد ملن يؤمنه ويل األمر أو أحد من الناس حيث أن املقاتل أو العدو يف 
ما  نجد  ولكننا  يقتل،  لكي ال  دياره  اهلارب من  أو  القتل  اخلائف من  حكم 
من  أن  حيث  السيايس)5)  باللجوء  يسمى  بام  احلارض  عرصنا  يف  هذا  يقابل 

سورة النرص، اآلية: )-3.  (((
سورة الفتح، اآلية: ).  (((

آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي، د. وهبة الزحييل، ص65).  (3(
ثم  البرصي  القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  العظيم،  القرآن  تفسري   (((
الطبعة  الدين،  شمس  حسني  حممد  حتقيق:   ،(00/( )77هـ(،  )املتوىف:  الدمشقي 

األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 9)))هـ.
تعرف املادة األوىل من االتفاقية الدولية لوضع الالجئني والذي صدرت عام )95)م   (5(
الالجئ بأنه هو: شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته املعتادة، بسبب خوف 
االنتامء  أو  القومية،  أو  الدين،  أو  العنرص،  التعرض لالضطهاد بسبب  ما يربره من  له 
أو ال  يستطيع بسبب ذلك اخلوف  إىل رأي سيايس، وال  أو  اجتامعية معينة،  إىل طائفة 
يريد أن يستظل / تستظل بحامية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد. 

انظر: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل:
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html 

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
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هياجر إىل دولة أخرى أو أن من يطلب اللجوء فإنه ال يفعل ذلك إال خلوفه 
عىل نفسه من القتل أو السجن أو التعذيب إىل غري ذلك، سواء كانت ألسباب 
دينية أو عرقية أو غري ذلك، ولذا نجد الكثري من املهاجرين وطالبني اللجوء 
من  فيها  ملا  بالدهم  إىل  عودهتم  من  خوفهم  آثار  من  إال  هياجروا  مل  سنويًا 
منظمة  قامت  ولذا  أو سيايس،  أمني  استقرار  أو عدم  أو رصاعات  حروب 
جراء  من  اللجوء  يطلبون  الذين  هؤالء  من  الكثري  برعاية  املتحدة  األمم 

احلروب أو غريها))).

واألصل أن حكومة كل دولة من دول العامل تعمل عىل حاية مواطنيها، 
شعبها  بحامية  األخرى  الدول  عن  دولة  كل  يميز  الذي  األساس  هو  وهذا 
واملحافظة عليهم، ولكن إذا عجزت الدولة عن حاية أفرادها وشعبها سواء 
كان ذلك يف حال احلرب أو الرصاع أو غري ذلك فإنه يف هذه احلالة يوجد 
الوطن  يف  ليجدوا  أخرى  أوطان  إىل  أوطاهنم  من  يفرون  الناس  من  كثري 

وتوفر املفوضية يف الوقت احلارض املساعدة ملا يزيد عىل )) مليون شخص، وال تزال 
تشكل  التغري،  الرسيعة  األوقات  ملحوظ يف  بقدر  مرونتها  أثبتت  التي  االتفاقية،  هذه 

حجر الزاوية يف والية املفوضية اخلاصة باحلامية.
الالجئون هم األشخاص الذين عربوا حدودًا دولية ويتعرضون للمخاطر يف بلداهنم   (((
الجئًا  الشخص  ُيصبح  وقد  البلدان.  هذه  يف  لالضطهاد  عرضة  كانوا  أو  األصلية، 
القانون  ويوفر  املسلحة،  بالنزاعات  املتصلة  األسباب  فيها  بام  خمتلفة،  عديدة  ألسباب 
الدويل اإلنساين بوجه عام احلامية لالجئني للمدنيني املترضرين من النزاعات املسلحة 
السيام وجود الضعف البالغ جتاههم يف ظل انعدام احلامية التي تقدمها هلم الدولة التي 

حيملون جنسيتها. انظر: اللجنة الدويل للصليب األحر:
https://www.icrc.org/ar/document/ihl-rules-of-war-FAQ-Geneva-
Conventions 

الطبعة   ،773 ص  غصوب،  مجيل  عبده  اخلاص،  الدويل  القانون  يف  دروس  وانظر: 
األوىل، دار جمد للنرش والتوزيع، 8)))هـ.

https://www.icrc.org/ar/document/ihl-rules-of-war-FAQ-Geneva-Conventions
https://www.icrc.org/ar/document/ihl-rules-of-war-FAQ-Geneva-Conventions


حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

اآلخر احلياة الكريمة، هذا املهاجر من دولته إىل دولة أخرى يتم تصنيفه لدى 
فاملجتمع  وبالتايل  الجئ،  أنه  عىل  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 
يف  الكريمة  باحلياة  يتمتعوا  لكي  الالجئني  هؤالء  حلامية  بدروه  يقوم  الدويل 
وطنهم اجلديد))). ونصت املادة الثالثة من االتفاقية الدولية لوضع الالجئني 
عىل أنه: »تطبق الدول املتعاقدة أحكام هذه االتفاقية عىل الالجئني دون متييز 

بسبب العرق أو الدين أو بلد املنشأ«))).

عرشة  الرابعة  املادة  يف  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  نص  ولقد 
االلتجاء هربًا من  أو حياول  إىل بالد أخرى  يلجأ  أن  فرد يف  عىل: »حق كل 
االضطهاد«)3)، بل إن الالجئ حتى لو دخل دولة أخرى بطريقة غري مرشوعة 
وذلك إلنقاذ حياته من االضطهاد أو غري ذلك فإنه ال جيوز أن تفرض عىل 
هذا اهلارب إليها عقوبات بسبب دخوله الغري القانوين إىل بالدها، ولذا فإن 
عىل  نصت  الالجئني  لوضع  الدولية  االتفاقية  من  والثالثني  احلادية  املادة 
أو  دخوهلم  بسبب  جزائية،  عقوبات  فرض  عن  املتعاقدة  الدول  »متتنع  أنه: 
وجودهم غري القانوين، وعىل الالجئني الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون 
فيه دون إذن، قادمني مبارشة من إقليم كانت فيه حياهتم أو حريتهم مهددة 

انظر: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل:  (((
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html

لألمم  السامية  املفوضية  من  صدرت  والتي  الالجئني  لوضع  الدولية  االتفاقية  انظر:   (((
املتحدة لشؤون الالجئني يف عام )95)م.

العامة  اجلمعية  قرار  بموجب  صدر  والذي  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  انظر:   (3(
لغة   500 إىل  ترمجتها  تم  فلقد  االتفاقية  هذه  وألمهية  8)9)م،  عام  يف  املتحدة  لألمم 

حول العامل.
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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باملعني املقصود يف املادة األوىل)))، رشيطة أن يقدموا أنفسهم إىل السلطات 
غري  وجودهم  أو  دخوهلم  أسباب  وجاهة  عىل  يربهنوا  وأن  إبطاء  دون 
أو  الالجئ  طرد  من  الدول  عىل  االتفاقية  هذه  وحظرت  بل  القانوين«))). 
»ال  أنه:  عىل  االتفاقية  نفس  من  والثالثون  الثالثة  املادة  نصت  حيث  رده، 
إىل  الصور  من  صورة  بأية  ترده  أو  الجئًا  تطرد  أن  متعاقدة  دولة  ألية  جيوز 
أو  عرقه  بسبب  فيها  مهددتني  حريته  أو  حياته  تكون  التي  األقاليم  حدود 
دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل فئة اجتامعية معينة أو بسبب آرائه السياسية«)3).

حفظ  فكرة  تبنت  والتي  اإلسالمية  الرشيعة  فضل  عظم  يتبني  سبق  مما 
الالجئ  قبول  جيعل  الدويل  القانون  إن  بل  قتاله،  وعدم  وحايته  الالجئ 
حاية  فإن  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  بينام  واحلكومات  الدول  حق  من  وحايته 
طبقاهتم  اختالف  عىل  الناس  آحاد  من  أو  األمر  ويل  من  يكون  الالجئ 
وال  القوانني،  كل  عىل  يسمو  عاملي  دائاًم  اإلسالمي  فالدين  ولذا  وثقافتهم، 

ضري يف ذلك فقد أتى من عند أرحم الراحني سبحانه.

انظر: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل:  (((
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html

انظر إىل نص االتفاقية عىل:  (((
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.
aspx

عليه  نصت  ما  وهذا  إنسانيته،  احرتام  جيب  برش  الالجئ  وأن  السيام  السابق،  املرجع   (3(
899)م  لعامي  الربية  احلرب  وأعراف  بقوانني  املتعلقة  الهاي  الئحتي  من   (6 املادة 
و 907)م، والتي اشتملت عىل وقاعد خاصة بوجوب احرتام حياة األفراد وأرسهم 

وأمالكهم اخلاصة ومعتقداهتم وشعائرهم الدينية.

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
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املبحث اخلامس
عدم االعتداء عىل الرسل

بأداء  املرسل  أمره  »الذي  هو:  اللغة  يف  والرسول  رسول  مجع  الرسل 
الرسالة بالتسليم أو بالقبض«))). أو هو: »من يبلغ أخبار من بعثه ملقصود«))). 
والرسول يف الرشع هو: »إنسان بعثه اهلل تعاىل إىل اخللق لتبليغ األحكام«)3). 
الرسالة من شخص  أي هو: »حامل  وامُلرَسل))).  الرسالة  بمعنى  فالرسول 

إىل شخص آخر سواء أكانت هذه الرسالة مكتوبة أم غري مكتوبة«)5).

واملقصود بالرسول هنا هو الشخص الذي حيمل رسالة من شخص إىل 
لوكان  حتى  اإلسالمية  الرشيعة  يف  وحصانة  حاية  له  الرسول  وهذا  آخر، 
ذلك  فمن  اإلسالمية  الرشيعة  يف  كثرية  ذلك  يف  والشواهد  حمارب  أو  عدو 
احة وابن أثال رسوال  النَّوَّ  جاء ابن  ما روي عن عبد اهلل بن مسعود 
))أتشهدان أين رسول اهلل((، فقاال:   فقال هلام:  مسيلمة إىل النبي 
رسوالً  قاتاًل  كنت  ))لو   : فقال  اهلل،  رسول  مسيلمة  أن  نشهد 
ُتقتل)6). وروي كذلك  الرسل ال  أن  اهلل: فمضت سنة  قال عبد  لقتلتكام((، 

6)8هـ(،  )املتوىف:  اجلرجاين  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  عيل  التعريفات،  كتاب   (((
ص0))، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية- بريوت، 03))هـ.

احلدادي  العابدين  زين  بن  الرؤوف  عبد  الدين  زين  التعاريف،  مهامت  عىل  التوقيف   (((
القاهرة،  الكتب،  عامل  األوىل،  الطبعة  ص77)،  )03)هـ(،  )املتوىف:  القاهري 

0)))هـ.
التعريفات الفقهية، حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي، ص)0).  (3(

لسان العرب البن منظور، ))/83).  (((
معجم لغة الفقهاء، حممد قلعجي وحامد قنيبي، ص))).  (5(

انظر:   .)86(3(  53/8 للنسائي،  الكربى  السنن   .)(76((  83/3 داود،  أيب  سنن   (6(
املجموع رشح املهذب، لإلمام النووي، ))/)).
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فلام    النبي  إىل  قريش  بعثتني  قال:  اهلل  رافع موىل رسول  أيب  عن 
رأيته وقع اإليامن يف قلبي، فقلت: يا رسول اهلل، ال أرجع إليهم وأبقى معكم 
فإن  آمنا،ً  إليهم  فارجع  بالعهد،  أنقض  ))إين ال   : فقال  مسلاًم، 

وجدت بعد ذلك يف قلبك ما فيه اآلن فارجع إلينا(())).

تدل هذه احلادثة أن النبي  مل يقر أليب رافع أن يبقى معه يف دار 
 قد  النبي  اإلسالم مع أنه أسلم وذلك لكي ال تظن قريش أن 
 عىل إظهار احرتامه  النبي  حبس رسوهلا)))، مما يدل عىل حرص 
يؤاخذ  فال  وبالتايل  أرسله  من  لسان  عىل  متحدثًا  جاء  الرسول  ألن  للرسل 
األزمات  أوقات  يف  خاصة  السري  مشقة  تكّلف  وأنه  سيام  ال  غريه،  بجريرة 
القيم  ابن  قال  إيذائه)3).  وعدم  بإكرامه  واحلصانة  احلامية  له  ُيوفر  أن  فلزم 
: »وكانت تقدم عليه -أي النبي - رسل أعدائه وهم عىل 

عداوته فال هييجهم وال يقتلهم«))).

فقد  القاتل  طرف  من  احلرب  إعالن  بمثابة  هي  الرسول  قتل  إن  بل 
الروم  ملك  إىل  بكتابه  األزدي  عمري  بن  احلارث    النبي  بعث 
فُعرض عليه رشحبيل الغساين فأوثقه ثم رضب عنقه فاشتد ذلك عىل النبي 

سنن أيب داود، 3/)8، )758)).  (((
الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل العام، عيل منصور، ص8)3.  (((

نظرية احلرب يف اإلسالم وأثرها يف القانون الدويل العام، ضو مفتاح غمق، ص)8)،   (3(
الطبعة األوىل، مكتب اإلعالم للبحوث والنرش، 6)))هـ.

زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم   (((
الرسالة،  مؤسسة  والعرشون،  السابعة  الطبعة   ،((5/3 )75هـ(،  )املتوىف:  اجلوزية 

بريوت - مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، 5)))هـ.
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 حني بلغه اخلرب فبعث يف الناس للتجهيز للغزو واستعمل عليهم 
زيد بن حارثة فكانت موقعة مؤتة))).

آخر  شخص  إىل  شخص  من  رسالة  بإيصال  يقوم  الذي  فالرسول  لذا 
رسالة  إيصال  يف  حمدودة  مهمته  ألن  عليه  االعتداء  أو  إيذاؤه  جيوز  ال  فإنه 
احلارض  عهدنا  يف  الرسول  أصبح  الزمن  تطور  مع  ولكن  غريها،  دون 
السابق  العهد  يف  أنه  ذكرنا  فكام  السابق،  العهد  يف  الرسول  عن  خيتلف 
يعود، وأحيانًا قد  ثم  الطويلة إليصال رسالة  املسافات  بقطع  الرسول  يقوم 
يكون الرسول يف وقت احلرب حيث خيرج من طرف إحدى الفرق املقاتلة 
إليصال رسالة إىل الفريق اآلخر ثم يعود، بينام يف عهدنا احلارض تطور األمر 
وأصبح الرسول كالسفري يف عهدنا، وهو الشخص الذي يستوطن بلدًا غري 
من  هبا  ُيؤمر  الذي  الرسالة  إيصال  يتم  خالله  ومن  بلده  يمثل  ولكنه  بلده 
فيينا  اتفاقية  ينيبه، وهذا ما أكدت عليه  البلد اآلخر أو من  رئيسه إىل رئيس 
الدول  بني  الودية  العالقات  تعزيز  هدفها  والتي  الدبلوماسية،  للعالقات 
من  األوىل  املادة  أكدت  حيث  الدبلوماسية،  البعثات  أفراد  يمثلها  والذي 
هذه االتفاقية أفراد البعثة هم الذي يمثلون الدولة وأن رئيسها هو الشخص 
بالتفاوض  وذلك  مصاحلها  حيقق  بام  املهمة  هبذه  للقيام  الدولة  تكلفه  الذي 
دار  أن  عىل  والعرشين  الثانية  املادة  نصت  وقد  إليها)))،  املرسل  الدولة  مع 
البعثة مصونة وال جيوز إيقاع الرضر هبا وجيب منع أي إخالل بكرامتها)3)، 
كام نصت املادة السابعة والعرشون من نفس االتفاقية عىل أن لرئيس البعثة 

زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن القيم اجلوزية، 336/3.  (((
اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية املؤرخة يف 8) أبريل )96)م.  (((

املرجع السابق.  (3(
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وتصان  رسالته  إليصال  فيها  هو  التي  بالدولة  االتصال  حرية  »الرسول« 
هذه احلرية، سواء كان االتصال عن طريق إرسال الرسل الدبلوماسيني أو 
املراسالت  هذه  تصان  وأن  غريها،  أو  الشفرة  أو  بالرموز  املرسلة  الرسائل 
قيامه  أثناء  الدبلومايس  الرسول  الدولة حاية  هلا حرمة، وجيب عىل  ويكون 
بوظيفته وال جيوز إخضاعه ألي صورة من صور االعتقال أو القبض))). كام 
التاسعة والعرشون عىل حرمة املبعوث الدبلومايس وجيب عىل  املادة  نصت 
اعتداء  أي  من  للمنع  التدابري  مجيع  واختاذ  الالئق  باالحرتام  معاملته  الدولة 
عىل  الهاي  اتفاقية  كذلك  نصت  وقد  كرامته))).  أو  حريته  أو  شخصه  عىل 
وجوب حاية الرسل وعدم االعتداء عليهم، حيث أكدت عىل أن الرسول 
املفاوض يتمتع باحلق يف عدم االعتداء عىل سالمته، وأنه يفقد هذا احلق إذا 

ثبت أنه استغل وضعه للقيام باخليانة)3).

ويف املقابل نجد أن اتفاقيات جنيف األربع مع الربوتوكوالت اإلضافية 
هلا مل تذكر حق حاية الرسول أو السفري رصاحة يف اتفاقياهتا، والذي نصت 
عليه فقط املادة التاسعة من اتفاقية جنيف األوىل حيث نصت عىل أنه: »وعىل 
حد  أقىص  إىل  احلامية،  الدول  مندويب  أو  ممثيل  مهمة  تسهيل  النزاع  أطراف 
مندوبوها يف أي حال من  أو  احلامية  الدول  ممثلو  يتجاوز  أال  ممكن، وجيب 
الثالثة نصت  اتفاقية جنيف  الرابعة من  األحوال حدود مهمتهم«. أما املادة 
عىل: »األشخاص الذين حتميهم االتفاقية هم أولئك الذين جيدون أنفسهم 

املرجع السابق.  (((

املرجع السابق.  (((
اتفاقية الهاي اخلاصة باحرتام قوانني وأعراف احلرب الربية 907)م.  (3(
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يف حلظة ما وبأي شكل كان، يف حالة قيام نزاع أو احتالل، حتت سلطة طرف 
يف النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياها«.

حتى ولو كان الرسول يعترب من مجلة األشخاص املحميني الذي تنطيق 
قد  فهو  املدنيني  ليس كأي شخص من  أنه  إال  الرابعة  املادة  ما ورد يف  عليه 
تم تعيينه سفريًا رسميًا من ِقبل بلده يف هذه الدولة وهو يقوم بمهمة ليست 
باليسرية ألنه ممثل عن دولته، وبالتايل فأي نزاع بني الدولتني فهو معني هبذا 
األمر، فكان األوىل باالتفاقيات األربع أو أحدها أن تذكر رصاحة احلقوق 
يف  يشاركوا  مل  الذين  املدنيني  من  يعترب  وأنه  السيام  الدولة،  بممثل  اخلاصة 
احلرب، بل لو أن دولة ما حصلت معها نزاع مع دولة أخرى فإن من مجلة 
سياسات النزاع الدولية املعروفة أهنا ستنظر إىل سفري الدولة املعادية ثم تقرر 
طرده أو استدعائه أو إيصال رسالة لدولته عن طريقه إىل غري ذلك، وبالتايل 
يعيب عىل هذه االتفاقيات عدم ذكر األحكام اخلاصة بالرسول أثناء النزاع 

املسلح.
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املبحث السادس
عدم االعتداء عىل الصحفيني

أحيانًا قد يدخل بعض الصحفيني ساحة املعركة وذلك لتغطية األحداث 
هناك  يكن  مل  القديم  العهد  ويف  املسلح،  النزاع  أثناء  الطرفني  بني  احلاصلة 
صحفيون يشاركون يف احلروب وينقلون األخبار احلاصلة يف احلرب كام هو 
موجود يف هذا الزمن، ولكن قد يكون هناك رجل يكلفه قائد اجليش لنقل 
أخبار احلرب إىل رئيسه أو قبيلته أو مدينته إىل غري ذلك، بينام يف هذا الزمن 
إيصال  يستطيع  الصحفي  أصبح  احلارض  عرصنا  يف  احلاصل  التطور  ومع 
إىل غري ذلك بل يف حلظة  قرية معينة  أو  إىل مدينة معينة  ليس  أخبار احلرب 

يستطيع إيصال رسالته إىل العامل أمجع.

وقائع  تقيص  وإنام  احلرب  يف  املشاركة  ليست  مهمته  وألن  والصحفي 
يعد من  بذلك  فهو  املهتمني هبا  إىل  نقلها  ثم  وآثارها ومن  ونتائجها  احلرب 
إيذاؤهم أو االعتداء عليهم لقول اهلل  الذين ال جيوز قتلهم أو  مجلة املدنيني 
يَُقٰتِلُونَُكۡم﴾)))، والصحفي مل يقاتل  ِيَن  ٱلَّ  ِ ِف َسبِيِل ٱللَّ تعاىل: ﴿َوَقٰتِلُواْ 
كنا  وإذا  الكريمة،  اآلية  يف  اهلل  ذكرها  التي  النهي  عموم  يف  فيدخل  وبالتايل 
نقول بأن املدنيني من الشيوخ والنساء واألطفال والرهبان وغريهم ال جيوز 
قد  وأهنم  السيام،  احلرب  يف  مشاركتهم  لعدم  عليهم  االعتداء  أو  إيذاؤهم 
يكونوا بعيدين عن ساحة املعركة، فإن الصحفي من باب أوىل أن تكون له 

احلامية، ألنه موجود يف ساحة املعركة مع عدم مشاركته يف القتال.

سورة البقرة، اآلية: 90).  (((
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فالصحفي كالشخص املدين، وهو من أكثر األشخاص املدنيني الذين قد 
بسبب  وذلك  املسلحة،  النزاعات  أثناء  تقع  قد  التي  لالنتهاكات  يتعرضون 
طبيعة عمله التي حتتم عليه الوجود يف مواقع النزاع وتقيص األخبار لتغطية 
األحداث التي جتري فيها، ووجوده يف ساحة املعركة ال جييز االعتداء عليه 
الطرد  أو  االختطاف  أو  االعتقال  أو  االنتهاكات ضده كاحلبس  وممارسات 

وغريه))).

وأعراف  قوانني  باحرتام  اخلاصة  الهاي  اتفاقية  أن  نجد  املقابل  ويف 
يرافق  الذي  للصحفي  احلامية  وجوب  عىل  رصاحة  نصت  الربية  احلرب 
بقيامه  ترصيح  املختصة  السلطة  متنحه  أن  برشط  املعركة،  ساحة  إىل  اجليش 
هبذا الفعل، حيث نصت املادة الثالثة عرشة من اتفاقية الهاي لعام 907)م 
عىل أنه: »يعامل األشخاص الذين يرافقون اجليش دون أن يكونوا يف الواقع 
جزءًا منه، كاملراسلني الصحفيني ومتعهدي التموين الذين يقعون يف قبضة 
ترصيح  لدهيم  يكون  أن  رشيطة  حرب،  كأرسى  حجزهم  له  ويعلن  العدو 

من السلطة العسكرية للجيش الذين يرافقونه«.

وحقيقة أرى أن املراسل الصحفي جيب أن يكون حاله كحال املدين من 
عدم التعرض له إطالقًا وليس كام ُذكر يف نص املادة السابقة من أنه يعامل عىل 
أنه أسري حرب، فاألسري يف احلرب كام هو معلوم قد كان جنديًا حماربًا قبل 
أرسه وإذا تم أرس هذا املحارب فديننا اإلسالمي ينص عىل احرتامه وتقديره 
يعامل  غالبًا  األسري  أن  املعلوم  فإن  الدويل  املجتمع  يف  بينام  إيذائه،  وعدم 
معاملة قاسية وذلك انتقامًا لفعله وحماربته مع قومه، بل قد يتعرض للضغط 

حاية الصحفيني أثناء النزاعات املسلحة، د. باسم العساف، ص5))، الطبعة األوىل،   (((
دار زهران للنرش والتوزيع، األردن، )3))هـ.
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واملعاملة غري اجليدة، وذلك لكي يبوح بمعلومات وأرسار عن دولته، بينام 
رساحه؛  وإطالق  املدنيني  معاملة  يعامل  أن  ينبغي  فإنه  ُأرس  إذا  الصحفي 
تغطيات  وهي  ومهمة  بعمل  يقوم  وإنام  احلرب  يف  القتال  يف  يشارك  مل  ألنه 
أنه أسري حرب؟  يعامل عىل  وبالتايل فكيف  األحداث احلاصلة يف احلرب، 
السيام وأن املادة التاسعة والسبعني من الربوتوكول األول التفاقيات جنيف 
معاملة  فيعامل  وبالتايل  خطرية  مهنية  بمهمة  يقوم  الصحفي  أن  عىل  نصت 
وذلك  عمله  بموجب  للخطر  حياته  يعرض  أساسًا  فالصحفي  املدنيني)))، 
وبالتايل  الطرفني،  بني  اجلارية  األحداث  لتغطية  النزاع  ساحة  يف  بالدخول 
أو  اإليذاء  أو  بالقتل  عليهم  االعتداء  جيوز  ال  الذين  املدنيني  من  يعترب  فهو 
وليس  عمل  بمهمة  يقوم  ألنه  ُأرس  فإنه  أرسه  تم  لو  وحتى  وغريه،  األرس 
باملشاركة يف القتال يف احلرب وبالتايل جيب إطالق رساحه فورًا ألنه من ُيعد 

من املدنيني وليس من املقاتلني.

اخلاصة  احلامية  عىل  رصاحة  تنص  مل  األربع  جنيف  اتفاقيات  حتى  بل 
بالصحفيني الذين يقومون بمهامهم أثناء النزاعات املسلحة، ومل يتم النص 
عىل حقوق الصحفيني إال بكالم يتيم يف الربوتوكول اإلضايف األول يف املادة 
التاسعة والسبعني والتي كان جممل احلديث يف هذه املادة عن أمور إجرائية 
الفقرة األوىل بأن الصحفي  بالصحفي وليس خاصة باحلامية، حيث ذكرت 
بعمل  يقم  مل  إذا  الصحفي جتب حايته  بأن  الثانية  الفقرة  مدنيًا وذكرت  يعد 
ييسء إىل عمله كمدين وأنه يكون أسري حرب بناء عىل الفقرة )-أ من املادة 
معاملة  يعامل  ال  الصحفي  أن  ذكرنا  وقد  الثالثة،  جنيف  التفاقية  الرابعة 
األسري، بل والعجيب أن الفقرة )-أ من املادة الرابعة التفاقية جنيف الثالثة 

الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف، 977)م.  (((
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األول  اإلضايف  الربوتوكول  يف  بينام  باملحارب)))  الصحفي  بتسمية  قامت 
اعتربته مدنيًا وليس حماربًا، وهذا مما يعيب عىل ما ُذكر يف هذه االتفاقية من 

وصفه حماربًا وليس مدنيًا.

بينام ديننا اإلسالمي العظيم جعل الصحفي كاملدين الذي ال جيوز إيذاؤه 
أو االعتداء عليه، وذلك ألنه من مجلة املدنيني الذين مل يشاركوا يف احلرب، 
تعاىل:  كام  احلرب  يف  قاتل  من  إال  قتال  جييز  ال  ديننا  أن  سابقًا  ذكرنا  فكام 
ُيِبُّ  َل   َ ٱللَّ إِنَّ   ْۚ َتۡعَتُدٓوا َوَل  يَُقٰتِلُونَُكۡم  ِيَن  ٱلَّ  ِ ٱللَّ َسبِيِل  ِف  ﴿َوَقٰتِلُواْ 

ٱلُۡمۡعَتِديَن190﴾)))، فاملقاتل هو الذي شارك يف احلرب، وما عداه فهو مدين.

أرسى  أن  عىل  الثالثة  جنيف  اتفاقية  من  الرابعة  املادة  من  )-أ  ة  الفقر  نصت  حيث   (((
الواقع  يف  يكونوا  أن  دون  املسلحة  القوات  يرافقون  الذين  »األشخاص  هم:  احلرب 
جزءًا منها، كاألشخاص املدنيني املوجودين ضمن أطقم الطائرات احلربية واملراسلني 

احلربيني...«.
سورة البقرة، اآلية: 90).  (((
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اخلامتة
املدنيني  حقوق  ذكر  فيه  تم  والذي  البحث  هذا  غامر  يف  اخلوض  وبعد 
أثناء النزاعات املسلحة بني الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل فإين أخلص 

ما تم ذكره يف هذا البحث يف عدة أمور:

كانت  سواء  طرفني،  بني  تكون  التي  اخلصومة  هو  النزاع  مفهوم  أن  ـ 
ُيطلق عىل كل  السالح  بينام  باأليدي،  والتامسك  الشجار  إىل  أدَّت  أو  لفظية 

أداة تستخدم يف ساحة املعركة سواء يف الرب أو البحر أو اجلو.

أو  اجلهاد  بمعنى  ويأيت  حديث،  مصطلح  املسلح  النزاع  مصطلح  أن  ـ 
القتال،  اهلل وكذلك  إىل  الدعوة  يشمل  واسع  اجلهاد  مفهوم  أن  إال  احلرب، 
السالح  بغري  أو  بالسالح  احلرب  ويشمل  أضيق  مفهومها  احلرب  بينام 
كاحلرب الباردة، بينام مفهوم النزاع املسلح أضيق من ذلك حيث ُيطلق عىل 
نزاع  املسلح هو  النزاع  املعركة، وبالتايل فمفهوم  القتال باألسلحة يف ساحة 

بني دولتني أو أكثر وذلك باستخدام السالح يف ساحة املعركة.

هو  الدويل  والقانون  اإلسالمية  الرشيعة  يف  املسلح  النزاع  مفهوم  أن  ـ 
احلفاظ عىل حياة اإلنسان وكرامته مهام كانت ديانته، صغريًا كان أو كبريًا، 
أو  الذل  للفرد كرامة جيب احرتامها وصوهنا عن  امرأة، وأن  أو  رجاًل كان 

اإلهانة أو القتل وذلك ليسود األمن والرخاء يف املجتمع الدويل.

ـ أن مصطلح املدنيني أو املدين كان يستخدم يف السابق عىل املدين الذي 
ُينسب إىل مدينة رسول اهلل  أو عىل أمر نزل بعد هجرة املصطفى 
مصطلح  ُيطلق  احلايل  عرصنا  يف  بينام  املدينة،  يف  يكن  مل  ولو   
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باحلرب  عالقة  له  وليس  احلرب  يف  يشارك  ال  الذي  الشخص  عىل  املدين 
إطالقًا.

يتأمل يف حروب املسلمني جيد أهنا مل تكن حروب استعامر أو  ـ أن من 
اعتداء أو تدمري، وإنام كانت لنرش العدل والتسامح والرحة للعامل، فاحلرب 

. يف اإلسالم هدفها الدعوة إىل اهلل

غري  قتال  عدم  هو  املسلحة  النزاعات  أثناء  املدنيني  حقوق  من  أن  ـ 
وغريهم  الشيوخ  أو  األطفال  أو  النساء  أو  الرجال  هم  فاملدنيون  املقاتلني، 
يف  يشاركوا  مل  إذا  حماربتهم  جيوز  ال  فهؤالء  باحلرب،  هلم  عالقة  ال  الذين 
احلرب، باإلضافة إىل عدم االعتداء عىل أفراد اخلدمات الطبية الذين يقومون 

بتقديم العالج للمرىض واجلرحى أثناء النزاع املسلح.

التدمري  جواز  عدم  كذلك  املسلح  النزاع  أثناء  املدنيني  حقوق  من  أن  ـ 
عدم  إىل  باإلضافة  ذلك،  عن    النبي  لنهي  والفساد  والتخريب 
جواز قتال من طلب األمان لعدم مشاركته يف احلرب، كذلك عدم االعتداء 
عىل الرسل الذين يقومون بحمل رسالة من شخص وتبليغها لشخص آخر 
لنهي النبي  عن قتل الرسل ولو كانوا أعداء، باإلضافة إىل عدم 
النزاع  جواز االعتداء عىل الصحفيني الذين يقومون بتغطية األحداث أثناء 

املسلح.

بجهود  يقومون  يزالون  وال  كانوا  الدويل  واملجتمع  الدولية  املنظامت  ـ 
األمن والسلم  ليسود  املدنيني، وذلك  كبرية ملكافحة احلرب وحفظ حقوق 
منظمة  إنشاء  اجلهود  هذه  نتائج  من  كان  وقد  الدويل  املجتمع  يف  والرخاء 
األمم املتحدة والذي هيدف لتطوير التعاون الدويل وحاية اإلنسان من آثار 
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النزاعات املسلحة، وانبثقت من خالل هذه املنظمة والتي تضم يف عضويتها 
كاتفاقية  احلرب  حالة  تنظم  التي  االتفاقيات  من  العديد  العامل  دول  أغلب 

جنيف وغريها.

التوصيات:

اإلنسانية  املبادئ  إبراز  وجوب  إىل  البحث  هذا  خالل  من  أويص  ـ 
احلرب  أثناء  للمدنيني  خاصة  حقوقًا  وضعت  والتي  اإلسالمية  للرشيعة 

ووضعت هلا مبادئ إنسانية دقيقة ملؤها الشفقة وعدم إراقة الدماء.

وأن  املدنيني،  حياة  عىل  احلفاظ  يف  اإلسالمي  اإلنساين  اجلانب  إبراز  ـ 
هلم حقوقًا جتب مراعاهتا منها حق األمن واألمان واحلفاظ عىل حريتهم يف 

كوهنم من أفراد هذا املجتمع الدويل.

يندد  يزال  ال  الدويل  املجتمع  أن  إال  دوليًا  حمظور  احلرب  أن  ومع  ـ 
ويستنكر من يبادر إىل احلرب، السيام وأننا نرى بعض الدول تنتهك انتهاكًا 
صارخًا املواثيق واألعراف الدولية كمثل إيران وغريها من الدول، لذا فإين 
العمليات  شن  إىل  تبادر  التي  الدول  عىل  العقوبات  أقىص  بتطبيق  أويص 

احلربية عىل املدنيني وغريهم ليسود األمن يف املجتمع الدويل.

أثناء  الصحفي  بحامية  تتعلق  خاصة  اتفاقيات  وإصدار  بتعزيز  أويص  ـ 
النزاع املسلح، حيث أن الصحفي يقوم بمهمة رسمية أثناء النزاعات املسلحة 
بعد أخذ الترصيح من اجلهة املسؤولة ولكننا ال نرى إال نزر يسري وحديث 

يتيم حول احلقوق اخلاصة بالصحفي أثناء وجوده يف ساحة املعركة.

البالد  يرتكون  الذين  املهاجرين  حقوق  إىل  والنظر  االلتفات  رضورة  ـ 
األسباب،  هذه  كانت  أيا  السيايس  للجوء  طلبًا  واألحباب  واألهل  والديار 
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يطلبون  أغلبهم  وأن  قاهر، ال سيام  لسبب  إال  يرتكه  يرتك من حيب ال  فمن 
اللجوء من أجل األمان الذي مل جيدوه سابقًا يف أوطاهنم.
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املراجع
القرآن الكريم.. )
تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي )املتوىف: . )

)77هـ(، حتقيق: سامي حممد سالمة، الطبعة الثانية، دار طيبة للنرش والتوزيع، 
0)))هـ.

)املتوىف: . 3 الطربي  جعفر  أبو  جرير  بن  ملحمد  القرآن،  تأويل  يف  البيان  جامع 
0)3هـ(، الطبعة األوىل، حتقيق: أحد شاكر، مؤسسة الرسالة، 0)))هـ.

( . ^ اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع  البخاري:  صحيح 
)املتوىف:  اجلعفي  البخاري  اهلل  عبد  أبو  إسامعيل  بن  حممد  وأيامه،  وسننه 
النجاة  طوق  دار  النارش:  النارص،  نارص  بن  زهري  حممد  املحقق:  56)هـ(، 
)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األوىل، 

))))هـ.
)املتوىف: . 5 النيسابوري  القشريي  احلسن  أبو  احلجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 

)6)هـ(، املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب - 
بريوت.

النسائي . 6 اخلراساين،  عيل  بن  شعيب  بن  أحد  الرحن  عبد  أبو  الكربى،  السنن 
أرشف  شلبي،  املنعم  عبد  حسن  أحاديثه:  وخرج  حققه  303هـ(،  )املتوىف: 
النارش:  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  له:  قدم  األرناؤوط،  شعيب  عليه: 

مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة األوىل، ))))هـ-)00)م.
نارص . 7 األمة، حممد  السيئ عىل  وأثرها  الصحيحة والضعيفة  سلسلة األحاديث 

السعودية،  العربية  اململكة  الرياض-  املعارف،  دار  النارش:  األلباين،  الدين 
الطبعة األوىل، ))))هـ-)99)م.

)املتوىف: . 8 األزدي  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  داوود،  أيب  سنن 
العرصية-  املكتبة  النارش:  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  75)هـ(، 

بريوت.
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النووي)املتوىف: . 9 الدين حييى بن رشف  أبو زكريا حميي  املنهاج صحيح مسلم، 
676هـ(، الطبعة الثانية، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )39)هـ.

العزيز . 0) عبد  بن  بن عمر  أمني  عابدين، حممد  ابن  املختار،  الدر  املحتار عىل  رد 
عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: )5))هـ(، دار الفكر، بريوت.

)املتوىف: . )) األزهري  للشيخ صالح  الشيخ خليل،  اإلكليل رشح خمترص  جواهر 
8)))هـ- األوىل،  الطبعة  بريوت،   - العلمية  الكتب  دار  ط  335)هـ(، 

997)م.
املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف: . ))

676هـ(، دار الفكر.
)املتوىف: . 3) اليمني  الشوكاين  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  عيل  بن  حممد  األوطار،  نيل 

احلديث،  دار  األوىل،  الطبعة  الصبابطي،  الدين  عصام  حتقيق:  50))هـ(، 
مرص، 3)))هـ.

أبو . )) املزين،  خمترص  رشح  وهو  الشافعي  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 
احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي 
)املتوىف: 50)هـ(، حتقيق: عيل حممد معوض وعادل أحد عبد املوجود، الطبعة 

األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 9)))هـ.
رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك، حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين . 5)

املرصي األزهري )املتوىف: ))))هـ(، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة 
األوىل، مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، ))))هـ.

)املتوىف: . 6) الطرابليس  الدين  لشمس  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب 
)95هـ(، الطبعة الثالثة، دار الفكر، ))))هـ.

النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين املبارك بن حممد الشيباين اجلزري . 7)
ابن األثري )املتوىف: 606هـ(، حتقيق: طاهر الرازي و حممود الطناحي، املكتبة 

399)هـ. العلمية-بريوت، 
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ثم . 8) البرصي  القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  والنهاية،  البداية 
الرتاث  إحياء  دار  النارش:  شريي،  عيل  املحقق:  )77هـ(،  )املتوىف:  الدمشقي 

العريب، الطبعة األوىل، 08))هـ-988)م.
)املتوىف بعد: 38))هـ(، . 9) الدقائق، البن نجيم احلنفي  الرائق رشح كنز  البحر 

الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، 8)))هـ.
بابن . 0) املعروف  بن حممد،  إبراهيم  الدين  زين  الدقائق،  كنز  الرائق رشح  البحر 

نجيم املرصي )املتوىف بعد: 38))هـ(، الطبعة األوىل، دار الكتاب اإلسالمي.
)املتوىف: . )) البغدادي  الرحن  عبد  اإلمام  املسالك،  أرشف  إىل  السالك  إرشاد 

)73هـ(، البايب احللبي، مرص.
املعرفة . )) دار  )0)هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  إدريس  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  األم، 

بريوت، 0)))هـ.
)املتوىف: . 3) املقديس  قدامة  بن  اهلل  لعبد  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  الكايف 

0)6هـ(، دار الكتب العلمية، ))))هـ.
بن . )) حممد  بن  الرحن  عبد  الفرج  أبو  الدين  شمس  املقنع،  عىل  الكبري  الرشح 

قدامة املقديس )املتوىف: 0)6هـ(، حتقيق: د. عبد اهلل الرتكي - د. عبد الفتاح 
احللو، دار هجر للنرش والتوزيع، القاهرة، 5)))هـ.

)املتوىف: . 5) القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  ملحمد  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 
897هـ(، دار الفكر -بريوت، 398)هـ.
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السرية النبوية، البن هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، . 7)
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حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))
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395هـ(، حتقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر، 399)هـ.
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الوالدة وأثرها في 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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املقدمة
أنفسنا  باهلل من رشور  إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ 
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 70  َوقُولُواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

فَۡوًزا  فَاَز  َفَقۡد  ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ يُِطِع  َوَمن  ُذنُوَبُكۡمۗ  لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر  ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ

َعِظيًما 71﴾.
أما بعد:

م اهلل إال باحلق من أعظم الكبائر، يقول اهلل تعاىل:  فإن قتل النفس التي حرَّ
 : ويقول النبي ،﴾ۗ ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ َم ٱللَّ ﴿َوَل َتۡقُتلُواْ ٱلَّۡفَس ٱلَِّت َحرَّ
))لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دمًا حرامًا((، قال: وقال ابن 

عمر: »إن من ورطات األمور التي ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفك الدم 
احلرام بغري حله«))).

ُمۡؤِمٗنا  َيۡقُتۡل  ﴿َوَمن  تعاىل:  اهلل  قول  باب:  الديات،  كتاب:   ،(/9 البخاري  أخرجه   (((
َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم﴾، رقم ))686))6863). مُّ
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فاعلها بمضاعفة  توعد    اهلل  أن  القتل  تعظيم جريمة  يدل عىل  ومما 
إَِلًٰها َءاَخَر َوَل َيۡقُتلُوَن   ِ ِيَن َل يَۡدُعوَن َمَع ٱللَّ العقاب، يقول تعاىل: ﴿َوٱلَّ
ثَاٗما  

َ
أ يَۡلَق  َذٰلَِك  َيۡفَعۡل  َوَمن  يَۡزنُوَنۚ  َوَل  بِٱۡلَّقِ  إِلَّ   ُ ٱللَّ َم  َحرَّ ٱلَِّت  ٱلَّۡفَس 

٦٨ يَُضَٰعۡف َلُ ٱۡلَعَذاُب يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَيۡخُلۡ فِيهِۦ ُمَهانًا ٦٩﴾، ومما يدل عىل 
بالوعيد  متوعد  فإنه  النية  هذه  عىل  ومات  القتل  نوى  من  أن  القتل  تعظيم 
التقى  ))إذا   : النبي  أن    بكرة  أيب  عن  جاء  ما  العظيم، 
املسلامن بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار((، فقلت: يا رسول اهلل هذا القاتل 

فام بال املقتول؟ قال: ))إنه كان حريصًا عىل قتل صاحبه(())).

ۡجِل 
َ
ومن قتل نفًسا بغري حقٍّ فكأنام قتل مجيع الناس، يقول تعاىل: ﴿ِمۡن أ

ۡو فََسادٖ ِف 
َ
أ ا بَِغرۡيِ َنۡفٍس  َنۡفَسۢ َقَتَل  نَُّهۥ َمن 

َ
أ ٰٓءِيَل  إِۡسَر ٰ بَِنٓ  َذٰلَِك َكَتۡبَنا َعَ

َما َقَتَل ٱلَّاَس َجِيٗعا﴾. نَّ
َ
ۡرِض فََكأ

َ
ٱۡل

يف  جاء  ما  حق  بغري  النفس  قاتل  حق  يف  الوعيد  يف  جاء  ما  أعظم  ومن 
ا فِيَها وََغِضَب  َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َخِٰلٗ قوله تعاىل: ﴿َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ

ۥ َعَذابًا َعِظيٗما 93﴾. َعدَّ َلُ
َ
ُ َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ ٱللَّ

بني  يقىض  ما  أول  أهنا  النبي  عن  جاء  اإلسالم  يف  الدماء  حق  ولعظم 
الناس يوم  ))أول ما يقىض بني   : النبي  القيامة، يقول  الناس يوم 

القيامة يف الدماء(())).
أخرجه البخاري )/5)، كتاب: اإليامن، باب: ﴿ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِي ٱۡقَتَتلُواْ   (((

بَۡيَنُهَما﴾، رقم ))3). ۡصلُِحواْ 
َ
فَأ

أخرجه البخاري 8/)))، كتاب: الرقاق، باب: القصاص يوم القيامة، رقم )6533(،   (((
املجازاة  باب:  والديات،  والقصاص  واملحاربني  القسامة  كتاب:   ،(30(/3 ومسلم 
القيامة، رقم )678)( عن  الناس يوم  بالدماء يف اآلخرة، وأهنا أول ما يقىض فيه بني 

عبد اهلل بن مسعود ؛ واللفظ ملسلم.
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ومما جاء جرى فيه اخلالف بني الفقهاء اختالفهم يف الوالد إذا قتل ولده 
هل جيب عليه القصاص أم ال؟

القصاص(،  يف  أثرها  )الوالدة  مسألة:  بحث  يف  اهلل  استخرت  وقد 
واقترصت يف بحثي هذا عىل القصاص يف النفس.

وقد قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة فصول وخامتة، وهي كالتايل:

املقدمة: وتضمنت خطة البحث.

الفصل األول : الوالدة يف القصاص:

وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول: تعريف الوالدة يف اللغة واالصطالح وبيان املقصود هبا 
يف رشوط القصاص.

املبحث الثاين: تعريف األثر يف اللغة واالصطالح.

املبحث الثالث: القصاص يف اللغة واالصطالح.

الفصل الثاين: رشوط القصاص وبيان كل رشط:

وفيه مبحثان:

املبحث األول: تعريف الرشط يف اللغة واالصطالح.

املبحث الثاين: رشوط استيفاء القصاص:

الرشط األول: التكليف.

الرشط الثاين: أن يكون املجني عليه معصوًما.

الرشط الثالث: املكافأة بني اجلاين واملجني عليه.
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الرشط الرابع: عدم الوالدة.

الفصل الثالث: الوالدة وأثرها يف عدم القصاص:

وفيه مبحثان:

املبحث األول: األب واألم وأثرمها يف منع يف القصاص؛ وفيه مطالب:

األول: تعريف املانع يف اللغة واالصطالح.

الثاين: املقصود باألب واألم هنا.

الثالث: حترير حمل النزاع.

الرابع: األدلة الرشعية عىل أثر الوالدة يف منع القصاص ودراستها.

اخلامس: اآلثار املرتتبة عىل القصاص وعدمه من االبن.

مطلب  وفيه  القصاص؛  منع  يف  وأثرمها  واجلدة  اجلد  الثاين:  املبحث 
واحد:

بيان اجلد املؤثر يف املنع.

اخلامتة: وفيها أهم النتائج.
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التمهيد
تباينت  وقد  الفقه،  يف  كتاب  منها  خيلو  ال  التي  املسائل  من  املسألة  هذه 
فيها األقوال، واختلفت األفهام يف إدراك حقيقتها، واختلفوا يف الوارد من 
تأويلها  يف  وخالف  آخرون،  وضعفها  قوم،  فصححها  واآلثار،  األحاديث 

فريق ثالٌث، ولكل فريق مستند يستندون إليه من األدلة العقلية أيًضا.

  النبي  أن  عباس  ابن  حديث  »وعمدهتم  رشد))):  ابن  قال 
قال: ))ال تقام احلدود يف املساجد، وال يقاد بالولد الوالد(()))، وعمدة مالك 

عموم القصاص بني املسلمني.

شعيب  بن  عمرو  عن  سعيد  بن  حييى  عن  رووه  ما  اختالفهم:  وسبب 
أن رجاًل من بني مدلج يقال له: قتادة حذف ابنًا له بالسيف فأصاب ساقه، 
فنزف جرحه فامت، فقدم رساقة بن جعشم عىل عمر بن اخلطاب فذكر ذلك 
له، فقال له عمر: اعدد عىل ماء قديد عرشين ومائة بعري حتى أقدم عليك، 
فلام قدم عليه عمر أخذ من تلك اإلبل ثالثني حقة وثالثني جذعة وأربعني 
خلفة، ثم قال: أين أخو املقتول، فقال: هأنذا، قال: خذها، فإن رسول اهلل 

 قال: ))ليس لقاتل يشء(()3).

فإن مالكًا حل هذا احلديث عىل أنه مل يكن عمدًا حمضًا، وأثبت منه شبه 
العمد فيام بني االبن واألب، وأما اجلمهور فحملوه عىل ظاهره من أنه عمد 

إلمجاعهم أن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد.

بداية املجتهد )/83)-)8).  (((
أخرجه الرتمذي 73/3، كتاب: أبواب الديات، باب: ما جاء يف الرجل يقتل ابنه يقاد   (((

منه أم ال، رقم ))0))(، وسيأيت خترجيه )ص )35).
سيأيت خترجيه )ص 350).  (3(
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وأما مالك فرأى ملا لألب من التسلط عىل تأديب ابنه ومن املحبة له أن 
حل القتل الذي يكون يف أمثال هذه األحوال عىل أنه ليس بعمد، ومل يتهمه 
إذ كان ليس بقتل غيلة، فإنام حيمل فاعله عىل أنه قصد القتل من جهة غلبة 
مل  فاملك  تعاىل،  اهلل  إال  عليها  يطلع  ال  النيات  كانت  إذ  التهمة،  وقوة  الظن 

يتهم األب حيث اهتم األجنبي، لقوة املحبة التي بني األب واالبن.

إنام عللوا درء احلد عن األب ملكان حقه عىل االبن، والذي  واجلمهور 
جييء عىل أصول أهل الظاهر أن يقاد، فهذا هو القول يف املوجب«.

والقول بأن الوالد ال يقاد بولده هو قول مجهور العلامء)))، وقضاء عمر 
الصحابة)3)،  من  إمجاع  بأنه  العلامء  بعض  واستنبط   ،(((

 اخلطاب  بن 
ح ابن َكّج))) من الشافعية بأن احلاكم إذا حكم بقتل الوالد بولده  ولذلك رصَّ
الشافعية يف كالمه؛ فمنهم من قال عىل  ُينقض، واختلف فقهاء  فإنه حكمه 
اإلمام  أوجب  التي  الصورة  إطالقه  من  خيرج  قال:  من  ومنهم  اإلطالق، 
القود، وهي أن يضجع ولده ويذبحه؛ ألن ما عدا هذه الصورة  مالك فيها 

حمل إمجاع أنه ال يقاد الوالد به.

الوجيز  العزيز رشح  الصنائع للكاساين 35/7)، األم للشافعي 6/6)،  بدائع  انظر:   (((
للرافعي 0)/65)، املغني البن قدامة ))/83).

أخرجه ابن اجلارود )788(، والبيهقي يف السنن الكربى 69/8 ))596)(، ومعرفة   (((
 ،377/8 امللقن  البن  املنري  البدر  انظر:  صحيح؛  وإسناده   ،(6(/6 واآلثار  السنن 

إرواء الغليل 69/7).
مذهب  يف  البيان   ،((/(( للروياين  املذهب  بحر  وانظر:   ،(3/(( الكبري  احلاوي   (3(

اإلمام الشافعي للعمراين ))/9)3، النجم الوهاج للدمريي 8/)36.
والنظائر  األشباه   ،(5(/9 الطالبني  روضة   ،(66/(0 الوجيز  رشح  العزيز  انظر:   (((

للسبكي )/3)).
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فإن ثمت  قتلوا ولدهم،  إذا  القصاص  الوالدان ال جيب عليهم  إذا كان 
أحكام ال تسقط عن الوالد حتى لو ُأسقط عنه القصاص، ومن ذلك:

ديته؛  من  يرث  وال  املقتول  مال  من  يرث  ال  القاتل  اجلد  أو  الوالد  أن 
باإلمجاع))).

ومن ذلك أن من أوىص ألحد والديه ثم قتله أحدهم، بطلت الوصية يف 
حق القاتل عند األئمة الثالثة)))، وصحت عند الشافعي)3).

للورثة  املغلظة  الدية  عليه  جتب  فإنه  قتل  إذا  الوالد  أن  ذلك  ومن 
باإلمجاع)))، وتكون من ماله ال عىل العاقلة.

أحد  عن  ورواية  الشافعي  مذهب  يف  العمد؛  القتل  كفارة  القاتل  وعىل 
واختارها بعض احلنابلة)5)، وليس عليه كفارة يف مذهب أيب حنيفة ومالك 

واملعتمد من مذهب أحد)6).

انظر: األم للشافعي )/76، األوسط البن املنذر 67/7)، مراتب بن حزم )ص98(،   (((
االستذكار البن عبد الرب 5)/))، اجلامع ألحكام القرآن 59/5، جمموع فتاوى ابن 

تيمية )365/3، )53/3).
واإلكليل  التاج   ،(8/7 للقرايف  الذخرية   ،(((/(0 اهلامم  البن  القدير  فتح  انظر:   (((

للعبدري 368/6، اإلنصاف للمرداوي 7)/300.
انظر: هناية املطلب للجويني ))/85)، روضة الطالبني للنووي 07/6).  (3(

انظر: احلاوي الكبري للاموردي ))/0)3، املحىل البن حزم ))/7، املغني ))/3)،   (((
اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 5/)33، إعالم املوقعني البن القيم 8/3)).

انظر: احلاوي الكبري للاموردي ))/3)، اإلنصاف للمرداوي 6)/05).  (5(
القناع  كشاف   ،((8/(( للقرايف  الذخرية   ،(09/(0 اهلامم  البن  القدير  فتح  انظر:   (6(

للبهويت 3)/58).
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واألب يف هذا الباب هو أبو النسب؛ ال األب من الرضاع فإنه يقتل)))، 
االبن  يقتل  الرجل  وكذلك  فقتله،  زنا  من  ولًدا  أنجب  الذي  الرجل  وأما 
ادَّعى رجالن نسب طفل وقتاله؛ ففي هذه  لو  باللعان، وكذلك  نفاه  الذي 
املسائل قوالن)))، فمن قال بقتله قال بأنه ليس بوالده، ومن قال ال يقتل قال 

ت شبهة األبوة واحلدود تدرأ بالشبهات. بأن ثمَّ

من  أمه  وليست  ولدته،  التي  األم  هي  الباب؛  هذا  يف  باألم  واملقصود 
الرضاعة، وحكمها يف ذلك كاألب.

اإلمام  عن  رواية  عدا  ما  واألم؛  األب  قبل  من  واجلدة  اجلدُّ  به  ويلحق 
أحد يف اجلد من قبل األم؛ واملعتمد يف مذهبه خالفها)3).

أن هذا احلكم خاص  فرأى  تيمية،  ابن  وخالف يف ذلك شيخ اإلسالم 
باألب واألم فقط دون اجلد واجلدة))).

التوفيق  اهلل  وأسأل  التمهيد،  هذا  يف  ذكر  ملا  بسط  مزيد  البحث  ويف 
واإلعانة.

كشاف  )ص)))(،  املشبع  التنقيح   ،379/9 الفروع   ،36/6 للشافعي  األم  انظر:   (((
القناع 3)/58).

الفتاوى أليب  09/7)، حترير  للنووي  الطالبني  الزنا: روضة  ولد  قتل  مسألة  انظر يف   (((
الفروع البن مفلح 379/9، اإلنصاف 5)/)))، والتنقيح  العراقي 3/))،  زرعة 

املشبع )ص)))( كالمها للمرداوي، كشاف اإلقناع للبهويت 3)/58).
عابدين  ابن  حاشية   ،((8/3 الصنائع  بدائع  املالعن:  الولد  قتل  مسألة  يف  وانظر 
للرشبيني  املحتاج  مغني   ،(5-((/5 األنصاري  لزكريا  البهية  الغرر   ،(93/3

)/8)، حتفة املحتاج البن حجر اهليتمي 03/8).
انظر: الفروع البن مفلح 379/9، اإلنصاف للمرداوي 5)/)))-))).  (3(

انظر: األخبار العلمية البن اللحام )ص9))).  (((
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الفصل األول
الوالدة يف القصاص

وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول
تعريف الوالدة يف اللغة واالصطالح

وبيان املقصود هبا يف رشوط القصاص
الوالدة يف اللغة)1(: وضع األنثى احلامل ولدها.

والولد - بفتحتني - يطلق عىل األنثى والذكر، ويطلق عىل الواحد وعىل 
اجلمع، وفيه ثالث لغات ألوله: الفتح، والضم، والكرس.

قال اخلطايب: »ويقال: ولدت الغنم ِوالًدا، ويف اآلدميات: ولدت املرأة 
والدًة، ومن الناس من جيعلهام شيًئا واحًدا«.

والوالد: األب، والوالدة: األم، ومها الوالدان.
يقتيض  »والولد  العسكري:  هالل  أبو  قال  فرٌق؛  واالبن  الولد  وبني 

الوالدة وال يقتضيها االبن«.
واملعنى االصطالحي: هو نفسه املعنى اللغوي.

وأما املقصود بالوالدة يف رشوط القصاص: هو أن يكون عالقة القاتل 
ا أو من يف حكمهام -  باملقتول عن طريق الوالدة، كأن يكون القاتل أبًا أو أمًّ

كام سيأيت بيانه -، وال يدخل يف ذلك األب واألم من الرضاع.

غريب   ،((6/(( لألزهري  اللغة  هتذيب   ،7(/8 أحد  بن  للخليل  العني  انظر:   (((
اللغوية  الفروق   ،55(-553/( للجوهري  الصحاح   ،(((/3 للخطايب  احلديث 

للعسكري )ص)8)(، لسان العرب البن منظور 67/3).
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املبحث الثاين
تعريف األثر يف اللغة واالصطالح

األََثر - بفتحتني - يف اللغة)1(: ُيطلق ويراد له: بقيَّة ما ترى من ُكلِّ يشٍء، 
بقيَّتها، ويطلق عىل معاٍن أخرى، قال  الدار  وما بقي من رْسم اليشء، وأثر 
اجلرجاين: »األثر: له ثالثة معاٍن: األول، بمعنى: النتيجة؛ وهو احلاصل من 

اليشء، والثاين بمعنى العالمة، والثالث بمعنى اجلزء«.

ويف االصطالح: يطلق ويراد به التأثري، وتعددت عبارات األصوليني يف 
بيان معنى التأثري))):

احلكم  وقيل: زوال  لعدمه،  وانعدامه  معنى  بوجود  فقيل: وجود حكم 
ويعدم  العلة  بوجود  احلكم  يوجد  أن  وقيل:  ما،  موضع  يف  العلة  لزوال 

بعدمها، ومجيعها متقاربة.

ووجود التأثري يدل عىل صحة العلة)3).

العرب  لسان   ،575/( للجوهري  الصحاح   ،(36/8 أحد  بن  للخليل  العني  انظر:   (((
)/5، املصباح املنري للفيومي )/)، التعريفات للجرجاين )ص9).

للباجي  األصول  يف  احلدود   ،((3(/5 يعىل  أبو  للقايض  الفقه  أصول  يف  العدة   (((
)ص)))).

الواضح يف أصول الفقه البن عقيل )/38).  (3(
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الثالث املبحث 
القصاص يف اللغة واالصطالح

وهو يف اللغة)1(: مأخوذ من القص، وهو يطلق عىل القطع، ويطلق عىل 
باع األثر، والقصاص هو املامثلة. اتِّ

إزاء  الطرف  وإتالف  النفس،  إزاء  النفس  قتل  االصطالح)2(:  يف  وهو 
الطرف.

ويطلق عليه لفظ: )الَقَود()3) - بفتحتني -، مأخوذ من االقتياد، والَقْود 
ْوق، فالسوق من اخللف، والقود من األمام. نقيض السَّ

املستقيد  قود  »مأخوذ من  بقوله:  األزهري)))  فه  عرَّ وهو يف االصطالح 
الكاساين)5):  قال  القصاص،  بمعنى  وهو  القتل«،  إىل  وغريه  بحبل  القاتل 

»القود هو القصاص، والقصاص هو االستيفاء«.

انظر: هتذيب اللغة لألزهري 0/8))-)))، حترير ألفاظ التنبيه للنووي )ص93)).  (((
انظر: طلبة الطلبة للنسفي )63)).  (((

اللغة  اللغة البن دريد )/677، الصحاح للجوهري )/8)5، مقاييس  انظر: مجهرة   (3(
البن فارس 38/5-39، طلبة الطلبة للنسفي )ص63)).

الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص365، 366(، وانظر: حترير ألفاظ التنبيه للنووي   (((
)ص93)).

بدائع الصنائع 5/7)).  (5(
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الفصل الثاين
رشوط القصاص وبيان كل رشط

وفيه مبحثان:

املبحث األول
تعريف الرشط يف اللغة واالصطالح

الرشط يف اللغة: يطلق عىل عدة معاٍن))):
أبو عبيد  العالمة، قال  املهملة: هو  الراء  املعجمة وسكون  الشني  فبفتح 
قال:  عالماهتا،  هي   : األصمعيُّ قال  الساعة؛  »أرشاط  م))):  سالَّ بن  القاسم 
عالمة  هي  إنَّام  بعض،  عىل  بعضهم  الناس  يشرتط  الذي  االشرتاط  ومنه 
الُشَرط  تسميتهم  ذلك  »ومن  األنباري)3):  بكر  أبو  وقال  بينهم«،  جيعلوهنا 

طًا، ألهنم جعلوا ألنفسهم عالمة يعرفون هبا«. رُشَ
وقال ابن دريد))): »والرشط أصله الشق، وبه سمي رشط احلجام«.

ٍط)5). ٍط - بفتحتني -، والرشوط مجع رَشْ وقيل: األرشاط مجُع رَشَ
حديث  ومنه  األصمعي)6)،  قاله  املال؛  من  الرديء  هو  الراء:  وبفتح 
))ثالث من فعلهن فقد َطِعم   مرفوًعا:  عبد اهلل بن معاوية الغارضي 
إله إال اهلل، وأعطى زكاة ماله طيبة  َطعَم اإليامن: من عبد اهلل وحده وأنه ال 

انظر: مقاييس اللغة البن فارس 60/3).  (((
غريب احلديث )/67)-68).  (((

الزاهر يف معاين كلامت الناس )/5)3.  (3(
مجهرة اللغة )/6)7.  (((

انظر: مشارق األنوار للقايض عياض )/7)).  (5(
غريب احلديث إلبراهيم احلريب )/))6.  (6(
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املريضة،  الدرنة، وال  اهلرمة، وال  يعطي  رافدة عليه كل عام، وال  نفسه،  هبا 
اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن اهلل مل يسألكم خريه، ومل  ط  َ وال الرشَّ

يأمركم برشه(())).
كالم  يف  للرشط  والتعاريف  احلدود  تعددت  االصطالح:  يف  الرشط 

العلامء، وهي متقاربة.
قال الباجي))): »ما يعدم احلكم بعدمه، وال يوجد بوجوده«.

وقال الغزايل)3): »عبارة عام ال يوجد املرشوط مع عدمه لكن ال يلزم أن 
يوجد عند وجوده«.

وقال ابن قدامة))): »ما ال يوجد املرشوط مع عدمه وال يلزم أن يوجد 
عند وجوده«.

قال البيضاوي)5): »وهو: ما يتوقف عليه تأثري املؤثر ال وجوده«.
والتعريف املستقر عند األصوليني للرشط هو: ما يلزم من عدمه العدم، 

وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته)6).
إسناده  ويف   ،)(58(( رقم  السائمة،  زكاة  يف  باب:  الزكاة،  كتاب:  داود،  أبو  أخرجه   (((
داود  أيب  سنن  عىل  العيني  ورشح   ،36(/( للزيلعي  الراية  نصب  انظر:  انقطاع؛ 

.(7(/6
وروي متصاًل عند البيهقي يف السنن الكربى )/)6) رقم )75)7( وإسناده صحيح؛ 

انظر: السلسلة الصحيحة لأللباين 37/3.
انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري )/60).

احلدود يف األصول )ص5))).  (((
املستصفى )/88).  (3(

روضة الناظر )/99.  (((
منهاج األصول )ص6)).  (5(

انظر: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )/)6)، 308 ، 89/3، الفروق )/)6   (6(
= ورشح تنقيح الفصول )ص)8( للقرايف. 
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العدم«،  يف  عدمه  يؤثر  إنام  يشء  وجوده  من  يلزم  »ال  القرايف))):  يقول 
يف  العدم  يوجب  وعدمه  احلكم  قبل  تقدمه  من  بد  ال  »الرشط  أيًضا:  وقال 
مجيع األحوال التي هو فيها رشط«، وقال يف بيان الفرق بني الرشط واملانع 
والسبب: »املعترب من املانع وجوده ومن الرشط عدمه ومن السبب وجوده 

وعدمه«.

والرشط خارج عن ماهية اليشء ومتقدم عليه))).

بقوله:  القرايف)3)  أفاده  ما  )لذاته(  الرشط:  تعريف  يف  قولنا  وفائدة 
»فالرشط بالنظر إىل ذاته ال يلزم من وجوده يشء وإنام يتأتى اللزوم بالنظر 
»والرشط  فقال))):  اآلمدي  املعنى  هذا  إىل  وأشار  اخلارجة«،  األمور  إىل 
املرشوط  وجود  وجوده  من  يلزم  فال  املرشوط،  فوات  فواته  من  لزم  وإن 
ار  جلواز انتفاء املقتيض أو فوات رشط آخر أو وجود مانع«، وقال ابن النجَّ
الُفتوحي)5): »قوله: )لذاته( احرتاز من مقارنة الرشط وجود السبب فيلزم 
الوجود، أو مقارنة الرشط قيام املانع فيلزم العدم، لكن ال لذاته وهو كونه 

رشطًا؛ بل ألمر خارج وهو مقارنة السبب أو قيام املانع«.

= ولذلك قال الطويف يف رشح خمترص الروضة )/36) ملا تكلم عىل الرشط والعلة: 
»ومدار هذا الفصل عىل كالم اآلمدي والقرايف«.

الفروق )/)6، 0)).  (((
انظر: الفروق للقرايف )/0))، التعريفات للجرجاين )ص5))).  (((

رشح تنقيح الفصول )ص)8).  (3(
اإلحكام يف أصول األحكام )/308.  (((

رشح الكوكب املنري )/)5).  (5(
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املبحث الثاين
رشوط استيفاء القصاص

الرشط األول: التكليف:

واملقصود بالتكليف هو أن يكون املرء عاقاًل بالًغا، فال قصاص عىل من 
ختلف فيه رشط العقل أو رشط البلوغ، فال قود عىل الصبي، وال املجنون، 
جنونه  حال  يف  جناه  فام  أحياًنا،  ويفيق  أحياًنا  جُيَنُّ  حكمه، كمن  يف  من  وال 

فهو هدٌر، وما جناه يف حال إفاقته ُأخذ به؛ إمجاًعا))).

الرشط الثاين: أن يكون املجني عليه معصوًما مطلًقا:

وقد اختلفت عبارات الفقهاء يف بيان هذا الرشط، فمن الفقهاء من يذكر 
الدم، ويتلخص  يذكر صفات معصوم  الدم، ومنهم من  من ليس بمعصوم 

من عبارات الفقهاء من املذاهب األربعة))) أن معصوم الدم هو:

االستذكار  )ص)))(،  حزم  البن  اإلمجاع  مراتب  انظر:  واحد،  غري  اإلمجاع  حكى   (((
البن عبد الرب 5)/)3، املغني البن قدامة ))/)8)، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع البن 

القطان )/77).
للزيلعي  احلقائق  تبيني  انظر:  األربعة  املذاهب  يف  الرشط  هذا  تفاصيل  ولبحث 
0/6))، التاج واإلكليل للعبدري 89/8)، مواهب اجلليل للُرعيني 6/)3)، األم 
للشافعي 5/6، العزيز رشح الوجيز للرافعي 0)/58)، عجالة املحتاج البن امللقن 

)/))5)، املغني البن قدامة ))/)8).
مطالب   ،((8/(3 للبهويت  القناع  كشاف   ،(36/7 للكاساين  الصنائع  بدائع  انظر:   (((
رشح   ،3((  ،(9(/8 للعبدري  واإلكليل  التاج   ،3(/6 للرحيباين  النهى  أويل 
اخلريش عىل خمترص خليل 8/)، األم للشافعي 38/6، العزيز رشح الوجيز للرافعي 
0)/57)، حترير الفتاوى أليب زرعة العراقي 3/))، املغني البن قدامة ))/59)، 
تصحيحه  مع  مفلح  البن  الفروع   ،((5/( تيمية  ابن  للمجد  الفقه  يف  املحرر   ،(7(

للمرداوي 9/)37.
وللفقهاء تفاصيل يف هذا الرشط ال يسع املقام لذكرها، مذكورة يف املراجع السابقة.
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املسلم الذي مل يرتكب موجًبا لقتله؛ كالزنا للمحصن، أو قتل النفس، . )
ة، فهو معصوم مطلًقا. أو الردَّ

الذمي، مل يكن قاتله مسلاًم، فاملسلم ال يقتل بالكافر كام سيأيت.. )

يقتل . 3 ال  فاملسلم  وأمان،  بعهد  املسلمني  بالد  دخل  الذي  الكافر 
بالكافر كام سيأيت.

وخرج هبذه القيود من رشط العصمة: ثالثٌة؛ إذ ال عصمة هلم أصاًل - 
عىل خالف يف بعض الصور -:

الكافر، ممن ال عهد له وال ذمة، فال جيب القصاص ممن قتله إمجاًعا؛ . )
قال الشافعي وغريه))).

ا - إمجاًعا))) -؛ . ) واملرتد، فال جيب القصاص من املسلم إن قتل مرتدًّ
ومستحق  األمر)3)،  ويل  عىل  افتئاته  يف  مسيًئا  كان  قتله  ومن  كافر،  ألنه 
له قبل االستتابة،  قتله  الدية إن كان  الفقهاء أن عليه  للتأديب، وذكر بعض 

واملعتمد أن ال دية))).

يف . 3 حمصٍن  زاٍن  قتل  يف  قصاٌص  مسلٍم  عىل  فليس  املحصن،  والزاين 
مذهب املالكية واحلنابلة والظاهر من مذهب الشافعية)5).

أيب  البن  الكبري  الرشح   ،(7(/(( قدامة  البن  املغني   ،(6/6 للشافعي  األم  انظر:   (((
عمر 5)/)8.

انظر: املغني البن قدامة ))/66)، )7).  (((
انظر: الكايف البن قدامة )/)3.  (3(

انظر: التاج واإلكليل للعبدري 8/)9)، رشح اخلريش عىل خمترص خليل 8/).  (((
رشح  العزيز   ،(9(/8 للعبدري  واإلكليل  التاج   ،(77/(( للقرايف  الذخرية  انظر:   (5(

الوجيز 0)/58)، املغني البن قدامة ))/)7)، كشاف القناع 3)/))).
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يٌّ ففي ذلك كالم طويل للفقهاء ليس هذا مكان  ولو َقَتل أحَد هؤالء ذمِّ
بسطه))).

، يف املعتمد من مذاهب األئمة األربعة)))، وُحكي  وُيقتل الذمي بقتل ذميِّ
وال  اجلمهور،  عند  وعكسه؛  باملستأمن  الذمي  وُيقتل  ذلك)3)،  عىل  اإلمجاع 

ُيقتل الذمي باملستأمن عند احلنفية))).

َي ونحَوه هل ُيقتل به أم ال؛ وسيأيت قريًبا. مِّ واخُتلف يف املسلم يقتل الذِّ

الرشط الثالث: املكافأة بني اجلاين واملجني عليه:

فيشرتط التكافؤ بني اجلاين واملجني عليه يف أربعة أمور:

بكافر  مسلم  يقتل  فال  اإلسالم؛  التكافؤ:  فيه  يب  مما  األول  فاألمر 
إمجاًعا)5).

حترير   ،(6(-(57/(0 الوجيز  رشح  العزيز   ،(36/7 الصنائع  بدائع  انظر:   (((
العراقي 0/3)-3)، مغني املحتاج 0/5))، املغني البن قدامة  الفتاوى أليب زرعة 

))/)7)-)7)، الفروع مع تصحيحه 373/9..
التاج   ،8(/(3 للعيني  اهلداية  رشح  البناية   ،(0(/6 للزيلعي  احلقائق  تبيني  انظر:   (((
للشريازي  املهذب   ،(37/6 للرعيني  اجلليل  مواهب   ،(99/8 للعبدري  واإلكليل 
 ،(7(/(( قدامة  البن  املغني   ،(60/(0 للرافعي  الوجيز  رشح  العزيز   ،(7(/3

كشاف القناع 3)/6)).
املبسوط للرسخيس 6)/33)، البناية رشح اهلداية للعيني 3)/)8.  (3(

 ،5(65/(( للقدوري  التجريد   ،(79/7 الشيباين  احلسن  بن  ملحمد  األصل  انظر:   (((
احلاجب  بن  خمترص  رشخ   ،50/6 للشافعي  األم   ،(05/6 للزيلعي  احلقائق  تبيني 

خلليل 8/)7، املحرر يف الفقه )/5))، كشاف القناع 3)/8)).
أيب  البن  الكبري  الرشح   ،(7(  ،(66/(( قدامة  البن  املغني   ،(6/6 للشافعي  األم   (5(

عمر 5)/)8.
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يقتل  ال  املسلم  أن  إىل  اجلمهور)))  فذهب  ونحوه:  ي  مِّ الذِّ يف  واخُتلف 
ي. مِّ بالذِّ

ي  مِّ وخالف يف ذلك أبو حنيفة وأصحابه))) فذكروا جواز قتل املسلم بالذِّ
ساّلم)))  بن  القاسم  عبيد  أبو  ونقل  واملستأمن)3)،  باملعاهد  يقتل  وال  خاصًة 

عن زفر أنه رجع عن هذا القول.

واستبشع اإلمام أحد)5) هذا القول.

باملستأمن؛  يقتل  املسلم  أن  الشافعي  عن  روي  أنه  الرفعة)6)  ابن  وذكر 
وهو وهٌم كام بينه أبو البقاء الدمريي)7).

؛ إال أن يقتله  وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية)8) أن املسلم ال يقتل بالذميِّ
الليث)9)، وقال  إليه  ماله، وقال: »وهو مذهب مالك«، وذهب  غيلًة ألخذ 
بالكافر  املسلم  قتل  مسألة  ذلك  »ومن  آخر)0)):  موضع  يف  اإلسالم  شيخ 
والذمي واحلر بالعبد للناس فيه ثالثة أقوال: ...«، فذكر القولني، ثم قال: 

للرافعي  الوجيز  رشح  العزيز   ،(36  ،(33/6 للرعيني  اجلليل  مواهب  انظر:   (((
0)/60)، املغني البن قدامة ))/66).

انظر: بدائع الصنائع للكاساين 37/7)، اهلداية للمرغيناين )/))).  (((
حتفة الفقهاء للسمرقندي 3/)0)، قال ابن بطال يف رشح البخاري 565/8: »وحكم   (3(

املستأمن واملعاهد عندهم حكم أهل احلرب«؛ أي عند احلنفية.
غريب احلديث )/85.  (((

انظر: املغني البن قدامة ))/66).  (5(
كفاية النبيه 5)/308.  (6(

انظر: النجم الوهاج 357/8.  (7(
انظر: األخبار العلمية البن اللحام )ص7))).  (8(

انظر: رشح البخاري البن بطال 565/8.  (9(
جمموع الفتاوى 0)/)38.  ((0(
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املصلحة  لعموم  حدٌّ  فيها  القتل  فإن  املحاربة؛  يف  إال  به  يقتل  ال  »والثالث: 
فال تتعني فيه املكافأة، بل ُيقتل فيه احلرُّ وإن كان املقتول عبًدا، واملسلم وإن 
أعدل  املدينة والقول اآلخر ألحد، وهو  أهل  ذميًّا، وهذا قول  املقتول  كان 

األقوال وفيه مجٌع بني اآلثار املنقولة يف هذا الباب أيًضا«.

احلريبِّ  بالكافر  املسلم  ُيقتل  ال  أنه  خالف  ال  أنه  الشافعي)))  وذكر 
ي إال  مِّ ي؛ وقال))): »وهل كان الذِّ مِّ املستأمن، فيلزم من ذلك أن ال يقتل بالذِّ
حربيًّا فأعطى اجلزية فحرم دمه، وكان هذا حربيًّا فطلب األمان فحرم دمه«.

أيب  عن  روي  بام  اإلمجاع  دعوى  يف  الشافعي  قول  الطحاوي)3)  وتعقب 
ُينفذ  مل  يوسف  أبا  أن  إال  املستأمن)))،  باحلريب  املسلم  بقتل  أنه قىض  يوسف 
النفوس من هذا  تتحاماه  املاوردي)5): »وما  قضاءه، والقصة مشهورٌة، قال 

وتأباه قد منع القائلني به من العمل عليه«.

، ويدل عىل ذلك أنه مل يقل به أحد من الفقهاء  وقول أيب يوسف قوٌل شاذٌّ
بعد أيب يوسف، وهذا ال يقدح يف اإلمجاع، فقد نقل مجاعة آخرون اإلمجاع 

أيًضا، من احلنفية وغريهم.

الكبري  احلاوي   ،(59/5 للطحاوي  العلامء  اختالف  خمترص  وانظر:   ،(6/6 األم   (((
للاموردي ))/0).

اختالف احلديث )مطبوع ضمن كتاب األم 677/8).  (((
خمترص اختالف العلامء 59/5).  (3(

انظر: خمترص اختالف العلامء للطحاوي 59/5)، أحكام القرآن للجصاص )/78).  (((
األحكام السلطانية )337(، وانظر: احلاوي الكبري ))/5).  (5(
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عبد  القايض  املالكية))):  ومن  السمرقندي)))،  الدين  احلنفية: عالء  فمن 
الوهاب، وابن رشد، ومن الشافعية)3): البغوي، وابن رسالن.

واملعترب عند مجهور العلامء يف الكفاءة يف الدين هو حني وقوع اجلناية، فلو 
، وهو أحد الوجهني عند الشافعية،  قتل كافٌر كافًرا ثم أسلم؛ أقيم عليه احلدُّ

واختاره أكثرهم))).

وُحكي اإلمجاع عىل ذلك مجاعة من الفقهاء)5).

قدامة  ابن  وذكره  حزم)7)،  وابن  األوزاعي)6)  الصورة  هذه  يف  وخالف 
احتاماًل)8).

، فيجب القود من  واألمر الثاين مما يب فيه التكافؤ: احلرية؛ فإذا ُقتل حرٌّ
ا. قاتله - إذا توافرت الرشوط وانتفت املوانع - إن كان القاتل حرًّ

وإن قتل حرٌّ عبًدا، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل مخسة مذاهب:

حتفة الفقهاء 3/)0).  (((
املجتهد  بداية   ،(30(/3 الوهاب  عبد  للقايض  املدينة  عامل  املعونة عىل مذهب  انظر:   (((

البن رشد )/)8).
انظر: رشح السنة للبغوي 0))/76)، رشح سنن أيب داود البن رسالن ))/6)-  (3(

.((
روضة   ،(33/6 للرعيني  اجلليل  مواهب   ،(03/6 للزيلعي  احلقائق  تبيني  انظر:   (((
قدامة  البن  املغني   ،(39/5 للرشبيني  املحتاج  مغني   ،(50/9 للنووي  الطالبني 

.(67/((
كالطحاوي رشح معاين اآلثار 96/3)، والرسخيس يف املبسوط 6)/)3)، والكاساين   (5(

يف بدائع الصنائع 37/7)، والزيلعي يف تبيني احلقائق 6/)0).
انظر: املغني البن قدامة ))/67).  (6(

املحىل 0)/)3).  (7(
املغني ))/67)، وانظر: الفروع البن مفلح 9/)37.  (8(
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يقتل  ال  فقالوا  واحلنابلة؛  والشافعية  املالكية  مذهب  األول)1(:  املذهب 
عبٌد بحرٍّ مطلًقا، واختاره ابن املنذر، وابن عبد الرب.

مطلًقا،  بالعبد  احلرُّ  ُيقتل  فقالوا  الظاهر؛  أهل  مذهب  الثاين)2(:  املذهب 
شيخ  يميل  وإليه  ليىل،  أيب  وابن  التابعي،  من  النخعي  إبراهيم  واختاره 

اإلسالم ابن تيمية.

يقتل  وال  غريه،  بعبد  ُيقتل  فقالوا  احلنفية؛  مذهب  الثالث)3(:  واملذهب 
القصاص  فعليه  عمًدا  اململوك  احلر  قتل  »وإذا  الرسخيس:  وقال  بعبده، 
يقتل  احلر  أن  مذهبهم  بعبده، فخلص من  يقتل  احلر ال  أن  ذكر  ثم  عندنا«، 

بعبد غريه.

واحدة  حالة  يف  بالعبد  احلر  يقتل  فقالوا  املالكية؛  الرابع)4(:  واملذهب 
وهي إن كان قتله غيلة.

»ومن  قال:  تيمية)5)،  ابن  اإلسالم  شيخ  ذهب  ما  اخلامس:  واملذهب 
ذلك مسألة قتل املسلم بالكافر والذمي واحلر بالعبد للناس فيه ثالثة أقوال: 
...«، فذكر القولني، ثم قال: »والثالث: ال يقتل به إال يف املحاربة؛ فإن القتل 
احلر وإن كان  فيه  يقتل  بل  املكافأة،  فيه  تتعني  املصلحة فال  لعموم  فيها حدٌّ 

كشاف   ،(6/(( للاموردي  الكبري  احلاوي   ،(33/6 للرعيني  اجلليل  مواهب  انظر:   (((
القناع 3)/)5)، األوسط البن املنذر 3)/60، االستذكار البن عبد الرب 5)/65).
جمموع   ،(66/(5 الرب  عبد  البن  االستذكار   ،83/3 للرتمذي  الكبري  اجلامع  انظر:   (((

فتاوى ابن تيمية ))/86، األخبار العلمية البن اللحام )ص7))-8))).
ابن  حاشية   ،(05/6 للزيلعي  احلقائق  تبيني   ،((9/(6 للرسخيس  املبسوط  انظر:   (3(

عابدين 535/6.
انظر: مواهب اجلليل للرعيني 33/6).  (((

جمموع الفتاوى 0)/)38.  (5(
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املقتول عبًدا، واملسلم وإن كان املقتول ذميًّا، وهذا قول أهل املدينة والقول 
اآلخر ألحد، وهو أعدل األقوال، وفيه مجع بني اآلثار املنقولة يف هذا الباب 

أيًضا«، ولشيخ اإلسالم كالم يميل فيه إىل قتل احلر بالعبد مطلًقا))).

وحكى الشافعي))) اإلمجاع عىل أن املرء ال يقتل بعبده.

األربعة)3)،  األئمة  باتفاق  يقتل  فإنه  عبيًدا،  واملقتول  القاتل  كان  وإن 
ابن  ذلك  يف  وخالف  ذلك،  عىل  اإلمجاع  تيمية)5)  وابن  الشافعي)))  وحكى 

عباس، وابن شربمة)6).

إذا مثل بعبده عتق عليه وهذا مذهب مالك وأحد  أنه  بالسنة واآلثار  قال: »فقد ثبت   (((
ا؛ لكن حريته مل تثبت يف حال احلياة  وغريمها وقتله أشد أنواع املثل فال يموت إال حرًّ
للمسلمني  والؤه  كان  عتق  كان  إذا  وهو  حكاًم  ثبتت  حريته  بل  عصبته؛  يرثه  حتى 
فيكون اإلمام هو وليه فله قتل قاتل عبده. وقد حيتج هبذا من يقول: إن قاتل عبد غريه 
لسيده قتله، وإذا دل احلديث عىل هذا كان هذا القول هو الراجح والقول اآلخر ليس 
معه نص رصيح وال قياس صحيح، وقد قال الفقهاء من أصحاب أحد وغريهم: من 
ُقتل وال ويل له كان اإلمام ويل دمه فله أن يقتل وله أن يعفو عىل الدية؛ ال جمانًا. يؤيد 
هذا أن من قال: ال يقتل حر بعبد يقول: إنه ال يقتل الذمي احلر بالعبد املسلم. قال اهلل 
ۡشِٖك﴾، فالعبد املؤمن خري من الذمي املرشك  ۡؤِمٌن َخرۡيٞ ّمِن مُّ تعاىل يف كتابه: ﴿َولََعۡبٞد مُّ
فكيف ال يقتل به، والعبد املؤمن مثل احلرائر املؤمنات كام دلت عليه هذه اآلية، وهو 
قول مجاهري السلف واخللف وهذا قوي عىل قول أحد؛ فإنه جيوز شهادة العبد كاحلر؛ 
 : النبي  بالعبد وكلهم مؤمنون وقد قال  يقتل احلر  الذمي فلامذا ال  بخالف 
البن  العلمية  األخبار   ،86/(( الفتاوى  جمموع  انظر:  دماؤهم((«.  تتكافأ  ))املؤمنون 

اللحام )ص7))-8))).
األم 6/6).  (((

البناية رشح اهلداية للعيني 3)/78، مواهب اجلليل للرعيني 6/)3)، العزيز  انظر:   (3(
رشح الوجيز للرافعي 0)/63)، املغني البن قدامة ))/76).

األم 7/6).  (((
جمموع الفتاوى ))/76.  (5(

انظر: خمترص اختالف العلامء 60/5)، املغني البن قدامة ))/76).  (6(
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وعن أحد))) رواية أن من رشوط القصاص بني العبيد تساوي قيمتهم، 
قال ابن قدامة))): »وال عمل عليه«.

احلرية  ويف  الدين  يف  واملقتول  القاتل  اختلف  لو  فيام  تفاصيل  وللفقهاء 
والرقِّ عىل أقوال ليس هذا موضع بسطها)3).

واألمر الثالث مما يب فيه التكافؤ: اجلنس؛ فيقتل الذكر بالذكر، وتقتل 
األنثى باألنثى والذكر؛ إمجاًعا))) - إذا توافرت الرشوط وانتفت املوانع -.

من  منهم  أن  إال  باألنثى،  الذكر  قتل  عىل  »أمجعوا  الرب)5):  عبد  ابن  قال 
قال: إن قتل أولياء املرأة الرجل هبا، أدوا نصف الدية، إن شاءوا وإال أخذوا 
الدية، وال يقتل الذكر باألنثى حتى يؤدوا نصف الدية«، فذكر القائلني هبذا 
القول، ثم قال: »وأما مجهور العلامء ومجاعة أئمة الفتيا باألمصار، فمتفقون 

عىل أن الرجل يقتل باملرأة، كام تقتل املرأة به«.

فجمهور العلامء عىل أن الرجل يُقاد باملرأة واملرأة تقتل بالرجل)6).

انظر: املغني البن قدامة ))/75)، اإلنصاف للمرداوي 5)/93.  (((
املقنع )املطبوع مع اإلنصاف والرشح الكبري 5)/98).  (((

انظر: مواهب اجلليل للرعيني 33/6)، روضة الطالبني 9/)5)، املغني البن قدامة   (3(
.(79/((

انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية ))/76.  (((
االستذكار 5)/)5)، وانظر: اإلقناع يف مسائل اإلمجاع البن القطان )/)7).  (5(

عبد  البن  املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   ،(05/6 للزيلعي  احلقائق  تبيني  انظر:   (6(
القناع  كشاف   ،500/(( قدامة  البن  املغني   ،((/6 للشافعي  األم  الرب)/096)، 

.((7/(3
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باملرأة، ويعطى أولياء الرجل نصف  أنه يقاد الرجل  وروي عن أحد))) 
البرصي)3)،  )))، واحلسن 

  بن أيب طالب  الدية، وهو مروي عن عيل 
وعطاء بن أيب رباح)))، وأشار ابن املنذر)5) إىل أنه خمتلف فيه عن عيل وعطاء، 
قال: »وأمجع عوام أهل العلم عىل أن بني الرجل واملرأة القصاص يف النفس 
عن  وروي  وعطاء،  عيل،  عن  فيه  اختلف  يشء  إال  عمًدا؛  القتل  كان  إذا 
احلسن«، وضعف ابن عبد الرب)6) ما روي عن عيلٍّ ، وذكر أنه خمتلف 

. فيه عن عطاء، وذكر ابن رشد)7) أن هذا القول شاذٌّ

وذكر ابن عبد الرب)8) اإلمجاع عىل خالف هذا القول، وأن اإلمجاع منعقد 
والقياس  النص  »خالف  القول:  هذا  أن  وذكر  بالنساء،  الرجال  قتل  عىل 
وأن  القصاص،  مع  جتتمع  ال  الدية  أن  أمجعوا  »والعلامء  وقال:  واإلمجاع«، 

الدية إذا قبلت، حرم الدم وارتفع القصاص«.

فلو قتل مجاعٌة رجاًل واحد،  العدد؛  التكافؤ:  فيه  الرابع مما يب  واألمر 
فكيف يكون القصاص؟

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل ثالثة مذاهب:
انظر: املغني البن قدامة ))/500.  (((

البيان  جامع  يف  الطربي  جرير  وابن   ،)(7(83( رقم   ((0/5 شيبة  أيب  ابن  أخرجه   (((
.(00-99/3

البيان  جامع  يف  الطربي  جرير  وابن   ،)(7(8(( رقم   ((0/5 شيبة  أيب  ابن  أخرجه   (3(
.99/3

أخرجه ابن أيب شيبة 0/5)) رقم )85)7)).  (((
األوسط 3)/3)، ))-5).  (5(
االستذكار 5)/)5)-55).  (6(

بداية املجتهد )/)8).  (7(
االستذكار 5)/56)، 67).  (8(
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ُيقتلون به مجيًعا، وهو املعتمد يف مذاهب األئمة  املذهب األول)1(: إهنم 
القيم  وابن  قدامة  ابن  ونقل  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  واختيار  األربعة، 
وغريهم إمجاع الصحابة عىل ذلك، وقد أشار الزهري إىل يشء من ذلك - 

كام سيأيت -.

عن  رواية  وهو  الدية،  يتقاسمون  وإنام  يقتلون،  ال  الثاين)2(:  واملذهب 
اإلمام أحد، اختارها ابن عقيل، وينسب لداود الظاهري.

من  حصصهم  البقية  من  ويؤخذ  منهم،  واحد  يقتل  الثالث:  واملذهب 
الدية، وهو مروي عن ابن سريين من التابعني)3).

الزبري  بن  اهلل  إىل معاذ بن جبل وعبد  املحققني  العلامء  ونسبه مجاعة من 
، وإىل الزهري)))، واملروي عنهم يف مصنف عبد الرزاق وغريه)5) أنه 

ال يقتل يف النفِس إال نفٌس واحدٌة، وليس فيه ذكر الدية ال نفًيا وال إثباًتا.

روضة   ،(38/7 للكاساين  الصنائع  بدائع   ،((6/(6 للرسخيس  املبسوط  انظر:   (((
 ،(90/(( قدامة  البن  املغني   ،(((/6 اجلليل  مواهب   ،(59/9 للنووي  الطالبني 
األخبار   ،367/( القيم  البن  اللهفان  إغاثة   ،(39/3( تيمية  ابن  فتاوى  جمموع 

العلمية البن اللحام )ص3))).
ذكرها ابن اجلوزي يف التحقيق يف مسائل اخلالف )/))3، وانظر: الفروع البن مفلح   (((
 ،5(6/8 بطال  البن  البخاري  رشح   ،(5-(3/(5 للمرداوي  اإلنصاف   ،358/9
للعمراين  الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  البيان   ،(7/(( للاموردي  الكبري  احلاوي 

))/7)3، املغني البن قدامة ))/90).
أخرجه ابن أيب شيبة 390/5 رقم )8))7)).  (3(

انظر: رشح البخاري البن بطال 6/8)5، رشح السنة للبغوي 0)/)8)، املغني البن   (((
قدامة ))/90)، احلاوي الكبري للاموردي ))/7).

9/5))، األوسط البن  أيب شيبة  ابن  75/9)، ومصنف  الرزاق  انظر: مصنف عبد   (5(
املنذر 3)/66.



الوالدة وأثرها في القصاص

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

ولو قتل رجٌل مجاعًة؛ ُقتل إمجاًعا)))، وهل تدفع دية الباقني؟

اختلف يف هذه املسألة عىل ثالثة مذاهب:

املذهب األول)2(: يقتل، وال جتب الدية؛ وهو مذهب احلنفية.

مذهب  وهو  للباقني؛  الدية  وتدفع  لألول  يقتل  الثاين)3(:  واملذهب 
الشافعية.

هلم  قتل  بقتله  املقتولني  أولياء  ريض  فإن  يقتل،  الثالث)4(:  واملذهب 
الدية،  وللباقني  باألول  أقيد  بقتيله،  منهم  يقتله  فيمن  تشاحوا  وإن  مجيًعا، 

وهو مذهب احلنابلة.

الرشط الرابع: قال يف الروض املربع)5(: »الرشط الرابع: عدم الوالدة«:

الرشط  والفقهاء يف هذا  للقاتل،  ابنًا  املقتول  يكون  أال  بذلك  واملقصود 
ثالثة مذاهب:

املذهب األول)6(: أن عدم الوالدة رشط يف اجلاين؛ وهو مذهب مجهور 
الفقهاء، وحكى الشافعي اإلمجاع عىل ذلك.

القطان  البن  اإلمجاع  مسائل  يف  اإلقناع  )ص39)(،  حزم  البن  اإلمجاع  مراتب  انظر:   (((
.(75/(

انظر: بدائع الصنائع 39/7).  (((
انظر: األم للشافعي 3/6)، روضة الطالبني للنووي 59/9).  (3(

انظر: كشاف القناع 3)/85).  (((
الروض املربع مع حاشية ابن قاسم 93/7).  (5(

الوجيز  العزيز رشح  الصنائع للكاساين 35/7)، األم للشافعي 6/6)،  بدائع  انظر:   (6(
للرافعي 0)/65)، املغني البن قدامة ))/83).
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واملذهب الثاين)1(: أهنا رشط؛ إال إن حتققنا قصد الوالد بقتل ولده، وهو 
حه من املعارصين: الشيخ ابن عثيمني. مذهب مالك، ورجَّ

وقال  أحد،  عن  رواية  وُذكرت  رشًطا،  ليست  أهنا  الثالث)2(:  واملذهب 
هبا بعض متقدمي املالكية، واختارها ابن املنذر.

والراجح: هو مذهب مجهور العلامء، وسيأيت مزيد تفصيل هلذا القول.

ومن أمجع العبارات يف ذكر رشوط القصاص وموانعه قول ابن حزم يف 
ا،  مراتب اإلمجاع)3(: »واتفقوا أن احلر املسلم العاقل البالغ إن قتل مسلاًم حرًّ
، وال  عاقٌل، غرُي حريبٍّ  ، منه، وهو رجٌل، حرٌّ انفصل  بولٍد وال  له  ليس هو 
وانفرد  متأول يف ذلك،  لقتله، عامًدا غري  قاصًدا  فقتله  ُمكرٍه،  سكران، وال 
لقتله  مبارًشا  أصاًل،  سبب  وال  حيوان،  وال  إنسان،  فيه  يرشك  ومل  بقتله، 
بنفسه، بحديدة يامت من مثلها، وكان قتله له يف دار اإلسالم = أن لويل ذلك 

املقتول قتل ذلك القاتل إن شاء«.

انظر: الكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الرب )/097)، الرشح املمتع ))/3)، فتح   (((
ذي اجلالل واإلكرام 5/)))-5)).

انظر: املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني للقايض أيب يعىل )/53)، الفروع   (((
 ،(83/(( قدامة  بن  املغني   ،(((/(5 للمرداوي  اإلنصاف   ،379/9 مفلح  البن 

اإلرشاف 7/)35، واإلقناع )/)35 كالمها البن املنذر.
مراتب اإلمجاع )ص38)).  (3(
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الثالث الفصل 
الوالدة وأثرها يف عدم القصاص

املبحث األول
األب واألم وأثرمها يف منع يف القصاص

وفيه مطالب:

األول: تعريف املانع يف اللغة واالصطالح:

املانع يف اللغة: من املنع، وهو: هو أن حتول بني الرجل وبني اليشء الذي 
يريده.

ورجل  غريه،  يمنع  منوع:  رجل  األعرايب:  ابن  »قال  األزهري))):  قال 
منيع يمنع نفسه، واملانع من صفات اهلل تعاىل له معنيان:

ملا  مانع  ال  ))اللهم  قال:  أنه    النبي  عن  روي  ما  أحدمها: 
العطاء،  استحق  من  يعطي    فكأنه  منعت(()))،  ملا  معطي  وال  أعطيت، 
ويمنع من مل يستحق إال املنع، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو العادل 

يف مجيع ذلك.
هتذيب اللغة 3/))-5).  (((

هذه مجلة وردت يف عدة أحاديث؛ منها:  (((
ما أخرجه البخاري )/68)، كتاب: األذان، باب: الذكر بعد الصالة، رقم )))8(، 
بعد  الذكر  استحباب  باب:  الصالة،  ومواضع  املساجد  كتاب:   ،(((/( ومسلم 

. الصالة وبيان صفته، رقم )593( عن املغرية بن شعبة
وما أخرجه مسلم )/7)3، كتاب: الصالة، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، 

. رقم )77)( عن أيب سعيد اخلدري
وما أخرجه مسلم )/7)3، كتاب: الصالة، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، 
=  . رقم )78)( عن عبد اهلل بن عباس
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واملعنى الثاين يف تفسري املانع: أنه تبارك وتعاىل يمنع أهل دينه أي حيوطهم 
وينرصهم، ومن هذا يقال: فالن يف منعة أي يف قوم يمنعونه وحيمونه، وهذا 
املعنى يف منعة اهلل بالغ، إذ ال منعة ملن مل يمنعه اهلل، وال يمتنع من مل يكن اهلل 

له مانعًا«.

كالم  يف  للرشط  والتعاريف  احلدود  تعددت  االصطالح:  يف  واملانع 
العلامء، وهي متقاربة.

قال القرايف))): »املانع يلزم من وجوده العدم وال يلزم من عدمه وجود 
وال عدم«، »ال يلزم من عدمه يشء إنام يؤثر وجوده يف العدم«، وقال: »وأما 
هلا،  ومثَّل  ذكرها  ثم   ،».. أقسام  ثالثة  عىل  الرشيعة  يف  وقع  قدر  فهو  املانع 

وهي خمترصٌة كالتايل:

القسم األول: ما يمنع ابتداء احلكم وانتهاءه.

والقسم الثاين: يمنع ابتداء احلكم دون استمراره.

والقسم الثالث: خمتلف فيه هل يلحق باألول أم بالثاين.

متنع  فهي  األول،  القسم  من  القصاص  باب  يف  الوالدة  مانع  ومسألة 
القصاص ابتداًء وانتهاًء.

املانع  من  »املعترب  والسبب:  واملانع  الرشط  بني  الفرق  بيان  يف  وقال 
»واملانع  وقال:  وعدمه«،  وجوده  السبب  ومن  عدمه  الرشط  ومن  وجوده 

= واملانع واملعطي من األسامء التي ال تذكر إال بمقابلها؛ أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم 
ابن تيمية وابن القيم؛ وقال: »ألن الكامل يف اقرتان كل اسم من هذه بام يقابله«؛ انظر: 

بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية 300/3، بدائع الفوائد البن القيم )/)9)-95).
الفروق )/)6، 0))، 37)، )/96-95.  (((
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وعدمه ال مدخل هلام يف ترتب األحكام بل يف عدم ترتبها«، وقال))): »وال 
يلزم من نفي املانع وجود املوجب«.

املطلب الثاين: املقصود باألب واألم هنا:

عند  يقتل  فإنه  الرضاع  من  األب  ال  النسب؛  أبو  هو  باألب  املقصود 
الشافعية))) واحلنابلة)3)، وال األب الذي أنجب ولًدا من زنا فإنه يقتل عند 

احلنابلة))) ووجه عند الشافعية)5).

ويلحق به اجلدُّ من قبل األب عند املذاهب األربعة)6)، وكذلك اجلدُّ من 
قبل األم؛ ما عدا رواية عن اإلمام أحد واملعتمد يف مذهبه خالفها)7).

من  أمه  وليست  ولدته،  التي  األم  هي  الباب؛  هذا  يف  باألم  واملقصود 
الرضاعة، وحكمها يف ذلك كاألب؛ وقد سبق.

رشح تنقيح الفصول )ص7)).  (((
انظر: األم للشافعي 36/6.  (((

انظر: الفروع 379/9، التنقيح املشبع )ص)))(، كشاف القناع 3)/58).  (3(
املشبع )ص))))  والتنقيح   (((/(5 379/9،اإلنصاف  مفلح  الفروع البن  انظر:   (((

كالمها للمرداوي، كشاف اإلقناع للبهويت 3)/58).
انظر: روضة الطالبني للنووي 09/7)، حترير الفتاوى أليب زرعة العراقي 3/)).  (5(

 ،9(-9(/(6 املبسوط للرسخيس   ،576-575/6 بن احلسن  انظر: األصل ملحمد   (6(
تبيني   ،((5-(((/( املبتدي  بداية  اهلداية رشح   ،(35/7 للكاساين  الصنائع  بدائع 
البن  املجتهد  بداية   ،(097/( املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   ،(05/6 للزيلعي  احلقائق 
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  رشد )/83)، املهذب للشريازي 3/)7)-73)، 
املمتع يف  املغني البن قدامة ))/)8)،  الوجيز 0)/66)،  العزيز رشح   ،3(0/((

ا )/))، رشح خمترص اخلرقي للزركيش 6/)7. رشح املقنع البن امُلنجَّ
انظر: الفروع البن مفلح 379/9، اإلنصاف للمرداوي 5)/)))-))).  (7(
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ة من قل األب ومن قبل األم باألم عند املذاهب األربعة))). وتلحق اجلدَّ

للجدة  للجدَّ وال  فلم جيعل  تيمية،  ابن  اإلسالم  ذلك شيخ  وخالف يف 
حكم األب واألم يف هذا الباب، وُنقلت روايًة عن الشافعي، وذكر املحققون 
قواًل  واألم  باألب  واجلدة  اجلد  بإحلاق  قوله  وأن  خطٌأ،  أهنا  أصحابه  من 

واحًدا))).

املطلب الثالث: حترير حمل النزاع:

من  الواردة  األدلة  صحة  يف  خالفهم  هو  املسألة  هذه  يف  اخلالف  أصل 
جهة، ومن جهة أخرى اختلف من صحح األدلة الواردة يف ذلك يف داللتها، 
فمنهم من قرصها عىل الصورة الواردة يف احلديث، ومنهم من أخذ بعموم 
  اللفظ، قال ابن رشد)3): »وعمدهتم حديث ابن عباس أن النبي
قال: ))ال تقام احلدود يف املساجد، وال يقاد بالولد الوالد(()))، وعمدة مالك 

عموم القصاص بني املسلمني.

 ،9(-9(/(6 املبسوط للرسخيس   ،576-575/6 بن احلسن  انظر: األصل ملحمد   (((
تبيني   ،((5-(((/( املبتدي  بداية  اهلداية رشح   ،(35/7 للكاساين  الصنائع  بدائع 
البن  املجتهد  بداية   ،(097/( املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   ،(05/6 للزيلعي  احلقائق 
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  رشد )/83)، املهذب للشريازي 3/)7)-73)، 
املمتع يف  املغني البن قدامة ))/)8)،  الوجيز 0)/66)،  العزيز رشح   ،3(0/((

ا )/))، رشح خمترص اخلرقي للزركيش 6/)7. رشح املقنع البن امُلنجَّ
للعمراين  الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  البيان   ،((/(6 للجويني  املطلب  هناية  انظر:   (((
للنووي  الطالبني  روضة   ،(66/(0 للرافعي  الوجيز  رشح  العزيز   ،3(0/((

.(5(/9
بداية املجتهد )/83)-)8).  (3(

أخرجه الرتمذي 73/3، كتاب: أبواب الديات، باب: ما جاء يف الرجل يقتل ابنه يقاد   (((
منه أم ال، رقم ))0))(، وسيأيت خترجيه )ص )35).
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شعيب  بن  عمرو  عن  سعيد  بن  حييى  عن  رووه  ما  اختالفهم:  وسبب 
أن رجاًل من بني مدلج يقال له: قتادة حذف ابنًا له بالسيف فأصاب ساقه، 
فنزف جرحه فامت، فقدم رساقة بن جعشم عىل عمر بن اخلطاب فذكر ذلك 
له، فقال له عمر: اعدد عىل ماء قديد عرشين ومائة بعري حتى أقدم عليك، 
فلام قدم عليه عمر أخذ من تلك اإلبل ثالثني حقة وثالثني جذعة وأربعني 
خلفة، ثم قال: أين أخو املقتول؟ فقال: هأنذا، قال: خذها، فإن رسول اهلل 

 قال: ))ليس لقاتل يشء(())).

فإن مالكًا حل هذا احلديث عىل أنه مل يكن عمدًا حمضًا، وأثبت منه شبه 
العمد فيام بني االبن واألب، وأما اجلمهور فحملوه عىل ظاهره من أنه عمد 

إلمجاعهم أن من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد.

وأما مالك فرأى ملا لألب من التسلط عىل تأديب ابنه ومن املحبة له أن 
حل القتل الذي يكون يف أمثال هذه األحوال عىل أنه ليس بعمد، ومل يتهمه 
إذ كان ليس بقتل غيلة، فإنام حيمل فاعله عىل أنه قصد القتل من جهة غلبة 
مل  فاملك  تعاىل،  اهلل  إال  عليها  يطلع  ال  النيات  كانت  إذ  التهمة،  وقوة  الظن 

يتهم األب حيث اهتم األجنبي، لقوة املحبة التي بني األب واالبن.

إنام عللوا درء احلد عن األب ملكان حقه عىل االبن، والذي  واجلمهور 
جييء عىل أصول أهل الظاهر أن يقاد، فهذا هو القول يف املوجب«.

لة كالتايل: وبيان هذه األقوال مفصَّ

سيأيت خترجيه )ص 350).  (((
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القول األول:
أن الوالد ال يقتل بولده مطلًقا، وهو قول مجهور الفقهاء قدياًم وحديًثا، 

قال الرتمذي))): »والعمل عىل هذا عند أهل العلم«.
.(((

 وقال به اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب
ومن التابعني: احلسن البرصي)3)، عطاء بن أيب رباح)))، وجماهد)5).

الثوري)7)، واألوزاعي)8)، وإسحاق  الرأي)6)، وسفيان  به: ربيعة  وقال 
بن راهويه)9).

وهو مذهب أيب حنيفة، والشافعي، وأحد)0)).
وروى املزين عن الشافعي)))) اإلمجاع عىل ذلك، ونص يف كتاب األم)))) 
ا، وكذا يف مذهب احلنابلة،  عىل أنه ال يقتل حتى لو كان األب عبًدا واالبن حرًّ

قال ابن مفلح يف الفروع)3)): »ولو اختلفا دينًا وحرية«.

اجلامع الكبري 3/)7.  (((
سيأيت خترجيه )ص 350).  (((

أخرجه عبد الرزاق 0/7)) رقم )3809)).  (3(
أخرجه عبد الرزاق 0/7)) رقم )3809)(، 5/9)) رقم )7836)).  (((

أخرجه عبد الرزاق 0/7)) رقم )0)38)).  (5(
انظر: األوسط البن املنذر 3)/56.  (6(
انظر: املغني البن قدامة ))/83).  (7(
انظر: األوسط البن املنذر 3)/56.  (8(
انظر: املغني البن قدامة ))/83).  (9(

رشح  العزيز   ،(6/6 للشافعي  األم   ،(35/7 للكاساين  الصنائع  بدائع  انظر:   ((0(
الوجيز للرافعي 0)/65)، املغني البن قدامة ))/83).

للاموردي  الكبري  احلاوي  وانظر:   ،)3(3/8 األم  كتاب  مع  )مطبوع  املزين  خمترص   ((((
.((/((

األم 36/6.  ((((
الفروع 379/9.  ((3(
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ونفى ابن املنذر اإلمجاع يف هذه املسألة))).

»فإن  املاوردي))):  فقال  اإلمجاع،  الشافعي  حلكاية  الشافعية  واعتذر 
ينعقد  وكيف  إمجاع،  ألنه  مالك:  فيه  خالف  فيام  الشافعي  قال  فكيف  قيل: 

اإلمجاع مع خالف مثله؛ فعنه جوابان:

خيالف  ومل   a عمر  قول  ألنه  الصحابة  به  أراد  أنه  أحدمها: 
أحدهم.

والثاين: أنه قتله حذفًا إمجاع ال يعرف فيه خالف فكان الذبح بمثابته«.

أدلة أصحاب هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بدليلني:

الدليل األول: األحاديث واآلثار الواردة يف هذا الباب.

فحديث: ))ال يقاد والد بولد(()3)، ووجه الداللة منه:

أنه نصٌّ يف عدم قتل الوالد بالولد.. )

أنه يعمُّ كل قتل، فال خيص صورة قتل دون أخرى))).. )

قد . 3 وقضاؤه  قضائه،  يف    اخلطاب  بن  عمر  به  استدل  قد  أنه 
اشتهر بني الصحابة  ومل ُينكر أحد، فكان إمجاًعا)5).

انظر: اإلقناع )/)35.  (((
مذهب  يف  البيان   ،((/(( للروياين  املذهب  بحر  وانظر:   ،(3/(( الكبري  احلاوي   (((

اإلمام الشافعي للعمراين ))/9)3، النجم الوهاج للدمريي 8/)36.
سيأيت خترجيه )ص )35).  (3(

هناية املطلب 6)/)).  (((
املمتع يف رشح املقنع 33/3).  (5(
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والرد عىل هذا االستدالل:

عىل  ليس  ذلك  أن  إال  صحيحة؛    اخلطاب  بن  عمر  قصة  أن 
اإلطالق، بل هي حالة خاصة.

واجلواب عن ها االستدالل:

فيه  واألصل  عليه،  دليل  ال  حتكم  حالة  دون  بحالة  ختصيصهم  أن 
قتل من  يعم كل  بولد((  والد  يقاد  ))ال  »وقوله:  اجلويني))):  قال  اإلطالق، 

غري فصل وفرق«.

ومما استدل به أصحاب هذا القول: حديث: ))أنت ومالك ألبيك(()))، 
ووجه الداللة منه)3):

متنع . ) امللك  وحقيقة  ألبيه،  ملًكا  الولد  كون  توجب  اإلضافة  هذه  أن 
القصاص، فكام أن العبد ال يقتل بسيده لشبهة امللك، فكذلك الولد، فكان 

ذلك شبهًة متنع القصاص، واحلدود ُتدرأ بالشبهات.

فال . ) أبوه،  االبن  وويل  أوليائه،  إىل  انتقل  للمقتول  حق  القصاص  أن 
ر أن يقتص اإلنسان من نفسه. ُيتصوَّ

الرد عىل هذا االستدالل:

الوالد  من  القصاص  بعدم  القائلني  بعض  به  استدل  وإن  احلديث  هذا 
قال  االستدالل،  هذا  يرتض  مل  بذلك  القائلني  من  أن  إال  ولده،  بقتل 

هناية املطلب 6)/)).  (((
سيأيت خترجيه )ص )35).  (((

املبسوط للرسخيس 6)/)9، املمتع رشح املقنع الن املنجا )/)).  (3(
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اجلويني))): »فهذا كالم أجراه رسول اهلل  مثاًل، ولو شاع اعتقاد 
يلزم  ال  ابنه  بامرأة  الرجل  فجر  إذا  يقال:  أن  للزم  عليه،  والتعويل  ظاهره 

احلد، فهذه طريقة مزيفة«.

ومما استدل به أصحاب هذا القول: حديث: ))ال تقتل أباك(()))، ووجه 
الداللة منه)3):

قتل والده حتى وإن كان والده مستحًقا  يبارش  أن  أنه ال جيوز لإلنسان 
يبارش  بإقامة احلدود، وكذلك ال  النائب عن اإلمام  الولد هو  للقتل، وكان 
أن  اإلحسان  من  ليس  فكذلك  كافًرا،  والده  كان  إذا  املعركة  يف  والده  قتل 

بقتله. يتسبب 

 والرد عىل هذا االستدالل:

يمكن أن ُيرد عىل هذا االستدالل بأن احلديث الوارد مرسل، واملرسل 
ال تقوم به حجة بذاته.

واجلواب عن هذا الرد:

به،  إذا عضده اإلمجاع احُتج  بأن هذا املرسل يعضده اإلمجاع، واملرسل 
قال الغزايل))): »ال خالف يف أن اجلالد ليس له أن يقتل أباه يف الزنا حدًا وال 

له أن يبارش إقامة احلد عليه بل ال يبارش قتل أبيه الكافر«.

هناية املطلب 6)/)).  (((
سيأيت خترجيه )ص 353).  (((

انظر: املبسوط للرسخيس 6)/)9، رشح اإلملام البن دقيق العيد )/7)).  (3(
انظر: املغني عن حل األسفار للعراقي )/590.  (((
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ويمكن أن يرد عىل هذا اجلواب:

املستحق  والده  قتل  اجلالد  يبارش  أن  جواز  صححوا  الشافعية  بأن 
للقصاص))).

ومما  املعقول)))،  من  بأدلة  العلم  أهل  من  مجاعة  استدل  الثاين:  الدليل 
استدلوا به:

أن األب عنده من احلنو والشفقة ما متنعه من القتل، فكل قتل تسبب . )
العادة  هي  وهذه  قتله،  متنع  شبهة  ذلك  فكان  عادًة،  مقصوًدا  يكون  ال  به 
تتغري  فال  النادرة  العوارض  من  فهو  القتل  عىل  يدل  ما  وجد  فإن  املطَّردة، 

بذلك القواعد الرشعية)3).

هالك . ) يف  سبًبا  الولد  أن  ينبغي  فال  الولد،  لوجود  سبب  الوالد  أن 
والده، وال يليق ذلك بحرمة األبوة))).

قتل . 3 يبارش  أن  للولد  فليس  لغريه،  ليست  خصوصية  له  الوالد  أن 
يبارش  أن  اهلل  للغازي يف سبيل  فليس  لذلك،  ا  كان مستحقًّ والده حتى وإن 
قتل والده الكافر، وليس لوكيل إمام املسلمني بإقامة احلدود أن يبارش قتل 

ا وال قصاًصا)5). والده ال حدًّ

انظر: هناية املطلب للجويني 9)/88.  (((
وكأهنم باستدالهلم بالنقطة الثانية والثالثة مل يثبت عندهم حديث: ))ال تقتل أباك((.  (((

املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )/55)، تبيني احلقائق 05/6).  (3(
العزيز رشح الوجيز 0)/66)، تبيني احلقائق 05/6).  (((

العزيز رشح الوجيز للرافعي 0)/66)، رشح اإلملام البن دقيق العيد )/7))، تبيني   (5(
احلقائق للزيلعي 05/6).
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الرد عىل هذه االستدالل:
صح . ) ملا  والده،  قتل  يف  سبًبا  يكون  أن  له  جيوز  ال  االبن  أن  صح  لو 

رجم من زنا بابنته، فهو سبب لوجودها، وهي سبب لعدمه، وهذا ال يقول 
به أحد، فإن صح رجم من زنا بابنته، صح قتُل من قتل ولده))).

والرد عىل هذا الرد:
أنَّا رمجنا األب الذي زنا بابنته ألن حدَّ الزنا حق هلل تعاىل، وليس فيه حق 

للمخلوق، فال يسقط حينئٍذ))).
والقول الثاين:

يضجعه  كأن  ولده  بقتل  الوالد  قصد  إن  ُيقتل  أهنا  مالك،  اإلمام  قول 
أصحابه  عند  مالك  مذهب  من  »واملشهور  الرب)3):  عبد  ابن  وقال  ويذبحه، 
أن الرجل إذا ذبح ولده أو عمل به عماًل ال يشك يف أنه عمد إىل قتله دون 
حتققنا  إذا  بولده  الوالد  يقتل  »وعندنا  القرايف))):  وقال  به«،  يقاد  فإنه  أدب 

القتل«. قصد 

أدلة أصحاب القول الثاين:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة:

الدليل األول: عموم اآليات الدالة عىل القصاص، قال ابن عبد الرب)5): 
﴿ٱۡلُحّرُ   : اهلل  قول  ظاهر  بابنه  األب  قتل  يف  مالك  ملذهب  »واحلجة 

انظر: أحكام القرآن البن العريب )/)9، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )/50).  (((
املبسوط 6)/)9.  (((

التمهيد 3)/37).  (3(
الذخرية للقرايف ))/0)3.  (((

التمهيد 3)/0)).  (5(
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﴾، ﴿ٱلّنَۡفَس بِٱلّنَۡفِس﴾ ومل خيص أبًا من غريه وقوله : ﴿َولَُكۡم  بِٱۡلُحّرِ
ۡلَبِٰب﴾«.

َ
ْوِل ٱۡلأ

ُ
أ فِي ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوةٞ َيٰٓ

وقال ابن العريب))): »ولقد بالغ مالك يف تأسيس هذه القاعدة حتى قال 
يقتل الوالد بالولد«.

والرد عىل هذا االستدالل:

تعقبه . ) الولد قتل غيلٍة  قتل  إليه اإلمام مالك من أن هذا  أن ما ذهب 
عليه اإلمام أحد، قال ابن هانئ: »قيل له))): يروى عن مالك بن أنس: إذا 
 ،- يضعفه  كأنه   - املدينة  أهل  قول  هذا  اهلل:  عبد  أبو  قال  غيلة؟  قتله  كان 

؛ إنام وليُّه السلطان«. وقال: قتل غيلة ال يكون له ويلٌّ

صور . ) يف  خمصوص  اآليات  بعموم  القول  هذا  أصحاب  استدالل 
كثري، وهم ممن يقول بالتخصيص فيها، كقتل املسلم بالكافر ونحوها، وقال 
أبو بكر ابن العريب حول هذه اآلية: »إنام جاء عىل بيان العدل بفساد ما كانت 
من  تؤخذ  فإنام  منهم  املقتص  أعيان  تفصيل  فأما  اجلور،  من  العرب  تفعله 

دليل آخر«)3).

يقول أبو بكر ابن العريب))) - وهو من املالكية أصحاب هذا القول -: . 3
ِف  ٱۡلقَِصاُص  َعلَۡيُكُم  ُكتَِب  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ملا قال: ﴿َيٰٓ تعاىل  »أن اهلل 

ُه،  ل حدَّ أنه أعلم بام فصَّ التفصيل املعلوم بعده أوهم ذلك  ٱۡلَقۡتَل﴾ ثم ذكر 
القبس رشح موطأ مالك بن أنس 987/3.  (((

يعني اإلمام أحد بن حنبل.  (((
انظر: احلاوي الكبري للاموردي ))/3)، بحر املذهب للروياين ))/))، القبس رشح   (3(

موطأ مالك بن أنس البن العريب 987-986/3.
القبس رشح موطأ مالك بن أنس 988/3.  (((
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املقصود  أن  بِٱلّنَۡفِس﴾  ٱلّنَۡفَس  ّنَ 
َ
أ فِيَهآ  َعلَۡيِهۡم  ﴿َوَكَتۡبَنا  بقوله:  بني  حتى 

ذلك  بعد  القصاص  اعتبار  وأن  املعتدية،  العرب  عىل  الرد  التفصيل  بذلك 
بني  القصاص  اإلمجاع عىل وجوب  إليه من  أشار  ما  منها  التي  بأدلته  يكون 

الذكر واألنثى وهو من مجلة التفصيل«.

عبد  ابن  قال  الوارد،  احلديث  فهم  للجمهور يف  الثاين: خالفهم  الدليل 
وابنه  القود بني األب  فيه ترصيح بطرح  الباب ليس  الرب))): »وحديث هذا 
إذا قتله ولكنه فيه دليل عىل ذلك ألن عمر إنام أمر فيه بالدية املغلظة لطرح 

القود وهذا ما ال إشكال فيه إن شاء اهلل«.

وقال أبو بكر ابن العريب))): »فأخذ سائر الفقهاء املسألة مسجلة، وقالوا: 
حذفه  لو  إنه  فقال:  مفصلة،  حمكمة  مالك  وأخذها  بولده،  الوالد  يقتل  ال 
بسيف، وهذه حالة حمتملة لقصد القتل وغريه، وشفقة األبوة شبهة منتصبة 
شاهدة بعدم القصد إىل القتل تسقط القود، فإذا أضجعه كشف الغطاء عن 

قصده فالتحق بأصله«.

عمدًا  يكن  مل  أنه  عىل  احلديث  هذا  حل  مالكًا  »فإن  رشد)3):  ابن  وقال 
حمضًا، وأثبت منه شبه العمد فيام بني االبن واألب«، وقال أيًضا: »وأما مالك 
فرأى ملا لألب من التسلط عىل تأديب ابنه ومن املحبة له أن حل القتل الذي 
يكون يف أمثال هذه األحوال عىل أنه ليس بعمد، ومل يتهمه إذ كان ليس بقتل 
غيلة، فإنام حيمل فاعله عىل أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة، 

التمهيد 3)/37).  (((
أحكام القرآن )/95.  (((

بداية املجتهد )/83).  (3(
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إذ كانت النيات ال يطلع عليها إال اهلل تعاىل، فاملك مل يتهم األب حيث اهتم 
األجنبي، لقوة املحبة التي بني األب واالبن«.

يكون  بأن  العمد  ملحض  املحتمل  »فأما  الوهاب))):  عبد  القايض  قال 
أراد أدبه أو ما أشبه ذلك مما ال يكون عذرًا يف األجنبي فإنه يكون عذرًا يف 
حق األب فيسقط به عنه القود، وجتب الدية مغلظة، يف ماله واألم يف ذلك 

كاألب وقيل يراعى يف اجلد مثل ذلك«.

والرد عىل هذا االستدالل:

لو . ) فكذلك  باإلمجاع)))،  القصاص  وجب  بالسيف  أجنبيًا  حذف  لو 
فعل األب بابنه، ومالك يوافق اجلمهور يف الصورة يف األجنبي، وخيالف يف 
صورة األب مع ابنه)3)، فموافقته هلم يف األوىل يلزم منها املوافقة يف الثانية، 
إن أضجعه  يقتل  بالسيف، ال  رماه  إذا  ُيقتل  فكل من ال  واحد،  الفعل  فإن 

وذبحه))).

ولو . ) بالسيف،  حذفه  لولده  الوالد  تأديب  من  أن  الُعرف  من  ليس 
قيل بسقوط القصاص عن األب حلقه بالتأديب، لسقط أيًضا يف حق احلاكم 
عليهم  فإن  به،  قائل  وال  أيًضا،  التأديب  حق  من  هلم  ملا  القصاص  والوايل 

التلقني )/83).  (((
للعمراين  الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  البيان   ،(3/(( للاموردي  الكبري  احلاوي  انظر:   (((

))/9)3، بداية املجتهد البن رشد )/83).
انظر: التمهيد 3)/38).  (3(

انظر: أحكام القرآن البن العريب )/)9، رشح خمترص الطحاوي للجصاص 379/5،   (((
البيان يف مذهب  الكبري للاموردي ))/3)، بحر املذهب للروياين ))/))،  احلاوي 

اإلمام الشافعي ))/9)3.
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القود يف ذلك عند مالك وغريه، فلزم أن يكون استثناء األب من القصاص 
ملعنى آخر، وليس ثمَة معنى إال التسليم للحديث الوارد يف هذا الباب))).

الثالث: والقول 

قول:  وهو  أحد)))،  عن  رواية  ُذكر  وقد  مطلًقا؛  بولده  يقتل  الوالد  أن 
عثامن البتي)3)، وداود الظاهري)))، وابن نافع وابن عبد احلكم من املالكية)5)، 

وابن املنذر)6).

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بدليلني:

ابن  قال  املسألة،  هذه  يف  الواردة  األحاديث  صحة  عدم  األول:  الدليل 
األثر يف ذلك ألهنا  ما روي من  املذهب  الرب)7): »ودفع من ذهب هذا  عبد 
كلها معلولة األسانيد«، وأعل مجع ما ورد يف الباب: ابن املنذر يف موضع من 

كتبه)8)، وعبد احلق األشبييل)9).

انظر: احلاوي الكبري للاموردي ))/3)، بحر املذهب للروياين ))/)).  (((
انظر: املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني للقايض أيب يعىل )/53)، الفروع   (((

البن مفلح 379/9، اإلنصاف للمرداوي 5)/))).
انظر: خمترص اختالف العلامء للطحاوي 06/5).  (3(

انظر: حلية العلامء للشايش 55/7).  (((
انظر: اإلرشاف البن املنذر 7/)35، املغني بن قدامة ))/83).  (5(

انظر: اإلقناع )/)35 واإلرشاف 7/)35 كالمها البن املنذر، ومل جيزم بيشء يف كتابه   (6(
األوسط 3)/59-56.

التمهيد 3)/37).  (7(

اإلرشاف 7/)35.  (8(
األحكام الوسطى )/70.  (9(
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والرد عىل هذا االستدالل:

يدفع  ومل  وغريه،  البيهقي  صححها  ذلك،  يف  صحيحة  األحاديث  أن 
صحتها األئمة املحققون ممن قال هبذا القول؛ كابن املنذر يف موضع)))، وذكر 
ابن العريب وابن رجب وغريمها))) أنه قضاء عمر بن اخلطاب وال يعرف له 

خمالف من الصحابة.

الدليل الثاين: من املعقول؛ قياس القتل عىل الزنا، فإن األب لو زنا بابنته 
ال  األول  القول  وأصحاب  قتله،  يف  هي  وتسببت  الرجم،  حدُّ  عليه  أقيم 

خيالفون يف ذلك، فيلزمهم إقامة حد القتل سواء بسواء.

والرد عىل هذا االستدالل:

أنَّا رمجنا األب الذي زنا بابنته ألن حدَّ الزنا حق هلل تعاىل، وليس فيه حق 
للمخلوق، فال يسقط حينئٍذ)3).

والراجح:

أن الوالد ال يقتل بولده؛ ألمور:

لصحة احلديث الذي استدل به أصحاب القول األول، وهو نص يف . )
املسألة.

ومل . )  ، اخلطاب  بن  عمر  الراشد  اخلليفة  قضاء  من  مشهور  أنه 
خيالفه يف ذلك أحد.

وإذا تقرر ذلك فإنه يتفرع عن هذا األصل مسائل:
األوسط 3)/59.  (((

انظر: املسالك يف رشح موطأ مالك 7/)3، جامع العلوم واحلكم )/5)3 .  (((
املبسوط للرسخيس 6)/)9.  (3(
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األم ملحقة  أن  أم  األم،  به األب دون  املسألة األوىل: هل هذا احلكم خيتص 
باألب؟

من  الصحيح  ويف  والشافعية  واملالكية  احلنفية  عند  باألب  ملحقة  األم 
مذهب احلنابلة)))، قال ابن قدامة: »هذا الصحيح من املذهب، وعليه العمل 

عند مسقطي القصاص عن األب«.

وروي عن اإلمام أحد يف هذا الباب ثالث روايات:

إذا  الرجل  أما  فقال:  قتلت ولدها،  امرأة  قال حرب: سئل عن  األوىل: 
قتل ابنه فقد بلغنا أنه ال يقتل، ومل يبلغنا يف املرأة يشء.

والثانية: روى حنبل عنه: ال أقيد والًدا بولد وال ولًدا بوالده عمًدا وال 
خطأ.

يف  مفلح  ابن  إليهام  وأشار  يعىل)))  أبو  القايض  ذكرها  الروايتان  وهاتان 
الفروع)3).

تقتل  أحدمها:  قولني؛  عىل  املسألة  بكر  أبو  »قال  يعىل:  أبو  القايض  قال 
بابنها عىل ظاهر رواية حرب، ألن األم قرابة ال يملك هبا الوالية يف النكاح، 
قرابة  عليه  يلزمه  وال  والعمة  اخلالة  دليله  القصاص  جريان  من  يمنع  فال 
انظر: األصل ملحمد بن احلسن 575/6-576، وانظر: املبسوط للرسخيس 6)/)9-  (((

)9، الكايف يف فقه أهل املدينة )/097)، والتمهيد 3)/0)) كالمها البن عبد الرب، 
املسائل   ،(66/(0 للرافعي  الوجيز  رشح  العزيز   ،((/(6 للجويني  املطلب  هناية 
قدامة  املغني البن   ،(53/( يعىل  أيب  للقايض  والوجهني  الروايتني  كتاب  الفقهية من 
يف  املمتع   ،75/6 للزركيش  اخلرقي  رشح   ،379/9 مفلح  البن  الفروع   ،(8(/((

ا )/)). رشح املقنع البن امُلنجَّ
املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )/53).  (((

الفروع 379/9.  (3(
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يف  الوالية  يف  األب  فارقت  وألهنا  النكاح  يف  الوالية  هبا  يملك  ألنه  األب 
وهو  يقتل  ال  والثاين:  االبن،  مال  من  واألخذ  اهلبة  يف  والرجوع  النكاح 
بضعة  وألنه  إيالدًا  هلا  ألن  املذهب  وهو  اخلالل،  بكر  وأيب  اخلرقي  اختيار 

منها فهي كاألب«.

ال  أنه  عىل  يدل  ما   ، أحد  عن  »روي  قدامة))):  ابن  قال  والثالثة: 
يسقط عن األم فإن مهنا نقل عنه، يف أم ولد قتلت سيدها عمدًا: تقتل، قال: 
من يقتلها؟ قال: ولدها«، قال ابن قدامة: »وهذا يدل عىل إجياب القصاص 
عىل األم بقتل ولدها، وخرجها أبو بكر عىل روايتني؛ إحدامها: أن األم تقتل 

بولدها؛ ألنه ال والية هلا عليه، فتقتل به، كاألخ«.

وردَّ ابُن قدامة وغريها ذلك بأمور))):

أن األم أحد الوالدين، فال فرق بينها وبني األب.. )

أهنا أوىل بالرب فكان نفي القصاص عنها أوىل.. )

أن مسألة الوالية غري معتربة، بدليل نفي القتل عن األب بقتل الولد . 3
القتل عن  الكبري الذي ال والية عليه، واجلد مثل يف ذلك، وكذلك سقوط 

األب املخالف يف الدين أو الرقيق.

أن رواية مهنا تدل عىل أن القصاص ال يسقط بانتقال حقه إىل الولد، . )
أبو  حكى  »ولذلك  الزركيش:  وقال  الولد،  بقتل  القصاص  عىل  يدل  وال 

املغني ))/)8).  (((
املمتع يف رشح  الزركيش 75/6،  املغني البن قدامة ))/)8)، رشح خمترص اخلرقي   (((

املقنع البن املنجا )/))، اإلنصاف للمرداوي 5)/))).
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الولد«،  بقتل  القود  وجوب  يف  حكايتها  إىل  يلتفت  ومل  الرواية،  الربكات 
وقال املرداوي: »وردها القايض، وقال: ال تقتل األم رواية واحدة«.

وقال املرداوي: »وردها القايض، وقال: ال تقتل األم رواية واحدة«.

فالصحيح أهنا ال تقتل كاألب.

املسألة الثانية: لو قتل رجٌل ولده من الرضاع، فهل يقتل به؟

يقتل الرجل إذا قتل ولده من الرضاع عند الشافعية))) واحلنابلة))).

املسألة الثالثة: لو قتل رجل ولده من الزنا، فهل يقتل به؟

الشافعية،  عن  وجهان  مها  الفقهاء)3)؛  عند  قوالن  املسألة  هذه  ويف 
وروايتان عند احلنابلة:

املذهب؛ . ) من  الصحيح  »عىل  املرداوي:  قال  يقتل؛  أنه  األول:  القول 
مه يف الفروع«. قدَّ

والقول الثاين: ال يقتل، قال املرداوي: »وهو ظاهر كالم املصنف)))، . )
وكثري من األصحاب«، وعليها اقترص املرداوي يف التنقيح.

األم 36/6.  (((
الفروع 379/9، التنقيح املشبع )ص)))(، كشاف القناع 3)/58).  (((

 ،((/3 العراقي  زرعة  أليب  الفتاوى  حترير   ،(09/7 للنووي  الطالبني  روضة  انظر:   (3(
الفروع البن مفلح 379/9،اإلنصاف 5)/))) والتنقيح املشبع )ص)))( كالمها 

للمرداوي، كشاف اإلقناع للبهويت 3)/58).
يعني أبا حممد ابن قدامة.  (((
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املسألة الرابعة: وهل يقاد الرجل امُلالِعن بقتل الولد الذي نفاه باللعان؟

عىل قولني يف املسألة، ومها وجهان عن الشافعية ذكرها املتويل))) وتتابع 
الشافعية))): عليها فقهاء 

الوجه األول: أنه يقتل به؛ ورجح األذرعي وزكريا األنصاري وغريمها 
ولده  قتل  »ولو  اهليتمي:  حجر  ابن  وقال  نفيه،  عىل  ا  مرصًّ دام  ما  يقتل  أنه 

املنفي قتل به إن أرص عىل نفيه ال إن رجع عنه عىل املعتمد«.

اخلطيب  وقال  الشافعي،  الزركيش  حه  رجَّ به،  يقتل  ال  الثاين:  الوجه 
مطلقًا  به  يقتل  ال  أنه  »واألوجه   :- األذرعي  كالم  نقل  بعد   - الرشبيني 

للشبهة كام قاله غريه«، وهو مذهب احلنفية.

املسألة اخلامسة: لو ادَّعى رجالن نسب ولد، ثم قتاله أو أحدمها، فال خيلو إما 
أن يكون قبل إحلاق القائف الولَد بأحدمها، أو بعد إحلاق القائف بأحدمها.

احلالة األوىل: إن كان القتل قبل إحلاق القائف الولَد بأحدهم، فال يشء 
عليهام قوال واحًدا الشافعية واحلنابلة)3).

واحلالة الثانية: إن كان القتل بعد إحلاق القائف الولَد بأحدهم:

ال قصاص عىل من ُأحلق به.. )

ذكره يف كتاب »تتمة اإلبانة« كام يف كتاب »كفاية النبيه« البن الرفعة 3)/)0).  (((
لزكريا  البهية  الغرر   ،(93/3 عابدين  ابن  حاشية   ،((8/3 الصنائع  بدائع  انظر:   (((
حجر  البن  املحتاج  حتفة   ،(8/( للرشبيني  املحتاج  مغني   ،(5-((/5 األنصاري 

اهليتمي 03/8).
انظر: هناية املطلب للجويني 6)/9)، العزيز رشح الوجيز للرافعي 0)/67)، املغني   (3(

البن قدامة ))/85)، الفروع البن مفلح مع تصحيح املرداوي 9/)3)-)3).
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إن شاركه اآلخر يف القتل فعىل قولني))):. )

قال  احلنابلة،  مذهب  يف  املقدم  وهو  به،  يقتل  ال  أنه  األول:  القول 
املرداوي: »وهو الصواب، لوجود شبهة ما، وقول القافة ليس مقطوعًا به«، 

وقال ابن نرص اهلل: »هذا أظهر الوجهني«.

والقول الثاين: أنه يقتل به؛ وهو مذهب الشافعية، ووجه عند احلنابلة.

املسألة السادسة: لو حكم حاكٌم بقتل والد بولده هل ُينقض حكمه؟

ح ابن َكّج))) من الشافعية)3) بأن احلاكم إذا حكم بقتل الوالد بولده  رصَّ
فإنه حكمه ُينقض، واختلف فقهاء الشافعية يف كالمه:

الذي  املوضع  يف  هذا  »وليكن  الرافعي:  قال  تقييده،  إىل  قوم  فذهب 
النووي  قاله  كام  مالك؛  اإلمام  فيه  يوافق  فيام  واملعنى  مالك«،  فيه  يساعدنا 
يضجعه  أن  هي:  مالك  اإلمام  استثناها  التي  والصورة  وغريه،  الروضة  يف 
بالقتل  بأن اإلمام مالك قال  ُينقض، وعللوا  ويذبحه، ففي هذه الصورة ال 
به أحد، فكان احلكم بغري  يف هذه الصورة، وما عداها من الصور ال يقول 

هذه الصورة خمالف لإلمجاع.

وذهب السبكي إىل مراده اإلطالق يف مجيع الصور.

 ،(67/(0 للرافعي  الوجيز  رشح  العزيز   ،(9/(6 للجويني  املطلب  هناية  انظر:   (((
الفروع البن مفلح مع تصحيح املرداوي 9/)3)-)3).

للسمعاين  األنساب   : انظر  دة،  املشدَّ واجليم  الكاف  بفتح  السمعاين  ضبطها  )كج(   (((
.50/((

والنظائر  األشباه   ،(5(/9 الطالبني  روضة   ،(66/(0 الوجيز  رشح  العزيز  انظر:   (3(
للسبكي )/3)).
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القصاص  منع  يف  الوالدة  أثر  عىل  الرشعية  األدلة  الرابع:  املطلب 
ودراستها:

األدلة التي عليها مدار هذه املسألة ثالثة أحاديث:

احلديث األول:

عبد  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمر  رواية  من   ، اخلطاب  بن  عمر 
جارية،  مدلج  بني  من  لرجل  كانت  قال:    العاص  بن  عمرو  بن  اهلل 
فقال:  يومًا،  الغالم دعي هبا  فلام شب  يستخدمها،  فكان  ابنًا،  منها  فأصاب 
قال:  أمي؟  تستأمر  متى  حتى  تأتيك،  ال  الغالم:  فقال  وكذا،  كذا  اصنعي 
الغالم  فنزف  فقطعها  غريها  أو  رجله  فأصاب  بسيفه  فحذفه  أبوه  فغضب 
أنت  نفسه  عدو  يا  فقال:    إىل عمر  قومه  من  رهط  يف  فانطلق  فامت، 
 يقول: ))ال يقاد  الذي قتلت ابنك؟ لوال أين سمعت رسول اهلل 
فأتاه بعرشين أو ثالثني ومائة بعري،  بابنه((، لقتلتك، هلم ديته، قال:  األب 

قال: فتخري منها مائة فدفعها إىل ورثته وترك أباه))).

األلباين:  ابن اجلارود، والبيهقي وقال: »إسناد صحيح«، وقال  أخرجه 
»وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات«، وروي من عدة طرق وفيها مقال، 
وإسناد ابن اجلارود هو الصحيح لذلك قال ابن امللقن: »وهذه الطريق هي 

العمدة«.

أخرجه ابن اجلارود )788(، والبيهقي يف السنن الكربى 69/8 ))596)(، ومعرفة   (((
الغليل  إرواء   ،377/8 امللقن  البن  املنري  البدر  وانظر:   ،(6(/6 واآلثار  السنن 

.(69/7
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وله ثالث شواهد:

الرتمذي  أخرجه  ؛  عباس  بن  اهلل  عبد  األول: حديث  الشاهد 
النبي  عن  عباس،  ابن  عن  »السنن«  يف  ماجه  وابن  الكبري«  »اجلامع  يف 
بالولد((؛  الوالد  يقتل  وال  املساجد،  يف  احلدود  تقام  ))ال  قال:   

هذا لفظ الرتمذي، وأخرج ابن ماجه كل مجلة منه يف موضع.

ابن  بكر  أبو  حزم،  وابن  والطحاوي،  املنذر،  وابن  الرتمذي،  ضعفه 
العريب، وعبد احلق األشبييل))).

ومن أهل العلم من اختلف كالمهم؛ فصححوه يف موضع، وضعفوه يف 
موضع، مثل: الذهبي)))، واأللباين)3).

أخرجه  ؛  العاص  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  حديث  الثاين:  الشاهد 
عن  شعيب  بن  عمرو  عن  أنيسة  أيب  بن  حييى  عن  »السنن«  يف  الدارقطني 
))ال يقاد الوالد بولده وإن قتله عمدًا((، وال  ه مرفوًعا، ولفظه:  أيب عن جدِّ

يصح؛ فيحيى بن أيب أنيسة مرتوك احلديث، واهتمه أخوه بالكذب))).

األوسط البن املنذر 3)/58، خمترص اختالف العلامء للطحاوي 3/)9)، املحىل البن   (((
العريب 987/3، األحكام  القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس البن  حزم ))/0)، 

الوسطى لإلشبييل )/96)، )/70.
معجم  يف  وصححه   ،((9/( االعتدال  ميزان   ،353/( الشيوخ  معجم  يف:  ضعفه   (((

الشيوخ )/05).
قال إرواء الغليل 7/)7): »والعنربي هذا ثقة فقيه، لكن الراوي عنه أبو حفص التامر   (3(
كلهم  رجاله  صحيح  سند  »وهذا   :700/( املستطاب  الثمر  كتاب  يف  وقال  متهم«، 

ثقات يف رجال مسلم غري ابن قانع واملعمري ومها ثقتان«.
انظر: الكامل يف الضعفاء البن عدي 3/9.  (((
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يف  الرب  عبد  ابن  طريقه:  ومن  »معجمه«  يف  املقرئ  ابن  وأخرجه 
بن شعيب عن  رباح عن عمرو  أيب  بن  بن عطاء  يعقوب  »التمهيد«)))، عن 
ه مرفوًعا، بلفظ: ))ال ُيقاد والٌد بولد((، وال يصح؛ فيعقوب بن  أبيه عن جدِّ

عطاء قال عنه اإلمام أحد))): »منكر احلديث«.

يف  الرتمذي  أخرجه  ؛  مالك  بن  رساقة  حديث  الثالث:  الشاهد 
ه عن رساقة بن مالك  »اجلامع الكبري« عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ
بن جعشم قال: حرضت رسول اهلل  يقيد األب من ابنه، وال يقيد 
  االبن من أبيه؛ هذا لفظ الرتمذي، ولفظ الدارقطني: عن النبي 

قال: ))نقيد األب عن ابنه، وال نقيد االبن عن أبيه((.

وضعفه  البخاري،  وضعفه  بصحيح«،  إسناده  »وليس  الرتمذي:  قال 
النسائي)3).

احلديث الثاين:

قول النبي : ))أنت ومالك ألبيك(()))؛ أخرجه أبو داود وابن 
ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أيب عن جده، ولفظ أيب داود: ))أنت 

ومالك لوالدك((، وحسنه األلباين.

معجم ابن املقرئ، رقم ))08)).  (((
هتذيب الكامل للمزي 3)/)35.  (((

انظر: العلل الكبري للرتمذي )ص 9))(، حتفة األرشاف للمزي 6/))3.  (3(
البيوع، باب: يف الرجل يأكل من مال ولده ، رقم  أخرجه أبو داود 390/5، كتاب:   (((
ولده،  مال  من  للرجل  ما  باب:  التجارات،  كتاب:   ،769/( ماجه  وابن   ،)3530(

رقم ))9))(، وانظر: إرواء الغليل 5/3)3.
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قال   ،(((
 اهلل  عبد  بن  جابر  حديث  من  ماجه  ابن  وأخرجه 

البوصريي: »إسناد صحيح رجاله ثقات عىل رشط البخاري«.

وجاء عن مجاعة من الصحابة))).

الثالث: احلديث 

ابن  أخرجه  أباه؛  يقتل  أن  الراهب  عامر  أيب  ابن  حنظلة  هنى  النبي  أن 
سعد يف الطبقات)3)، وهو مرسل صحيح اإلسناد، ومن أرسل هذا اإلسناد 
السري واملغازي، وكان  أخبار  الناس يف  أعلم  الزبري، وهو من  بن  هو عروة 

. قد التقى هو وأبوه يف غزوة أحد، وُقتِل حنظلة  حنظلة

ويعضده مرسٌل آخر جاء عند ابن جرير))) عن عكرمة؛ أن عبد اهلل بن 
  عبد اهلل بن أيب ابن سلول، كان يقال له حباب، فسامه رسول اهلل
حتى  فذرين  ورسوله،  اهلل  يؤذي  والدي  إن  اهلل  رسول  يا  فقال:  اهلل،  عبد 
جاء  ثم   . اهلل((  عبد  أباك  تقتل  ))ال   : اهلل  رسول  له  فقال  أقتله، 
أيضا فقال: يا رسول اهلل، إن والدي يؤذي اهلل ورسوله، فذرين حتى أقتله، 
فقال له رسول اهلل : ))ال تقتل أباك(( فقال: يا رسول اهلل فتوضأ 

حتى أسقيه من وضوئك لعل قلبه يلني.

ويف إسناده إبراهيم بن احلكم؛ ضعيف احلديث)5).

رقم  ولده،  مال  من  للرجل  ما  باب:  التجارات،  كتاب:   ،769/( ماجه  ابن  أخرجه   (((
))9))(، وانظر: مصباح الزجاجة للبوصريي 37/3.

انظر: نصب الراية للزيلعي 337/3، والبدر املنري البن امللقن 7/)66.  (((
الطبقات الكربى البن سعد )/)9)، وابن قانع يف معجم الصحابة )/03).  (3(

أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان ))/)66.  (((
انظر: هتذيب الكامل للمزي )/)7.  (5(
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املطلب اخلامس: اآلثار املرتتبة عىل القصاص وعدمه من االبن:

إذا تقرر أن الوالدين ومن يف حكمهام ال جيب عليهم القصاص إذا قتلوا 
ولدهم، فإن ثمت أحكام ال تسقط عن الوالد حتى لو ُأسقط عنه القصاص، 

ومن ذلك:

أن الوالد أو اجلد القاتل ال يرث من مال املقتول وال يرث من ديته؛ . 1
باإلمجاع.

يرث  ال  عمدًا  الرجل  قاتل  أن  يف  اختالفًا  أسمع  »ومل  الشافعي))):  قال 
من قتل من دية وال مال شيئًا«، وقال ابن املنذر))): »وأمجعوا أن القاتل عمًدا 
»واتفقوا  حزم)3):  ابن  وقال  شيًئا«،  ديته  من  وال  قتله  من  مال  من  يرث  ال 
بأنه ظامل من الدية خاصة«، وقال ابن  أنه ال يرث قاتل عمًدا بالغ ظامل عامل 
شيئًا،  الدية  من  يرث  ال  خطأ  القاتل  أن  جممعون  العلامء  »ألن  الرب))):  عبد 
وقال  شيئًا«،  الدية  من  وال  املال،  من  يرث  ال  عمدًا،  القاتل  أن  أمجعوا  كام 
عمه  أو  أخيه  أو  جده  أو  ألبيه  عمًدا  القاتل  يدخل  مل  »كذلك  القرطبي)5): 
بالسنة وإمجاع األمة، وأنه ال يرث من مال من قتله وال من ديته شيًئا«، وقال 
شيخ اإلسالم ابن تيمية)6): »وأما الوارث كاألب وغريه إذا قتل مورثه عمًدا 
فإنه ال يرث شيًئا من ماله، وال ديته باتفاق األئمة، بل تكون ديته كسائر ماله 

حيرمها القاتل أًبا كان أو غريه، ويرثها سائر الورثة غري القاتل«.
األم )/76.  (((

األوسط 67/7).  (((
مراتب اإلمجاع )ص98).  (3(

االستذكار 5)/)).  (((
اجلامع ألحكام القرآن 59/5.  (5(

جمموع فتاوى ابن تيمية )365/3، )53/3).  (6(
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ونقل ابن حزم))) عن الزهري أنه يورث القاتل، ونقله ابن قدامة))) عن 
اخلوارج«،  رأي  »وهو  بقوله:  وتعقبه  جبري،  بن  وسعيد  املسيب  بن  سعيد 

وقال: »وال تعويل عىل هذا القول لشذوذه«.

أن الوالد إذا قتل ال يأخذ من الوصية التي أوىص له هبا املقتول مطلًقا، . 2
عند احلنفية)3(، وهو أحد قويل الشافعي)4(.

من  الصحيح  وهو   ،(5(- قوليه  أحد  يف   - الشافعي  عند  مطلًقا  وتصح 
مذهبه.

املقام  يسع  ال  تفاصيل   - املذهب  من  املعتمد  يف   - واحلنابلة  وللاملكية 
لذكرها، وتبطل عندهم إن كانت الوصية قبل القتل، وكان القتل عمًدا)6).

أحدهم،  قتله  ثم  والديه  ألحد  أوىص  من  أن  وهي:  نتيجة  إىل  فخلصنا 
بطلت الوصية عند األئمة الثالثة، وصحت عند الشافعي.

أن الوالد إذا قتل فإنه جتب عليه الدية للورثة.. 3

التغليظ  وأن  األسنان  يف  التغليظ  أن  عىل  اتفقوا  »قد  الطحاوي)7):  قال 
فيها ال يكون بزيادة العدد«.

مراتب اإلمجاع )ص98).  (((
املغني 50/9).  (((

انظر: فتح القدير البن اهلامم 0)/))).  (3(
انظر: بحر املذهب للروياين ))/58).  (((

انظر: هناية املطلب للجويني ))/85)، روضة الطالبني للنووي 07/6).  (5(
اإلنصاف   ،368/6 للعبدري  واإلكليل  التاج   ،(8/7 للقرايف  الذخرية  انظر:   (6(

للمرداوي 7)/300.
خمترص اختالف العلامء 5/)95-9.  (7(
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ودية العمد جتب يف مال القاتل وليس عىل العاقلة باإلمجاع، قال اإلمام 
مالك))): »وال تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه عمدًا، أو خطأ بيشء، وعىل 
من  العاقلة  ضمن  أحدًا  أن  أسمع  ومل  عندنا،  والعلم  الفقه  أهل  رأي  ذلك 
ال  العاقلة  أن  عىل  العلم  أهل  »أمجع  املنذر))):  ابن  قال  شيئًا«،  العمد  دية 
حتمل دية العمد«، وحكى اإلمجاع أيًضا: املاوردي، وابن حزم، وابن قدامة، 

والقرطبي، وابن القيم)3).

عىل القاتل كفارة القتل العمد.. 4

يف مذهب الشافعي ورواية عن أحد واختارها بعص احلنابلة)))، وليس 
عليه كفارة يف مذهب أيب حنيفة ومالك واملعتمد من مذهب أحد)5).

املوطأ )/36)-37).  (((
األوسط 3)/357.  (((

انظر: احلاوي الكبري للاموردي ))/0)3، املحىل البن حزم ))/7، املغني ))/3)،   (3(
اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 5/)33، إعالم املوقعني البن القيم 8/3)).

انظر: احلاوي الكبري للاموردي ))/3)، اإلنصاف للمرداوي 6)/05).  (((
القناع  كشاف   ،((8/(( للقرايف  الذخرية   ،(09/(0 اهلامم  البن  القدير  فتح  انظر:   (5(

للبهويت 3)/58).
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املبحث الثاين
اجلد واجلدة وأثرمها يف منع القصاص

وفيه مطلب واحد:

املطلب األول: بيان اجلد املؤثر يف املنع:

أم  القصاص  بمقام األب واألم يف عدم  اجلد واجلدة هل مها  اختلف يف 
ال؟

هذا مبني عىل مسألة وهي: )ولد الولد هل يدخل يف مسمى الولد عند 
اإلطالق أم ال(، وقد ذكرها مجاعة من العلامء منهم الزركيش من الشافعية يف 
املنثور من القواعد الفقهية)))، وابن رجب من احلنابلة يف القواعد الفقهية)))، 

وخمترص هذه املسألة أن اجلد عىل ثالث مراتب:

املرتبة األوىل: ما يدخل يف مسامه مطلًقا مع وجود الولد وعدمه؛ وذكر 
من هذا القسم مسألتنا هذه وهي امتناع القصاص من اجلد إن قتل حفيده.

املرتبة الثانية: ما يدخل فيه عند عدم الولد ال مع وجوده؛ وذكر من هذا 
القسم والية النكاح؛ فييل اجلد فيها بعد األب.

وعىل هاتني املرتبتني اقترص الزركيش، وزاد ابن رجب مرتبة وهي:

هذا  من  وذكر  بحال؛  الولد  مسمى  يف  فيه  يدخل  ال  ما  الثالثة:  املرتبة 
القسم االستئذان يف اجلهاد.

املنثور يف القواعد الفقهية 357/3.  (((
القواعد الفقهية 5/3)).  (((
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واجلد حكمه يف هذه املسألة هو حكم املرتبة األوىل، فهو يف حكم األب 
يف هذه املسألة يف املذاهب األربعة)))، واستدلوا بأدلة:

الولد، . ) فيها ذكر األوالد يدخل يف ولد  التي جاء  أن األدلة الرشعية 
واألدلة التي جاء فيها ذكر األب يدخل فيها اجلد، كقوله تعاىل: ﴿يُوِصيُكُم 
بِيُكۡم إِبَۡرٰهِيَم﴾، وال فرق بني اجلد 

َ
ۡوَلِٰدُكۡم﴾، وقوله تعاىل: ﴿ّمِلََّة أ

َ
ُ ِفٓ أ ٱللَّ

من جهة األب وال من جهة األم، يقول النبي  عن احلسن بن عيل 
: ))إن ابني هذا سيد(())).

الوالدة . ) يف  واألم  لألب  مشارك  فهو  بالوالدة،  متعلق  احلكم  أن 
يف  بعينه  موجود  بولده  القريب  الوالد  قتل  امتنع  الذي  فاملعنى  وأحكامها، 
يف  الفقه  مسائل  من  كثري  يف  األب  عىل  اجلد  الفقهاء  قاس  ولذلك  البعيد، 

الزكاة والنفقة واإلرث وغريها.

 ،9(-9(/(6 املبسوط للرسخيس   ،576-575/6 بن احلسن  انظر: األصل ملحمد   (((
تبيني   ،((5-(((/( املبتدي  بداية  اهلداية رشح   ،(35/7 للكاساين  الصنائع  بدائع 
البن  املجتهد  بداية   ،(097/( املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   ،(05/6 للزيلعي  احلقائق 
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  رشد )/83)، املهذب للشريازي 3/)7)-73)، 
املمتع يف  املغني البن قدامة ))/)8)،  الوجيز 0)/66)،  العزيز رشح   ،3(0/((

ا )/))، رشح خمترص اخلرقي للزركيش 6/)7. رشح املقنع البن امُلنجَّ
بن  للحسن    النبي  قول  باب:  الصلح،  كتاب:   ،(86/3 البخاري  أخرجه   (((
))ابني هذا سيد، ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني عظيمتني(( وقوله جل   : عيل 

ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما﴾، رقم ))70)).
َ
ذكره: ﴿فَأ
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بقتل حفيده؛  منه  يقاد  أن اجلد  الشافعي  القاص))) رواية عن  ابن  وذكر 
إنام  »والسنة  وقال:  تيمية)))؛  ابن  اإلسالم  شيخ  واختاره  كذلك،  ة  واجلدَّ

جاءت: ))ال يقتل والد بولده((، فإحلاق اجلد بذلك وأيب األم بعيد«.

ووافقه  بنته،  ابن  قتل  إذا  األم  أيب  من  القود  رواية يف  أحد  اإلمام  وعن 
أحد  مذهب  يف  واملعتمد  القاسم)3)،  ابن  فيه  وتوقف  املالكية،  من  أشهب 

خالفها))).

، وأنكروا أن يكون قوالً للشافعي، قال  وردَّ الشافعية)5) قول ابن القاصِّ
النووي)6): »وهو شاذٌّ منكٌر«.

والراجح:

أن اجلد واجلدة وإن علو من جهة األب واألم يدخلون يف حكم األب 
واألم يف هذه املسألة، وهي من املسائل التي خالف فيها شيخ اإلسالم ابن 

تيمية املذاهب األربعة.

انظر: هناية املطلب للجويني 6)/)).  (((
انظر: األخبار العلمية البن اللحام )ص9))).  (((

انظر: البيان والتحصيل البن رشد 300/9.  (3(
انظر: الفروع البن مفلح 379/9، اإلنصاف للمرداوي 5)/)))-))).  (((

للعمراين  الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  البيان   ،((/(6 للجويني  املطلب  هناية  انظر:   (5(
))/0)3، العزيز رشح الوجيز للرافعي 0)/66).

روضة الطالبني 9/)5).  (6(
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خامتة
وفيها أهم نتائج البحث

النتائج التي تتلخص من هذا البحث ما ييل:
القاتل . ) يكون  أن  وهي:  رشوط،  أربعة  توفر  من  القصاص  يف  بد  ال 

مكلًفا، واملكافأة بني القاتل واملقتول، وأن يكون املقتول معصوم الدم، وأال 
يكون القاتل واملقتول أحدمها فرع واآلخر أصل.

املراد بكون القاتل مكلًفا أن يكون عاقاًل بالًغا.. )
املراد باملكافأة بني القاتل واملقتول أن يكونا متكافئني بأربعة أشياء:. 3

ـ الدين.
ـ احلرية.

ويقتل األدنى من كلٍّ منهام باألعىل، وال يقتل املسلم بالكافر إمجاًعا، ويف 
قتل احلر بالعبد خالف.

وال يشرتط عىل الصحيح تكافؤهم يف العدد وال يف الذكورية.
املراد بكون املقتول معصوم الدم هو أن يكون أحد ثالثة:. )

ـ املسلم الذي مل يرتكب ما يوجب قتله.
ـ الذمي.

ـ الكافر الذي دخل بالد اإلسالم بأمان.
واملراد بأن ال يكون القاتل واملقتول أحدمها فرع واآلخر أصل بأن ال . 5

يكون القاتل هو أبو املقتول وال أمه.
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باتفاق . 6 الوالدين يف هذه املسألة  األجداد واجلدات ملحقون بأحكام 
املذاهب األربعة، وحالف يف ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية.

بولده . 7 الوالد  يقتل  )هل  وهي:  البحث  مسألة  يف  اخلالف  أصل 
الواردة من جهٍة، ومن  العلامء يف صحة األحاديث  قصاًصا؟( هو اختالف 

صححها اختلف يف داللتها، فنتج عن ذلك ثالثة مذاهب وهي:
مجهور  مذهب  وهو  مطلًقا،  بولده  يقتل  ال  الوالد  أن  األول:  املذهب  ـ 

العلامء قدياًم وحديًثا.
داود  مذهب  وهو  مطلًقا؛  بولده  يقتل  الوالد  أن  الثاين:  واملذهب  ـ 

الظاهري، واختاره ابن املنذر، ومن املعارصين الشيخ ابن عثيمني.
بالقتل  الوالد  الوالد يقتل بولده إن حتققنا قصد  الثالث: أن  ـ واملذهب 

العمد كأن يضجعه ويذبحه؛ وهو قول اإلمام مالك.
األربعة، . 8 املذاهب  من  املعتمد  يف  املسألة  هذه  يف  باألب  ملحقة  األم 

وما نقل عن اإلمام أحد فليس فيه ترصيح بأنه تقتل األم بالولد.
لو قتل رجل ولده من الرضاع فإنه يقتل به.. 9

لو قتل رجل ولده من الزنا فإنه يقتل به عىل الصحيح من مذهب . 0)
احلنابلة، وهو وجه عند الشافعية، والوجه اآلخر عند الشافعية ال يقتل وقال 

به كثري من احلنابلة.
لو العن رجل الولد الذي نفاه باللعان فإنه يقتل عند احلنفية وهو . ))

وجه عند الشافعية، ووجه آخر عند الشافعية يقتل.
لو ادعي رجالن نسب ولد ثم قتاله أو قتله أحدمها؛ فإن كان القتل . ))

قبل إحلاق القائف الولَد بأحدهم، فال يشء عليهام قوالً واحًدا عند الشافعية 
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واحلنابلة، وإن كان القتل بعد إحلاق القائف الولَد بأحدهم فال قصاص عىل 
من أحلق به، ويف املشارك ال يقتل عىل الصحيح من مذهب احلنابلة لوجود 

الشبهة، ويقتل عند الشافعية وهو وجه عند احلنابلة.
رصح ابن َكّج من الشافعية بأن احلاكم إذا حكم بقتل الوالد بولده . 3)

الشافعية  فجمهور  كالمه،  يف  الشافعية  فقهاء  واختلف  ُينقض،  حكمه  فإنه 
يرون أن كالمه مقيد بأن يكون احلكم املنقوض بخالف الصورة التي نص 
عليها اإلمام مالك، فيكون قد خالف اإلمجاع، وذهب السبكي إىل أن كالم 

ابن َكّج مطلق يف كل الصور.
أربعة . )) بالولد،  الوالد  قتل  بعدم  احلكم  مدار  عليها  التي  األحاديث 

أحاديث مرفوعة، وحديث مرسل، ومل يصح من املرفوع إال حديث واحد، 
والبقية منها ما يصلح للشواهد واملتابعات، ومنها ما هو دون ذلك، وثبت 
أنه قضاء عمر بن اخلطاب  واشُتهر ذلك عنه، ومل ُيعلم له خمالف من 
الصحابة، وألجل ذلك حكى غري واحد من أهل العلم إمجاع الصحابة عىل 

ذلك.
مما يرتتب عىل عدم قتل الوالد بولده ثالثة أمور:. 5)

ـ األول: أن القاتل ال يرث املقتول باإلمجاع، ونقل يف ذلك خالف شاذ.
الوصية  بطلت  أحدهم،  قتله  ثم  والديه  ألحد  أوىص  من  أن  الثاين:  ـ 
عند األئمة الثالثة، وصحت عند الشافعي، وهلم يف ذلك تفاصيل ليس هذا 

البحث حمل بسطها.
ـ الثالث: جتب عليه الدية املغلظة يف ماله، وليس عىل العاقلة منها يشء.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
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قائمة املصادر واملراجع
حبيب . ) بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  املؤلف:  السلطانية،  األحكام 

البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوىف: 50)هـ(، النارش: دار احلديث 
- القاهرة.

أحكام القرآن، املؤلف: أحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوىف: . )
املصاحف  مراجعة  جلنة  عضو   - القمحاوي  صادق  حممد  املحقق:  370هـ(، 
باألزهر، النارش: دار إحياء، الرتاث العريب - بريوت، تاريخ الطبع: 05))هـ.

أحكام القرآن، املؤلف: القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري . 3
األشبييل املالكي )املتوىف: 3)5هـ(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: 
الطبعة:  لبنان،  العلمية، بريوت -  الكتب  دار  النارش:  القادر عطا،  حممد عبد 

الثالثة، ))))هـ - 003)م.
عبد . ) بن  احلق  عبد  املؤلف:   ، النبي  حديث  من  الوسطى  األحكام 

الرحن بن عبد اهلل بن احلسني بن سعيد إبراهيم األزدي، األندليس األشبييل، 
صبحي  السلفي،  حدي  حتقيق:  )58هـ(،  )املتوىف:  اخلراط  بابن  املعروف 
العربية  اململكة  الرياض -  الرشد للنرش والتوزيع،  النارش: مكتبة  السامرائي، 

السعودية، عام النرش: 6)))هـ - 995)م.
اإلحكام يف أصول األحكام، املؤلف: أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن . 5

حممد بن سامل الثعلبي اآلمدي )املتوىف: )63هـ(، املحقق: عبد الرزاق عفيفي، 
النارش: املكتب اإلسالمي، بريوت- دمشق- لبنان.

األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، املؤلف: أبو . 6
احلسن عالء الدين ابن اللحام عيل بن عباس البعيل احلنبيل )املتوىف: 803هـ(، 
بن  حممد  بن  أحد  حققه:  عثيمني،  ابن  صالح  بن  حممد  الشيخ  تعليقات  مع 

حسن اخلليل، النارش: دار العاصمة.
عبد . 7 أبو  الشافعي  املؤلف:  للشافعي(،  باألم  ملحًقا  )مطبوع  احلديث  اختالف 

عبد  بن  املطلب  عبد  بن  شافع  بن  عثامن  بن  العباس  بن  إدريس  بن  حممد  اهلل 
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مناف املطلبي القريش املكي )املتوىف: )0)هـ(، النارش: دار املعرفة - بريوت، 
سنة النرش: 0)))هـ-990)م.

الرحن حممد . 8 أبو عبد   : املؤلف  السبيل،  منار  أحاديث  الغليل يف ختريج  إرواء 
)املتوىف:  األلباين  األشقودري  آدم،  بن  نجايت  بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  نارص 
بريوت،   - اإلسالمي  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  إرشاف:  0)))هـ(، 

الطبعة: الثانية، 05))هـ - 985)م.
املوطأ . 9 تضمنه  فيام  األقطار  وعلامء  األمصار  فقهاء  ملذاهب  اجلامع  االستذكار 

من معاين الرأي واآلثار ورشح ذلك كله باإلياز واالختصار، تأليف: أيب عمر 
حتقيق:  63)هـ(،  )املتوىف:  القرطبي  النمري  الرب  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف 
حلب،  الوعي-  دار  دمشق،   - قتيبة  دار  النارش:  قلعجي،  أمني  املعطي  عبد 

الطبعة: األوىل، ))))هـ - 993)م.
السبكي . 0) الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  املؤلف:  والنظائر،  األشباه 

))))هـ-  األوىل،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  )77هـ(،  )املتوىف: 
)99)م.

املنذر . )) بن  إبراهيم  بن  حممد  بكر  أبو  املؤلف:  العلامء،  مذاهب  عىل  اإلرشاف 
حاد،  أبو  األنصاري  أحد  صغري  املحقق:  9)3هـ(،  )املتوىف:  النيسابوري 
النارش: مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمة - اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة: 

األوىل، 5)))هـ - )00)م.
األصل، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )املتوىف:89)هـ(، . ))

لبنان/  حزم،  ابن  دار  النارش:  بوينوكالن،  حممد  الدكتور  ودراَسة:  حتقيق 
بريوت، الطبعة: األوىل، 33))هـ - ))0)م.

بن . 3) بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  العاملني،  رب  عن  املوقعني  إعالم 
أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية )املتوىف: )75هـ(، قدم له وعلق عليه وخرج 
أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، النارش: دار ابن اجلوزي 

للنرش والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 3)))هـ.
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بن . )) بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  الشيطان،  مصايد  يف  اللهفان  إغاثة 
النارش:  أيوب ابن قيم اجلوزية )املتوىف: )75هـ(، حققه: حممد عزير شمس، 

دار عامل الفوائد - مكة املكرمة، الطبعة: األوىل، )3))هـ.
الكتامي . 5) امللك  عبد  بن  حممد  بن  عيل  املؤلف:  اإلمجاع،  مسائل  يف  اإلقناع 

حسن  املحقق:  8)6هـ(،  )املتوىف:  القطان  ابن  احلسن  أبو  الفايس،  احلمريي 
األوىل،  الطبعة:  والنرش،  للطباعة  احلديثة  الفاروق  النارش:  الصعيدي،  فوزي 

))))هـ - )00)م.
)املتوىف: . 6) النيسابوري  املنذر  بن  إبراهيم  بن  حممد  بكر  أبو  املؤلف:  اإلقناع، 

األوىل،  الطبعة:  اجلربين،  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  حتقيق:  9)3هـ(، 
08))هـ.

الشافعي . 7) عثامن  بن  العباس  بن  إدريس  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  األم، 
بريوت،   - املعرفة  دار  النارش:  )0)هـ(،  )املتوىف:  املكي  القريش  املطلبي 

الطبعة: بدون طبعة، سنة النرش: 0)))هـ-990)م.
السمعاين . 8) التميمي  منصور  بن  حممد  بن  الكريم  عبد  املؤلف:  األنساب، 

املعلمي  حييى  بن  الرحن  عبد  املحقق:  )56هـ(،  )املتوىف:  سعد  أبو  املروزي، 
الطبعة:  آباد،  حيدر  العثامنية،  املعارف  دائرة  جملس  النارش:  وغريه،  اليامين 

األوىل، )38)هـ - )96)م.
الكبري(، . 9) والرشح  املقنع  مع  )مطبوع  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 

)املتوىف:  املرداوي  أحد  بن  سليامن  بن  عيل  احلسن  أيب  الدين  عالء  تأليف: 
عبد  والدكتور  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  حتقيق:  885هـ(، 
واإلعالن،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  هجر  النارش:  احللو،  حممد  الفتاح 

القاهرة، الطبعة: األوىل، 5)))هـ - 995)م.
إبراهيم . 0) بن  حممد  بكر  أيب  تأليف:  واالختالف،  واإلمجاع  السنن  من  األوسط 

بن املنذر النيسابوري، )املتوىف: 9)3هـ(، راجعه وعلق عليه: أحد بن سليامن 
بن أيوب، حتقيق: جمموعة من املحققني، النارش: دار الفالح، الطبعة: األوىل، 

30))هـ - 009)م.
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بحر املذهب، املؤلف: أبو املحاسن عبد الواحد بن إسامعيل الروياين )املتوىف: . ))
الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  السيد،  فتحي  طارق  املحقق:  )50هـ(، 

األوىل، 009)م.
بابن . )) املعروف  أيوب  أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن  املؤلف:  الفوائد،  بدائع 

قيم اجلوزية )املتوىف: )75هـ(، املحقق: عيل بن حممد العمران، دار النرش: دار 
عامل الفوائد.

بن . 3) حممد  بن  أحد  بن  حممد  الوليد  أيب  تأليف:  املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية 
النارش:  595هـ(،  )املتوىف:  احلفيد  رشد  بابن  الشهري  القرطبي  رشد  بن  أحد 

دار احلديث - القاهرة، تاريخ النرش: 5)))هـ - )00)م.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، املؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن . ))

أحد الكاساين احلنفي )املتوىف: 587هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: 
الثانية، 06))هـ - 986)م

البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري، املؤلف: ابن . 5)
امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أحد الشافعي املرصي )املتوىف: 
كامل،  بن  ويارس  سليامن  بن  اهلل  وعبد  الغيط  أبو  مصطفى  املحقق:  )80هـ(، 
األوىل،  الطبعة:  الرياض-السعودية،   - والتوزيع  للنرش  اهلجرة  دار  النارش: 

5)))هـ-)00)م.
بن . 6) بن أحد  بن موسى  بن أحد  أبو حممد حممود  املؤلف:  اهلداية،  البناية رشح 

حسني احلنفي بدر الدين العيني )املتوىف: 855هـ(، النارش: دار الكتب العلمية 
- بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 0)))هـ - 000)م.

بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، املؤلف: أبو العباس أحد بن . 7)
املحققني،  من  جمموعة  حققه  8)7هـ(،  )املتوىف:  احلراين  تيمية  بن  احلليم  عبد 

النارش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
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البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل . 8)
النوري،  حممد  قاسم  املحقق:  558هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  اليمني  العمراين 

النارش: دار املنهاج - جدة، الطبعة: األوىل، ))))هـ- 000)م.
البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، املؤلف: أبو . 9)

حممد  د.  حققه:  0)5هـ(،  )املتوىف:  القرطبي  رشد  بن  أحد  بن  حممد  الوليد 
 - 08))هـ  الثانية،  الطبعة:  بريوت،   - الغرب  دار  النارش:  وآخرون،  حجي 

988)م.
بن . 30 القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  حممد  املؤلف:  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 

897هـ(،  )املتوىف:  املالكي  املواق  اهلل  عبد  أبو  الغرناطي،  العبدري  يوسف 
النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 6)))هـ-)99)م.

بن . )3 عيل  بن  عثامن  املؤلف:  الشلبي،  وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوىف: 3)7هـ(، النارش: املطبعة 

الكربى األمريية - بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل، 3)3)هـ.
أبو . )3 حدان  بن  جعفر  بن  أحد  بن  حممد  بن  أحد  املؤلف:  للقدوري،  التجريد 

الفقهية  الدراسات  مركز  املحقق:  8))هـ(،  )املتوىف:  القدوري  احلسني 
واالقتصادية، أ. د. حممد أحد رساج، أ. د. عيل مجعة حممد، النارش: دار السالم 

- القاهرة، الطبعة: الثانية، 7)))هـ - 006)م.
النووي . 33 رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املؤلف:  التنبيه،  ألفاظ  حترير 

دمشق،   - القلم  دار  النارش:  الدقر،  الغني  عبد  املحقق:  676هـ(،  )املتوىف: 
الطبعة: األوىل، 08))هـ.

عىل . )3 )النكت  املسمى  و»احلاوي«  و»املنهاج«  »التنبيه«  عىل  الفتاوى  حترير 
الرحيم  عبد  بن  أحد  زرعة  أبو  الدين  ويل  املؤلف:  الثالث(،  املخترصات 
 - ))76هـ  الشافعي  القاهري  الُكردي  العراقي  الرحن  عبد  بن  احلسني  بن 
املنهاج  دار  النارش:  الزواوي،  حممد  فهمي  الرحن  عبد  املحقق:  6)8هـ(، 
للنرش والتوزيع، جدة - اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، )3))هـ 

- ))0)م.



الوالدة وأثرها في القصاص

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

حتفة األرشاف بمعرفة األطراف، املؤلف: مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن . 35
عبد الرحن املزي )املتوىف: ))7هـ(، املحقق: عبد الصمد رشف الدين، طبع: 

املكتب اإلسالمي، والدار القّيمة، الطبعة: الثانية، 03))هـ، 983)م.
الدين . 36 عالء  بكر  أبو  أحد،  أيب  بن  أحد  بن  حممد  املؤلف:  الفقهاء،  حتفة 

 - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  0)5هـ(،  نحو  )املتوىف:  السمرقندي 
لبنان، الطبعة: الثانية، ))))هـ - )99)م.

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، املؤلف: أحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، . 37
املكتبة  النارش:  العلامء،  بمعرفة جلنة من  نسخ  روجعت وصححت: عىل عدة 
 - 357)هـ  النرش:  عام  حممد،  مصطفى  لصاحبها  بمرص  الكربى  التجارية 

983)م.
التحقيق يف أحاديث اخلالف، املؤلف : مجال الدين أبو الفرج عبد الرحن بن . 38

حممد  احلميد  عبد  مسعد   : املحقق  597هـ(،   : )املتوىف  اجلوزي  حممد  بن  عيل 
السعدين، النارش : دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة : األوىل، 5)))هـ.

)املتوىف: . 39 اجلرجاين  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  عيل  املؤلف:  التعريفات، 
6)8هـ(، املحقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، النارش: 

دار الكتب العلمية بريوت -لبنان، الطبعة: األوىل، 03))هـ -983)م.
تفسري الطربي = جامع البيان

زين . 0) املؤلف:  رجب(،  ابن  بـ)قواعد  املسمى  الفوائد  وحترير  القواعد  تقرير 
أبو  املحقق:  795هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل  رجب  بن  أحد  بن  الرحن  عبد  الدين 
والتوزيع،  للنرش  عفان  ابن  دار  النارش:  سلامن،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة 

اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 9)))هـ.
التلقني يف الفقه املالكي، املؤلف: أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي . ))

البغدادي املالكي )املتوىف: )))هـ(، املحقق: أبو أويس حممد بو خبزة احلسني 
التطواين، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 5)))هـ-)00)م.
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التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل . ))
حتقيق:  63)هـ(،  )املتوىف:  القرطبي  النمري  عاصم  بن  الرب  عبد  بن  حممد  بن 
األوقاف  وزارة  النارش:  البكري،  الكبري  عبد  العلوي حممد  أحد  بن  مصطفى 

والشؤون اإلسالمية - املغرب، عام: 387)هـ.
التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع، املؤلف: عالء الدين أيب احلسن عيل بن . 3)

سليامن بن أحد املرداوي )املتوىف: 885هـ(، حتقيق: نارص بن سعود السالمة، 
النارش: مكتبة الرشد.

الرحن بن يوسف، . )) املؤلف: يوسف بن عبد  الرجال،  الكامل يف أسامء  هتذيب 
أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكلبي املزي )املتوىف: 
))7هـ(، املحقق: د. بشار عواد معروف، النارش: مؤسسة الرسالة - بريوت، 

الطبعة: األوىل، 00))هـ- 980)م.
هتذيب اللغة، املؤلف: حممد بن أحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: . 5)

العريب-  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  مرعب،  عوض  حممد  املحقق:  370هـ(، 
بريوت، الطبعة: األوىل، )00)م.

التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب، املؤلف: خليل بن إسحاق . 6)
املحقق:  776هـ(،  )املتوىف:  املرصي  املالكي  اجلندي  الدين  ضياء  موسى،  بن 
النارش: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة  الكريم نجيب،  د. أحد بن عبد 

الرتاث، الطبعة: األوىل، 9)))هـ - 008)م.
نارص . 7) حممد  الرحن  عبد  أبو  املؤلف:  والكتاب،  السنة  فقه  يف  املستطاب  الثمر 

)املتوىف:  األلباين  األشقودري  آدم،  بن  نجايت  بن  نوح  احلاج  بن  الدين، 
0)))هـ(، النارش: غراس للنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل، ))))هـ.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسري الطربي(، املؤلف: حممد بن جرير بن . 8)
0)3هـ(، حتقيق:  )املتوىف:  الطربي  أبو جعفر  اآلميل،  بن غالب  بن كثري  يزيد 
والنرش  للطباعة  هجر  دار  النارش:  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور 

والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األوىل، ))))هـ - )00)م.
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املؤلف: زين . 9) الكلم،  العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثًا من جوامع  جامع 
ثم  البغدادي،  الَسالمي،  احلسن،  بن  رجب  بن  أحد  بن  الرحن  عبد  الدين 
إبراهيم   - األرناؤوط  شعيب  املحقق:  795هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل  الدمشقي، 
 - ))))هـ  السابعة،  الطبعة:  بريوت،   - الرسالة  مؤسسة  النارش:  باجس، 

)00)م.
الكبري )سنن الرتمذي(، املؤلف: حممد بن عيسى بن سورة بن موسى . 50 اجلامع 

عواد  بشار  املحقق:  79)هـ(،  )املتوىف:  عيسى  أبو  الرتمذي،  الضحاك،  بن 
معروف، النارش: دار الغرب اإلسالمي - بريوت، سنة النرش: 998)م.

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه . )5
اجلعفي  البخاري  أبو عبداهلل  إسامعيل  بن  املؤلف: حممد  البخاري(،  )صحيح 
النارش: دار طوق  النارص،  به: حممد زهري بن نارص  )املتوىف: 56)هـ(، اعتنى 

النجاة )مصورة عن السلطانية(، الطبعة: األوىل، ))))هـ.
اجلامع ألحكام القرآن، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أحد بن أيب بكر بن فرح . )5

األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي )املتوىف: )67هـ(، حتقيق: هشام 
مسري البخاري، النارش: دار عامل الكتب.

)املتوىف: . 53 األزدي  دريد  بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أبو  املؤلف:  اللغة،  مجهرة 
))3هـ(، املحقق: رمزي منري بعلبكي، النارش: دار العلم للماليني - بريوت، 

الطبعة: األوىل، 987)م.
حاشية رد املختار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، املؤلف: ابن عابدين . )5

للطباعة  الفكر  دار  النارش:  )5))هـ(،  )املتوىف:  أفندي  الدين  عالء  حممد 
والنرش، سنة النرش: ))))هـ - 000)م، مكان النرش: بريوت.

احلاوي الكبري، املؤلف: أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي . 55
حممد  عيل  الشيخ  املحقق:  50)هـ(،  )املتوىف:  باملاوردي  املعروف  البغدادي، 
معوض - الشيخ عادل أحد عبد املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 

- لبنان، الطبعة: األوىل، 9)))هـ -999)م.
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احلدود يف األصول )مطبوع مع: اإلشارة يف أصول الفقه(، املؤلف: أبو الوليد . 56
الباجي  القرطبي  التجيبي  وارث  بن  أيوب  بن  سعد  بن  خلف  بن  سليامن 
إسامعيل،  حسن  حممد  حسن  حممد  املحقق:  )7)هـ(،  )املتوىف:  األندليس 
 - ))))هـ  األوىل،  الطبعة:  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش: 

003)م.
حممد . 57 بكر  أبو  الدين  سيف  املؤلف:  الفقهاء،  مذاهب  معرفة  يف  العلامء  حلية 

بن أحد الشايش القفال )املتوىف: 507هـ(، حققه وعلق عليه: الدكتور ياسني 
األردنية،  اجلامعة   - الرشيعة  كلية  يف  املساعد  األستاذ  درادكه،  إبراهيم  أحد 
الطبعة:  عامن،  اهلاشمية،  األردنية  اململكة   - احلديثة  الرسالة  مكتبة  النارش: 

األوىل، 988)م.
الرحن . 58 عبد  بن  إدريس  بن  أحد  الدين  العباس شهاب  أبو  املؤلف:  الذخرية، 

املالكي الشهري بالقرايف )املتوىف: )68هـ(، حتقيق: حممد حجي وسعد أعراب 
وحممد بو خبزة، النارش: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، )99)م.

البهويت . 59 يونس  بن  منصور  املؤلف:  قاسم(،  ابن  حاشية  )مع  املربع  الروض 
احلنبيل )املتوىف: )05)هـ(، الطبعة: األوىل - 397)هـ.

روضة الطالبني وعمدة املفتني، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف . 60
النووي )املتوىف: 676هـ(، حتقيق: زهري الشاويش، النارش: املكتب اإلسالمي، 

بريوت- دمشق- عامن، الطبعة: الثالثة، ))))هـ - )99)م.
الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، . )6 املناظر يف أصول  الناظر وجنة  روضة 

اجلامعييل  قدامة  بن  حممد  بن  أحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  املؤلف: 
0)6هـ(،  )املتوىف:  املقديس  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس 
النارش: مؤسسة الرّيان للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة: الثانية، 3)))هـ-

)00)م.
الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي، املؤلف : حممد بن أحد بن األزهر األزهري . )6

والشئون  األوقاف  وزارة   : النارش  370هـ(،  )املتوىف:  منصور  أبو  اهلروي 
اإلسالمية - الكويت، الطبعة األوىل ، 399)هـ، حتقيق : د. حممد جرب األلفي.
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الزاهر يف معاين كلامت الناس، املؤلف: حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو . 63
النارش:  الضامن،  صالح  حاتم  د.  املحقق:  8)3هـ(،  )املتوىف:  األنباري  بكر 

مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة: األوىل، ))))هـ -)99)م.
عبد . )6 أبو  املؤلف:  وفوائدها،  فقهها  من  ويشء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 

األشقودري  آدم،  بن  نجايت  بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  نارص  حممد  الرحن 
األلباين )املتوىف: 0)))هـ(، النارش: مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، 

الطبعة: األوىل، مكتبة املعارف.
سنن ابن ماجه، املؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، وماجة . 65

دار  النارش:  الباقي،  عبد  فؤاد  73)هـ(، حتقيق: حممد  )املتوىف:  يزيد  أبيه  اسم 
إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البايب احللبي.

سنن الرتمذي = اجلامع الكبري
اخلرسوجردي . 66 موسى  بن  عيل  بن  احلسني  بن  أحد  املؤلف:  الكربى،  السنن 

اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف: 58)هـ(، املحقق: حممد عبد القادر عطا، 
 - ))))هـ  الثالثة،  الطبعة:  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش: 

003)م.
السنن، املؤلف أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن . 67

 - األرناؤوط  شعيب  املحقق:  75)هـ(،  )املتوىف:  السجستاين  األزدي  عمرو 
30))هـ  األوىل،  الطبعة:  العاملية،  الرسالة  دار  النارش:  بليل،  قره  كامل  حممد 

- 009)م.
رشح اإلملام بأحاديث األحكام، املؤلف: تقي الدين أبو الفتح حممد بن عيل بن . 68

وهب بن مطيع القشريي، املعروف بابن دقيق العيد )املتوىف: )70هـ(، حققه 
النوادر-  دار  النارش:  اهلل،  العبد  خلوف  حممد  أحاديثه:  وخرج  عليه  وعلق 

سوريا، الطبعة: الثانية: 30))هـ - 009)م.
رشح السنة، املؤلف: أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي . 69

الشافعي )املتوىف: 6)5هـ(، حتقيق: شعيب األرناؤوط-حممد زهري الشاويش، 
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 - 03))هـ  الثانية،  الطبعة:  بريوت،  دمشق،   - اإلسالمي  املكتب  النارش: 
983)م.

الرشح الكبري )املطبوع مع املقنع واإلنصاف(، املؤلف: شمس الدين أبو الفرج . 70
حتقيق:  )68هـ(،  )املتوىف:  املقديس  قدامة  بن  أحد  بن  حممد  بن  الرحن  عبد 
احللو،  الفتاح حممد  عبد  الدكتور   - الرتكي  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور 
مرص  مجهورية   - القاهرة  واإلعالن،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  هجر  النارش: 

العربية، الطبعة: األوىل، 5)))هـ - 995)م.
عبد . )7 بن  أحد  بن  حممد  البقاء  أبو  الدين  تقي  املؤلف:  املنري،  الكوكب  رشح 

)97هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل  النجار  بابن  املعروف  الفتوحي  عيل  بن  العزيز 
الثانية،  الطبعة:  العبيكان،  مكتبة  النارش:  حاد،  ونزيه  الزحييل  حممد  املحقق: 

8)))هـ - 997)م.
العثيمني . )7 حممد  بن  صالح  بن  حممد  املؤلف:  املستقنع،  زاد  عىل  املمتع  الرشح 

 -  (((( األوىل،  الطبعة:  اجلوزي،  ابن  دار  النرش:  دار  ))))هـ(،  )املتوىف: 
8)))هـ.

إدريس . 73 بن  أحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  املؤلف:  الفصول،  تنقيح  رشح 
عبد  طه  املحقق:  )68هـ(،  )املتوىف:  بالقرايف  الشهري  املالكي  الرحن  عبد  بن 
الرؤوف سعد، النارش: رشكة الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة: األوىل، 393)هـ 

- 973)م.
رشح سنن أيب داود، املؤلف: أبو حممد حممود بن أحد بن موسى بن أحد بن . )7

حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين العيني )املتوىف: 855هـ(، املحقق: أبو املنذر 
الطبعة: األوىل،  الرياض،  الرشد -  النارش: مكتبة  إبراهيم املرصي،  بن  خالد 

0)))هـ -999)م.
بن . 75 حسني  بن  أحد  العباس  أبو  الدين  شهاب  املؤلف:  داود،  أيب  سنن  رشح 

من  عدد  حتقيق:  ))8هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  الرميل  املقديس  رسالن  بن  عيل 
للبحث  الفالح  دار  النارش:  الرباط،  خالد  بإرشاف  الفالح  بدار  الباحثني 
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األوىل،  الطبعة:  العربية،  مرص  مجهورية   - الفيوم  الرتاث،  وحتقيق  العلمي 
37))هـ - 6)0)م.

رشح صحيح البخاري البن بطال، املؤلف: أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد . 76
امللك املعروف بابن بطال )املتوىف: 9))هـ(، حتقيق: أبو متيم يارس بن إبراهيم، 
 - 3)))هـ  الثانية،  الطبعة:  الرياض،  السعودية،   - الرشد  مكتبة  النرش:  دار 

003)م.
رشح خمترص اخلرقي، املؤلف: شمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي . 77

اجلربين،  الرحن  عبد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  حتقيق:  )77هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل 
النارش: دار العبيكان، الطبعة: األوىل، 3)))هـ - 993)م.

الطويف . 78 الكريم  بن  القوي  عبد  بن  سليامن   : املؤلف  الروضة،  خمترص  رشح 
الربيع، نجم الدين )املتوىف : 6)7هـ(، املحقق : عبد اهلل بن  أبو  الرصرصي، 
 - 07))هـ  األوىل  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  الرتكي،  املحسن  عبد 

987)م.
اجلصاص . 79 الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  أحد  املؤلف:  الطحاوي،  خمترص  رشح 

د.  أ.   - حممد  اهلل  عنايت  اهلل  عصمت  د.  املحقق:  370هـ(،  )املتوىف:  احلنفي 
أعد  فالتة،  حسن  حممد  زينب  د.   - خان  اهلل  عبيد  حممد  د.   - بكداش  سائد 
الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش، النارش: دار البشائر 

اإلسالمية - ودار الرساج، الطبعة: األوىل، )3))هـ - 0)0)م.
اهلل . 80 عبد  أبو  املالكي  اخلريش  اهلل  عبد  بن  حممد  املؤلف:  خليل،  خمترص  رشح 

)املتوىف: )0))هـ(، النارش: دار الفكر للطباعة - بريوت.
رشح مشكل اآلثار، املؤلف: أبو جعفر أحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك . )8

))3هـ(،  )املتوىف:  بالطحاوي  املعروف  املرصي  احلجري  األزدي  سلمة  بن 
األوىل،  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  األرناؤوط،  شعيب  حتقيق: 

5)))هـ- )9))م.
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حاد . )8 بن  إسامعيل  نرص  أبو  املؤلف:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
اجلوهري الفارايب )املتوىف: 393هـ(، حتقيق: أحد عبد الغفور عطار، النارش: 

دار العلم للماليني - بريوت، الطبعة: الرابعة، 07))هـ- 987)م.
صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح

صحيح مسلم = املسند الصحيح
)املتوىف: 30)هـ(، . 83 الزهري  منيع  املؤلف: حممد بن سعد بن  الكبري،  الطبقات 

األوىل،  الطبعة:  القاهرة،   - اخلانجي  مكتبة  النارش:  عمر،  حممد  عيل  املحقق: 
)00)م.

نجم . )8 حفص،  أبو  إسامعيل،  بن  أحد  بن  حممد  بن  عمر  املؤلف:  الطلبة،  طلبة 
الدين النسفي )املتوىف: 537هـ(، النارش: املطبعة العامرة، مكتبة املثنى ببغداد، 

تاريخ النرش: ))3)هـ.
عجالة املحتاج إىل توجيه املنهاج، املؤلف: رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل . 85

بن أحد املعروف بـ »ابن النحوي« واملشهور بـ »ابن امللقن« )املتوىف: )80هـ(، 
حققه: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراين، النارش: دار الكتاب - إربد - 

األردن، عام النرش: ))))هـ - )00)م.
العدة يف أصول الفقه، املؤلف : القايض أبو يعىل ، حممد بن احلسني بن حممد بن . 86

خلف ابن الفراء )املتوىف : 58)هـ(، حققه: د. أحد بن عيل بن سري املباركي، 
الطبعة : الثانية، 0)))هـ - 990)م.

عبد . 87 بن  حممد  بن  الكريم  عبد  املؤلف:  الكبري(،  )الرشح  الوجيز  رشح  العزيز 
حممد  عيل  املحقق:  3)6هـ(،  )املتوىف:  القزويني  الرافعي  القاسم  أبو  الكريم، 
 - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  املوجود،  عبد  أحد  عادل   - عوض 

لبنان، الطبعة: األوىل، 7)))هـ - 997)م.
بن . 88 موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  املؤلف:  الكبري،  الرتمذي  علل 

اجلامع:  كتب  عىل  رتبه  79)هـ(،  )املتوىف:  عيسى  أبو  الرتمذي،  الضحاك 
حممود  النوري  املعاطي  أبو  السامرائي  صبحي  املحقق:  القايض،  طالب  أبو 
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خليل الصعيدي، النارش: عامل الكتب مكتبة النهضة العربية - بريوت الطبعة: 
األوىل، 09))هـ.

الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، املؤلف: زكريا بن حممد بن أحد بن زكريا . 89
األنصاري )املتوىف: 6)9هـ(، النارش: املطبعة امليمنية.

أبو إسحاق )املتوىف سنة . 90 إبراهيم بن إسحاق احلريب  غريب احلديث، املؤلف: 
 - القرى  أم  النارش: جامعة  العايد،  إبراهيم حممد  د. سليامن  املحقق:   ،)(85

مكة املكرمة، الطبعة: األوىل، 05))هـ.
اخلطاب . )9 بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  حد  سليامن  أبو  املؤلف:  احلديث،  غريب 

إبراهيم  الكريم  عبد  املحقق:  388هـ(،  )املتوىف:  باخلطايب  املعروف  البستي 
 - الفكر  دار  النارش:  النبي،  رب  عبد  القيوم  عبد  أحاديثه:  خرج  الغرباوي، 

دمشق، عام النرش: )0))هـ - )98) م.
غريب احلديث، املؤلف: أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي البغدادي )املتوىف: . )9

العلوم،  دار  بكلية  م  أستاذ  رشف،  حممد  حسني  الدكتور  املحقق:  )))هـ(، 
العربية،  اللغة  ملجمع  العام  األمني  هارون،  السالم  عبد  األستاذ  مراجعة: 
األوىل،  الطبعة:  القاهرة،  األمريية،  املطابع  لشئون  العامة  اهليئة  النارش: 

)0))هـ - )98)م.
فتح القدير، املؤلف: كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن . 93

اهلامم )املتوىف: )86هـ(، النارش: دار الفكر.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، املؤلف: حممد بن صالح العثيمني . )9

)املتوىف سنة ))))هـ(، حتقيق: صبحي بن حممد رمضان، أم إرساء بنت عرفة 
7)))هـ  األوىل،  الطبعة:  والتوزيع،  للنرش  اإلسالمية  املكتبة  النارش:  بيومي، 

- 006)م.
شمس . 95 اهلل،  عبد  أبو  مفرج،  بن  حممد  بن  مفلح  بن  حممد  املؤلف:  الفروع، 

بن  اهلل  عبد  املحقق:  763هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل  الصاحلي  ثم  املقديس  الدين 
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 - ))))هـ  األوىل  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  الرتكي،  املحسن  عبد 
003)م.

أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن . 96 اللغوية، املؤلف:  الفروق 
حممد  عليه:  وعلق  حققه  395هـ(،  نحو  )املتوىف:  العسكري  مهران  بن  حييى 

إبراهيم سليم، النارش: دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة - مرص.
العباس . 97 أبو  املؤلف:  الفروق(،  أنواء  يف  الربوق  بـ)أنوار  املسمى  الفروق 

شهاب الدين أحد بن إدريس بن عبد الرحن املالكي الشهري بالقرايف )املتوىف: 
)68هـ(، النارش: عامل الكتب.

القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس، املؤلف: القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر . 98
بن العريب املعافري األشبييل املالكي )املتوىف: 3)5هـ(، املحقق: الدكتور حممد 
عبد اهلل ولد كريم، النارش: دار الغرب اإلسالمي - بريوت، الطبعة: األوىل، 

)99)م.
الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد . 99

اهلل بن أحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري 
بابن قدامة املقديس )املتوىف: 0)6هـ(، النارش: املكتب اإلسالمي، مكان النرش 

بريوت.
بن . 00) حممد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  املؤلف:  املدينة،  أهل  فقه  يف  الكايف 

حممد  حممد  املحقق:  63)هـ(،  )املتوىف:  القرطبي  النمري  عاصم  بن  الرب  عبد 
أحيد ولد ماديك املوريتاين، النارش: مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، اململكة 

العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 00))هـ.
)املتوىف: . )0) اجلرجاين  عدي  بن  أحد  أبو  املؤلف:  الرجال،  ضعفاء  يف  الكامل 

يف  شارك  معوض،  حممد  املوجود-عيل  عبد  أحد  عادل  حتقيق:  365هـ(، 
حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، النارش: الكتب العلمية - بريوت-لبنان، الطبعة: 

األوىل، 8)))هـ997)م.
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متيم . )0) بن  عمرو  بن  أحد  بن  اخلليل  الرحن  عبد  أبو  املؤلف:  العني،  كتاب 
د.  املخزومي،  مهدي  د.  املحقق:  70)هـ(،  )املتوىف:  البرصي  الفراهيدي 

إبراهيم السامرائي، النارش: دار ومكتبة اهلالل.
احلنبيل . 03) البهويت  يونس  بن  منصور  املؤلف:  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف 

األوىل،  الطبعة  العدل،  )05)هـ(، حتقيق: جلنة متخصصة يف وزارة  )املتوىف: 
سنة ))))هـ، 000)م.

أبو . )0) األنصاري،  عيل  بن  حممد  بن  أحد  املؤلف:  التنبيه،  رشح  يف  النبيه  كفاية 
العباس، نجم الدين، املعروف بابن الرفعة )املتوىف: 0)7هـ(، املحقق: جمدي 

حممد رسور باسلوم، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 009)م.
ابن . 05) الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب،  لسان 

النارش: دار صادر - بريوت،  منظور األنصاري اإلفريقي )املتوىف: ))7هـ(، 
الطبعة: الثالثة - ))))هـ.

املبسوط، املؤلف: حممد بن أحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف: . 06)
النرش:  تاريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  بريوت،   - املعرفة  دار  النارش:  83)هـ(، 

))))هـ - 993)م.
الفتاوى، فتاوى: تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد احلليم بن تيمية . 07) جمموع 

النارش:  قاسم،  بن  حممد  بن  الرحن  عبد  املحقق:  8)7هـ(،  )املتوىف:  احلراين 
العربية  اململكة  النبوية،  املدينة  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع 

السعودية، عام النرش: 6)))هـ-995)م.
املحرر يف الفقه، املؤلف: إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، أبو . 08)

إسحاق، برهان الدين )املتوىف: )88هـ(، النارش: مكتبة املعارف - الرياض، 
الطبعة: الثانية، )0))هـ.

األندليس . 09) حزم  بن  سعيد  بن  أحد  بن  عيل  حممد  أبو  املؤلف:  باآلثار،  املحىل 
القرطبي الظاهري )املتوىف: 56)هـ(، النارش: دار الفكر - بريوت.
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عبد . 0)) بن  سالمة  بن  حممد  بن  أحد  جعفر  أبو  املؤلف:  العلامء،  اختالف  خمترص 
)املتوىف:  بالطحاوي  املعروف  املرصي  احلجري  األزدي  سلمة  بن  امللك 
 - اإلسالمية  البشائر  دار  النارش:  أحد،  نذير  اهلل  عبد  د.  املحقق:  ))3هـ(، 

بريوت، الطبعة: الثانية، 7)))هـ.
خمترص املزين )مطبوع مع كتاب األم للشافعي(، املؤلف: إسامعيل بن حييى بن . )))

إسامعيل، أبو إبراهيم املزين )املتوىف: )6)هـ(، النارش: دار املعرفة - بريوت، 
سنة النرش: 0)))هـ-990)م.

مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، املؤلف : أبو حممد عيل . )))
56)هـ(،   : )املتوىف  الظاهري  القرطبي  األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أحد  بن 

النارش : دار الكتب العلمية - بريوت.
بن . 3)) بكر  أبو  اهلل  عبد  بن  القايض حممد  املؤلف:  مالك،  املسالك يف رشح موطأ 

حممد  عليه:  وعلق  قرأه  3)5هـ(،  )املتوىف:  املالكي  األشبييل  املعافري  العريب 
الغرب  دار  النارش:  السليامين،  احلسني  بنت  وعائشة  السليامين  احلسني  بن 

اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 8)))هـ - 007)م.
يعىل، . ))) أبو  القايض  املؤلف:  والوجهني،  الروايتني  كتاب  من  الفقهية  املسائل 

حممد بن احلسني بن حممد بن خلف املعروف بـ »ابن الفراء« )املتوىف: 58)هـ(، 
الرياض،  املعارف،  مكتبة  النارش:  الالحم،  حممد  بن  الكريم  عبد  د.  املحقق: 

الطبعة: األوىل 05))هـ - 985)م.
املستصفى يف علم األصول، املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس . 5))

)املتوىف: 505هـ(، املحقق: حممد بن سليامن األشقر، النارش: مؤسسة الرسالة، 
بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 7)))هـ/997)م.

((6 .  اهلل  رسول  إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند 
)صحيح مسلم(، املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري 
النارش: دار إحياء الرتاث  الباقي،  )املتوىف: )6)هـ(، املحقق: حممد فؤاد عبد 

العريب - بريوت.
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بن . 7)) املؤلف: عياض بن موسى بن عياض  اآلثار،  األنوار عىل صحاح  مشارق 
املكتبة  النرش:  دار  ))5هـ(،  )املتوىف:  الفضل  أبو  السبتي،  اليحصبي  عمرون 

العتيقة ودار الرتاث.
الدين . 8)) شهاب  العباس  أبو  املؤلف:  ماجة،  ابن  زوائد  يف  الزجاجة  مصباح 

الكناين  البوصريي  قايامز بن عثامن  أحد بن أيب بكر بن إسامعيل بن سليم بن 
دار  النارش:  الكشناوي،  املنتقى  حممد  املحقق:  0)8هـ(،  )املتوىف:  الشافعي 

العربية - بريوت، الطبعة: الثانية، 03))هـ.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، املؤلف: أحد بن حممد بن عيل الفيومي . 9))

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

املصنف، املؤلف: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن . 0))
مكتبة  النارش:  احلوت،  يوسف  كامل  املحقق:  35)هـ(،  )املتوىف:  العبيس  بن 

الرشد - الرياض، الطبعة: األوىل، 09))هـ.
اليامين . ))) احلمريي  نافع  بن  مهام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  املؤلف:  املصنف، 

النارش:  األعظمي،  الرحن  حبيب  املحقق:  )))هـ(،  )املتوىف:  الصنعاين 
الثانية،  الطبعة:  بريوت،   - اإلسالمي  واملكتب  اهلند،  العلمي-  املجلس 

03))هـ.
املؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده . ))) املنتهى،  النهى يف رشح غاية  مطالب أويل 

3)))هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل  الدمشقي  ثم  مولًدا  الرحيباين  شهرة،  السيوطي 
النارش: املكتب اإلسالمي، الطبعة: الثانية، 5)))هـ - )99)م.

بن . 3)) أحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  املؤلف:  الكبري،  الشيوخ  معجم 
احلبيب  حممد  الدكتور  املحقق:  8)7هـ(،  )املتوىف:  الذهبي  َقاْيامز  بن  عثامن 
الطبعة:  السعودية،  العربية  اململكة  الطائف -  الصديق،  النارش: مكتبة  اهليلة، 

األوىل، 08))هـ - 988)م.
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معجم الصحابة، املؤلف: أبو احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق . )))
األموي بالوالء البغدادي )املتوىف: )35هـ(، املحقق: صالح بن سامل املرصايت، 

النارش: مكتبة الغرباء األثرية - املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، 8)))هـ.
الرازي، . 5)) القزويني  زكريا  بن  فارس  بن  أحد  املؤلف:  اللغة،  مقاييس  معجم 

أبو احلسني )املتوىف: 395هـ(، املحقق: عبد السالم حممد هارون، النارش: دار 
الفكر، عام النرش: 399)هـ - 979)م.

زاذان . 6)) بن  عاصم  بن  عيل  بن  إبراهيم  بن  حممد  بكر  أبو  املؤلف:  املعجم، 
عبد  أيب  حتقيق:  )38هـ(،  )املتوىف:  املقرئ  بابن  املشهور  اخلازن،  األصبهاين 
الرياض للنرش  الرياض، رشكة  الرشد،  النارش: مكتبة  احلمن عادل بن سعد، 

والتوزيع، الطبعة: األوىل، 9)))هـ - 998)م.
معرفة السنن واآلثار، املؤلف: أحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرسوجردي . 7))

أمني  املعطي  عبد  املحقق:  58)هـ(،  )املتوىف:  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، ))))هـ - )99)م.
بن . 8)) عيل  بن  الوهاب  عبد  حممد  أبو  املؤلف:  املدينة،  عامل  مذهب  عىل  املعونة 

احلّق،  املحقق: حيش عبد  )))هـ(،  )املتوىف:  املالكي  البغدادي  الثعلبي  نرص 
النارش: املكتبة التجارية، مصطفى أحد الباز - مكة املكرمة.

حممد . 9)) الدين،  شمس  املؤلف:  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 
الكتب  دار  النارش:  977هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  الرشبيني  اخلطيب  أحد  بن 

العلمية، الطبعة: األوىل، 5)))هـ - )99)م.
املغني عن محل األسفار، املؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني . 30)

بن عبد الرحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي )املتوىف سنة 806هـ(، حتقيق: 
أرشف عبد املقصود، النارش: مكتبة طربية، سنة النرش: 5)))هـ - 995)م.
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قدامة . )3) بن  حممد  بن  أحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  املؤلف:  املغني، 
)املتوىف:  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)))هـ.
املقنع )املطبوع مع اإلنصاف والرشح الكبري(، املؤلف: أبو حممد موفق الدين . )3)

احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس  اجلامعييل  قدامة  بن  حممد  بن  أحد  بن  اهلل  عبد 
بن  اهلل  عبد  الدكتور  حتقيق:  0)6هـ(،  )املتوىف:  املقديس  قدامة  بابن  الشهري 
عبد املحسن الرتكي - الدكتور عبد الفتاح حممد احللو، النارش: هجر للطباعة 
والنرش والتوزيع واإلعالن، القاهرة - مجهورية مرص العربية، الطبعة: األوىل، 

5)))هـ - 995)م.
ابن . 33) أسعد  بن  عثامن  بن  ى  امُلنَجَّ الدين  زين  تصنيف:  املقنع،  رشح  يف  املمتع 

املنجى التنوخي احلنبيل )املتوىف: 695هـ(، دراسة وحتقيق: عبد امللك بن عبد 
اهلل بن دهيش، الطبعة: الثالثة، ))))هـ - 003)م.

املجاور . )3) النيسابوري  اجلارود  بن  عيل  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  املؤلف:  املنتقى، 
مؤسسة  النارش:  البارودي،  عمر  اهلل  عبد  املحقق:  307هـ(،  )املتوىف:  بمكة 

الكتاب الثقافية - بريوت، الطبعة: األوىل، 08)) - 988)م.
املنثور يف القواعد الفقهية، املؤلف: أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن . 35)

الطبعة:  الكويتية،  النارش: وزارة األوقاف  )املتوىف: )79هـ(،  الزركيش  هبادر 
الثانية، 05))هـ - 985)م.

بن . 36) عمر  بن  اهلل  عبد  سعيد  أبو  املؤلف:  األصول،  علم  إىل  الوصول  منهاج 
إبراهيم، كلية  البيضاوي )املتوىف سنة 685هـ(، عناية: تيسري  حممد الشريازي 

الرشيعة والقانون - اجلامعة اإلسالمية - غزة، 9)))هـ -008)م.
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف . 37)

الشريازي )املتوىف: 76)هـ(، النارش: دار الكتب العلمية.
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مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، املؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد . 38)
عيني املالكي  بن حممد بن عبد الرحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ

)املتوىف: )95هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ))))هـ - )99)م.
املوطأ )رواية حييى بن حييى الليثي(، املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر . 39)

األصبحي املدين )املتوىف: 79)هـ(، دار الغرب اإلسالمي - بريوت، حتقيق: 
الدكتور بشار معروف.

بن . 0)) حممد  الدين  شمس  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  الرجال،  نقد  يف  االعتدال  ميزان 
عرقسويس  رضوان  حممد  املحقق:  8)7هـ(،  )املتوىف:  الذهبي  عثامن  بن  أحد 
وآخرون، النارش: مؤسسة الرسالة العاملية - دمشق، الطبعة: األوىل، 30))هـ 

- 009)م.
النجم الوهاج يف رشح املنهاج، املؤلف: كامل الدين، حممد بن موسى بن عيسى . )))

املنهاج  دار  النارش:  808هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  البقاء  أبو  ِمريي  الدَّ عيل  بن 
)جدة(، الطبعة: األوىل، 5)))هـ - )00)م.

نصب الراية ألحاديث اهلداية، املؤلف: مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف . )))
الَبنُّوري،  يوسف  حممد  للكتاب:  قدم  )76هـ(،  )املتوىف:  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)))هـ-997)م.
يوسف . 3)) بن  اهلل  عبد  بن  امللك  عبد  املؤلف:  املذهب،  دراية  يف  املطلب  هناية 

)املتوىف:  احلرمني  بإمام  امللقب  الدين،  ركن  املعايل،  أبو  اجلويني،  حممد  بن 
78)هـ(، حتقيق: أ. د. عبد العظيم حممود الّديب، النارش: دار املنهاج بجدة، 

الطبعة: األوىل، 8)))هـ-007)م.
النهاية يف غريب احلديث واألثر، املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن . )))

)املتوىف:  ابن األثري  الشيباين اجلزري  الكريم  ابن عبد  حممد بن حممد بن حممد 



الوالدة وأثرها في القصاص

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

حتقيق:  979)م،   - 399)هـ  بريوت،   - العلمية  املكتبة  النارش:  606هـ(، 
طاهر أحد الزاوي - حممود حممد الطناحي.

اهلداية يف رشح بداية املبتدي، املؤلف: عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين . 5))
املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين )املتوىف: 593هـ(، املحقق: طالل يوسف، 

النارش: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت - لبنان.
الواضح يف أصول الفقه، املؤلف: أبو الوفاء، عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل . 6))

عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  املحقق:  3)5هـ(،  )املتوىف:  الظفري،  البغدادي 
بريوت  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  النارش:  الرتكي،  املحسن 

- لبنان، الطبعة: األوىل، 0)))هـ - 999)م.
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الحكم ببينة المدعي
بعد يمين المدعى عليه

دراسة تأصيلية مقارنة بين الفقه المقارن واألنظمة 
القضائية في المملكة العربية السعودية

د. فهد بن نافل الصغير
األستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن

بالمعهد العالي للقضاء

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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مقدمة
احلمد هلل الذي أرسل رسله بالبينات، ورشع القضاء بني الناس بام أنزل 
باحلق والعدل قىض،  ، والصالة والسالم عىل رسول اهلدى، من 

وعىل آله وصحبه ومن هبديه اقتفى، ثم أما بعد:

الظلم  عن  وهنى  واإلحسان،  بالعدل  بالقضاء  أمر  قد    اهلل  فإن 
الضعيف،  ويأمن  القوي،  فريتدع  العباد،  ويطمئن  البالد،  لتنعم  والطغيان؛ 
الوسائل  من  لعباده    ورشع  املظلوم،  وينترص  الظامل،  وُيقمع 
الظلمة،  وتسلط  والضياع،  اهلدر  من  ألهلها  احلقوق  به  حُتفظ  ما  والطرق 
وكان من مجلة ما رشع : البينة من املدعي، واليمني من املدعى عليه، 
وجعلهام من أهم الطرق يف إثبات احلق، أو نفيه، وهنى عن الكذب والزور 
فيهام، وعّده من الكبائر، وتوّعد صاحبه، كام يف حديث عبد الرحن بن أيب 
ُأَنبُِّئكم  ))أال  فقال:    اهلل  رسول  عند  كنَّا  قال:  أبيه،  عن  َبكرة، 
أو  الزور  وشهادة  الوالدين،  وعقوق  باهلل،  اإلرشاك  ثالًثا:  الكبائر؟  بأكرب 
رها  ُمتَِّكًئا، فجَلس، فام زال ُيكرِّ   قول الزور((، وكان رسول اهلل 
حتى قلنا: ليَته َسَكَت)))، وحديث األشعث بن قيس ، وفيه أن النبي 
 قال: ))من حلف عىل يمنٍي صرب يقتطع هبا مال امرئ مسلم هو 

فيها فاجٌر، لقي اهلل  وهو عليه غضبان(())).

الزور،  شهادة  يف  جاء  ما  باب:  الشهادات،  كتاب:   ،)(7(/(( البخاري:  أخرجه   (((
حديث رقم: ))65)).

بَِعۡهِد  وَن  يَۡشَتُ يَن  ٱلَِّ القرآن، باب: ﴿إِنَّ  البخاري: )6/)3(، كتاب: تفسري  ))) أخرجه 
لَُهۡم﴾، حديث رقم: )9)5)(، ومسلم:  َخَلَٰق  َل  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ قَلِيًل  َثَمٗنا  يَۡمٰنِِهۡم 

َ
َوأ  ِ ٱللَّ

بالنار،  فاجرة  بيمني  مسلم  حق  اقتطع  من  وعيد  باب:  اإليامن،  ))/3))(،كتاب: 
حديث رقم: )38)).
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بني  الفصل  يف  العظيمة  ومكانتهام  الطريقني،  هذين  ألمهية  ونظرًا 
معرفة  إىل  الناس  وحاجة  املتداعيني،  بني  اخلصومة  وقطع  املتنازعني، 
أحكامهام، ومن ذلك حكم البينة التي قد تظهر للمدعي بعد فصل اخلصومة 
وانقضائها بيمني املدعى عليه، وبام أنَّ األنظمة يف اململكة العربية السعودية 
وسائر  القضاء  جمال  يف  اإلسالمية  الرشيعة  مبادئ  عىل  تقوم  اهلل-  -وفَّقها 
فقهية  الدراسة  هذه  تكون  أن  أردت  فقد  واملنة-  احلمد  -وهلل  املجاالت 
يمني  بعد  املدعي  ببينة  »احلكم  بعنوان:  فكانت  القضائية،  باألنظمة  مقارنة 
القضائية  واألنظمة  املقارن  الفقه  بني  مقارنة  تأصيلية  دراسة  عليه،  املدعى 
لوجهه  خالصًة  تكون  أن    اهلل  وأسأل  السعودية«،  العربية  اململكة  يف 

الكريم، وأن ينفع هبا اإلسالم واملسلمني، إنه جواد كريم.

أمهية املوضوع:

أنَّ للبينة واليمني يف القضاء أمهية كبرية، ومنزلة عظيمة، فهام من أهم . )
الوسائل التي حتفظ احلقوق، ومتنع انتشار الظلم وفشو الفساد.

مما . ) عليه؛  املدعى  بيمني  املدعي  حق  سقوط  يف  العلم  أهل  اختالف 
يستدعي مزيدًا من البحث والدراسة.

اإلسالمية، . 3 الرشيعة  لعظمة  استشعارًا  املسألة  هذه  بحث  يف  أن 
التي  والطرق  الوسائل  من  مجلة  رشعّية  يف  واحتياطها  البالغ،  وحرصها 

تساهم يف إثبات احلقوق ألهلها.

البينة واليمني أمام القضاء، وأن الكذب فيهام من أكرب . ) بيان خطورة 
الكبائر التي قد توجب لصاحبها النار.
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أسباب اختيار املوضوع:

أمهية املوضوع كام سبق بيانه.. )

القضاء . ) توىل  من  -خصوصًا  العلم  وطالب  الفقهية،  املكتبة  خدمة 
منهم - هبذا اجلهد اليسري.

أن البينة واليمني مها أكثر ما يرد إىل القضاء من وسائل إلثبات احلق . 3
أو نفيه، مما يستلزم ذلك مزيدًا من العناية والدراسة.

من . ) واسعة  رشحية  هتم  التي  التطبيقية  العلمية  املوضوعات  من  أنه 
املجتمع، وتكثر احلاجة إليها.

البحث: منهج 

حكمها-  بيان  -قبل  دقيقًا  تصويرًا  بحثها  املراَد  املسألة  ُر  أصوِّ أوالً: 
ليتضح املقصود من دراستها.

من  توثيقه  مع  بدليله،  فأذكُر حكمها  اتفاق  املسألُة حمل  كانت  إذا  ثانيًا: 
املذاهب  أقوال  وأذكر  حمله،  فأحرر  خالف  حمل  كانت  وإذا  املعتربة،  مظانه 
الفقهية املعتربة، وتوثيقها من كتب املذهب املعتمدة، واالعتامد عىل أمهات 
مع  واألجوبة،  واملناقشات  األدلة  واستقصاء  األصلية،  واملراجع  املصادر 

العناية بذكر أقوال الصحابة ومن تبعهم، والرتجيح مع بيان سببه.

ثالثًا: العناية بدراسة ما جدَّ من األنظمة مما له صلة واضحة بالبحث.

رابعًا: ترقيم اآليات، وبيان سورها، وختريج األحاديث، وبيان ما ذكره 
أهل الشأن يف درجتها إن مل تكن يف الصحيحني، أو أحدمها، وكذلك ختريج 

اآلثار من مصادرها األصلية، واحلكم عليها.
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بقواعد  العناية  مع  الغريب،  ورشح  باملصطلحات،  التعريف  خامسًا: 
اللغة، واإلمالء، وعالمات الرتقيم.

واضحة  فكرة  يعطي  للبحث  ملخص  عن  عبارة  اخلامتة  تكون  سادسًا: 
عامَّ تضمنه مع إبراز أهم النتائج.

سابعًا: فهرس املصادر واملراجع.

خطة البحث:

منهج  املوضوع،  اختيار  أسباب  املوضوع،  أمهية  املقدمة: وتشتمل عىل: 
البحث، خطة البحث.

التمهيد: وفيه مطلبان:

- املطلب األول: التعريف بمفردات عنوان البحث لغة واصطالحًا.

- املطلب الثاين: صورة املسألة.

املبحث األول: مرشوعية القضاء ببينة املدعي أو يمني املدعى عليه أمام 
القضاء.

املبحث الثاين: حكم إقامة املدعي بينته بعد حتليف املدعى عليه فقهًا.

املبحث الثالث: حكم إقامة املدعي بينته بعد حتليف املدعى عليه نظامًا، 
وفيه أربعة مطالب:

- املطلب األول: نظام املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية.

- املطلب الثاين: نظام اإلجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية.

- املطلب الثالث: نظام العمل.
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- املطلب الرابع: نظام التنفيذ والئحته التنفيذية.

اخلامتة: وفيها:

- أهم النتائج.

- التوصيات.

فهرس املصادر واملراجع.
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التمهيد
وفيه مطلبان:

املطلب األول: التعريف بمفردات عنوان البحث لغة واصطالحاً:

أوالً: احلكم:

يقال: حكمت عليه  املنع،  احلاء والكاف وامليم أصل واحد، وهو  لغة: 
منعت  بمعنى  مُت  وَحكَّ وَأْحَكمُت  وَحَكمُت  ِخالفِِه،  من  منعته  إذا  بكذا 
من  الظامل  يمنع  ألنه  حاِكٌم؛  الناس  بني  للحاكم  قيل  هذا  ومن  ورددت، 
َحَكْمُت  يقال  الدابة ألهنا متنعها عن خمالفة راكبها،  الظلم، وسميت حكمة 
يديه،  عىل  أخذت  إذا  وأحكمته  السفيه  َحَكْمُت  ويقال:  وأحكمتها،  الدابة 
القضاء،  عىل  احلكم  ويطلق  اجلهل،  من  متنع  ألهنا  قياسها؛  هذا  واحلكمة 
ْمُت الرجل  يقال: َحَكْمُت بني القوم َفَصْلُت بينهم، فأنا حاِكٌم وَحَكٌم، وَحكَّ

ُذ األحكام))). ضت احلكم واألمر إليه، واحلَاِكُم ُمنَفِّ فوَّ

باعتبارات  متعددة،  تعريفات  له  االصطالح  يف  احلكم  اصطالًحا: 
فقهاء  فه  عرَّ وقد  القضائي،  احلكم  هو  البحث  هذا  يف  به  واملراد  متنوعة، 
املذاهب بتعريفات متعددة مع تقارهبا يف املعنى، وهذا بيان لتعريفات فقهاء 

املذاهب:
فه احلنفية: فصل اخلصومات، وقطع املنازعات))). عرَّ

العرب:  لسان   ،)(9/3( األعظم:  واملحيط  املحكم   ،)9(/(( اللغة:  مقاييس  ينظر:   (((
)))/0))(، املصباح املنري: ))/5))(، تاج العروس: ))0/3)5).

لسان احلكام: )8))(، الدر املختار وحاشية ابن عابدين: )5/)35(، وينظر: البناية   (((
رشح اهلداية: )3/9).
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فه املالكية: اإلخبار عن حكم رشعي عىل سبيل اإللزام))). وعرَّ
فه الشافعية: إلزام من له اإللزام بحكم الرشع))). وعرَّ

فه احلنابلة: تبيني احلكم الرشعي واإللزام به وفصل احلكومات)3). وعرَّ
البينة: ثانيًا: 

لغة: مشتق من )بني(، والباء والياء والنون أصل واحد، وهو ُبْعد اليشء 
وانكشافه، والبيان أيضًا ما يتبني به اليشء من الداللة وغريها، وبان اليشء 
يبني بيانًا اتضح فهو بنّي، وكذا أبان اليشء فهو مبني، وأبنته أنا أي: أوضحته، 
أنا،  وتبينت  ظهر،  اليشء  وتبني  عرفته،  أنا  واستبنته  ظهر،  اليشء  واستبان 

تتعدى هذه الثالثة وتلزم، والتبيني اإليضاح وهو أيضًا الوضوح))).
شهادة  هي:  وإطالقاهتم  الفقهاء  مجهور  اصطالح  يف  البينة  اصطالحًا: 

الشهود)5).

البناين:  وحاشية  خليل  خمترص  عىل  الزرقاين  رشح   ،)((/(( احلكام:  تبرصة  ينظر:   (((
)6/7))(، منح اجلليل: )55/8)).

الوهاب:  فتوحات  وينظر:   ،)3((/(( التجريد:   ،)(0(/(0( املحتاج:  حتفة   (((
.(33(/5(

اإلقناع  وينظر:   ،)(53/6( النهى:  أويل  مطالب   ،)(85/3( النهى:  أويل  دقائق    (3(
للحجاوي: ))/363(، منتهى اإلرادات: )5/)6)).

ينظر: مقاييس اللغة: ))/7)3(، خمتار الصحاح: )3)(، تاج العروس: ))93/3)).  (((
مسائل   ،)(39/(( االختيار:   ،)8(/8( للجصاص:  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (5(
أيب الوليد ابن رشد: ))/0)3(، بلغة السالك: ))/)))(، منح اجلليل: )9/8)3(، 
 ،)(83/(( الطالبني:  إعانة   ،)399/6( املحتاج:  مغني   ،)39(/(8( النبيه:  كفاية 
الطرق احلكمية: ))/5)(، املبدع: )83/8)-)8)(، منتهى اإلرادات: )5/))3(، 

كشاف القناع: )6/)38).
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وابن  القيم  وابن  تيمية  وابن  كالطرابليس  العلم  أهل  من  مجع  وذهب 
فرحون وغريهم إىل أهنا: اسم لكل ما يبني احلق ويظهره))).

البينة قط  القيم: »ومل تأت  ابن  املختار، قال اإلمام  الثاين هو  واإلطالق 
يف القرآن مراًدا هبا الشاهدان، وإنام أتت مراًدا هبا احلجة والدليل والربهان، 

مفردة وجمموعة«))).

ثالثًا: املدعي:

لغة: مشتق من دعي، والدال والعني واحلرف املعتل أصل واحد، وهو 
عاء  ادِّ عي  يدَّ ادَّعى  يقال:  منك،  يكون  وكالم  بصوت  إليك  اليشء  مُتِيل  أن 
الدعوى،  واالسم  لنفيس،  طلبته  وادعيته  متنيته  اليشء  وادعيت  وَدْعوى، 
أوىل؛  الفتح  بعضهم:  قال  وفتحها،  الواو  بكرس  الدعاوى  الدعوى  ومجع 
ألن العرب آثرت التخفيف ففتحت، وحافظت عىل ألف التأنيث التي ُبني 

املفرد)3). عليها 

اصطالحًا: تعددت تعريفات فقهاء املذاهب للمدعي واملدعى عليه)))، 
وهذا بيان لتعريفات فقهاء املذاهب)5):

ام: ))/0))(، جمموع الفتاوى: )35/)39(،  ام: )68(، تبرصة احلكَّ ينظر: معني احلكَّ  (((
الطرق احلكمية: ))/5)).

ينظر: الطرق احلكمية: ))/5)).  (((
ينظر: هتذيب اللغة: )77/3(، مقاييس اللغة: ))/79)(، لسان العرب: )))/)6)(،   (3(

املصباح املنري: ))/)9)).
الفقهاء  ألنَّ  عليه؛  واملدعى  للمدعي  االصطالحي  التعريف  املوضع  هذا  يف  وسأبنيِّ   (((
يذكروهنام معًا، وجيعلون أحدمها يف مقابل اآلخر، وأحيل يف املوضع اخلاص بتعريف 

املدعى عليه الحقًا إىل هذا املوضع.
يورد  املذاهب  فقهاء  وبعض  الفقهية،  املذاهب  تعريفات  أشهر  من  التعريفات  وهذه   (5(

غريها.



الحكم ببينة المدعي بعد يمين المدعى عليه

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

عليه  واملدعى  تركها،  إذا  اخلصومة  عىل  جُيرَب  ال  من  هو  احلنفية:  فهام  عرَّ
من جُيرَب عىل اخلصومة))).

أضعف  كان  أو  يصدقه،  أمٍر  عن  دعواه  جتردت  من  املالكية:  فهام  وعرَّ
املتداعني أمرًا يف الداللة عىل الصدق، أو اقرتن هبا ما يوهنها عادًة، واملدعى 

عليه: من ترجح جانبه بيشٍء من ذلك))).
فهام الشافعية: من خالف قوله الظاهر، واملدعى عليه من وافق قوله  وعرَّ

الظاهر)3).
فهام احلنابلة: من ُيطالُِب غريه بحق يذكُر استحقاقه عليه، واملدعى  وعرَّ

امُلَطاَلب))). عليه 
اجلملة،  يف  املعنى  صحيحة  التعريفات  هذه  مجيع  أنَّ  الباحث  ويرى 

وتصلح فروقًا للتعريف والتمييز بني املدعي واملدعى عليه يف اجلملة.
اليمني: رابعًا: 

أيامن،  مجع  واليمني  واحد،  قياس  من  كلامت  والنون  وامليم  الياء  لغًة: 
 ،(5( ُيمنيِّ تذكر وتؤنث، وتصغر عىل  أيمن ويامئن، وهي  وجتمع كذلك عىل 

وتطلق اليمني يف لغة العرب عىل عدة معان، ومنها:
اهلداية:  رشح  العناية   ،)(5(/3( للمرغيناين:  اهلداية   ،)(((( القدوري:  خمترص   (((

ام: )6))). )53/8)(، لسان احلكَّ
 ،)(((-(((/8( واإلكليل:  التاج   ،)(075-(07(/3( الثمينة:  اجلواهر  عقد   (((

رشح الزرقاين عىل خمترص خليل: )7/7))(، ضوء الشموع: ))/96).
حل  يف  اإلقناع   ،)(08/5( الوهاب:  فتوحات   ،)7/((( الطالبني:  روضة  ينظر:   (3(

ألفاظ أيب شجاع: ))/7)6(، فتح املعني: )630-)63).
القناع:  كشاف   ،)((9/(( للحجاوي:  اإلقناع   ،)(((/(9( اإلنصاف:  ينظر:   (((

)6/)38(، دقائق أويل النهى: )555/3).
ينظر: مقاييس اللغة: )58/6)(، خمتار الصحاح: )350(، لسان العرب: )3)/58)-  (5(

.((59
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عىل . ) اليمني  ))ولكن   : قوله  ذلك  ومن  والقسم،  احللف 
عى عليه(()))، وقوهلم: »ايُمُن اهلل«))). املدَّ

بِٱۡلَِمِي . ) ِمۡنُه  َخۡذنَا 
َ
﴿َل  : قوله  ذلك  ومن  والقدرة،  القوة 

45﴾)3)، قال القرطبي: »أي: بالقوة والقدرة وعرّب عن القوة والقدرة باليمني 
ألن قوة كل يشء يف ميامنه«))).

َبۢا . 3 َضۡ َعلَۡيِهۡم  ﴿فََراَغ   : قوله  ذلك  ومن  اليمنى،  اليد 
بِٱۡلَِمِي 93﴾)5))6).

املنزلة ومن ذلك قوهلم: »فالن عندنا باليمني«، أي: بمنزلة حسنة)7).. )

اهلل . 5 جعله  إذا  قومه«،  عىل  الرجل  »َيُمن  قوهلم:  ذلك  ومن  الربكة 
 مباركًا، والُيمن: الربكة)8).

وسمي  والقسم،  احللف  وهو:  األول،  املعنى  هو  هنا:  املراد  واملعنى 
يمني  منهم  واحد  كل  رضب  حتالفوا  إذا  كانوا  العرب  ألن  يمينًا؛  احللف 

﴿إِنَّ   : قوله  باب:  القرآن،  تفسري  كتاب:   ،)35/6( البخاري:  ))) أخرجه 
لَُهۡم﴾، حديث رقم  َخَلَٰق  َل  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ قَلِيًل  َثَمٗنا  يَۡمٰنِِهۡم 

َ
َوأ  ِ بَِعۡهِد ٱللَّ وَن  يَۡشَتُ ِيَن  ٱلَّ

عليه،  املدعى  عىل  اليمني  باب:  األقضية،  كتاب:   ،)(336/3( ومسلم:   ،)(55((
حديث رقم: )))7)).

ينظر: العني: )387/8(، تاج العروس: )305/36).  (((
سورة احلاقة، آية )5)).  (3(

املنري:  املصباح   ،)(58/6( اللغة:  مقاييس   ،)375/(5( اللغة:  هتذيب  ينظر:   (((
.(68(/((

سورة الصافات، آية )93).  (5(
ينظر: العني: )387/8(، تاج العروس: )8/)0)).  (6(

ينظر: لسان العرب: )3)/)6)(، تاج العروس: )36/))3).  (7(
ينظر: هتذيب اللغة: )5)/375(، املصباح املنري: ))/)68).  (8(
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صاحبه، وقيل: ألن املتحالفني كان أحدمها يصفق بيمينه عىل يمني صاحبه، 
احللف  ألن  وقيل:  اليد،  حتفظه  كام  احلالف  عىل  اليشء  حتفظ  ألهنا  وقيل: 

يقوي عىل الفعل أو عدمه))).

يف  تقارهبا  مع  املذاهب،  فقهاء  عند  اليمني  تعاريف  تنوعت  اصطالحًا: 
املعنى:

فها احلنفية بأهنا: عقد قوي به عزم احلالف عىل الفعل، أو الرتك))). فعرَّ

أو   ، اهلل  اسم  بذكر  جيب،  مل  ما  حتقيق  بأهنا:  املالكية  فها  وعرَّ
صفته)3).

مستقباًل،  أو  كان  ماضيًا  ثابت،  غري  أمر،  حتقيق  بأهنا:  الشافعية  فها  وعرَّ
نفيًا أو إثباتًا، ممكنًا أو ممتنعًا، صادقة كانت أو كاذبة، مع العلم باحلال أو مع 

اجلهل به))).

فها احلنابلة بأهنا: توكيد احلكم، بذكر معظم، عىل وجه خمصوص)5). وعرَّ

ويالحظ الباحث عىل هذه التعريفات أهنا غري جامعة، وال مانعة؛ فهي 
من  غريها  عن  القضائية  اليمني  به  ختتص  ما  تبني  مل  ألهنا  جامعة؛  ليست 
جملس  يف  القايض  أمام  باليمني  خاصة  ليست  ألهنا  مانعة؛  وليست  األيامن، 
ألفاظ  عىل  املطلع   ،)(59/6( اللغة:  مقاييس   ،)377/(5( اللغة:  هتذيب  ينظر:   (((

املقنع: )70)).
النرية:  اجلوهرة   ،)59/5( اهلداية:  رشح  العناية   ،)(07/3( احلقائق:  تبيني  ينظر:   (((

.((9(/((
ينظر: خمترص خليل: ))8(، التاج واإلكليل: ))/369(، الفواكه الدواين: ))/08)).  (3(
ينظر: أسنى املطالب: ))/0))(، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع: ))/600(، مغني   (((

املحتاج: )80/6)).
ينظر: املبدع: )57/8(، اإلقناع للحجاوي: ))/9)3(، الروض الندي: )90)).  (5(
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احلكم كطريق من طرق اإلثبات، بل هي عامة لليمني بمعناها العام قضائية 
بأهنا:  القضائية  اليمني  تعريف  الباحث  يرى  وهلذا  قضائية،  غري  أم  كانت 
توكيد إثبات حق أو نفيه، ملن تتوجه إليه اليمني، باحللف باهلل ، أو 

بصفة من صفاته، يف جملس القضاء، بطلب من القايض.

خامسًا: املدعى عليه:

املعتل أصل واحد، وقد  لغًة: مشتق من دعي، والدال والعني واحلرف 
عي لغة))). سبق بيانه يف تعريف املدَّ

للمدعي  تعريفه  مع  ثالثًا،  الباحث  قول  يف  تعريفه  سبق  اصطالحًا: 
اصطالحًا))).

املطلب الثاين: صورة املسألة:

أن يتقدم مدٍع إىل قاٍض بدعواه، ومل يقدم بينته، فطلب من القايض يمني 
املدعى عليه عىل نفي دعواه، فحلف املدعى عليه اليمني، ثم حكم القايض 
بموجب هذه اليمني، وبعد احلكم طلب املدعي من القايض أن ينظر ببينته، 

فهل يرشع للقايض النظر يف تلك البينة، والقضاء هبا إن صحت؟

ينظر: ص: )393( من هذا البحث.  (((
ينظر: ص: )393-)39( من هذا البحث.  (((
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املبحث األول
مرشوعية القضاء ببينة املدعي أو يمني املدعى عليه 

أمام القضاء
دل عىل مرشوعية القضاء ببينة املدعي أو يمني املدعى عليه أمام القضاء: 

نصوص السنة املطهرة، واإلمجاع.
فأما نصوص السنة املطهرة فمنها ما ييل:

الدليل األول: حديث عبد اهلل بن عباٍس ريض اهلل  عنهام، أن 
النبيَّ  قال: ))لو ُيعطى الناس بدعواهم الدعى ناٌس دماَء رجال 
عى عليه(()))، ويف روايٍة: ))ولكن البينة عىل  وأمواهلم، ولكن اليمني عىل املدَّ

املدعي، واليمني عىل من أنكر(())).

سبق خترجيه، ص: )395).  (((
باب:  والبينات،  الدعوى  كتاب:   ،)((7/(0( الكربى:  السنن  يف  البيهقي  ))) أخرجه 
السنن  ويف   ،)(((0(( رقم:  حديث  عليه،  املدعى  عىل  واليمني  املدعي،  عىل  البينة 
الصغري: ))/88)(، كتاب: الدعوى والبينات، باب: البينة عىل املدعي، واليمني عىل 
املدعى عليه، حديث رقم: )3386(، ويف معرفة السنن واآلثار: )))/350(، كتاب: 

الدعوى، حديث رقم: )53)0)).
ابن  عن  زيادة  صحيٍح  أو  حسٍن  بإسناٍد  وغريه  البيهقي  رواية  يف  »وجاء  النووي:  قال 
قوٍم  دماء  قوٌم  الدَّعى  بدعواهم  الناس  يعطى  ))لو  قال:    النبي  عن  عباٍس 
وأمواهلم، ولكن البينة عىل املدعي، واليمني عىل من أنكر((«. ينظر: رشح النووي عىل 

مسلم: )))/3).
َح هذه الرواية احلافظ ابن حجر. ينظر: بلوغ املرام: ))/30)). وقد صحَّ

وقال العجلوين: »زعم األصييل أنَّ قوله: ))لكن البينة... إلخ(( مدرج يف اخلرب من قول 
ابن عباس؛ كام حكاه عياض، وقال ابن حجر املكي يف رشح األربعني: وقول األصييل: 
داود  أبو  ابن جريج، ورفعه  فيه من رواية  بالرفع  ال يصح مرفوعًا، مردود بترصحيهام 
وغريمها  ومسلم  البخاري  بشهادة  رفعه  صح  النووي: وإذا  قال  وغريمها،  والرتمذي 
 مل يرضه من وقفه، وال يكون ذلك تعارًضا وال اضطرابًا؛ فإن الراوي قد يعرض له=
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املدعي واملدعى  بيان حجة  بعمومه عىل  الداللة: دل هذا احلديث  وجه 
عليه، فحجة املدعي هي البينة، وحجة املدعى عليه هي اليمني، وأنَّ القضاء 

يف األصل إنام يكون ببينة املدعي أو يمني املدعى عليه))).

 قال: كنت عند رسول اهلل  الثاين: حديث وائل بن حجر  الدليل 
  فجاء رجل من حرضموت ورجل من كندة إىل النبي 
 : فقال احلرضمي: يا رسول اهلل، هذا غلبني عىل أرض يل، فقال
ال  فاجر  الرجل  إن  فقال:  يمينه؟((،  ))فلك  قال:  ال،  قال:  بينة؟((،  ))ألك 

 : يبايل عىل ما حلف عليه، وليس يتورع من يشء، فقال رسول اهلل
))ليس لك منه إال ذلك(())).

= ما يوجب السكوت عن الرفع من نحو نسيان أو اكتفاء بعلم السامع، والرافع: عدل 
ثبت، فال يلتفت إىل الواقف إالَّ يف الرتجيح عند التعارض؛ كام هو مبني يف األصول، 

انتهى، فتأمله«. ينظر: كشف اخلفاء: ))/)33).
الشيخني  رجال  ثقات،  كلهم  رجاله  صحيح،  إسناد  »وهذا  اإلرواء:  يف  األلباين  قال 
غري احلسن بن سهل، وهو ثقة، فقد أورده ابن أبى حاتم: ))/)/7)(، وقال: روى 
عنه أبو زرعة، ومل يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل، لكن رواية أبى زرعة عنه توثيق له، فقد 
فرافصة  بن  حاد  بن  داود  ىف  قوله  القطان  ابن  عىل  )اللسان(  يف  حجر  ابن  احلافظ  رد 
البلخي: حاله جمهول، بقوله: قلت: بل هو ثقة، فمن عادة أبى زرعة أن ال حيدث إال 
عن ثقة. وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: ))املدعى عليه أوىل باليمني إال 

أن تقوم بينة((«. ينظر: إرواء الغليل: )66/8)).
ملسائل  اجلامع   ،)((5/6( الصنائع:  بدائع   ،)30/(7( للرسخيس:  املبسوط  ينظر:   (((
 ،)30(/(7( الكبري:  احلاوي   ،)((0/(( الدواين:  الفواكه   ،)(90/(7( املدونة: 
الرشح   ،)((3/(0( املغني:   ،)996( للرميل:  الرحن  فتح   ،)56(( األخيار:  كفاية 

الكبري البن قدامة: )))/37)).
بيمني  اقتطع حق مسلم  ))) أخرجه: مسلم: ))/3))(، كتاب: اإليامن، باب: وعيد من 

فاجرة بالنار، حديث رقم )39)).
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وجه الداللة: دل هذا احلديث عىل أنَّ األصل يف القضاء أن يقيم املدعي 
بينته، أو يقبل بيمني املدعى عليه عىل نفي دعواه))).

وأما اإلمجاع:
ببينة  القضاء  مرشوعية  عىل  اإلمجاع  إىل  العلم  أهل  من  مجع  أشار  فقد 
املدعى  عىل  واليمني  املدعي،  عىل  البينة  وأن  عليه،  املدعى  يمني  أو  املدعي 

عليه يف اجلملة، عىل خالف بينهم يف مجلة من أحكامهام))).
وهذا هو األصل يف القضاء أن يكون ببينة املدعي أو يمني املدعى عليه، 
ولكن  مطلقًا،  واحٍد  موضع  يف  عليه  مدعى  ويمني  مدٍع  بينة  بني  جُيمع  وال 

ُيمع بني بينة املدعي ويمينه يف ثالث حاالت:
احلالة األوىل: القضاء ببينة املدعي مع يمينه إذا كانت بينته شاهدًا واحدًا 

فقط، وهذا خاص يف املال أو ما يؤول إىل املال)3).
ريبة  أو  احتياطًا لدفع شك  يمينه  املدعي مع  ببينة  القضاء  الثانية:  احلالة 
أو جمنون، ونحو ذلك، وتسمى  أو غائب  ادعى عىل ميت  لو  أو شبهة، كام 

بيمني االستظهار، ويسميها املالكية يمني القضاء ويمني االسترباء))).

 ،)(9(/(( الشلبي:  وحاشية  احلقائق  تبيني   ،)30/(7( للرسخيس:  املبسوط  ينظر:   (((
للمقديس:  العدة   ،)88-87/(3( للعمراين:  البيان   ،)30(/(7( الكبري:  احلاوي 

))66(، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي: )00/7)(، املحىل: )))/77).
اإلمجاع:  مراتب   ،)((6/(( املنذر:  البن  اإلقناع   ،)65( املنذر:  البن  اإلمجاع  ينظر:   (((

))5(، االستذكار: )7/ 09)(، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع: ))/50)).
احلاوي   ،)((/(0( والتحصيل:  البيان   ،)909/(( الرب:  عبد  البن  الكايف  ينظر:   (3(
الكبري: )6/7)5(، روضة الطالبني: )))/78)(، املغني: )77/5)(، الرشح الكبري 

البن قدامة: )))/93-)9).
ينظر: درر احلكام: ))/98)(، الذخرية: )))/)6(، الرشح الكبري للدردير وحاشية   (((
للعمراين:  البيان   ،)(36/3( للخريش:  خليل  خمترص  رشح   ،)(9(/(( الدسوقي: 
)3)/08)(، التدريب يف الفقه الشافعي: ))/7)3(، املقنع البن قدامة: ))/85)(، 

املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أحد: ))/0))).
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احلالة الثالثة: القضاء ببينة املدعون يف القسامة عىل وجود اللوث))) مع 
أدائهم أليامن القسامة))).

 ،)((9/(( الفقهية:  القوانني   ،)(85/(( مالك:  اإلمام  فقه  يف  التفريع  ينظر:   (((
إلسحاق:  أحد  اإلمام  مسائل   ،)6/(7( املطلب:  هناية   ،)(99/(( الكبري:  احلاوي 

)3587/7(، الرشح الكبري البن قدامة: )0)/9).
ينظر: التفريع يف فقه اإلمام مالك: ))/85)(، رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك:   (((
))/)6)(، هناية املطلب: )7)/6(، روضة الطالبني: )0)/6)-7)(، الرشح الكبري 

البن قدامة: )0)/30-)3(، إعالم املوقعني: ))/)0)(، املحىل: )8/)5)).
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املبحث الثاين
حكم إقامة املدعي بينته

بعد حتليف املدعى عليه فقهاً
حترير حمل النزاع:

وبراءة  اخلصومة  وانقطاع  الدعوى  سقوط  عىل  الفقهاء  اتفق  أوالً: 
املدعى عليه من دعوى املدعي إذا حلف املدعى عليه اليمني بطلب املدعي 

إن مل يكن لديه بينة))).

عند  عليه  املدعى  الدعوى عن  بسقوط  احلق  يسقط  اختلفوا: هل  ثانيًا: 
حلفه، وهل ُتقَبل البينة بعد احللف؟ عىل ثالثة أقوال:

القول األول:

أن يمني املدعى عليه تقطع اخلصومة يف احلال مؤقتًا، وال تسقط احلق، 
وبالتايل فلو أحرض املدعي بينًة بعد حلف املدعى عليه ُسمعت البينة، وُحكم 
القايض  قال  وبه  واحلنابلة،  والشافعية  احلنفية  مذهب  هو  وهذا  مطلقًا،  هبا 
والبخاري،  وإسحاق  والليث  والثوري  وطاوس  النخعي  وإبراهيم  رشيح 
واختيار القرايف وأشهب من املالكية)))، واستثنى احلنابلة من ذلك ما لو قال 

الفقهاء:  حتفة   ،)((9/(6( للرسخيس:  املبسوط   ،)796/((( التجريد:  ينظر:   (((
)3/)8)(، املحيط الربهاين: )60/9)(، اجلامع ملسائل املدونة: )8)/)7)(، رشح 
األم:   ،)((3/(( السالك:  بلغة   ،)586/5( خلليل:  التوضيح   ،)6(/3( التلقني: 
للعمراين:  البيان   ،)395/3( املهذب:   ،)(33/(7( الكبري:  احلاوي   ،)(0(/7(
اهلداية   ،)(3(/(9( قدامة:  البن  الكبري  الرشح   ،)78/(0( املغني:   ،)(79/(3(

عىل مذهب اإلمام أحد: ))58(، املبدع: )87/8)(، املحىل: )7/8))).
النرية:  الصنائع: )9/6))(، اجلوهرة  بدائع  املبسوط للرسخيس: )6)/9))(،  ينظر:   (((
 ))/)))(، درر احلكام: ))/)33(، الذخرية: )))/75(، التوضيح خلليل: )50/8(،  =
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لو  ما  بينته، بخالف  تسمع  فال  أو شهوده  بينته  ب  كذَّ أو  بينة،  يل  ما  املدعي 
قال ال أعلم يل بينة))).

واستدل أصحاب هذا القول بام ييل:

الدليل األول: حديث عبد اهلل بن عباس ريض اهلل  عنهام، أن 
النبي  قال: ))لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال 
))ولكن  البيهقي:  رواية  ويف  عليه(()))،  املدعى  عىل  اليمني  ولكن  وأمواهلم 

البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر(()3).

وجه الداللة: دل هذا احلديث بعمومه عىل مرشوعية القضاء بالبينة متى 
قامت، وأن املدعي متى أقام بينته استحق ما ادعاه، ولو كانت بعد ما حلف 

املطالب:  أسنى   ،)(0/((( الطالبني:  روضة   ،)(3(/(7( الكبري:  احلاوي   =
املغني:   ،)(39/(( قدامة:  البن  الكايف   ،)(((/6( املحتاج:  مغني   ،)(03/((
-339/6( القناع:  كشاف   ،)395-39(/(( للحجاوي:  اإلقناع   ،)(0(/(0(

الباري البن حجر:  فتح  البخاري البن بطال: )69-68/8(،  0)3(، رشح صحيح 
)88/5)(، عمدة القاري: )3)/56)(، إرشاد الساري: ))/0))(، قال ابن حجر: 
»أما قول طاوس وإبراهيم فلم أقف عليهام موصولني، وأما قول رشيح فوصله البغوي 
عليه حتى  فهو  ادعى قضائي  من  قال:  بن سريين عن رشيح  من طريق  اجلعديات  يف 
الباري:  فتح  ينظر:  فاجرة«.  يمني  من  أحق  احلق  قضائي،  من  أحق  احلق  ببينة،  يأيت 

)88/5)(، تغليق التعليق: )393/3).
ينظر: الكايف البن قدامة: ))/39)(، اإلقناع للحجاوي: ))/)39-395(، كشاف   (((

القناع: )0-339/6)3).
سبق خترجيه، ص: )395).  (((
سبق خترجيه، ص: )398).  (3(
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حال،  دون  بحال  خيصصها  مل    النبي  ألن  اليمني؛  عليه  املدعى 
فوجب أن تكون مقبولة قبل اليمني أو بعدها))).

 قال: كنت عند رسول اهلل  الثاين: حديث وائل بن حجر  الدليل 
  فجاء رجل من حرضموت ورجل من كندة إىل النبي 
 : فقال  يل  أرض  عىل  غلبني  هذا  اهلل  رسول  يا  احلرضمي:  فقال 
ال  فاجر  الرجل  إن  فقال:  يمينه؟((،  ))فلك  قال:  ال،  قال:  بينة؟((،  ))ألك 

 : يبايل عىل ما حلف عليه، وليس يتورع من يشء، فقال رسول اهلل
))ليس لك منه إال ذلك(())).

ببينة  أوالً  يكون  إنام  القضاء  أن  عىل  احلديث  هذا  دل  الداللة:  وجه 
املدعي، فإن مل تكن له بينة فبيمني املدعى عليه، وهذا األمر ليس عىل وجه 
التخيري، بل هو دليل عىل أن البينة مقدمة، فمتى ُوجدت فإنه حيكم هبا ولو 

كانت بعد يمني املدعى عليه)3).

الدليل الثالث: حديث عبد اهلل بن عباس ريض اهلل  عنهام، أن 
رجلني اختصام إىل النبي ، فسأل النبي  الطالب البينة، 
فلم تكن له بينة، فاستحلف املطلوب، فحلف باهلل الذي ال إله إال هو، فقال 
رسول اهلل : ))بىل، قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخالص قول: 

للبغوي:  السنة  رشح   ،)(06/8( للجصاص:  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (((
.((0(/(0(

سبق خترجيه، ص: )399).  (((
للجصاص:  الطحاوي  خمترص  رشح   ،)35(/((( واآلثار:  السنن  معرفة  ينظر:   (3(

)06/8)(، نيل األوطار: )8/8)3).
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  ال إله إال اهلل((، ويف رواية: أن جربيل عليه السالم نزل عىل النبي
فقال: ))إنه كاذب إن له عنده حقه فأمره أن يعطيه حقه(())).

املكثرين من الصحابة، مسند عبد  أخرجه: اإلمام أحد يف مسنده: )77/9)(، مسند   (((
سننه:  يف  داود  وأبو   ،)5379( رقم:  حديث  عنهام،    اهلل  ريض  عمر  بن  اهلل 
رقم:  حديث  متعمدًا،  كاذبًا  حيلف  فيمن  باب:  والنذور،  األيامن  كتاب:   ،)((8/3(
إبراهيم  مسند  من  إلينا  انتهى  ما   ،)7(/(( الشاميني:  مسند  يف  والطرباين   ،)3(75(
إبراهيم بن أيب عبلة،  أبا سعد،  بن أيب عبلة، وأراد بأيب عبلة شمر بن يقضان، ويكنى 
 ،)65/(0( الكربى:  السنن  يف  والبيهقي   ،)89( رقم:  حديث  زيد،  بن  حَّاد  عن 
ويف   ،)(9876( رقم:  حديث  الغموس،  اليمني  يف  جاء  ما  باب:  األيامن،  كتاب: 
حديث  الغموس،  اليمني  باب:  والنذور،  األيامن  كتاب:   ،)98/(( الصغري:  السنن 
رقم:  حديث  األحكام،  كتاب:   ،)(07/(( مستدركه:  يف  واحلاكم   ،)3(6(( رقم: 

.(7035(
وهذا احلديث ري من عدة طرٍق بعضها صحيٌح، وبعضها ضعيٌف، وبعضها مرسٌل. 
عىل  املستدرك  ينظر:  َجاه«.  ُيـَخرِّ ومل  اإلسناد،  صحيح  حديث  »هذا  احلاكم:  قال 
الصحيحني: ))/07)(. وقال البيهقي: »وروي عن عطاء بن السائب، عن أيب حييى، 
عن ابن عباس، عن النبي  يف استحالفه املطلوب، فحلف باهلل الذي ال إله 
إال هو، فقال رسول اهلل : ))قد فعلت، ولكن غفر لك بإخالص قول ال إله 
بالقوي، وروي من  السائب، وليس  بن  فيه عىل عطاء  فهذا اإلسناد خمتلف  إال اهلل((، 
ابن عمر، وروي عن  ، وتارة عن  النبي  ثابت عن أنس عن  وجه آخر عن 
حديث  من  »وروي  أيضا:  وقال   ،)98/(( الصغري:  السنن  ينظر:  مرسال«.  احلسن 
الكربى:  السنن  ينظر:  بالقوي«.  وليس  عنه،    اهلل  ريض  أنس  عن  ثابت، 
ائب فيمن حلف باهللَّ الذي ال إله إال  )0)/65(، وقال أيضًا: »وحديث عطاء بن السَّ
هو، َفقال النبي : ))بىل قد فعلت، ولكن قد ُغِفَر لك بإخالصك ال إله إالَّ 
((، حديث خُمتلٌف يف إسناده عىل عطاء، فقيل: عنه، عن أيب حييى، عن ابن عباس،  اهللَّ
أنس  عن  ثابت،  وحديث  الزبري،  ابن  عن  عبيدة،  عن  الَبْخرَتي،  أيب  عن  عنه،  وقيل: 
أبو قدامة هكذا،  إسناده، فرواه عنه  خُمتلٌف يف  املعنى   عنه يف هذا  اهلل  ريض 
ُروي  وقد  عنهام،    اهلل  ريض  عمر  ابن  عن  ثابت،  عن  سلمة  بن  حَّاد  ورواه 
واآلثار:  السنن  معرفة  ينظر:  أعلم«.  فاهللَّ  ُمنقطعًا،    النبي  عن احلسن، عن 
)))/)6)(. وقال اهليثمي عن رواية ابن عمر ريض اهلل  عنهام: »رواه أحد، 
 وأبو يعىل بنحوه، ورجاهلام رجال الصحيح، إالَّ أنَّ حاد بن سلمة قال: مل يسمع ثابٌت  =
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له  فلم تكن  بينته،  املدعي   طلب من  النبي  أن  الداللة:  وجه 
املدعي  براءته، وعدم استحقاق  اليمني عىل  املدعى عليه  بينة، ثم طلب من 
لدعواه، فحلف اليمني، ثم َعِلم النبي  عن طريق الوحي بصدق 
املدعي وكذب املدعى عليه يف يمينه، فأبطل يمني املدعى عليه، وأمره بأداء 
احلق، فدل ذلك عىل أن اليمني ال تسقط احلق واخلصومة مطلقًا، وأنه جيب 

عىل احلاكم إبطاهلا إذا ظهرت والقضاء بالبينة متى ظهرت))).

رسول  أن  عنها،    اهلل  ريض  سلمة  أم  حديث  الرابع:  الدليل 
اهلل  قال: ))إنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أحلن بحجته من 

  اهلل  ريض  عباس  ابن  رواية  عن  وقال:  رجٌل«،  بينهام  عمر،  ابن  من  هذا   =
بن  أنس  رواية  عن  وقال  اختلط«،  وقد  السائب،  بن  عطاء  وفيه  أحد،  »رواه  عنهام: 
َر اهلل  مالك ريض اهلل  عنه: »رواه البزار، وأبو يعىل بنحوه، إالَّ أنَّه قال: ))َكفَّ
وقال  الصحيح،  رجال  ورجاهلام  اهلل((،  إال  إله  بال  بتصديقك  كذبك  عنك   
رجاًل  ))أنَّ   : النبي  عن  عنهام،    اهلل  ريض  الزبري  ابن  رواية  عن 
حلف باهلل  الذي ال إله إال هو كاذبًا فُغِفر له((: رواه الطرباين، ورجاله رجال 

الصحيح«. ينظر: جممع الزوائد: )0)/83).
األحاديث  سلسلة   ،)(( داود:  أيب  سنن  وضعيف  صحيح  ينظر:  األلباين.  وصححه 
سفيان  عطاء  عن  »رواه  بقوله:  له  تصحيحه  وعلل   ،)(8(-(80/7( الصحيحة: 
الثوري- كام علقه البيهقي، ووصله النسائي يف )القضاء(، مـن )السنن الكربى(، مـن 
به، كام يف )حتفة  ثقة، عن وكيع، عن سفيان  بن سمرة، وهو  بن إسامعيل  طريق حممد 
املزي(: ))/390(، وهبذه الطريق يصري احلديث صحيحًا؛ ألن سفيان الثوري سمع 
من عطاء قبل االختالط اتفاقا، وأبو حييى: اسمه زياد، كويف ثقة، ووثقه غريه«. ينظر: 

سلسلة األحاديث الصحيحة: )80/7)-)8)).
ينظر: نيل األوطار: )333/8(، الروضة الندية: )3/)5)(، عون املعبود: )73/9).  (((
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النار  له قطعة من  أقطع  فإنام  بقوله،  أخيه شيئا  له بحق  بعض، فمن قضيت 
فال يأخذها(())).

وجه الداللة: دل هذا احلديث عىل أن يمني املدعى عليه ال تسقط احلق، 
وأن قطعه يف الظاهر لغري صاحبه ال يوجب له ملكه، فهو كالقاطع الطريق 
عليه،  كان  ما  احلق عىل  حق صاحب  ببقاء  ذلك  فيؤذن  قطعه،  ما  يملك  ال 
ببينة فهو باق عىل القيام هبا، مل يسقط أصل حقه من ذمته  فإذا ظفر يف حقه 

باليمني))). مقتطعة 

بعد يمني  البينة  قبول  أم سلمة داللة عىل  بأنه ليس يف حديث  ونوقش: 
املنكر)3).

الكاذبة  اليمني  جيعل  مل    النبي  ألن  التسليم؛  بعدم  وأجيب: 
وساوى  القبض،  عن  يمينه  بعد  هناه  بل  املحق،  حلق  قطعًا  وال  حاًل  مقيدة 
بني حالتيه بعد اليمني وقبلها يف التحريم، وهذا يدل عىل أن اليمني الفاجرة 
البينة  قامت  فلو  عليه  وبناًء  مطلقًا،  اخلصومة  تقطع  وال  النزاع،  حتسم  ال 

الصادقة بعدها فإهنا ُتسمع وُيقىض هبا))).

اليمني،  بعد  البينة  أقام  من  باب:  الشهادات،  كتاب:   ،)(80/3( البخاري:  أخرجه:   (((
حديث رقم: )680)(، ومسلم: )337/3)(، كتاب: األقضية، باب: احلكم بالظاهر 

واللحن باحلجة، حديث رقم: )3)7)).
أبواب  تراجم  عىل  املتواري   ،)69/8( بطال:  البن  البخاري  صحيح  رشح  ينظر:   (((
حجر:  البن  الباري  فتح   ،)657/(6( امللقن:  البن  التوضيح   ،)3((( البخاري: 

.((89/5(
ينظر: فتح الباري البن حجر: )89/5)).  (3(

أبواب  تراجم  عىل  املتواري   ،)69/8( بطال:  البن  البخاري  صحيح  رشح  ينظر:   (((
البخاري: )))3(، فتح الباري البن حجر: )89/5)).
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النبي  أن  وفيه   ، قيس  بن  األشعث  حديث  اخلامس:  الدليل 
 قال: ))من حلف عىل يمنٍي صرب يقتطع هبا  مال امرئ مسلم هو 

فيها فاجٌر، لقي اهلل  وهو عليه غضبان(())).

وجه الداللة: أن النبي  مل جيعل اليمني مربئًة يف الباطن، وإن 
انقطعت املطالبة هبا يف الظاهر، فدل ذلك عىل أنه إذا قامت البينة بعد ذلك 

فإهنا تلزم يف الظاهر والباطن))).

قبل  أنه:    اخلطاب  بن  عمر  عن  املروي  األثر  السادس:  الدليل 
البينة من املدعي بعد يمني املنكر، وروي عنه أنه قال: »البينة الصادقة أحب 

إيل من اليمني الفاجرة«)3).

وجه الداللة: دلت هذا األثر عن عمر بن اخلطاب  عىل قبول بينة 
املدعي بعد يمني املدعى عليه، وأن املدعى عليه لو حلف اليمني عىل براءته، 

سبق خترجيه ص )386).  (((
احلاوي الكبري: )7)/)3)(، أسنى املطالب: ))/03)(، مغني املحتاج: )6/)))(،   (((

إعانة الطالبني: ))/365(،
أخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار: )))/308(، كتاب: الشهادات، باب: البينة   (3(

بعد اليمني، حديث رقم ))007)).
قال ابن بطال: »وقد ذكر ابن حبيب أن عمر بن اخلطاب ختاصم إليه هيودي ورجل من 
ثم  عليه،  املدعى  فأحلف عمر  اليوم،  ما حترضين  فقال:  بينتك،  فقال عمر:  املسلمني، 
أتى اليهودي بعد ذلك بالبينة فقىض له عمر ببينته، وقال: البينة العادلة خري من اليمني 
حجر:  ابن  وقال   ،)69/8( بطال:  البن  البخاري  صحيح  رشح  ينظر:  الفاجرة«. 
اليمني  من  خري  العادلة  البينة  قال  عمر  عن  له  بإسناد  الواضحة  يف  حبيب  بن  »وذكر 
الفاجرة«. ينظر: فتح الباري )88/5)(، وقال العيني: »وذكر ابن حبيب يف الواضحة 
ينظر: عمدة  الفاجرة«.  اليمني  من  العادلة خري  البيِّنَة  قال:    له عن عمر  بإسناٍد 

القاري )3)/57)).
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ثم أقام املدعي بينته الصادقة، فإهنا ُتقبل، وُيقىض له هبا، وأن احلكم بالظاهر 
ال يصريِّ احلق باطاًل يف نفس األمر وال الباطل حقًا))).

قال:  أنه    اهلل  رحه  رشيح  عن  املروي  األثر  السابع:  الدليل 
»البينة العادلة أحق من اليمني الفاجرة«))).

حلف  لو  عليه  املدعى  أن  عىل  رصاحة  األثر  هذا  دلت  الداللة:  وجه 
له  وقيض  بينته،  قبلت  الصادقة،  البينة  املدعي  أقام  ثم  براءته،  عىل  اليمني 
هبا، وأبطلت يمني املدعى عليه الفاجرة، وأن احلكم بالظاهر ال يصريِّ احلق 

باطاًل يف نفس األمر وال الباطل حقًا)3).

حجر:  البن  الباري  فتح   ،)69-68/8( بطال:  البن  البخاري  صحيح  رشح  ينظر:   (((
)88/5)(، عمدة القاري: )3)/57)).

أقام  من  باب:  الشهادات،  كتاب:   ،)(80/3( تعليقًا:  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (((
كتاب:   ،)308/((( واآلثار:  السنن  معرفة  يف  البيهقي  وأخرجه  اليمني،  بعد  البينة 
الكربى:  السنن  ويف   ،)(007(( رقم:  حديث  اليمني،  بعد  البينة  باب:  الشهادات، 
من  أحق  احلق  ببينة،  يأيت  حتى  عليه  فهو  قضائي  ادعى  »من  بلفظ:   ،)307/(0(
قضائي، احلق أحق من يمني فاجرة«، كتاب: الشهادات، باب: البينة العادلة أحق من 
فوصله  رشيح  قول  »وأما  حجر:  ابن  قال   ،)(073(( رقم:  حديث  الفاجرة:  اليمني 
البغوي يف اجلعديات من طريق بن سريين عن رشيح قال: من ادعى قضائي فهو عليه 
حتى يأيت ببينة احلق أحق من قضائي احلق أحق من يمني فاجرة«. ينظر: فتح الباري: 
البغِوي  رواه  رشيح  »وتعليق  العيني:  وقال   ،)393/3( التعليق:  تغليق   ،)(88/5(
َقال:  رشيح،  عن  سريين  بن  حممد  عن  عاصم  عن  رشيك  أنبأنا  اجلعد:  بن  عيل  عن 
من اّدعى قضائي فهو عليه حتى تأيت بينة احلق أحق من قضائي، احلق أحق من يمني 

فاجرة«. ينظر: عمدة القاري: )3)/57)).
إرشاد   ،)(57/(3( القاري:  عمدة   ،)(88/5( حجر:  البن  الباري  فتح  ينظر:   (3(

الساري: ))/0))).
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وُيصار  بدل،  فهي  اليمني  وأما  األصل،  هي  البينة  أن  الثامن:  الدليل 
ر األصل للرضورة، فإذا وجد األصل ُحكم به، وسقط احلكم  إليها عند تعذُّ

بالبدل، فكأنه مل يوجد أصاًل))).

الدليل التاسع: القياس عىل البينة الغائبة، فكام أن البينة الغائبة ال تبطل 
إذا  احلارضة  البينة  فكذلك  حضورها،  حني  وتسمع  عليه،  املدعى  بتحليف 
مل يعلم هبا املدعي، أو علم هبا ومل حيرضها؛ بجامع أن كاًل منهام بينة أقيمت 

بعد حتليف املدعى عليه))).

الدليل العارش: أن البينة حجة قوية، واليمني حجة ضعيفة، وإنام كانت 
البينة قوية واليمني ضعيفة؛ ألن البينة حجة خارجة عن املحتج هبا، فانتفت 
ألنه  بالكذب؛  يمينه  يف  متهم  احلالف  ألن  اليمني؛  بخالف  عنها،  التهمة 
يدفع هبا عن نفسه، فإذا وجدت البينة، واجتمعت مع اليمني، قدمت البينة؛ 

رت اليمني؛ لضعفها)3). لقوهتا، وُأخِّ

وأزالت  مطلقًا،  اخلصومة  قطعت  لو  اليمني  أن  عرش:  احلادي  الدليل 
  واهلل  بالباطل)))،  الناس  أموال  أكل  عىل  الفسقة  الجرتأ  احلق 

ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل﴾)5).
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
يقول: ﴿َوَل تَأ

 ،)6(8/(( احلكام:  درر   ،)(5(/(( األهنر:  جممع   ،)(((/(( االختيار:  ينظر:   (((
املغني: )0)/79(، الرشح الكبري البن قدامة: )))/)3)).

القناع:  كشاف   ،)(30/((( قدامة:  البن  الكبري  الرشح   ،)79/(0( املغني:  ينظر:   (((
)0/6)3(، دقائق أويل النهى: )6/3)5).

املحتاج:  هناية   ،)(00/6( املحتاج:  مغني   ،)(3(/(7( الكبري:  احلاوي  ينظر:   (3(
)333/8(، حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب: ))/3))).

القناع:  كشاف   ،)(9(/8( املبدع:   ،)5(79/(( املقنع:  رشح  يف  املمتع  ينظر:   (((
.(3(0/6(

سورة البقرة، آية )88)).  (5(
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الدليل الثاين عرش: قياس البينة من املدعي عىل اإلقرار من املدعى عليه، 
فكام أن اإلقرار من املدعى عليه يقبل مطلقًا، سواء أقرَّ بصدق دعوى املدعي 
أقامها  سواء  مطلقًا،  ُتقَبل  املدعي  من  البينة  فكذلك  بعدها،  أو  يمينه  قبل 
معترب  طريق  منهام  كاًل  أن  بجامع  بعدها؛  أو  عليه  املدعى  يمني  قبل  املدعي 
للنزاع مطلقًا، ومتنع من ثبوت احلق  اليمني حاسمة  يف اإلثبات، ولو كانت 
بعد  باحلق  عليه  املدعى  إقرار  قبول  من  مانعة  لكانت  املدعي؛  ببينة  بعدها 

الفاجرة))). يمينه 

أن  املتقرر  ومن  نافية)))،  واليمني  مثبتة،  البينة  أن  عرش:  الثالث  الدليل 
املثبت مقّدم عىل النايف؛ ألن معه زيادة علم خفيت عن النايف)3).

الدليل الرابع عرش: أن اليمني إنام أسقطت الدعوى يف الظاهر، ومل تسقط 
احلق؛ ألن احلقوق ال تسقط إال بقبض أو إبراء، وليست اليمني بقبض وال 

إبراء، فإذا قامت البينة املثبتة للحق وجب احلكم هبا))).

البن  الكبري  الرشح   ،)77/(9( النبيه:  كفاية   ،)(3(/(7( الكبري:  احلاوي  ينظر:   (((
قدامة: )))/)3)(، كشاف القناع: )0/6)3).

اهلداية:  رشح  العناية   ،)((/3( احلقائق:  تبيني   ،)65/(( األرسار:  كشف  ينظر:   (((
الكبري:  احلاوي   ،)9(/(( للقرايف:  الفروق   ،)78/((( الذخرية:   ،)((0/8(

.(3((/(6(
التوضيح: ))/9))(، رشح  التلويح عىل  الرسخيس: ))/))(، رشح  ينظر: أصول   (3(
 ،)((7/(( الفقه:  أصول  يف  الواضح   ،)39(/3( لألصبهاين:  احلاجب  ابن  خمترص 

روضة الناظر: ))/396(، رشح خمترص الروضة للطويف: )700/3).
للعمراين:  البيان   ،)(83/5( املذهب:  بحر   ،)3((/(6( الكبري:  احلاوي  ينظر:   (((
قدامة:  البن  الكبري  الرشح   ،)((3/(( املغني:   ،)57/((( املجموع:   ،)336/6(

.(50/(3(
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التي  املدعي  بينة  والكذب يف  الصدق  احتامل  أن  اخلامس عرش:  الدليل 
تقام بعد اليمني ليس بأوىل من الصدق والكذب يف يمني املدعى عليه بدفع 
احلق عن نفسه؛ ألن كذب شخص واحد أقرب إىل الوقوع من كذب اثنني، 

سيام وأنه يدفع عن نفسه رضرًا بيمينه))).

القول الثاين:

أقام  فلو  مطلقًا،  احلق  وتسقط  اخلصومة  تقطع  عليه  املدعى  يمني  أن 
عند  القول وجه  تسمع، وهذا  فإهنا ال  عليه  املدعى  بعد حلف  بينته  املدعي 
وقيده  عبيد)))،  وأبو  ليىل  أيب  ابن  قال  وبه  الظاهرية،  مذهب  وهو  احلنابلة، 
بأنه قد أسقط  ُألِزم املدعي عند طلبه يمني املدعى عليه  بعض املالكية بام لو 

بينته ما علم منها وما مل يعلم)3).

ينظر: الكواكب الدراري: )))/)0)(، الالمع الصبيح: )6/8))).  (((
املحىل:   ،)(30/((( قدامة:  البن  الكبري  الرشح   ،)79/(0( املغني:  ينظر:   (((
حجر:  البن  الباري  فتح   ،)68/8( بطال:  البن  البخاري  صحيح  رشح   ،)(((/8(

)88/5)(، عمدة القاري: )3)/56)).
بكذب  يقينًا  يوجب  علم  تواتر  لو  ما  املسألة:  هذه  من  استثنى  حزم  ابن  أن  إىل  وُينَبَُّه 
أحٍد،  عىل  ادعى  من  »وكل  فقال:  يمينه،  يف  بكذبه  إقراره  أو  يمينه،  يف  عليه  املدعى 
وأنكر املدعى عليه، فُكلِّف املدعي البينة، فقال: يل بينٌة غائبٌة، أو قال: ال أعرف لنفيس 
بينة، أو قال: ال بينة يل، قيل له: إن شئت فدع حتليفه حتى حترض بينتك، أو لعلك جتد 
أبدا،  هبا  لك  يقىض  فال  مجلة،  الغائبة  بينتك  حكم  سقط  وقد  حلفته  شئت  وإن  بينًة، 
اختار  األمرين  فأي  فقط،  هذا  إال  لك  ليس  عليه،  هذا  بعد  هبا  تأيت  بينٍة  وسقط حكم 
تواتٌر يوجب  يكون  أن  إالَّ  بعدها،  الدعوى  تلك  بينة يف  إىل  له  يلتفت  به، ومل  له  ُقيِضَ 
أنَّه حلف كاذبًا، فُيقىض عليه باحلق، أو يقر بعد أْن حلف، فيلزمه  صحة العلم ويقينه 

ما أقر به«. ينظر: املحىل: )8/)))).
الفقهي البن عرفة: )55/9)(، مواهب  املخترص  احلكام: ))/6)3(،  تبرصة  ينظر:   (3(

اجلليل: )6/)3)(، حترير الكالم: ))/7))).
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واستدل أصحاب هذا القول بام ييل:

الدليل األول: حديث وائل بن حجر  قال: كنت عند رسول اهلل 
  فجاء رجل من حرضموت ورجل من كندة إىل النبي 
 : فقال  يا رسول اهلل، هذا غلبني عىل أرض يل  فقال احلرضمي: 
))ألك بينة؟((، قال: ال قال: ))فلك يمينه؟((، فقال: إن الرجل فاجر ال يبايل 

 : اهلل  رسول  فقال  يشء،  من  يتورع  وليس  عليه،  حلف  ما  عىل 
))ليس لك منه إال ذلك(())).

املدعي واليمني  بالبينة عىل    النبي  ملا حكم  أنه  الداللة:  وجه 
حق  من  يربأ  ال  واملنكر  بدعواه،  املال  يستحق  ال  املدعي  كان  املنكر،  عىل 
املدعي بجحوده، فإذا أقام املدعى البينة أخذ املال، وإذا حلف املدعى عليه 
يكون  إنَّام  القضاء  أنَّ  عىل  دلَّ  النصَّ  ألنَّ  إليه؛  سبيل  فال  برئ  وإذا  برئ، 

بأحدمها، ال كليهام))).

ونوقش: بأن هذا احلديث إنام دل عىل ذلك يف حال عدم وجود البينة كام 
هو ظاهره، أما إن وجدت البينة بعد ذلك فليس فيه ما يدل عىل عدم قبوهلا 

والقضاء هبا؛ ألنه إذا قامت البينة لزمت يف الظاهر والباطن)3).

 عنهام، أن  الثاين: حديث عبد اهلل بن عباس ريض اهلل  الدليل 
النبي  قال: ))لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال 

سبق خترجيه، ص: )399).  (((
النجم  الطحاوي للجصاص: )06/8)(، االختيار: ))/)))(،  ينظر: رشح خمترص   (((

الوهاج: )0)/3))(، الدرر البهية: )63/3)).
الكبري:  احلاوي   ،)(07-(06/8( للجصاص:  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (3(

)7)/)3)(، النجم الوهاج: )0)/3))).
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)) ولكن  البيهقي:  املدعى عليه(()))، ويف رواية  اليمني عىل  وأمواهلم ولكن 
البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر(())).

ر  تعذُّ عند  وهو  موضعه،  يف  للنفي  مرشوعة  اليمني  أن  الداللة:  وجه 
اليمني فهي يف غري  البينة فأقامها وُقيض له هبا بعد  البينة، فلو أوجد املدعي 

موضعها؛ ألهنا ال يثبت هبا ما مل يكن ثابتًا أوالً)3).

ونوقش: بعدم التسليم بأن هذا احلديث قيَّد البينة بموضع حمدد، بل دل 
بعمومه عىل مرشوعية القضاء بالبينة مطلقًا، فمتى أقام املدعي بينته استحق 
ما ادعاه، سواء أكان ذلك قبل اليمني أو بعدها، وسواء كان قبل احلكم أو 

بعده))).

البينة ال تبقى له والية االستحالف،  أقام  الثالث: أن املدعي لو  الدليل 
فكذا إذا استحلف ال تبقى له والية إقامة البينة؛ ألن النصوص إنام دلت عىل 

أن القضاء إنام يكون بالبينة أو اليمني، فال يملك اجلمع بينهام)5).

بعد  البينة  قبول  عدم  عىل  يدل  ما  فيها  ليس  النصوص  بأن  ونوقش: 
إليها  البينة، وُيصار  اليمني بدل عن  حتليف املدعى عليه، وإنام دلت عىل أن 

سبق خترجيه، ص: )395).  (((

سبق خترجيه، ص: )398).  (((
للرسخيس:  املبسوط   ،)99/8( للجصاص:  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (3(

.((3(/30(
للبغوي:  السنة  رشح   ،)(06/8( للجصاص:  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (((

.((0(/(0(
 ،)((6/6( الصنائع:  بدائع   ،)(06/8( للجصاص:  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (5(

أسنى املطالب: ))/)0)(، الرشح الكبري البن قدامة: )))/)3)).



الحكم ببينة المدعي بعد يمين المدعى عليه

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

البدل،  قيام  بعد  ولو  األصل  وجد  فإذا  وبالتايل  للرضورة،  البينة  ر  تعذُّ عند 
فإنه ُيصار إليه ويسقط حكم البدل))).

أريد  ال  يقول:  ألنه  احليلة؛  باب  يفتح  إقامتها  جتويز  أن  الرابع:  الدليل 
إقامتها؛ ليحلف خصمه، ثم يقيمها))).

ونوقش من وجهني:

األول: أنه كام ترد التهمة للمدعي باحليلة يف عدم إقامته للبينة طلبًا ليمني 
املدعى عليه، فإن التهمة قد ترد أيًضا يف شأن املدعى عليه بأن حيلف كذبًا؛ 
ليدفع عن نفسه دعوى املدعي، ومن املتقرر أن البينة أقوى من اليمني، فإذا 

رت اليمني؛ لضعفها)3). مت البينة؛ لقوهتا، وُأخِّ اجتمعا ُقدِّ

الثاين: يمكن أن يناقش أيضًا: بأن هذا مستبعد، فمن كانت له بينة صادقة 
فإنه سيبادر إىل تقديمها، ولن ُيغفلها طمعًا يف يمني خصمه؛ ألن اخلصم قد 

حيلف يمينًا فاجرة، فيسقط حقه هبا.

احلديث:  بنص  برئ  فقد  حلف  إذا  عليه  املدعى  أن  اخلامس:  الدليل 
))ليس لك منه إال ذلك(()))، وإذا برئ فال سبيل عليه)5).

ينظر: رشح خمترص الطحاوي للجصاص: )06/8)-07)(، االختيار: ))/)))(،   (((
البحر الرائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري: )06/7)(،

ينظر: املغني: )0)/79).  (((
احلبيب عىل رشح  املحتاج: )333/8(، حتفة  املحتاج: )00/6)(، هناية  مغني  ينظر:   (3(

اخلطيب: ))/3))).
سبق خترجيه، ص: )399).  (((

املدونة: ))/7(،  الصنائع: )9/6))(،  بدائع  الفتاوى: ))/787(،  النتف يف  ينظر:   (5(
 ،)38(/8( الكبري:  احلاوي   ،)((8/8( املزين:  خمترص   ،)(((( السالك:  إرشاد 

مطالب أويل النهى: )7/6)5).
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يف  ال  املدعي  بينة  عدم  عند  الظاهرة  الصورة  يف  يربأ  إنام  بأنه  ونوقش: 
نفس األمر حقيقة، واحلكم الظاهر ال يصريِّ احلق باطاًل يف نفس األمر وال 
الباطل حقًا، وبالتايل فإذا ُوجدت البينة فإن اليمني تسقط؛ لكوهنا بدل عن 

البينة))).

حقه  أسقط  قد  عليه  املدعى  يمني  بطلبه  املدعي  أن  السادس:  الدليل 
بني  جيمع  أن  له  جيز  فلم  باليمني،  عنها  اعتاض  قد  ألنه  الدعوى؛  إقامة  يف 

عوضني))).

ونوقش: بأن املدعي مل يقصد إسقاط حقه بطلب اليمني، وإنام صار إليها 
البينة، فإذا وجد األصل بعد ذلك حكم به،  ر األصل وهو  للرضورة؛ لتعذُّ

وسقط احلكم بالبدل، فكأنه مل يوجد أصاًل)3).

البينة، عىل حجة املدعى عليه  السابع: قياس حجة املدعي وهي  الدليل 
وهي اليمني، فكام أن حجة املدعى عليه ال تسمع بعد حجة املدعي، فكذلك 
حجة  منهام  كاًل  أن  بجامع  عليه؛  املدعى  حجة  بعد  املدعي  حجة  تسمع  ال 

احلكم))).

ونوقش: بعدم التسليم؛ ألن البينة هي األصل واليمني بدل عنها، وهلذا 
رها، والبدل يبطل بالقدرة عىل املبدل؛ كبطالن التيمم  ال ترشع إال عند تعذُّ
الفرق  عىل  ويدل  البدل،  عىل  بالقدرة  األصل  يبطل  وال  املاء،  عىل  بالقدرة 
البن  البخاري  صحيح  رشح   ،)(5(/(( األهنر:  جممع   ،)(((/(( االختيار:  ينظر:   (((

بطال: )68/8(، فتح الباري البن حجر: )88/5)).
ينظر: احلاوي الكبري: )7)/)3)(، املغني: )0)/79).  (((

ينظر: االختيار: ))/)))(، جممع األهنر: ))/)5)(، درر احلكام: ))/8)6).  (3(
قدامة:  البن  الكبري  الرشح   ،)(0(  (0( املغني:   ،)(00/((( املذهب:  بحر  ينظر:   (((

.((3(/(((
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وال  هبا،  وحيكم  البينة  تسمع  سامعهام  وإمكان  اجتامعهام  حال  أهنام  بينهام 
تسمع اليمني وال يسأل عنها))).

الثالث: القول 

ُتقَبل بعد يمني املدعى عليه إال لعذٍر منع إقامتها يف حينها؛  البينة ال  أن 
كاجلهل هبا، أو نسياهنا، أو غياهبا َغيبة بعيدة وخيف ذهاب الغريم وتطاول 
تاركًا  بيمينه  ورىض  عليه  املدعى  املدعي  استحلف  إن  وأما  لُبعدها،  األمر؛ 
لبينته احلارضة أو الغائبة غيبة قريبة فال حق له إذا شهدت له بعد اليمني، وال 

ُتسمع منه، وهذا هو مذهب املالكية))).

إذا  املدعي بعد يمني املدعى عليه  ببينة  القضاء  واستدلوا عىل مرشوعية 
كان معذورًا يف عدم إقامتها يف حينها بام ييل:

الدليل األول: أن املدعي املعذور يف إقامة بينته إنام َقبَِل يمني املدعى عليه 
لكونه مضطرًا إليها؛ ألنه ال يعلم ببينته، أو ال يستطيعها، وال سبيل له حينئٍذ 
علم  فإذا  هبا،  االكتفاء  دون  طلبها  له  فجاز  باليمني،  إال  عليه  املدعى  عىل 

ببينته أو قدر عليها زال االضطرار، وجاز له أن يطلب بأن يقىض له هبا)3).

ونوقش من ثالثة أوجه:

ببينته  علمه  مع  حتى  عليه  للمدعى  املدعي  استحالف  يف  أن  األول: 
وُيقىض  اليمني،  عن  ينكل  قد  عليه  املدعى  أن  وهي  فائدة،  عليها  وقدرته 

ينظر: املصادر السابقة.  (((
ينظر: املدونة: ))/36(، و ))/85)(، الذخرية: )))/75(، خمترص خليل: )0))(،   (((
الفواكه   ،)(56/7( للخريش:  خليل  خمترص  رشح   ،)(36/7( خلليل:  التوضيح 

الدواين: ))/3))(، البهجة يف رشح التحفة: ))/35)).
ينظر: النتف يف الفتاوى: ))/778).  (3(
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يف  عنه  الكلفة  وتندفع  عليه،  املدعى  بنكول  املدعي  فيستغني  بنكوله،  عليه 
إقامة  اليمني، فال يسقط حقه يف  املدعى عليه  للبينة، ولكن لو حلف  إقامته 

البينة بعدها؛ ألن البينة العادلة خري من اليمني الفاجرة))).

الثاين: أن البينة حجة ال جُيرب املدعي عىل إقامتها، وجيوز له أن يعدل عنها 
إىل طلب اليمني؛ إما لينزجر هبا فيقّر باحلق، وإما ليحتقب))) هبا وزرًا، فإذا 
وكذب  دعواه،  صدق  هبا  وُيظِهَر  بينته،  يقيم  أن  للمدعي  جاز  هبا  ينزجر  مل 

املدعى عليه، وحنثه يف يمينه)3).

جاءت  األول  للقول  الباحث  هبا  استدل  التي  األدلة  عموم  أن  الثالث: 
عامًة بقبول بينة املدعي بعد يمني املدعى عليه، وهذا العموم ُيبطل ختصيص 

القبول بحالة العذر دون غريه.

الدليل الثاين: أن املدعي إذا كان معذورًا يف إقامة بينته قبل يمني املدعى 
عليه فإن له غرضًا صحيحًا يف طلب يمني املدعى عليه، وهو سلوك أقرب 
ال  أو  يعلمها،  ال  بينة  عن  بحثه  يف  عليه  الكلفة  وخفة  احلكم،  إىل  الطرق 
الكلفة، ويكتفى  فتندفع  اليمن  املدعى عليه عن  ينكل  يستطيعها، فعسى أن 
البينة  منه؛ ألن  قبلت  بينته  املدعي من إحضار  ثم متكن  فإن حلف  باليمني، 

العادلة خري من اليمني الفاجرة))).

ينظر: الذخرية: )))/)7-75(، املغني: )0)/79).  (((
قال ابن فارس: »احلاء والقاف والباء أصل واحد، وهو يدل عىل احلبس، يقال َحِقَب   (((
وهي  احلقيبة،  الباب  ومن  بوله...  احتبس  إذا  البعري  وحقب  مطره،  احتبس  إذا  العام 
 .(89/(( اللغة:  مقاييس  حقيبة«.  يف  مجعه  كأنه  اإلثم،  فالن  احتقب  ومنه  معروفة، 

وينظر: الصحاح: ))/)))(، املصباح املنري: ))/3))).
ينظر: احلاوي الكبري: )7)/35)).  (3(

ينظر: الذخرية: )))/)75-7).  (((
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ونوقش: بام نوقش به الدليل السابق.

الدليل الثالث: يمكن أن يستدل هلم بـ: مجلة األدلة الواردة يف االستدالل 
املدعى عليه تقطع اخلصومة يف احلال مؤقتًا،  بأن يمني  القائل  للقول األول 
وال تسقط احلق)))، وحل داللتها عىل حالة العذر يف إقامة املدعي لبينته قبل 

يمني املدعى عليه.

ويمكن أن تناقش: بأن هذه األدلة وردت عامة يف قبول بينة املدعي بعد 
يمني املدعى عليه، وختصيصها بحالة العذر فقط حتكم ال دليل عليه.

ببينته  يعلم  كان  إذا  املدعي  ببينة  القضاء  مرشوعية  عدم  عىل  واستدلوا 
بيمينه،  ورىض  عليه،  املدعى  استحلف  ثم  قريبة،  غيبة  الغائبة  أو  احلارضة، 

لبينته بدليلني: تاركًا 

بالبينة وإعراضه عنها بطلب يمني املدعى عليه  الدليل األول: أن علمه 
ُيعدُّ إسقاط منه حلقه بطوعه واختياره، وال عذر له، وال رضورة، وال غرض 

معترب يف إقامة البينة بعد اليمني))).

ومعترب  صحيح  غرض  للمدعي  يكون  قد  بل  التسليم،  بعدم  ونوقش: 
يف طلب القضاء بيمني املدعى عليه حتى مع علمه ببينته وحضورها وقدرته 

عليها، كام سبق بيانه يف مناقشة الدليل األول هلذا القول.

الدليل الثاين: يمكن أن يستدل هلم بـ: مجلة األدلة الواردة يف االستدالل 
احلق  وتسقط  اخلصومة  تقطع  عليه  املدعى  يمني  بأن  القائل  الثاين  للقول 

ينظر: ص: ))0)-)))( من هذا البحث.  (((
ينظر: الذخرية: )))/)75-7).  (((
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قبل  لبينته  املدعي  إقامة  يف  العذر  عدم  حالة  عىل  داللتها  وحل  مطلقًا)))، 
يمني املدعى عليه.

ويمكن أن تناقش: بام نوقشت به هذه األدلة يف موضعها))).

الرتجيح:

تقطع  اليمني  أن  وهو  األول،  القول  هو  أعلم    واهلل  الراجح 
اخلصومة مؤقتًا، وال تسقط احلق؛ وذلك ملا ييل:

أوالً: قوة أدلتهم، ومناقشة أدلة األقوال األخرى.

يمني  طلب  يف  ومعترب  صحيح  غرض  له  يكون  قد  املدعي  أن  ثانيًا: 
عليه  املدعى  أن  وهو  ومعلومة؛  حارضة  بينة  له  كانت  ولو  حتى  املدعي، 
املدعى  بنكول  املدعي  فيستغني  بنكوله،  عليه  اليمني، ويقىض  ينكل عن  قد 
عليه، وتندفع الكلفة عنه يف إقامته للبينة، كام أن البينة حجة ال جُيرب املدعي 
فيقرَّ  لينزجر هبا  إما  اليمني؛  إىل طلب  يعدل عنها  أن  له  إقامتها، وجيوز  عىل 
باحلق، وإما ليحتقب هبا وزرًا، فإذا مل ينزجر هبا جاز للمدعي أن يقيم بينته، 

وُيظِهَر هبا صدق دعواه، وكذب املدعى عليه، وحنثه يف يمينه.

ثالثًا: أنه من املتقرر بالنص واإلمجاع أن القضاء باليمني ال يكون إال عند 
للرضورة،  إليها  وُيصار  البينة،  عن  بدل  فإهنا  ذلك  عىل  وبناء  البينة،  انعدام 
فإذا وجد األصل ولو بعد قيام البدل، فإنه ُيصار إليه، ويسقط حكم البدل.

ينظر: ص: ))))-7))( من هذا البحث.  (((

ينظر: ص: ))))-7))( من هذا البحث.  (((
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الثالث املبحث 
حكم إقامة املدعي بينته

بعد حتليف املدعى عليه نظاماً
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: نظام املرافعات الرشعية والئحته التنفيذية:

أحد  طلب  »إذا  نصه:  ما  املائة  بعد  والعرشين  السادسة  املادة  يف  جاء 
اخلصوم إمهاله إلحضار شهوده الغائبني عن جملس احلكم فيمهل أقل مدة 
كافية يف نظر املحكمة، فإذا مل حيرضهم يف اجللسة املعينة، أو حرض منهم من 
مل توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزًا إن مل حيرضهم، 
شهادته  توصل  مل  من  منهم  حرض  أو  الثالثة،  اجللسة  يف  حيرضهم  مل  فإذا 
فللمحكمة أن تفصل يف اخلصومة، فإذا كان له عذر يف عدم إحضار شهوده 

كغيبتهم أو جهله مكان إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حرضوا«.

للنظام )1/126( ما نصه: »إذا قرر اخلصم  التنفيذية  الالئحة  وجاء يف 
عدم قدرته عىل إحضار الشهود، أو طلب مهلة طويلة عرفًا ترض بخصمه، 
فللدائرة الفصل يف اخلصومة، وتفهمه بأن له حق إقامة دعوى جديدة متى 
كانت  فإذا  واملكاين،  النوعي  لالختصاص  العامة  األحكام  وفق  حرضوا 
مصدرة  الدائرة  إىل  فتحال  احلكم  منها  صدر  التي  هي  املختصة  املحكمة 

احلكم، وتبني عىل ما سبق ضبطه«.

وجاء يف املادة املائتني من الفصل الرابع: )التامس إعادة النظر( ما نصه:

حيق أليٍّ من اخلصوم أن يلتمس إعادة النظر يف األحكام النهائية يف . )
األحوال اآلتية:
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أو  تزويرها،  بعد عىل احلكم  أوراق ظهر  ُبنَِي عىل  قد  كان احلكم  إذا  أ. 
ُبنَِي عىل شهادة ُقيِضَ من اجلهة املختصة بعد احلكم بأهنا شهادة زور.

ب. إذا حصل امللتمس بعد احلكم عىل أوراق قاطعة يف الدعوى كان قد 
ر عليه إبرازها قبل احلكم. تعذَّ

ت. إذا وقع من اخلصم غش من شأنه التأثري يف احلكم.

ث. إذا قىض احلكم بيشء مل يطلبه اخلصوم، أو قىض بأكثر مما طلبوه.

ج. إذا كان منطوق احلكم يناقض بعضه بعضًا.

ح. إذا كان احلكم غيابيًا.

خ. إذا صدر احلكم عىل من مل يكن ممثاًل متثياًل صحيحًا يف الدعوى.

حيق ملن يعد احلكم حجة عليه ومل يكن قد أدخل أو تدخل يف الدعوى . )
أن يلتمس إعادة النظر يف األحكام النهائية))).

التعليق:

إذا  املدعي  أن  عىل  رصاحة  املائة  بعد  والعرشون  السادسة  املادة  دلت 
جهله  أو  لغيبتهم  شهود؛  شهادة  البينة  كانت  إذا  بينته  إحضار  عليه  ر  تعذَّ
مكان إقامتهم، فإنه حيق له إقامة الدعوى من جديد متى حرضوا، حتى ولو 
كان ذلك بعد احلكم والفصل يف اخلصومة، وهذا ما أكدته الالئحة التنفيذية 

للامدة السادسة والعرشين بعد املائة يف فقرهتا األوىل.

بتاريخ:  م/)،  الرقم:  ذي  امللكي  باملرسم  الصادر  الرشعية  املرافعات  نظام  ينظر:   (((
الرقم:  ذي  العدل  وزير  معايل  بقرار  الصادرة  التنفيذية  والئحته  ))/)/35))هـ، 

)39933(، بتاريخ: 9)/35/05))هـ.
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التامس  للمترضر  حيق  أنه  عىل  املائتني  املادة  من  )ب(  الفقرة  دلت  كام 
الدعوى  يف  قاطعة  أوراق  عىل  احلكم  بعد  امللتمس  حصل  إذا  النظر  إعادة 

ر عليه إبرازها قبل احلكم. كان قد تعذَّ

وهاتان املادتان مها نص يف مسألة البحث، فقد أجازتا للمدعي أن يقيم 
الدعوى، حتى ولو  البينة شهادة شهود، أو أوراقًا قاطعة يف  إذا كانت  بينته 
كان ذلك بعد حكم القايض وفصله يف اخلصومة، وقد أطلقتا احلكم وفصل 
اخلصومة، وما ُبني عليه، ومل ختصصاه بحال دون حال، فيشمل ذلك احلكم 

برد دعوى املدعي بيمني املدعى عليه.

عىل  احلكم  بعد  إليها-  -املشار  البينة  إقامة  جتيزا  مل  أهنام  ويالحظ 
املدعي  عىل  ر  تعذَّ بأن  فقط،  ر  التعذُّ حالة  يف  اجلواز  خصصتا  بل  اإلطالق، 
إقامتها قبل حكم القايض وفصله يف اخلصومة، وما دلتا عليه هاتان املادتان، 
وهو قبول بينة املدعي -املشار إليها- بعد يمني املدعى عليه يوافق ما ذهب 
إليه أصحاب القول الثالث القائلني بأن البينة ال ُتقَبل بعد يمني املدعى عليه 
إال لعذٍر منع إقامتها يف حينها؛ كاجلهل هبا، أو نسياهنا، أو غياهبا غيبة بعيدة 
املدعي  استحلف  إن  وأما  لُبعدها،  األمر؛  وتطاول  الغريم  ذهاب  وخيف 
املدعى عليه ورىض بيمينه تاركًا لبينته احلارضة أو الغائبة غيبة قريبة فال حق 

له إذا شهدت له بعد اليمني، وال تسمع منه، وهذا هو مذهب املالكية))).

وخالفت هاتان املادتان ما ذهب إليه أصحاب القول األول القائلني بأن 
احلق مطلقًا،  تسقط  مؤقتًا، وال  احلال  تقطع اخلصومة يف  عليه  املدعى  يمني 

خليل:  خمترص   ،)75/((( الذخرية:   ،)(85/(( و:   ،)36/(( املدونة:  ينظر:   (((
 ،)((3/(( الدواين:  الفواكه   ،)(56/7( للخريش:  خليل  خمترص  رشح   ،)((0(

البهجة يف رشح التحفة: ))/35)).
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البينة وُحكم  بينته بعد يمني املدعى عليه ُسمعت  وبالتايل لو أحرض املدعي 
هبا، سواء كان للمدعي عذٌر يف عدم إحضارها قبل يمني املدعى عليه أم ال، 
العلم؛  أهل  احلنفية والشافعية واحلنابلة، ومجع من  القول هو مذهب  وهذا 
وإسحاق  والليث  والثوري  وطاوس  النخعي  وإبراهيم  رشيح  كالقايض 

والبخاري، واختيار القرايف وأشهب من املالكية))).

تقطع  عليه  املدعى  يمني  بأن  القائلني  الثاين  القول  أصحاب  خالفتا  كام 
اخلصومة مطلقًا، وتسقط احلق، فلو أقام املدعي بينته بعد حلف املدعى عليه 
فإهنا ال تسمع، وهذا القول وجه عند احلنابلة، ومذهب الظاهرية، وبه قال 
ُألِزم املدعي عند طلبه  ابن أيب ليىل وأبو عبيد)))، وقيده بعض املالكية بام لو 

يمني املدعى عليه بأنه قد أسقط بينته ما علم منها وما مل يعلم)3).

املطلب الثاين: نظام اإلجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية:
جاء يف املادة الرابعة بعد املائتني ما نصه: »حيق ألي من اخلصوم أن يطلب 

إعادة النظر يف األحكام النهائية الصادرة بالعقوبة يف األحوال اآلتية:

اجلوهرة   ،)((9/6( الصنائع:  بدائع   ،)((9/(6( للرسخيس:  املبسوط  ينظر:   (((
النرية: ))/)))(، درر احلكام: ))/)33(، الذخرية: )))/75(، التوضيح خلليل: 
)50/8(، احلاوي الكبري: )7)/)3)(، روضة الطالبني: )))/0)(، أسنى املطالب: 
املغني:   ،)(39/(( قدامة:  البن  الكايف   ،)(((/6( املحتاج:  مغني   ،)(03/((
)0)/79(، اإلقناع للحجاوي: ))/)39-395(، كشاف القناع: )0/6)3(، رشح 
 ،)(88/5( حجر:  البن  الباري  فتح   ،)69-68/8( بطال:  البن  البخاري  صحيح 

عمدة القاري: )3)/56)(، إرشاد الساري: ))/0))).
املحىل:   ،)(30/((( قدامة:  البن  الكبري  الرشح   ،)79/(0( املغني:  ينظر:   (((
حجر:  البن  الباري  فتح   ،)68/8( بطال:  البن  البخاري  صحيح  رشح   ،)(((/8(

)88/5)(، عمدة القاري: )3)/56)).
ينظر: تبرصة احلكام: ))/6)3(، مواهب اجلليل: )6/)3)).  (3(
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إذا ُحِكم عىل املتهم يف جريمة قتل ثم ُوجد املدعى قتله حيًا.. )
عىل . ) حكم  صدر  ثم  واقعة،  أجل  من  شخص  عىل  حكم  صدر  إذا 

منه  ُيفهم  تناقض  احلكمني  بني  وكان  نفسها  الواقعة  أجل  من  آخر  شخص 
عدم إدانة أحد املحكوم عليهام.

ُبني . 3 أو  ُبني عىل أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها،  إذا كان احلكم قد 
عىل شهادة قيض من اجلهة املختصة بعد احلكم بأهنا شهادة زور.

إذا كان احلكم مبنيًا عىل حكم صادر من إحدى املحاكم ثم ألغي هذا . )
احلكم.

بينات أو وقائع مل تكن معلومة وقت املحاكمة، . 5 إذا ظهر بعد احلكم 
أو ختفيف  عليه  املحكوم  إدانة  الوقائع عدم  أو  البينات  وكان من شأن هذه 

العقوبة«))).

لنظام  التنفيذية  الالئحة  املائة من  بعد  التاسعة واألربعون  املادة  وجاء يف 
اإلجراءات اجلزائية ما نصه:

الصادر . ) النهائي  احلكم  يف  النظر  إعادة  طلب  اخلصوم  من  ألي  حيق 
وفاة  أو  الصلح،  أو  بالعفو  العقوبة  سقوط  أو  تنفيذه،  بعد  ولو  بالعقوبة 

املحكوم عليه.

بتاريخ:  الرقم: )م/)(،  امللكي ذي  باملرسوم  الصادر  ينظر: نظام اإلجراءات اجلزائية   (((
الرقم:  ذي  الوزراء  جملس  بقرار  الصادرة  التنفيذية  ولوائحه  ))/)35/0))هـ، 

))))(، بتاريخ: ))/36/03))هـ.
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)الرابعة . ) املادة  من   )(( الفقرة  يف  املذكور  التناقض  لتحقيق  يشرتط 
بعد املائتني( من النظام أن يكون احلكامن هنائيني))).

التعليق:

اخلصوم  من  أي  أحقية  عىل  النظام  من  املائتني  بعد  الرابعة  املادة  نصت 
من  مجلة  يف  بالعقوبة  الصادرة  النهائية  األحكام  يف  النظر  إعادة  يطلب  أن 
التاسعة  مادهتا  يف  النظام  لذات  التنفيذية  الالئحة  وأكدت  األحوال، 
واألربعني بعد املائة تلك األحقية حتى بعد تنفيذ احلكم، أو سقوط العقوبة 
والالئحة  املادة  عليه  نصت  وما  عليه،  املحكوم  وفاة  أو  الصلح،  أو  بالعفو 
ال يمكن دخوله يف مسألتنا حمل البحث؛ وذلك ألهنام خصصتا إعادة النظر 
باألحكام الصادرة بالعقوبة فقط، وال يتصور أن تثبت العقوبة بيمني املدعى 
عليه مطلقًا؛ ألن اليمني املوجهة للمدعى عليه إنام تكون لنفي الدعوى عنه، 
وإثبات براءته منها، وإذا حلف املدعى عليه تلك اليمني فقد برئ، وإذا برئ 

فكيف تثبت عليه العقوبة؟

ومل يرد يف نظام اإلجراءات اجلزائية أو الئحته التنفيذية ما يتعلق بإعادة 
مسألة  عن  خارج  وهو  الباحث،  بينه  ما  سوى  اجلزائية  األحكام  يف  النظر 
إعادة  مسألة  عن  سكتا  قد  والئحته  النظام  فيكون  ذلك  عىل  وبناًء  البحث، 
النظر يف بينة املدعي بعد يمني املدعى عليه، وما سكت عنه نظام اإلجراءات 
التنفيذية؛  والئحته  الرشعية  املرافعات  نظام  هو  فيه  املرجع  يكون  والئحته 
)أحكام  العارش:  الباب  من  املائتني  بعد  عرشة  الثامنة  املادة  ذلك  بينت  كام 
ختامية( من نظام اإلجراءات اجلزائية، ونصها: » تطبق األحكام الواردة يف 

الوزراء  جملس  بقرار  الصادرة  اجلزائية  اإلجراءات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  ينظر:   (((
باملرسوم امللكي ذي الرقم: ))))(، بتاريخ: ))/36/03))هـ.
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نظام املرافعات الرشعية فيام مل يرد فيه حكم يف هذا النظام وفيام ال يتعارض 
مع طبيعة القضايا اجلزائية«.

ر  وبناًء عىل ذلك فلو أراد املدعي يف احلقوق اجلزائية أن يقيم بينته التي تعذَّ
عليه إقامتها قبل يمني املدعى عليه بنفي الدعوى عنه -كام لو اعتدى رجل 
املدعى عليه  بينته وطلب يمني  إقام  ر عليه  فتعذَّ الطرف  بجناية يف  عىل آخر 
املدعي  أقام  ثم  بيمينه،  عليه  املدعى  برباءة  القايض  وحكم  اليمني،  فحلف 
إن  هبا  واحلكم  سامعها،  القايض  عىل  وجيب  ذلك،  فله  القايض-  أمام  بينته 
صدقت؛ استنادًا إىل ما جاء يف املادة السادسة والعرشين بعد املائة من نظام 
البينة شهادة  بينته إذا كانت  ر عليه إحضار  املرافعات من أن املدعي إذا تعذَّ
شهود؛ لغيبتهم أو جهله مكان إقامتهم، فإنه حيق له إقامة الدعوى من جديد 
وهو  اخلصومة،  يف  والفصل  احلكم  بعد  ذلك  كان  ولو  حتى  حرضوا،  متى 
فقرهتا  يف  املائة  بعد  والعرشين  السادسة  للامدة  التنفيذية  الالئحة  أكدته  ما 
األوىل، وكذلك استنادًا إىل ما جاء يف الفقرة )ب( من املادة املائتني من نظام 
املرافعات من أنه حيق للمترضر التامس إعادة النظر إذا حصل امللتمس بعد 
ر عليه إبرازها قبل احلكم. احلكم عىل أوراق قاطعة يف الدعوى كان قد تعذَّ

التنفيذية  والئحته  الرشعية  املرافعات  نظام  يف  ورد  ما  بيان  سبق  وقد 
بشأن هذه املسألة، وتفصيل القول فيه، ودراسته، وحتليله، ومقارنة ما جاء 

عن فقهاء املذاهب به بام يغني عن إعادته هنا))).

ينظر: ص: ))))-)))( من هذا البحث.  (((
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املطلب الثالث: نظام العمل:

جاء يف املادة الثالثة والعرشين بعد املائتني من نظام العمل: »ال جيوز ألي 
هيئة من اهليئات املنصوص عليها يف هذا الباب أن متتنع عن إصدار قرارها 
النظام يمكن تطبيقه، وعليها يف هذه احلالة  بحجة عدم وجود نص يف هذا 
أن تستعني بمبادئ الرشيعة اإلسالمية، وما استقرت عليه السوابق القضائية 

والعرف وقواعد العدالة«.

وجاء يف املادة اخلامسة والعرشين بعد املائتني من نظام العمل: »ال جيوز 
من  بشأنه  هنائي  قرار  صدر  الذي  النزاع  إثارة  املتنازعني  الطرفني  من  ألي 
الباب أمام هذه اهليئة أو غريها من  إحدى اهليئات املنصوص عليها يف هذا 

اجلهات القضائية األخرى«))).

وجاء يف املادة الثانية واخلمسني من الالئحة اخلاصة باملرافعات وإجراءات 
»تتوىل  نصه:  ما  العليا  واللجنة  االبتدائية  اللجان  أمام  والتحكيم  املصاحلة 
أو  فيه من أخطاء مادية كتابية  يقع  ما  القرار تصحيح  التي أصدرت  اللجنة 

حسابية تصدره من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب أحد اخلصوم«))).

التعليق:

األحكام  يف  النظر  إعادة  بالتامس  خاص  تنظيم  العمل  نظام  يف  يرد  مل 
املادة اخلامسة  الوارد يف  املنع  إليه، وأما  النهائية، رغم أمهيته، وكثرة احلاجة 

بتاريخ:  )م/)5(،  الرقم:  ذي  امللكي  باملرسوم  الصادر  العمل  نظام  ينظر:   (((
3)/6/8)))هـ.

ينظر: الالئحة اخلاصة باملرافعات وإجراءات املصاحلة والتحكيم أمام اللجان االبتدائية   (((
واللجنة العليا الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم: ))(، بتاريخ: 3-)/)/390)هـ.
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والعرشين بعد املائتني من نظام العمل فإنام هو يف إعادة وإثارة النزاع يف ذات 
الدعوى جمددًا بعد أن صدر فيها حكم قضائي هنائي من جهة قضائية.

املنع  يشملها  فال  اليمني-  بعد  البينة  إقامة  -وهي  البحث  مسألة  وأما 
الوارد يف هذه املادة؛ ألهنا ال تعترب من قبيل إثارة النزاع جمددًا، بل هي استكامل 
كبينة  السابق؛  احلكم  يف  النظر  إعادة  يوجب  ما  فيها  استجد  سابقة  لدعوى 
ظهرت، أو تزوير ُبني عليه احلكم السابق، ونحو ذلك، وهلذا اعترب التامس 
االستحداث  قبيل  من  وليس  احلكم،  عىل  العرتاض  طرق  من  النظر  إعادة 

للدعوى مرة أخرى.

أمام  والتحكيم  املصاحلة  وإجراءات  املرافعات  الئحة  يف  جاء  ما  وأما 
له  عالقة  فال  واخلمسني  الثانية  مادته  يف  العليا  واللجنة  االبتدائية  اللجان 
أو  الكتابية  املادية  باألخطاء  القرار  تصحيح  حرص  ألنه  البحث؛  بمسألة 
احلسابية، ومسألة البحث هي يف البينة التي أقيمت بعد احلكم الصحيح من 

القايض بالطريق الصحيح املعترب رشعًا يف حينه، وهو يمني املدعى عليه.

النهائية  األحكام  يف  النظر  إعادة  بالتامس  خاص  تنظيم  ورود  وعدم 
الثالثة  املادة  يف  جاء  إىل  استنادًا  به؛  والعمل  قبوله،  يمنع  ال  العمل  نظام  يف 
باليمني  البينة بعد احلكم  العمل؛ ألن قبول  املائتني من نظام  والعرشين بعد 
القضائية  السوابق  الرشيعة اإلسالمية، واستقرت عليه  مبادئ  به  مما جاءت 
ويمكن  البحث،  ثنايا  يف  بيانه  سبق  كام  العدالة،  وقواعد  العرف  واقتضاه 
أصل  ألنه  التنفيذية؛  والئحته  الرشعية  املرافعات  نظام  إىل  فيه  الرجوع 
ال  وهو  فيها،  النص  ورود  عدم  عند  فيها  واملرجع  القضائية،  األنظمة 
ذلك  يؤيد  ومما  اإلسالمية،  الرشيعة  وأحكام  وقواعد  مبادئ  مع  يتعارض 
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»تطبق  ونصها:  الرشعية،  املرافعات  نظام  من  األوىل  املادة  عليه  نصت  ما 
ملا  وفقًا  اإلسالمية  الرشعية  أحكام  أمامها  املعروضة  القضايا  عىل  املحاكم 
تتعارض مع  أنظمة ال  األمر من  الكتاب والسنة، وما يصدره ويل  دل عليه 

الكتاب والسنة، وتتقيد يف إجراءات نظرها بام ورد يف هذا النظام«.

املرافعات  نظام  يف  العاملية  املحاكم  اختصاصات  أدرجت  وقد  سيام  ال 
الرشعية يف املادة الرابعة والثالثني من نظام املرافعات الرشعية.

التنفيذية  والئحته  الرشعية  املرافعات  نظام  يف  ورد  ما  بيان  سبق  وقد 
بشأن هذه املسألة، وتفصيل القول فيه، ودراسته، وحتليله، ومقارنة ما جاء 

عن فقهاء املذاهب به بام يغني عن إعادته هنا))).

املطلب الرابع: نظام التنفيذ والئحته التنفيذية:

جاء يف اللوائح التنفيذية لنظام التنفيذ ما نصه:

أو  املقاصة  أو  الصلح  أو  اإلبراء  أو  بالوفاء  ضده  ذ  املنفَّ دفع  إذا   3/3
من  فهي  التنفيذي،  السند  صدور  بعد  ذلك  ونحو  التأجيل  أو  احلوالة 

اختصاص قايض التنفيذ.

بتمديد  اإلجارة  عقود  يف  التنفيذ  سندات  يف  ضده  ذ  املنفَّ دفع  إذا   (/3
العقد أو جتديده ونحو ذلك مما مل ينص عليه يف العقد، وأنكر طالب التنفيذ 

ذلك فهي من اختصاص قايض التنفيذ.

ينظر: ص: ))))-)))( من هذا البحث.  (((
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قايض  اختصاص  من  فهي  احلق  بموضوع  متعلقة  منازعة  كل   6/3
بالتزاماته  أحدمها  أو  التعاقد،  طريف  بإخالل  املتعلقة  كاملنازعة  املوضوع؛ 

الواردة يف العقد؛ كعقود املقاوالت والتوريد ونحو ذلك))).

التعليق:

أمام قضاء  املرافعة  ر دخوهلا يف  تصوُّ يمكن  البحث ال  املسألة حمل  هذه 
التنفيذ يف عموم الدعاوى العادية؛ ألن طلب التنفيذ ال يكون إال بعد ثبوت 
احلق لطالبه، وثبوت احلق إنام يكون بالبينة من املدعي، أو اليمني من املدعي 
احلق  يثبت  وال  عنه،  الدعوى  نفي  عىل  اليمني  عن  عليه  املدعى  نكول  عند 
بيمني املدعى عليه مطلقًا؛ ألن اليمني املوجهة للمدعى عليه إنام تكون لنفي 
الدعوى عنه، وإثبات براءته منها، وإذا حلف املدعى عليه تلك اليمني فقد 

برئ، وإذا برئ فكيف ينفذ عليه؟

التنفيذ  قضاء  أمام  املرافعة  يف  البحث  مسألة  دخول  يتصور  قد  ولكن 
يف حالة خاصة، وهي ما لو أصبح املدعى عليه أمام قايض املوضوع مدعيًا 
قايض  إىل  مثاًل  زيد  املدعي  يتقدم  أن  ذلك:  صور  ومن  التنفيذ،  قايض  أمام 
عليه  املدعى  ضد  ريال  آالف  عرشة  مقداره  حسن  بدعوى قرض  املوضوع 
بسداد  عليه  املدعى  إلزام  ويطلب  دعواه،  عىل  املعتربة  البينة  وأقام  خالد، 
املبلغ املذكور، فحكم القايض بموجب هذه البينة، وألزم املدعى عليه خالدًا 
احلكم،  هذا  تنفيذ  بطلب  التنفيذ  قايض  إىل  زيد  املدعي  فتوجه  بالسداد، 
املطلوب،  املبلغ  أوىف  بأنه  التنفيذ  قايض  أمام  املنفذ ضده وهو خالد  فادعى 
فأنكر زيد هذا الوفاء، ومل يكن خلالد بينة حارضة تثبت وفاءه، فطلب قايض 

الرقم:  ذي  العدل  وزير  معايل  بقرار  الصادرة  التنفيذ  لنظام  التنفيذية  الالئحة  ينظر:   (((
))989(، بتاريخ: 7)/)/)3))هـ.
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التنفيذ اليمني من املدعى عليه زيد عىل نفي الوفاء، فحلف اليمني، ثم حكم 
القايض باستمرار التنفيذ، وإلزام خالد بالسداد، وبعد احلكم بموجب هذه 
اليمني من املدعى عليه زيد، ظهرت للمدعي خالد بينة معتربة تثبت صدق 
ما ادعاه من السداد والوفاء، فتقدم هبا إىل قايض التنفيذ لينظرها، فإنه يلزم 
بناًء عىل  البينة، والقضاء هبا إن صحت، وذلك  النظر يف هذه  التنفيذ  قايض 

ما ورد يف اللوائح التنفيذية لنظام التنفيذ، وهي:

أو  املقاصة  أو  الصلح  أو  اإلبراء  أو  بالوفاء  ضده  ذ  املنفَّ دفع  إذا   3/3
من  فهي  التنفيذي،  السند  صدور  بعد  ذلك  وحمو  التأجيل  أو  احلوالة 

اختصاص قايض التنفيذ.

بتمديد  اإلجارة  عقود  يف  التنفيذ  سندات  يف  ضده  ذ  املنفَّ دفع  إذا   (/3
العقد أو جتديده ونحو ذلك مما مل ينص عليه يف العقد، وأنكر طالب التنفيذ 

ذلك فهي من اختصاص قايض التنفيذ))).

النظر  من  مطلقًا  ممنوع  التنفيذ  قايض  أن  وهو  هام،  أمر  إىل  ينبه  ولكن 
قايض  من  عليه  املدعى  بيمني  احلكم  بعد  للمدعي  تظهر  التي  البينات  يف 
املوضوع،  قايض  من  احلكم  قبل  وقع  مما  البينات  تلك  كانت  إذا  املوضوع 
ر عليه إحضارها ألي سبب؛  ولو كان املدعي ال يعلم هبا يف حينها، أو تعذَّ
ألن النظر يف تلك البينات إنام هو من اختصاص قايض املوضوع كام أشارت 
التنفيذ،  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )6/3( الرقم  ذات  الالئحة  ذلك  إىل 
قايض  اختصاص  من  فهي  احلق  بموضوع  متعلقة  منازعة  »كل  ونصها: 

الرقم:  ذي  العدل  وزير  معايل  بقرار  الصادرة  التنفيذ  لنظام  التنفيذية  الالئحة  ينظر:   (((
))989(، بتاريخ: 7)/)/)3))هـ.
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بالتزاماته  أحدمها  أو  التعاقد،  طريف  بإخالل  املتعلقة  كاملنازعة  املوضوع، 
الواردة يف العقد، كعقود املقاوالت والتوريد ونحو ذلك«.

وما خيتص به قايض التنفيذ من النظر يف البينات التي تكون بعد احلكم 
القطعية  واكتسابه  احلكم  صدور  بعد  وُتوجد  تستجد  التي  يف  يكون  إنام 
بالوفاء  كالدفع  وذلك  تنفيذي،  بسند  تتعلق  كانت  أو  املوضوع،  قايض  من 
و)3/))   )3/3( الالئحتان  بينت  كام  ذلك،  ونحو  الصلح،  أو  اإلبراء  أو 

املذكورتان سابقًا من لوائح التنفيذ.
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اخلامتة
لت إليه من نتائَج وتوصيات: يف ختام هذا البحث فإين أذكر أهم ما توصَّ

أوالً: النتائج:

اهتامم الرشيعة اإلسالمية بحفظ احلقوق ألصحاهبا من اهلدر والضياع . )
ومما  وإثباهتا،  احلقوق  توثيق  وطرق  وسائل  من  جلملة  ترشيعها  خالل  من 

رشعت: البينة، واليمني.

أنَّ البينة اسم لكل ما يبني احلق ويظهره.. )

اليمني القضائية: هي توكيد إثبات حق أو نفيه، ملن تتوجه إليه اليمني، . 3
، أو بصفة من صفاته، يف جملس القضاء، بطلب من  باحللف باهلل 

القايض.

ببينة املدعي، أو يمني املدعى عليه، . ) إنام يكون  أن القضاء يف األصل 
كام توافرت بذلك نصوص السنة املطهرة، وعليه إمجاع علامء األمة.

حلف . 5 إذا  اخلصومة  وانقطاع  الدعوى  سقوط  عىل  الفقهاء  اتفق 
املدعى عليه اليمني بطلب املدعي إن مل يكن لديه بينة.

اختلف أهل العلم هل يسقط احلق بسقوط الدعوى عن املدعى عليه . 6
عند حلفه؟ وهل ُتقَبل البينة بعد احللف عىل ثالثة أقوال؟ والراجح أن يمني 
لو  وبالتايل  احلق،  تسقط  وال  مؤقتًا،  احلال  يف  اخلصومة  تقطع  عليه  املدعى 

أحرض املدعي بينته بعد حلف املدعى عليه سمعت البينة وحكم هبا.
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وأن . 7 بالبينة،  القضاء  مرشوعية  عىل  املطهرة  السنة  نصوص  توافرت 
املدعي متى أقام بينته الصادقة استحق ما ادعاه مطلقًا، سواء أكان ذلك قبل 

حتليف املدعى عليه اليمني أو بعدها.

البينة، . 8 ُوجدت  فإذا  ضعيفة،  حجة  واليمني  قوية،  حجة  البينة  أن 
رت اليمني؛ لضعفها. مت البينة؛ لقوهتا، وُأخِّ واجتمعت مع اليمني، ُقدِّ

الفسقة . 9 لو قطعت اخلصومة مطلقًا، وأزالت احلق الجرتأ  اليمني  أن 
عىل أكل أموال الناس بالباطل.

بينة . 0) عند عدم  الظاهرة  الصورة  تربؤه يف  إنام  عليه  املدعى  يمني  أن 
املدعي ال يف نفس األمر حقيقة، واحلكم الظاهر ال يصريِّ احلق باطاًل يف نفس 

األمر، وال الباطل حقًا.

أن املدعي قد يكون له غرض صحيح ومعترب يف طلب يمني املدعي، . ))
حتى ولو كانت له بينة حارضة ومعلومة؛ وهو أن املدعى عليه قد ينكل عن 
اليمني، ويقىض عليه بنكوله، فيستغني املدعي بنكول املدعى عليه، وتندفع 

الكلفة عنه يف إقامته للبينة.

أن البينة حجة ال جُيرب املدعي عىل إقامتها، وجيوز له أن يعدل عنها . ))
فإذا  وزرًا،  هبا  ليحتقب  وإما  باحلق،  فيقرَّ  هبا  لينزجر  إما  اليمني؛  طلب  إىل 
وكذب  دعواه،  صدق  هبا  وُيظِهَر  بينته،  يقيم  أن  للمدعي  جاز  هبا  ينزجر  مل 

املدعى عليه، وحنثه يف يمينه.

أنه من املتقرر بالنص واإلمجاع أن القضاء باليمني ال يكون إال عند . 3)
انعدام البينة؛ ألهنا بدل عن البينة، وُيصار إليها للرضورة، فإذا وجد األصل 

ولو بعد قيام البدل، فإنه ُيصار إليه، ويسقط حكم البدل.
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نص نظام املرافعات الرشعية يف املادة السادسة والعرشين بعد املائة . ))
ر عليه إحضار بينته إذا كانت شهادة شهود؛ لغيبتهم،  عىل أن املدعي إذا تعذَّ
حرضوا،  متى  جديد  من  الدعوى  إقامة  حيق  فإنه  إقامتهم،  مكان  جهله  أو 
حتى ولو كان ذلك بعد احلكم والفصل يف اخلصومة، وهذا ما أكدته الفقرة 
لذات  املائة  بعد  والعرشين  السادسة  للامدة  التنفيذية  الالئحة  من  األوىل 

النظام.

نص نظام املرافعات الرشعية يف املادة املائتني عىل أنه حيق أليٍّ من . 5)
احلاالت،  من  مجلة  يف  النهائية  األحكام  يف  النظر  إعادة  يلتمس  أن  اخلصوم 
ومنها: ما جاء يف الفقرة )ب(، ونصه: »إذا حصل امللتمس بعد احلكم عىل 

ر عليه إبرازها قبل احلكم«. أوراق قاطعة يف الدعوى كان قد تعذَّ

املائتان . 6) واملادة  املائة،  بعد  والعرشون  السادسة  املادة  عليه  دلت  ما 
والعرشين  السادسة  للامدة  التنفيذية  الالئحة  وأكدته  املرافعات،  نظام  من 
بعد املائة يف فقرهتا األوىل يوافق ما ذهب إليه املالكية، القائلون بأن املدعي 
وإن  هبا،  له  ُقيض  علمها  ثم  بالبينة  يعلم  ال  وهو  عليه  املدعى  استحلف  إن 
بعد  ُتقَبل  مل  حارضة  وهي  يعلمها  التي  لبينته  تاركًا  بيمينه  ورىض  استحلفه 
لُبعدها،  األمر؛  وتطاول  الغريم  ذهاب  وخيف  غائبة  كانت  وإن  اليمني، 

أحلفه احلاكم، وله القيام هبا بعد ذلك.

يتعلق . 7) ما  التنفيذية  الئحته  أو  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  يف  يرد  مل 
الصادرة  النهائية  باألحكام  يتعلق  ما  إال  اجلزائية  األحكام  يف  النظر  بإعادة 
بالعقوبة، وهي خارجة عن مسألة البحث؛ ألنه ال يتصور أن تثبت العقوبة 

بيمني املدعى عليه مطلقًا.
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سكت نظام اإلجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية عن مسألة النظر . 8)
يف بينة املدعي بعد يمني املدعى عليه، وما ُسكت عنه فيهام يكون املرجع فيه 
الثامنة  املادة  بينت ذلك  التنفيذية؛ كام  الرشعية والئحته  املرافعات  نظام  هو 

عرشة بعد املائتني من نظام اإلجراءات.

املدعى . 9) بينته بعد يمني  يقيم  أن  أراد  إذا  املدعي يف احلقوق اجلزائية 
عليه بنفي الدعوى عنه فله ذلك، وجيب عىل القايض سامعها، واحلكم هبا إن 
صدقت؛ استنادًا إىل ما جاء يف املادة السادسة والعرشين بعد املائة، وما جاء 

يف الفقرة )ب( من املادة املائتني من نظام املرافعات الرشعية.

مل يرد يف نظام العمل تنظيم خاص بالتامس إعادة النظر يف األحكام . 0)
النهائية، واملنع الوارد يف املادة اخلامسة والعرشين بعد املائتني إنام هو يف إعادة 
النزاع يف ذات الدعوى جمددًا بعد أن صدر فيها حكم قضائي هنائي، ومسألة 
البحث ال تعترب من قبيل إعادة النزاع جمددًا، بل هي استكامل لدعوى سابقة، 
استجد فيها ما يوجب إعادة النظر يف احلكم السابق؛ كبينة ظهرت، أو تزوير 

ُبني عليه احلكم السابق.

النظر من طرق االعرتاض عىل احلكم، وليس . )) إعادة  التامس  يعترب 
من قبيل االستحداث للدعوى مرة أخرى.

أمام . )) والتحكيم  املصاحلة  وإجراءات  املرافعات  الئحة  يف  جاء  ما 
له  عالقة  ال  واخلمسني  الثانية  مادته  يف  العليا  واللجنة  االبتدائية  اللجان 
أو  الكتابية  املادية  باألخطاء  القرار  تصحيح  حرص  ألنه  البحث؛  بمسألة 
من  الصحيح  احلكم  بعد  أقيمت  التي  البينة  يف  البحث  ومسألة  احلسابية، 
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القايض بالطريق الصحيح املعترب رشعًا يف حينه، وهو القضاء بيمني املدعى 
عليه بنفي الدعوى عنه.

النهائية . 3) النظر يف األحكام  إعادة  بالتامس  تنظيم خاص  عدم ورود 
الثالثة  املادة  يف  جاء  إىل  استنادًا  به؛  والعمل  قبوله،  يمنع  ال  العمل  نظام  يف 
الرشيعة  مبادئ  به  جاءت  مما  ألنه  العمل؛  نظام  من  املائتني  بعد  والعرشين 

اإلسالمية، واستقرت عليه السوابق القضائية، والعرف، وقواعد العدالة.

يف . )) دخوهلا  ر  ُيتصوَّ ال  عليه  املدعى  يمني  بعد  املدعي  ببينة  احلكم 
التنفيذ ال  العادية؛ ألن طلب  الدعاوى  التنفيذ يف عموم  أمام قضاء  املرافعة 
عليه  املدعى  نكول  عند  بيمينه  أو  بالبينة،  ملدعيه  احلق  ثبوت  بعد  إال  يكون 
عن اليمني، وال يثبت احلق بيمني املدعى عليه مطلقًا؛ ألهنا إنام تكون إلثبات 

براءته، وإذا برئ فكيف ينفذ عليه.

يمكن تصور دخول مسألة البحث يف املرافعة أمام قضاء التنفيذ يف . 5)
حالة خاصة، وهي ما لو أصبح املدعى عليه أمام قايض املوضوع مدعيًا أمام 

التنفيذ. قايض 

قايض التنفيذ ممنوع مطلقًا من النظر يف البينات التي تظهر للمدعي . 6)
بعد احلكم بيمني املدعى عليه من قايض املوضوع إذا كانت تلك البينات مما 
يف  هبا  يعلم  ال  املدعي  كان  ولو  حتى  املوضوع،  قايض  من  احلكم  قبل  وقع 

ر عليه إحضارها ألي سبب. حينها، أو تعذَّ

التي . 7) إال  احلكم  بعد  تقام  التي  البينات  يف  التنفيذ  قايض  ينظر  ال 
املوضوع،  قايض  من  القطعية  واكتسابه  احلكم  صدور  بعد  وُتوجد  تستجد 

أو كانت تتعلق بسند تنفيذي.
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التوصيات: ثانيًا: 

بعد الفراغ من هذا البحث، والنظر إىل ما حيتاجه هذا املوضوع؛ ليكون 
أعظم نفعًا مما ال يمكن استيفاؤه من خالل هذا البحث، فإن ثمَة توصياٍت 

هي:

املدعي . ) بينة  وهي  بعينها،  املسألة  هذه  القضائية  األنظمة  تراعي  أن 
الغرض  يفي  ما  الضوابط واألحكام  من  هلا  عليه، وتضع  املدعى  يمني  بعد 
منها؛ ألنه مل يرد يف مجيع األنظمة القضائية ما ينص عىل حكمها بخصوصها 
بعض  يف  وردت  يسرية  ولوائَح  ملوادَّ  عموماٍت  من  تفهم  وإنام  رصاحة، 

األنظمة؛ رغم أمهيتها، وكثرة وقوعها، وتعدد احلاجة إليها.

املجتمع . ) ُتثقف  التي  التوعوية  الربامج  بإقامة  العدلية  اجلهات  ُأويص 
بوسائل وطرق توثيق احلقوق وإثباهتا، مما ُيسهم يف تقليل النزاع واخلصومات 

أمام القضاء.

البينات . 3 من  التثبت  يف  الوسع  واستفراغ  اجلهد  ببذل  القضاة  ُأويص 
التي يقدمها اخلصوم، وأال تعرض اليمني عىل املدعى عليه إال بعد استنفاذ 
الرشعية،  النصوص  بام دلت  املستدل هبا؛ عماًل  البينات والدالئل من  كافة 
والتاسعة  والثامنون،  والتاسعة  والستون،  التاسعة  املواد:  اقتضته  ما  ثم 
التاسعة  املادة  والئحة  الرشعية،  املرافعات  نظام  من  املائة  بعد  واخلمسون 
ره  والستني يف فقرهتا األوىل، وأن يعظ القايض من تتوجه عليه اليمني وحيذِّ
عليه  دلت  بام  عماًل  الكاذب؛  احللف  وعاقبة  شأهنا،  وعظم  خطرها،  من 
يف  املائة  بعد  عرشة  احلادية  املادة  الئحة  أكدته  ما  ثم  الرشعية،  النصوص 

الرابعة. فقرهتا 
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ويف اخلتام أحد اهلل  الذي بنعمته تتم الصاحلات عىل اإلعانة، 
فله احلمد كله، وأستغفره  عام كان من خطأ أو زلل، راجيًا منه قبوَل 
العمل، وأسأله  التوفيق والسداد، وثبات األجر عنده يوم املعاد.

املرسلني،  عىل  وسالم  املرشكون،  يصفه  عام  العزة  رب  ربنا  سبحان 
واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبيِّنا حممد، وعىل آله وصحبه 

أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
القرآن الكريم.. )
املنعم . ) عبد  فؤاد  حتقيق:  النيسابوري،  املنذر  بن  إبراهيم  بن  ملحمد  اإلمجاع، 

أحد، دار املسلم للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، عام: 5)))هـ- )00)م.
البلدحي، . 3 املوصيل  مودود  بن  حممود  بن  اهلل  لعبد  املختار،  لتعليل  االختيار 

القاهرة،  احللبي،  مطبعة  دقيقة،  أبو  حممود  الشيخ  تعليقات:  عليها  احلنفي، 
وصورهتا دار الكتب العلمية، بريوت، عام: 356) هـ - 937)م.

عبد . ) بن  بكر  أبى  بن  بن حممد  البخاري، ألحد  الساري لرشح صحيح  إرشاد 
الطبعة  مرص،  األمريية،  الكربى  املطبعة  املرصي،  القتيبي  القسطالين  امللك 

السابعة، عام: 3)3)هـ.
إرشاد السالك إىل أرشف املسالك يف فقه اإلمام مالك، لعبد الرحن بن حممد . 5

رشكة  حسن،  بن  إلبراهيم  مفيدة  تقريرات  وهبامشه:  البغدادي،  عسكر  بن 
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، الطبعة الثالثة.

األلباين، . 6 الدين  نارص  ملحمد  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 
الثانية، عام: 05)) هـ - 985)م، املكتب  إرشاف: زهري الشاويش، الطبعة 

اإلسالمي، بريوت.
النمري . 7 عاصم  بن  الرب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  ليوسف  االستذكار، 

العلمية،  الكتب  دار  معوض،  عيل  حممد  عطا،  حممد  سامل  حتقيق:  القرطبي، 
بريوت، الطبعة األوىل، ))))هـ-000)م.

بن زكريا األنصاري . 8 لزكريا بن حممد  الطالب،  املطالب يف رشح روض  أسنى 
السنيكي، دار الكتاب اإلسالمي، بدون طبعة، وبدون تاريخ.

أصول الرسخيس، ملحمد بن أحد بن أيب سهل الرسخيس، دار املعرفة، بريوت.. 9
قرة . 0) برشح  املعني  فتح  عىل  )حاشية  املعني  فتح  ألفاظ  حل  عىل  الطالبني  إعانة 

املشهور  الشافعي،  الدمياطي  شطا  حممد  بن  لعثامن  الدين(،  بمهامت  العني 
بالبكري، دار الفكر، الطبعة األوىل، 8)))هـ- 997)م.
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ابن . )) سعد،  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  ملحمد  العاملني،  رب  عن  املوقعني  إعالم 
قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، 

الطبعة األوىل، ))))هـ-)99)م.
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، ملحمد بن أحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، . ))

حتقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت.
بن . 3) سامل  بن  موسى  بن  أحد  بن  ملوسى  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  اإلقناع 

عيسى بن سامل احلجاوي املقديس الصاحلي، حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى 
السبكي، دار املعرفة، بريوت.

احلمريي . )) الكتامي  امللك  عبد  بن  حممد  بن  لعيل  اإلمجاع،  مسائل  يف  اإلقناع 
الفايس، ابن القطان، حتقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق احلديثة للطباعة 

والنرش، الطبعة األوىل، عام: ))))هـ - )00)م.
عبد . 5) بن  اهلل  عبد  حتقيق:  النيسابوري،  املنذر  بن  إبراهيم  بن  ملحمد  اإلقناع، 

العزيز اجلربين، الطبعة األوىل، 08))هـ
األم، ملحمد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن عبد . 6)

0)))هـ- طبعة،  بدون  بريوت،  املعرفة،  دار  املكي،  القريش  املطلبي  مناف 
990)م.

البحر الرائق، لزين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم، ويف آخره: . 7)
تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني الطوري، وباحلاشية: منحة اخلالق البن 

عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.
الروياين، . 8) إسامعيل  بن  الواحد  لعبد  الشافعي،  املذهب  فروع  يف  املذهب  بحر 

حتقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 009)م.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، أبو بكر بن مسعود بن أحد الكاساين احلنفي، . 9)

دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 06))هـ - 986)م.
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بلغة السالك ألقرب املسالك، املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، . 0)
ألحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي املالكي، دار املعارف، بدون طبعة، 

وبدون تاريخ.
حجر . )) بن  أحد  بن  حممد  بن  عيل  بن  ألحد  األحكام،  أدلة  من  املرام  بلوغ 

الطبعة  الرياض،  الفلق،  دار  الزهري،  أمني  بن  سمري  حتقيق:  العسقالين، 
السابعة، ))))هـ.

الغيتايب . )) حسني  بن  أحد  بن  موسى  بن  أحد  بن  ملحمود  اهلداية،  رشح  البناية 
0)))هـ- األوىل،  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  العيني،  احلنفي، 

بفاصل-  -مفصوالً  يليه  الصفحة،  بأعىل  للمرغيناين  اهلداية  كتاب  000)م، 
البناية رشح اهلداية للعيني.

عيل . 3) بن  السالم  عبد  بن  لعيل  احلكام«،  حتفة  »رشح  التحفة  رشح  يف  البهجة 
التُُّسويل، حتقيق: حممد عبد القادر شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

األوىل، 8)))هـ-998)م.
أحد . )) ابن  الرحن  عبد  بن  ملحمود  احلاجب«،  ابن  خمترص  »رشح  املخترص  بيان 

األوىل،  الطبعة  السعودية،  املدين،  دار  بقا،  مظهر  حممد  حتقيق:  األصفهاين، 
06))هـ-986)م.

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ليحيى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني . 5)
األوىل،  الطبعة  جدة،  املنهاج،  دار  النوري،  حممد  قاسم  حتقيق:  الشافعي، 

))))هـ-000)م.
بن . 6) ملحمد  املستخرجة،  ملسائل  والتعليل  والتوجيه  والرشح  والتحصيل  البيان 

أحد بن رشد القرطبي، حتقيق: حممد حجي وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، 
بريوت، الطبعة الثانية، عام: 08))هـ - 988)م.

تاج العروس من جواهر القاموس، ملحمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، . 7)
بيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية. امللّقب بمرتىض الزَّ



الحكم ببينة المدعي بعد يمين المدعى عليه

العـدد  الثاني والعشرون    |   رجب 1442هـ   |  فبرايـــر 2021م
)))

يوسف . 8) بن  القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  ملحمد  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 
6)))هـ- عام:  األوىل،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  الغرناطي،  العبدري 

)99)م.
تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، إلبراهيم بن عيل بن حممد . 9)

06))هـ- األوىل،  الطبعة  األزهرية،  الكليات  مكتبة  اليعمري،  فرحون  ابن 
986)م.

حمجن . 30 بن  عيل  بن  لعثامن  الشلبي،  وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
البارعي الزيلعي، واحلاشية: ألحد بن حممد بن أحد بن يونس الشلبي، املطبعة 

الكربى األمريية-بوالق، القاهرة، الطبعة األوىل، 3)3)هـ.
التجريد لنفع العبيد »حاشية البجريمي عىل رشح املنهج«، لسليامن بن حممد بن . )3

عمر البجريمي، مطبعة احللبي، بدون طبعة، 369)هـ-950)م، رشح منهج 
حاشية  بفاصل-  -مفصوالً  يليه  الصفحة،  بأعىل  األنصاري  لزكريا  الطالب 

عليه. البجريمي 
الطرابليس، . )3 الرحن  عبد  بن  حممد  بن  ملحمد  االلتزام،  مسائل  يف  الكالم  حترير 

الغرب  دار  الرشيف،  حممد  السالم  عبد  حتقيق:  عيني،  الرُّ باحلطاب  املعروف 
اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، )0))هـ-)98)م.

حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب »حاشية البجريمي عىل اخلطيب«، لسليامن بن . 33
ِمّي املرصي الشافعي، دار الفكر، بدون طبعة، 5)))هـ- حممد بن عمر الُبَجرْيَ

995)م.
العلمية، . )3 الكتب  دار  السمرقندي،  أحد  أيب  بن  أحد  بن  ملحمد  الفقهاء،  حتفة 

بريوت، الطبعة الثانية، ))))هـ.
حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، ألحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، روجعت . 35

الكربى،  التجارية  املكتبة  العلامء،  من  جلنة  بمعرفة  نسخ  عدة  عىل  وصححت 
مرص، بدون طبعة، 357)هـ-983)م، ثم صورهتا دار إحياء الرتاث العريب، 
بأعىل  املنهاج  رشح  يف  املحتاج  وحتفة  تاريخ،  وبدون  طبعة،  بدون  بريوت، 
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يليه  الرشواين،  احلميد  عبد  اإلمام  حاشية  بفاصل-  -مفصوالً  يليه  الصفحة، 
-مفصوالً بفاصل- حاشية اإلمام أحد بن قاسم العبادي.

تتمة . 36 ومعه  املنتهي«،  وهتذيب  املبتدي  »تدريب  الشافعي  الفقه  يف  التدريب 
كتاب  من  التتمة  وتبدأ  البلقيني،  الدين  رساج  الشيخ  ابن  لصالح  التدريب، 
الشافعي، حتقيق: نشأت  البلقيني  بن رسالن  لعمر  الكتاب،  آخر  إىل  النفقات 

بن كامل املرصي، دار القبلتني، الرياض، الطبعة األوىل، 33))هـ-))0)م.
التعريفات، لعيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين، حتقيق: مجاعة من . 37

العلامء بإرشاف النارش، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل، 03))هـ-
983)م.

تغليق التعليق عىل صحيح البخاري، ألحد بن عيل بن حممد بن أحد بن حجر . 38
العسقالين، حتقيق: سعيد عبد الرحن موسى القزقي، املكتب اإلسالمي، دار 

عامر، بريوت - عامن، الطبعة األوىل، 05))هـ.
عوض . 39 حممد  حتقيق:  اهلروي،  األزهري  بن  أحد  بن  ملحمد  اللغة،  هتذيب 

مرعب، دار إحياء الرتاث، الطبعة األوىل، )00)م.
بن . 0) إسحاق  بن  خلليل  احلاجب،  البن  الفرعي  املخترص  رشح  يف  التوضيح 

موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي، حتقيق: د. أحد بن عبد الكريم نجيب، 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة األوىل، 9)))هـ.

املرصي، . )) الشافعي  أحد  بن  عيل  بن  لعمر  الصحيح،  اجلامع  لرشح  التوضيح 
دمشق،  النوادر،  دار  الرتاث،  وحتقيق  العلمي  للبحث  الفالح  دار  حتقيق: 

الطبعة األوىل، 9))) هـ-000)م.
وسننه . ))   اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع 

وأيامه = صحيح البخاري، ملحمد بن إسامعيل البخاري اجلعفي، حتقيق: حممد 
زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل، ))))هـ.
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الصقيل، حتقيق: . 3) التميمي  يونس  بن  اهلل  بن عبد  املدونة، ملحمد  ملسائل  اجلامع 
جمموعة باحثني يف رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، 

دار الفكر، الطبعة األوىل، )3)) هـ-3)0)م.
النرية، أليب بكر بن عيل بن حممد احلدادي العبادي الزبيدي، املطبعة . )) اجلوهرة 

اخلريية، الطبعة األوىل، ))3)هـ.
دار . 5) الدسوقي،  بن عرفة  بن أحد  الكبري، ملحمد  الرشح  الدسوقي عىل  حاشية 

الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، لعيل بن حممد بن حممد بن حبيب . 6)

البغدادي، الشهري باملاوردي، حتقيق: عيل حممد معوض-عادل أحد  البرصي 
عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 9)))هـ-999)م.

تعريب: . 7) أفندي،  درر احلكام يف رشح جملة األحكام، لعيل حيدر خواجه أمني 
فهمي احلسيني، دار اجليل، الطبعة األوىل، ))))هـ-)99)م.

دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن . 8)
بن إدريس البهويت، عامل الكتب، الطبعة األوىل، ))))هـ-993)م.

حتقيق: . 9) بالقرايف،  الشهري  املالكي،  الرحن  عبد  بن  إدريس  بن  ألحد  الذخرية، 
جزء )، 8، 3): حممد حجي، جزء )، 6: سعيد أعراب، جزء 3، 5، 7، 9، 

)) حممد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، )99) م.
عابدين . 50 العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  ملحمد  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد 

))))هـ-)99)م،  الثانية،  الطبعة  بريوت،  الفكر،  دار  احلنفي،  الدمشقي 
يليه  الصفحة،  بأعىل  للتمرتايش  األبصار  تنوير  للحصفكي رشح  املختار  الدر 

-مفصوالً بفاصل- حاشية ابن عابدين عليه، واملسامة رد املحتار.
الشيباين . )5 حنبل  بن  أمحد  السنة  إمام  فقه  يف  املبتدي  كايف  رشح  الندي  الروض 

، ألحد بن عبد اهلل بن أحد البعيل، أرشف عىل طبعه وتصحيحه: عبد 
الرحن حسن حممود، من علامء األزهر، املؤسسة السعيدية، الرياض.
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زهري . )5 حتقيق:  النووي،  رشف  بن  ليحيى  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة 
الثالثة،  الطبعة  عامن،  دمشق-  بريوت-  اإلسالمي،  املكتب  الشاويش، 

))))هـ-)99)م.
الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، . 53 املناظر يف أصول  الناظر وجنة  روضة 

لعبد اهلل بن أحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس، مؤسسة الرّيان للطباعة 
والنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 3)))هـ.

ضية عىل الروضة الندية، ملحمد صديق . )5 الروضة الندية، ومعها: التعليقات الرَّ
خان بن حسن بن عيل ابن لطف اهلل احلسيني البخاري القنوجي، والتعليقات 
القيم،  ابن  دار  احللبي،  حسن  بن  عيل  حتقيق:  األلباين،  الدين  نارص  ملحمد 

ان، القاهرة، الطبعة األوىل، 3)))هـ-003)م. الرياض، دار ابن عفَّ
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، ملحمد نارص الدين، . 55

بن احلاج نوح األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، جـزء )-): 
5)))هـ، جـزء 6: 6)))هـ، جـزء 7: ))))هـ.

بن عمرو . 56 بن شداد  بن بشري  بن إسحاق  بن األشعث  داود، لسليامن  أيب  سنن 
العرصية،  املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  السجستاين،  األزدي 

صيدا - بريوت.
ْوِجردي اخلراساين . 57 السنن الصغري، ألحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرُْسَ

اإلسالمية،  الدراسات  جامعة  قلعجي،  أمني  املعطي  عبد  حتقيق:  البيهقي، 
كراتيش، الطبعة األوىل، 0)))هـ-989)م.

ْوِجردي اخلراساين، . 58 السنن الكربى، ألحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرُْسَ
الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  حممد  حتقيق:  البيهقي، 

الثالثة، )))) هـ-003) م.
رشح التلقني، ملحمد بن عيل بن عمر التَِّميمي املازري املالكي، حتقيق: الشيخ . 59

د املختار الّسالمي، دار الغرب اإِلسالمي، الطبعة األوىل، 008)م. حممَّ
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مكتبة . 60 التفتازاين،  عمر  بن  مسعود  الدين  لسعد  التوضيح،  عىل  التلويح  رشح 
صبيح، مرص، بدون طبعة، وبدون تاريخ.

يوسف . )6 بن  الباقي  عبد  بن  ملحمد  مالك،  اإلمام  موطأ  عىل  الزرقاين  رشح 
الثقافة  مكتبة  سعد،  الرؤوف  عبد  طه  حتقيق:  األزهري،  املرصي  الزرقاين 

الدينية، القاهرة، الطبعة األوىل، ))))هـ-003)م.
شعيب . )6 حتقيق:  البغوي،  الفراء  بن  حممد  بن  مسعود  بن  للحسني  السنة،  رشح 

األرنؤوط، حممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، دمشق-بريوت، الطبعة 
الثانية، 03))هـ-983)م.

الرشح الكبري عىل متن املقنع، لعبد الرحن بن حممد بن أحد بن قدامة املقديس . 63
اجلامعييل، دار الكتاب العريب، أرشف عىل طباعته: حممد رشيد رضا.

ابن بطال عيل بن خلف بن عبد امللك، حتقيق: يارس . )6 البخاري،  رشح صحيح 
بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 3)))هـ-003)م.

رشح خمترص الروضة، لسليامن بن عبد القوي الطويف، حتقيق: عبد اهلل بن عبد . 65
املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 07))هـ.

حتقيق: . 66 اجلصاص،  الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  ألحد  الطحاوي،  خمترص  رشح 
زينب  خان،  اهلل  عبيد  حممد  بكداش،  سائد  حممد،  اهلل  عنايت  اهلل  عصمت 
حممد حسن فالتة، أعد الكتاب للطباعة وراجعه: سائد بكداش، دار البشائر 

اإلسالمية-دار الرساج، الطبعة األوىل، )3))هـ.
بريوت، . 67 الفكر،  دار  املالكي،  اخلريش  اهلل  عبد  بن  ملحمد  خليل،  خمترص  رشح 

بدون طبعة، وبدون تاريخ.
صحيح وضعيف سنن أيب داود، ملحمد نارص الدين األلباين، برنامج منظومة . 68

القرآن  ألبحاث  اإلسالم  نور  مركز  إنتاج  من  املجاين  احلديثية  التحقيقات 
باإلسكندرية. والسنة 

ضوء الشموع رشح املجموع يف الفقه املالكي، ملحمد األمري املالكي، بحاشية: . 69
حجازي العدوي املالكي، حتقيق: حممد حممود ولد حممد األمني املسومي، دار 
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يوسف بن تاشفني، مكتبة اإلمام مالك، نواكشوط، الطبعة األوىل، 6)))هـ-
005)م.

قيم . 70 ابن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  ملحمد  الرشعية،  السياسة  يف  احلكمية  الطرق 
اجلوزية، حتقيق: نايف بن أحد احلمد، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة 

األوىل، 8)))هـ.
احلديث، . )7 دار  املقديس،  أحد  بن  إبراهيم  بن  الرحن  لعبد  العمدة،  العدة رشح 

يليه  الصفحة،  بأعىل  الفقه  عمدة  ))))هـ-003)م،  طبعة،  بدون  القاهرة، 
-مفصوالً بفاصل- رشح هباء الدين املقديس.

بن . )7 شاس  بن  نجم  بن  اهلل  لعبد  املدينة،  عامل  مذهب  يف  الثمينة  اجلواهر  عقد 
اإلسالمي،  الغرب  دار  حلمر،  حممد  بن  حيد  حتقيق:  السعدي،  اجلذامي  نزار 

بريوت، الطبعة األوىل، 3)))هـ- 003)م.
عمدة القاري رشح صحيح البخاري، ملحمود بن أحد بن موسى بن أحد بن . 73

حسني الغيتايب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
العناية رشح اهلداية، ملحمد بن حممد بن حممود ابن مجال الدين الرومي البابريت، . )7

دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود . 75

وإيضاح علله ومشكالته، ملحمد أرشف بن أمري بن عيل بن حيدر الصديقي، 
دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية،5)))هـ.

العسقالين . 76 حجر  بن  عيل  بن  ألحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح 
وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رّقم  379)هـ،  عام:  بريوت،  املعرفة،  دار  الشافعي، 
حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه: حمب الدين 

اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
به: . 77 عني  الرميل،  حزة  بن  أحد  بن  ألحد  رسالن،  ابن  زبد  برشح  الرمحن  فتح 

سيد بن شلتوت، دار املنهاج، بريوت، الطبعة األوىل، 30))هـ-00)م.
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فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين، ألحد بن عبد العزيز بن زين الدين . 78
بن عيل املعربي املليباري، دار بن حزم، الطبعة األوىل.

اجلمل، . 79 بحاشية  املعروف  الطالب،  منهج  رشح  بتوضيح  الوهاب  فتوحات 
لسليامن بن عمر بن منصور العجييل األزهري، املعروف باجلمل، دار الفكر، 
بدون طبعة، وبدون تاريخ، و»رشح منهج الطالب« لزكريا األنصاري بأعىل 

الصفحة، يليه -مفصوالً بفاصل- حاشية اجلمل عليه.
الرحن . 80 عبد  بن  إدريس  بن  ألحد  الفروق«،  أنواء  يف  الربوق  »أنوار  الفروق 

القرايف، عامل الكتب، بدون طبعة، وبدون تاريخ، كتاب الفروق للقرايف بأعىل 
الفروق  أنوار  عىل  الرشوق  إدرار  كتاب  بفاصل-  -مفصوالً  يليه  الصفحة، 
الفروق  هتذيب  كتاب  بفاصل-  -مفصوالً  يليه  الشاط«،  ابن  قاسم  »حاشية 

ملحمد بن عيل بن حسني.
الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، ألحد بن غانم )أو غنيم( بن . )8

سامل ابن مهنا، النفراوي األزهري املالكي، دار الفكر، بدون طبعة، 5)))هـ-
995)م.

الكلبي . )8 جزي  ابن  اهلل،  عبد  بن  حممد  بن  أحد  بن  ملحمد  الفقهية،  القوانني 
الغرناطي.

دار . 83 املقديس،  قدامة  بن  بن حممد  أحد  بن  اهلل  لعبد  أمحد،  اإلمام  فقه  الكايف يف 
الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ))))هـ-)99)م.

النمري . )8 الرب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  ليوسف  املدينة،  أهل  فقه  يف  الكايف 
الرياض  مكتبة  املوريتاين،  ماديك  ولد  أحيد  حممد  حممد  حتقيق:  القرطبي، 

احلديثة، الرياض، الطبعة الثانية، 00))هـ-980)م.
الفراهيدي البرصي، حتقيق: . 85 كتاب العني، للخليل بن أحد بن عمرو بن متيم 

مهدي املخزومي-إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن . 86

البهويت، دار الكتب العلمية.
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كشف األرسار رشح أصول البزدوي، لعبد العزيز بن أحد بن حممد البخاري . 87
أصول  كتاب  تاريخ،  وبدون  طبعة،  بدون  اإلسالمي،  الكتاب  دار  احلنفي، 

البزدوي بأعىل الصفحة، يليه -مفصوالً بفاصل- رشحه كشف األرسار.
العجلوين، . 88 اهلادي  كشف اخلفاء ومزيل اإللباس، إلسامعيل بن حممد بن عبد 

األوىل،  الطبعة  العرصية،  املكتبة  هنداوي،  ابن  أحد  بن  احلميد  عبد  حتقيق: 
0)))هـ-000)م.

بن . 89 املؤمن  عبد  بن  حممد  بن  بكر  أليب  االختصار،  غاية  حل  يف  األخيار  كفاية 
حريز بن معىل احلسيني احلصني، حتقيق: عيل عبد احلميد بلطجي، حممد وهبي 

سليامن، دار اخلري، دمشق، الطبعة األوىل، )99)م.
كفاية النبيه يف رشح التنبيه، ألحد بن حممد بن عيل األنصاري، املعروف بابن . 90

الرفعة، حتقيق: جمدي حممد رسور باسلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
009)م.

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أليوب بن موسى احلسيني . )9
الرسالة،  مؤسسة  املرصي،  حممد  درويش،  عدنان  حتقيق:  الكفوي،  القريمي 

بريوت.
بن . )9 عيل  بن  يوسف  بن  ملحمد  البخاري،  صحيح  رشح  يف  الدراري  الكواكب 

سعيد الكرماين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل: 356)هـ-
937)م، الطبعة الثانية: )0))هـ-)98)م.

موسى . 93 بن  الدائم  عبد  بن  ملحمد  الصحيح،  اجلامع  برشح  الصبيح  الالمع 
دار  طالب،  الدين  نور  بإرشاف  املحققني  من  خمتصة  جلنة  حتقيق:  العسقالين، 

النوادر، سوريا، الطبعة األوىل، 33)) هـ-))0)م.
الوزراء . )9 جملس  بقرار  الصادرة  اجلزائية،  اإلجراءات  لنظام  التنفيذية  الالئحة 

باملرسوم امللكي ذي الرقم: ))))(، بتاريخ: ))/36/3))هـ.
الرقم: . 95 ذي  العدل  وزير  بقرار  الصادرة  التنفيذ،  لنظام  التنفيذية  الالئحة 

))989(، بتاريخ: 7)/)/)3))هـ.
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الرقم: . 96 ذي  العدل  وزير  بقرار  الصادرة  املرافعات،  لنظام  التنفيذية  الالئحة 
)39933(، بتاريخ:9)/35/5))هـ.

اللجان . 97 أمام  والتحكيم  املصاحلة  وإجراءات  باملرافعات  اخلاصة  الالئحة 
بتاريخ:   ،)(( رقم:  الوزراء  جملس  بقرار  الصادرة  العليا،  واللجنة  االبتدائية 

3-)/)/390)هـ.
لسان احلكام يف معرفة األحكام، ألحد بن حممد بن حممد، ابن الشحنة الثقفي . 98

احللبي، البايب احللبي، القاهرة، الطبعة الثانية، 393)هـ-973)م.
بريوت، . 99 صادر،  دار  األنصاري،  منظور  ابن  مكرم  بن  ملحمد  العرب،  لسان 

الطبعة الثالثة، ))))هـ.
دار . 00) ابن مفلح،  اهلل بن حممد  بن عبد  املقنع، إلبراهيم بن حممد  املبدع يف رشح 

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 8)))هـ-997)م.
املبسوط، ملحمد بن أحد بن أيب سهل الرسخيس، دار املعرفة، بريوت، بدون . )0)

طبعة، ))))هـ-993)م.
القاسم . )0) بن  منصور  بن  حممد  بن  ألحد  البخاري،  أبواب  تراجم  عىل  املتواري 

املعال،  مكتبة  أحد،  مقبول  الدين  صالح  حتقيق:  اجلذامي،  القايض  خمتار  بن 
الكويت.

املدعو . 03) سليامن  بن  حممد  بن  الرحن  لعبد  األبحر،  ملتقى  رشح  يف  األهنر  جممع 
طبعة،  بدون  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  أفندي،  بداماد  يعرف  زاده،  بشيخي 

وبدون تاريخ.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، لعيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي، حتقيق: حسام . )0)

الدين القديس، مكتبة القديس، القاهرة، ))))هـ-)99)م.
الرحن . 05) عبد  حتقيق:  احلراين،  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  ألحد  الفتاوى،  جمموع 

بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، 
6)))هـ-995)م.
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املجموع رشح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعي، ليحيى بن رشف النووي، . 06)
دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ.

املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، لعبد السالم بن عبد اهلل ابن . 07)
تيمية احلراين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة الثانية، )0))هـ.

املحكم واملحيط األعظم، لعيل بن إسامعيل بن سيده املريس، حتقيق: عبد احلميد . 08)
هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ))))هـ-000)م.

الظاهري، . 09) القرطبي  باآلثار، لعيل بن أحد بن سعيد بن حزم األندليس  املحىل 
دار الفكر، بريوت، بدون طبعة، وبدون تاريخ.

بن . 0)) أحد  بن  ملحمود  حنيفة،  أيب  اإلمام  فقه  النعامين  الفقه  يف  الربهاين  املحيط 
عبد العزيز بن مازة البخاري، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، دار الكتب 

العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، عام: ))))هـ-)00)م.
حتقيق: . ))) الرازي،  احلنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أيب  بن  ملحمد  الصحاح،  خمتار 

بريوت-صيدا،  النموذجية،  الدار   - العرصية  املكتبة  حممد،  الشيخ  يوسف 
الطبعة اخلامسة، 0)))هـ-999)م.

املالكي املرصي، . ))) بن إسحاق بن موسى اجلندي  العالمة خليل، خلليل  خمترص 
حتقيق: أحد جاد، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، 6)))هـ-005)م.

عبد . 3)) حافظ  حتقيق:  الورغمي،  عرفة  ابن  حممد  بن  ملحمد  الفقهي،  املخترص 
35))هـ- األوىل،  الطبعة  احلبتور،  أحد  خلف  مؤسسة  خري،  حممد  الرحن 

))0)م.
خمترص القدوري يف الفقه احلنفي، ألحد بن حممد بن أحد بن جعفر بن حدان، . )))

الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  عويضة،  حممد  حممد  كامل  حتقيق:  القدوري، 
األوىل، 8)))هـ-997)م.

إسامعيل . 5)) بن  حييى  بن  إلسامعيل  للشافعي،  باألم  ملحقًا  مطبوع  املزين،  خمترص 
املزين، دار املعرفة، بريوت،0)))هـ.
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الطبعة . 6)) العلمية،  الكتب  دار  األصبحي،  مالك  بن  أنس  بن  ملالك  املدونة، 
األوىل، 5)))هـ.

مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، لعيل بن أحد ابن حزم . 7))
األندليس القرطبي، دار الكتب العلمية، بريوت.

حممد . 8)) حتقيق:  القرطبي،  رشد  بن  أحد  بن  ملحمد  رشد،  ابن  الوليد  أيب  مسائل 
الطبعة  املغرب،  اجلديدة،  اآلفاق  دار  بريوت،  اجليل،  دار  التجكاين،  احلبيب 

الثانية، ))))هـ-993)م.
بن . 9)) منصور  بن  إلسحاق  راهويه،  بن  وإسحاق  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسائل 

هبرام املروزي، املعروف بالكوسج، عامدة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية، 
املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 5)))هـ-)00)م.

النيسابوري، . 0)) حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  للحاكم  الصحيحني،  عىل  املستدرك 
حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

))))هـ-990)م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ألحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، . )))

6)))هـ- األوىل،  الطبعة  القاهرة،  احلديث،  دار  شاكر،  حممد  أحد  حتقيق: 
995)م.

عبد . ))) بن  حدي  حتقيق:  الطرباين،  أيوب  بن  أحد  بن  لسليامن  الشاميني،  مسند 
املجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 05))هـ-)98)م.

((3 . ، املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل
عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  النيسابوري،  القشريي  احلسن  أبو  احلجاج  بن  ملسلم 

الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ألحد بن حممد بن عيل الفيومي احلموي، . )))

املكتبة العلمية، بريوت.
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مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، ملصطفى بن سعد بن عبده السيوطي . 5))
الثانية،  الطبعة  اإلسالمي،  املكتب  احلنبيل،  الدمشقي  الرحيباين  شهرة 

5)))هـ-)99)م.
حتقيق: . 6)) البعيل،  الفضل  أيب  بن  الفتح  أيب  بن  ملحمد  املقنع،  ألفاظ  عىل  املطلع 

األوىل،  الطبعة  السوادي،  مكتبة  اخلطيب،  حممود  ياسني  األرناؤوط،  حممود 
3)))هـ-003)م.

معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، لعبد الرحن بن أيب بكر السيوطي، . 7))
حتقيق: حممد إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة األوىل، ))))هـ-

)00)م.
عبد . 8)) حتقيق:  القزويني،  زكرياء  بن  فارس  بن  ألحد  اللغة،  مقاييس  معجم 

السالم حممد هارون، دار الفكر 399)هـ-979)م.
اخلرسوجردي . 9)) موسى  بن  عيل  بن  احلسني  بن  ألحد  واآلثار،  السنن  معرفة 

اإلسالمية  الدراسات  جامعة  قلعجي،  أمني  املعطي  عبد  حتقيق:  اخلراساين، 
-كراتيش، دار قتيبة، دمشق-بريوت، دار الوعي، حلب-دمشق، دار الوفاء، 

املنصورة-القاهرة، الطبعة األوىل، ))))هـ-)99)م.
الطرابليس . 30) بن خليل  لعيل  يرتدد بني اخلصمني من األحكام،  فيام  احلكام  معني 

احلنفي، دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ملحمد بن أحد اخلطيب الرشبيني . )3)

الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 5)))هـ-)99)م.
املغني، لعبد اهلل بن أحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس، مكتبة القاهرة، . )3)

بدون طبعة، 388)هـ.
املقنع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، لعبد اهلل بن أحد بن حممد بن قدامة، حتقيق: . 33)

األرناؤوط،  القادر  عبد  تقديم:  اخلطيب،  حممود  ياسني  األرناؤوط،  حممود 
مكتبة السوادي، جدة، الطبعة األوىل، ))))هـ-000)م.
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ى بن عثامن بن أسعد ابن املنجى التنوخي، حتقيق: . )3) املمتع يف رشح املقنع، للُمنَجَّ
عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش، الطبعة الثالثة، ))))هـ.

منتهى اإلرادات، ملحمد بن أحد الفتوحي، الشهري بابن النجار، حتقيق: عبد اهلل . 35)
بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 9)))هـ-999)م.

منح اجلليل رشح خمترص خليل، ملحمد بن أحد بن حممد عليش، املالكي، دار . 36)
الفكر، بريوت، بدون طبعة، 09))هـ-989)م.

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، ليحيى بن رشف النووي، دار إحياء . 37)
الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، )39)هـ.

دار . 38) الشريازي،  يوسف  بن  عيل  بن  إلبراهيم  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  املهذب 
العلمية. الكتب 

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، ملحمد بن حممد بن عبد الرحن الطرابليس . 39)
املغريب، دار الفكر، الطبعة الثالثة،))))هـ.

الدين . 0)) صالح  حتقيق:  السغدي،  حممد  بن  احلسني  بن  لعيل  الفتاوى،  يف  النتف 
الثانية،  الطبعة  عامن-بريوت،  الرسالة،  الفرقان-مؤسسة  دار  الناهي، 

)0))هـ-)98)م.
النجم الوهاج يف رشح املنهاج، ملحمد بن موسى بن عيسى بن عيل الدمريي، . )))

دار املنهاج، جدة، حتقيق: جلنة علمية، الطبعة األوىل، 5)))هـ.
نظام اإلجراءات اجلزائية، الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم: )م/)(، بتاريخ: . )))

))/)/35))هـ.
بتاريخ: . 3)) )م/)5(،  الرقم:  ذي  امللكي  باملرسوم  الصادر  العمل،  نظام 

3)/6/8)))هـ.
نظام املرافعات الرشعية، الصادر باملرسم امللكي ذي الرقم: )م/)(، بتاريخ: . )))

))/)/35))هـ.
شهاب . 5)) حزة  بن  أحد  العباس  أيب  بن  ملحمد  املنهاج،  رشح  إىل  املحتاج  هناية 

الدين الرميل، دار الفكر، بريوت، الطبعة األخرية، )0))هـ-)98)م.
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اجلويني، . 6)) يوسف  بن  اهلل  عبد  بن  امللك  لعبد  املذهب،  دراية  يف  املطلب  هناية 
الطبعة  املنهاج،  الديب، دار  العظيم حممود  بإمام احلرمني، حتقيق: عبد  امللقب 

األوىل، 8)))هـ-007)م.
حتقيق: . 7)) اليمني،  الشوكاين  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  عيل  بن  ملحمد  األوطار،  نيل 

3)))هـ- األوىل،  الطبعة  مرص،  احلديث،  دار  الصبابطي،  الدين  عصام 
993)م.

اهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، ملحفوظ بن أحد . 8))
بن احلسن الكلوذاين، حتقيق: عبد اللطيف مهيم، ماهر ياسني الفحل، مؤسسة 

غراس، الطبعة األوىل، 5)))هـ-)00)م.
الفرغاين . 9)) اجلليل  عبد  بن  بكر  أيب  بن  لعيل  املبتدي،  بداية  رشح  يف  اهلداية 

املرغيناين، حتقيق: طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
البغدادي، حتقيق: . 50) الفقه، لعيل بن عقيل بن حممد بن عقيل  الواضح يف أصول 

األوىل،  الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد 
0)))هـ-999)م.
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الكالم في تنفيذ
ما ثبت بالشهادة

على الخط
أليب الربكات، عبد الرب بن حممد؛

حنة )ت: 921هـ( املعروف بابن الشِّ
تحقيقًا ودراسة

د. عبد العزيز بن فهد بن محمد بن داود
القاضي بوزارة العدل
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املقدمة


احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد خاتم النبيني، وعىل 
آله وأصحابه أمجعني، أما بعد:

العلوم قدرًا، وأعزها مكانًا، وأرشفها  فـ »ملا كان علم القضاء من أجل 
الدماء تعصم وتسفح، واألبضاع  به  نبوي،  ، ومنصب  مقام عيلٌّ ذكرًا؛ ألنَّه 
حترم وتنكح، واألموال يثبت ملكها ويسلب، واملعامالت يعلم ما جيوز منها 
وحيرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به خفية املسارب، خموفة العواقب، 
واحِلجاج التي يفصل هبا األحكام مهاِمه حيار فيها القطا، ويقرص فيها اخُلطا، 
كان االعتناء بتقرير أصوله، وحترير فصوله، من أجلِّ ما رصفت له العناية، 
النافعة،  العلم  هذا  كتب  من  وإنَّ  والنهاية«)))،  البداية  يف  عقباه  وحدت 
بالشهادة عل  ثبت  ما  تنفيذ  »الكالم يف  كتاب  أحسب:  فيام  باهبا  اجلامعة يف 
حنة؛ والذي وجدته  الشِّ بابن  الرب بن حممد؛ املعروف  اخلط«؛ للعالمة: عبد 
العون،  القدير  املوىل  سائاًل  ذلك،  يف  فرغبُت  والتحقيق،  بالدراسة  جديرًا 

والسداد، والتوفيق.

أسباب اختيار املوضوع:

القيمة العلمية للكتاب؛ جاء يف غمز عيون البصائر نقاًل عن املؤلف: . )
هبا،  االعتناء  جيب  مهمة  كراسة  اخلط  عىل  الشهادات  مسألة  يف  ألفُت  قد   «

تشتمل عىل حترير املذهب يف املسألة«))).

مناين  السِّ البن  القضاة  روضة  وينظر:   .)(/(( فرحون  البن  احلكام  تبرصة  ينظر:   (((
))/)5(، أدب القضاء البن أيب الدم ))/9)(، معني احلكام للطرابليس ))/3).

.(3(0/((  (((
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تعلقه بالقضاء الرشعي؛ جمال عميل.. )

املكانة العملية العليَّة للمؤلف، كام سيأيت.. 3

قلة املؤلفات العلمية املختصة بموضوع البحث))).. )

إخراجه . 5 يسبق  مل  حيث  مطبوعًا،  بإخراجه  الكتاب  خدمة  يف  الرغبة 
من قبل.

أهداف املوضوع:

التوسع يف موضوع البحث، واإلثراء العلمي من ذلك.. )

إخراج الكتاب للمكتبة اإلسالمية بالصورة التي أرادها املؤلف.. )

الفائدة الشخصية؛ بتنمية امللكة الفقهية من خالل دراسة هذا الكتاب . 3
وحتقيقه.

السابقة: الدراسات 

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

قد حظي بالتحقيق أو اإلخراج أو التسجيل.

البحث: تقسيامت 

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

عىل  الشهادة  ثبوت  واحد:  مؤَلف  سوى  البحث  حمل  غري  البحث  موضوع  يف  أجد  مل   (((
اخلط؛ البن مفلح احلنبيل )ت: )88(، وقد نرش بتحقيق: د. نارص بن سعود السالمة 

يف جملة العدل يف عددها: ))).
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ا املقدمة: فتشتمل عىل االفتتاح، وأسباب اختيار املوضوع، وأهدافه،  أمَّ
والدراسات السابقة، وتقسيامت البحث.

القسم األول: قسم الدراسة:

ويشتمل عىل مبحثني:

املبحث األول: ترمجة املؤلف، وفيه أربعة مطالب:

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

ـ املطلب الثاين: أبرز شيوخه وتالمذته.

ـ املطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلامء عليه.

ـ املطلب الرابع: آثاره العلمية.

املبحث الثاين: دراسة كتاب الكالم يف تنفيذ ما ثبت بالشهادة عىل اخلط؛ 
حنة، وفيه مطلبان: لعبد الرب بن الشِّ

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

الفرع األول: اسم الكتاب.

الفرع الثاين: توثيق نسبته ملؤلفه.

وفيه  منهام،  ونموذجان  املخطوط،  نسختي  وصف  الثاين:  املطلب  ـ 
فرعان:

الفرع األول: وصف نسختي املخطوط.

الفرع الثاين: نموذج من نسختي املخطوط.
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القسم الثاين: قسم التحقيق:

الكتاب كاماًل من أوله حتى آخره.

ثبت املصادر.

التحقيق: منهج 

اعتمدت يف نسخ املخطوط - بعد اهلل تعاىل- عىل نسخة مكتبة األمري . )
سلطان بن عبد العزيز بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ورمزت هلا 

بالرمز: )أ(، ونسخة مكتبة احلرم املكي، ورمزت هلا بالرمز: )ب(.
النصني . ) أقرب  باعتامد  التلفيق،  منهج  عىل  املخطوط  نسخ  يف  رسُت 

للصحة يف املتن.
عند وجود خطأ يف نسختي املخطوط، فإينِّ أصححه يف املتن، وأشري . 3

للنص املذكور املثبت يف نسختي املخطوط يف احلاشية.
أثبت األقرب للصواب يف . ) فإينِّ  النسختني،  عند وجود اختالف بني 

املتن، وأشري للنص الوارد يف النسخة األخرى يف اهلامش.
بدايته، . 5 عند  املتن  يف  املخطوطني  ألواح  من  وجه  كل  رقم  أثبت 

وجعلُت الرتقيم بني معكوفني.
جعلت اآليات القرآنية داخل أقواسها املعتادة.. 6
خرجت األحاديث الواردة يف املتن.. 7
األربعة، . 8 املذاهب  أئمة  عدا  املتن،  يف  املذكورين  لألعالم  ترمجت 

لشهرهتم.

عزوت النقول الواردة يف املتن إىل مصادرها األصلية ما أمكن.. 9
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القسم األول
قسم الدراسة
املبحث األول
ترمجة املؤلف
وفيه أربعة مطالب:

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

حنة))). اسمه: عبد الرب بن حممد بن حممد بن حممد بن حممود بن الشِّ

لقبه: شيخ اإلسالم، رسي الدين.

كنيته: أبو الربكات.

مذهبه: حنفي.

مولده: ولد يف حلب سنة: ))85هـ(.

وفاته: تويف يف القاهرة سنة: )))9هـ(.

بدائع  للسخاوي ))/33(،  الالمع  الضوء   ،)(79 للصرييف )ص:  إنباء اهلرص  ينظر:   (((
الزهور البن إياس احلنفي ))/70)(، شذرات الذهب البن العامد )90/8)(، سلم 
ديوان   ،)((0/(( للعزي  السائرة  الكواكب   ،)((0/(( خليفة  حلاجي  الوصول 

اإلسالم البن الغزي )79/3)(، األعالم للزركيل )73/3)).
النائب  لغًة:  وهي  الشني،  »بكرس   :)6(/(( خليفة  حلاجي  الوصول  سلم  يف  جاء   (((
احلاشية )))  السلطان«. وجاء يف  الكفاية لضبطها من جهة  فيه  البلد من  الكايف، ويف 
للعيني  الزمان  عقد  من   )3( واحلاشية   ،)363/(7( كثري  البن  والنهاية  البداية  من 

))/)0)(: صاحب الرشطة أو متويل رئاسة الرشطة.
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املطلب الثاين: أبرز شيوخه، وتالمذته:

وفيه فرعان:

الفرع األول: أبرز شيوخه)1(:

حممد بن عبد الواحد، املعروف بابن اهلامم )ت: )86هـ(.. )

تقي الدين، أحد بن حممد الشمني )ت: )87هـ(.. )

زين الدين بن قطلوبغا )ت: 879هـ(.. 3

الفرع الثاين: أبرز تالمذته)2(:

القطب بن سلطان )ت: 950هـ(.. )

إبراهيم بن يوسف ابن احلنبيل )ت: )97هـ(.. )

أحد بن يونس بن الشلبي )ت: 7)9هـ(.. 3

املطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلامء عليه:

اإلعداد  أساسها:  عليَّة،  علميَّة  مكانة  الشحنة  بن  الرب  عبد  العالمة  تبوأ 
وتدريسًا،  تأليفًا،  الرشعي:  العلم  حق  أداء  يف  واملشاركة  املبكر،  العلمي 
وقضاًء، حتى نقلت آراؤه الفقهية، وانتفع به خلق كثر، وشهد له أهل العلم 

بذلك:

جاء يف إنباء اهلرص: »من أذكياء العامل، ونادرة يف شبان هذا العرص«)3).

ينظر: سلم الوصول حلاجي خليفة ))/0))(، الكواكب السائرة للعزي ))/0))).  (((

ينظر: سلم الوصول حلاجي خليفة ))/0))(، الكواكب السائرة للعزي ))/0))).  (((
للصرييف )ص: 79)).  (3(
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وكان  هيبة،  يف  عالمة  عاملًا  فاضاًل،  إمامًا   ،..« الزهور:  بدائع  يف  وجاء 
رئيسًا حشاًم، من ذوي البيوت، من أعيان علامء احلنفية«))).

حسن  حمتشاًم..،  مقدامًا  القضاة..،  »أقىض  الذهب:  شذرات  يف  وجاء 
املطارحة، لطيف املامزحة..، رسيع الشعر مع حسنه«))).

وجاء يف الكواكب السائرة: »درس وأفتى، وتوىل قضاء حلب، ثم توىل 
قضاء القاهرة..، وكان عاملًا فاضاًل، متقنًا للعلوم الرشعية والعقلية«)3).

الواقعة أفاضل  أفتى يف نظري هذه  البصائر: ».. قد  وجاء يف غمز عيون 
رسي  اإلسالم  شيخ  منهم:  ومشاخيهم،  مشاخينا  وهم  والشافعية..،  احلنفية 

الدين عبد الرب بن الشحنة احلنفي«))).

وجاء يف ديوان اإلسالم: »اإلمام، العالمة، الفقيه«)5).

املطلب الرابع: آثاره العلمية))):

اإلشارة والرمز إىل حتقيق الوقاية ورشح الكنز)7).. )

حتصيل الطريق إىل تسهيل الطريق)8).. )

البن إياس احلنفي ))/70)).  (((
البن العامد )90/8)).  (((

للعزي ))/0))).  (3(
للحموي ))/8))).  (((

البن الغزي )79/3)).  (5(
هدية   ،)(73/3( للزركيل  األعالم   ،)(((/(( خليفة  حلاجي  الوصول  سلم  ينظر:   (6(

العارفني للباباين ))/)5-53(، معجم املؤلفني لكحالة )78-77/5).
مل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  (7(

طبع بتحقيق: كاظم بن طليب حزة عام ))))هـ.  (8(
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تفسري غريب القرآن))).. 3

منظومة . ) رشح  وتسمى:  الرشائد،  قيد  بتكميل  الفرائد  عقد  تفضيل 
ابن وهبان))).

الذخائر األرشفية يف األلغاز احلنفية)3).. 5

رياض القاسمني))).. 6

زهر الروض يف مسألة احلوض)5).. 7

رشح مجع اجلوامع يف أصول الفقه للسبكي)6).. 8

رشح منظومة جده أيب الوليد التي نظمها يف عرشة علوم)7).. 9

عقود الاللئ واملرجان بام يتعلق بفوائد القرآن)8).. 0)

قطع املجادلة عند تغري املعاملة)9).. ))

ا الذين شقوا)0)).. )) الكالم عىل تفسري قوله تعاىل: فأمَّ
خمطوط مل حيقق بعد، له نسخة بمكتبة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية برقم ))337).  (((
خمطوط مل حيقق بعد، له نسخ عدة، منها: نسخة مكتبة احلرم املكي بمكة املكرمة برقم   (((

)673)(، ونسخة مكتبة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية )))8)).
طبع بتحقيق: حممد بن حسن الشافعي عام 998)م.  (3(

خمطوط مل حيقق بعد، له نسخة بمكتبة نور عثامنية برتكيا برقم )967)).  (((
نرش بتحقيق: أ. د. ظاهر بن فخري الظاهر يف جملة العلوم الرشعية باجلامعة اإلسالمية   (5(

باملدينة النبوية يف عددها: )86)).
مل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  (6(
مل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  (7(

خمطوط مل حيقق بعد، له نسخة بدار الكتب املرصية بمرص برقم )9))).  (8(
خمطوط مل حيقق بعد، له نسخة بمكتبة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية برقم )35)5).  (9(

مل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  ((0(
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املثلث))).. 3)

منظومة عينية يف الفروق))).. ))

نظم أسامء البكائني من الصحابة يف غزوة تبوك)3).. 5)

طبع بتحقيق: حليم حاد العكرز عام )3))هـ.  (((
مل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  (((

خمطوط مل حيقق بعد، له نسخة بمكتبة األمري سلطان بن عبد العزيز بجامعة اإلمام حممد   (3(
بن سعود اإلسالمية بالرياض برقم )793)).
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املبحث الثاين
دراسة كتاب

الكالم يف تنفيذ ما ثبت بالشهادة عىل اخلط
حنة لعبد الرب بن الشِّ

وفيه مطلبان:

املطلب األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته ملؤلفه:

وفيه فرعان:

الفرع األول: اسم الكتاب:

الكالم يف تنفيذ ما ثبت بالشهادة عىل اخلط.

الفرع الثاين: توثيق نسبته ملؤلفه:

نسبة الكتاب ملؤلفه ظاهرة؛ يدل عليها أمران:

األول: النص عىل ذلك يف غالف النسخة )أ( من املخطوط:
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الثاين: ترصيح عدد من العلامء بنسبته إليه، كاحلموي)))، وابن عابدين)))، 
وعبد الغني بن شاكر السادات)3).

املطلب الثاين: وصف نسختي املخطوط، ونموذج منهام، وفيه فرعان:

الفرع األول: وصف نسختي املخطوط.

اعتمدت يف حتقيق هذا الكتاب - بعد اهلل - عىل نسختني:

النسخة األوىل:

نسخة مكتبة األمري سلطان بن عبد العزيز بجامعة اإلمام حممد بن سعود 
اإلسالمية بالرياض، واملحفوظة ضمن جمموع رقمه: )06)(، وبياناهتا عىل 

التايل: النحو 

ـ موقع ألواح املخطوط من املجموع املذكور: من اللوح ))( إىل اللوح 
.((0(

ـ عدد ألواحها: عرشة ألواح، كل لوح به وجهان، وكل وجه به سبعة 
وعرشون سطرًا، وكل سطر به تسع كلامت، عدا الغالف، واللوح األخري، 

فليس يف الغالف إال العنوان، وليس يف اللوح األخري سوى نصف وجه.

ـ ناسخها: مل يدون.

ـ تاريخ نسخها: مل يدون.

ينظر: غمز عيون البصائر للحموي ))/306، 0)3).  (((
ينظر: حاشية ابن عابدين )5/)39).  (((

ب يف حكم القايض بغري املذهب للسادات الدمشقي، )ل5)(، وهو  ينظر: الطراز املذهَّ  (3(
خمطوط حمفوظ بمركز مجعة املاجد بديب برقم: )8938))).
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ـ وصفها: نسخة كاملة، تضمنت سقطًا يف بعض املواضع، خطها واضح، 
كتبت باللون األسود، عىل أطرافها بعض التصحيحات والتعليقات.

الثانية: النسخة 

نسخة مكتبة احلرم املكي بمكة املكرمة، واملحفوظة ضمن جمموع رقمه: 
)975)(، وبياناهتا عىل النحو التايل:

ـ موقع ألواح املخطوط من املجموع املذكور: من اللوح )))( إىل اللوح 
.(3((

ستة  به  وجه  وكل  وجهان،  به  لوح  كل  ألواح،  سبعة  ألواحها:  عدد  ـ 
وعرشون سطرًا، وكل سطر به أحد عرش كلمة، عدا الوجه األول من اللوح 
اللوح األول سوى ستة  الوجه األول من  فليس يف  األول واللوح األخري، 

أسطر، وليس يف اللوح األخري إال وجٌه واحد.

ـ ناسخها: مل يدون.

ـ تاريخ نسخها: مل يدون.

خطها  املواضع،  بعض  يف  سقطًا  تضمنت  كاملة،  نسخة  وصفها:  ـ 
واضح، كتبت باللون األسود، وبعض عناوينها باألحر، عىل أطرافها بعض 

والتعليقات. التصحيحات 
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الفرع الثاين: نموذج من نسختي املخطوط:

اللوحة األوىل من النسخة )أ(
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اللوحة األوىل من النسخة )ب(
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القسم الثاين
التحقيق قسم 

])ب/أ[ ]3)ب/ب[


وهو حسبي ونعم الوكيل)))
الظاملني،  إالَّ عىل  للمتَّقني، وال عدوان  العاملني، والعاقبة  احلمد هلل ربِّ 
والصالة والسالم عىل سيِّدنا حممٍد وآله وصحبه أمجعني. وبعد؛ فهذا حمّصل 
بطريق  ثبت  مستنٍد  عن  مائة،  وثامن  وثامنني  ستٍّ  سنة  يف  إيلَّ  ُرفِع  سؤاٍل 
، عند حاكٍم مالكيِّ املذهب، وحكم به مستوفًيا الرشائط  الشهادة عىل اخلطِّ
قىض  بأنَّه  تنفيذه  يف  ح  ورصَّ جوازه،  يرى  حنبيلٌّ  حاكٌم  له  ذه  ونفَّ الرشعيَّة، 
فامتنع من ذلك،   ، احلنبيلِّ تنفيذ حكم  احلنفيِّ  ُطِلب من  وأنَّه  به وأمضاه)))، 
منِّي  وُطِلب  عنده.  منقوٌل  ذلك  وأنَّ  ينفذ،  ال  أنَّه  ]))أ/ب[  إىل  مستنًِدا 
اجلواب عن امتناعه، هل له وجٌه أم ال؟ وهل ينفذ هذا احلكم عند احلنفيَّة أم 

صه -بعد احلمد هلل-: ال؟ فأجبُت بام ملخَّ

مًة نافعًة إن شاء  م مقدِّ إينِّ قبل اخلوض يف اجلواب عن هيئات السؤال، أقدِّ
موا احلكم ثالثة أقساٍم)3): اهلل تعاىل، وحاصل ما ذكرُته فيها أنَّ علامءنا قسَّ

أو  املشهورة،  نَّة  والسُّ الكتاب،  خالف  ما  وهو  حاٍل،  بكلِّ  ُيَردُّ  قسٌم 

)وهو حسبي ونعم الوكيل( ليست يف )ب(، وأثبتها من )أ(.  (((
يف )ب(: )ومضاه(، واملثبت من )أ(.  (((

النهاية   ،)(((-((9/(( مسعود  بن  اهلل  عبيد  الرشيعة  لصدر  الوقاية  رشح  ينظر:   (3(
أفندي  اهلل  فيض  ملت  بمكتبة  خمطوط  وهو  ج3(،  ل)8)،   ( ْغنَاقي  للسِّ اهلداية  رشح 

برتكيا برقم ))90).
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اإلمجاع)))، وأنَّ املراد بالكتاب: القطعيُّ الذي ال حيتمل التأويل)))، وذكرُت 
ألنَّه  يمنٍي)))؛  بملك  موطوءته  أو  األب)3)،  زوجة  بِحلِّ  احلكم  أمثلته:  من 
 ،(5(﴾ ٱلّنَِسآءِ ّمَِن  َءابَآؤُُكم  نََكَح  َما  تَنِكُحواْ  ﴿َوَل  تعاىل:  لقوله  خمالٌف 
الدخول؛  قبل  الثاين  بطالق  ل  األوَّ للزوج  ثالًثا  املطلقة  بِحلِّ  واحلكم 
نَّة املشهورة)7)، وهو حديث الُعَسْيَلِة املشهور)8)، واحلكم ببيع  ملخالفته)6) السُّ

أمِّ الولد)9)، وأرشُت إىل أنَّ فيه اخلالف)0)).

وقسٌم ُيْمىَض بكلِّ حاٍل، وهو احلكم يف حملِّ االجتهاد، وأمثلته كثرية)))).
حكاه إمجاعًا: ابن حزم يف مراتب اإلمجاع )ص9)(، وابن القطان يف اإلقناع ))/6))(،   (((

وابن تيمية يف جمموع الفتاوى ))39/3).
ينظر: التفسري البسيط للواحدي )5/)3(، اإلتقان للسيوطي ))/336)).  (((

ينظر: فتح القدير البن اهلامم )3/)))(، البحر الرائق البن نجيم )00/3)).  (3(
ينظر: املبسوط للرسخيس ))/05)(، االختيار لتعليل املختار للموصيل )88/3).  (((

من سورة النساء، من اآلية: )))).  (5(
يف )ب(: )ملخالفة(، واملثبت من )أ(.  (6(

للكاساين  الصنائع  بدائع   ،)(07/(( احلسن  بن  ملحمد  املدينة  أهل  عىل  احلجة  ينظر:   (7(
.(((7/3(

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الشهادات، باب شهادة املختبي، برقم )639))   (8(
)68/3)(، ومسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب ال حتل املطلقة ثالثًا ملطلقها حتى 

تنكح زوجًا غريه، ويطأها، ثم يفارقها وتنقيض عدهتا، برقم )33))) ))/055)).
ينظر: االختيار للموصيل ))/3)(، البناية رشح اهلداية للعيني )8/)))).  (9(

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )7/))(، رد املحتار البن عابدين )5/)39).  ((0(
املحدودين  بشهادة  قىض  لو  منها:   «  :)39(/5( عابدين  البن  املحتار  رد  يف  جاء   ((((
بالقذف بعد التوبة وكان يراه كشافعي، فإذا رفع إىل قاٍض آخر ال يراه كحنفي، يمضيه 
ملن ال جييز هذه  فرفع  أجنبي،  وآخر  بشهادة زوجها  لو قىض المرأة  وكذا  يبطله،  وال 
القضاء،  سبب  فيه  املجتهد  ألنَّ  فينفذ؛  فيه  بمجتهد  قىض  األول  ألنَّ  أمضاه؛  الشهادة 
وهو أنَّ شهادة هؤالء هل تصري حجة للحكم أم ال، فاخلالف يف املسألة وسبب احلكم 
ال يف نفس احلكم، وكذا لو سمع البينة عىل الغائب بال وكيل عنه، وقىض هبا ينفذ؛ ألنَّ 
فإذا رآه  البينة هل تكون حجة بال خصم حارض،  أنَّ  القضاء، وهو  فيه سبب  املجتهد 

صح«.
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وقسٌم ثالٌث اختلفوا فيه، وهو احلكم املجتَهد فيه، وهو ما يقع اخلالف 
عىل  يتوقَّف  بعضهم:  وقال  ينفذ،  بعضهم:  فقال  احلكم،  وجود  بعد  فيه 

إمضاء قاٍض آخر))).
إنَّه  بعضهم:  وقال  عمًدا)))،  التسمية  مرتوك  بِحلِّ  باحلكم  له  ومثَّلوا 

للكتاب)3). خمالف 
خمالٌف  إنَّه  بعضهم:  وقال  ويمنٍي)))،  بشاهٍد  بالقضاء  أيًضا  له  ومثَّلوا 
رَِّجالُِكۡم﴾)5)  ِمن  َشِهيَديِۡن  ﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ  تعاىل:  قوله  وهو  للكتاب، 
والَيِمنُي  ِعي،  املدَّ عىل  ))البيِّنُة  حديث:  يعني  املشهورة،  الرشيفة)6)  نَّة  وللسُّ

عىل َمْن َأْنَكَر(()7).
ة احلنفيَّة- قىض  ي شيخ اإلسالم)8)-وكان ختام أئمَّ وأرشُت إىل أنَّ جدِّ

به، بياًنا ])أ/أ[ لرتجيحه لنفوذه دون توقُّف)9).
ينظر: رد املحتار البن عابدين )5/)39).  (((

ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )7/5)(، البحر الرائق البن نجيم )7/))).  (((
ينظر: العناية رشح اهلداية للبابريت )300/7(، البحر الرائق البن نجيم )7/))).  (3(

ينظر: رشح خمترص الطحاوي للجصاص )69/8(، البحر الرائق البن نجيم )7/))).  (((
من سورة البقرة، من اآلية: ))8)).  (5(

)الرشيفة( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(.  (6(
املدعي  عىل  البينة  باب  والبينات،  الدعاوى  كتاب  الكبري،  السنن  يف  البيهقي  أخرجه   (7(
جامع  يف  رجب  ابن  قال   .)((7/(0(  ((((0(( برقم  عليه،  املدعى  عىل  واليمني 
يف  وبعضه  هكذا،  وغريه  البيهقي  رواه  حسن،  حديث   «  :)93(/3( واحلكم  العلوم 

الصحيحني«.
حنة: فقيه  أبو الوليد، حمب الدين، حممد بن حممد بن حممد بن حممود بن غازي بن الشِّ  (8(
حنفي، له اشتغال باألدب والتاريخ، من علامء حلب. ويل قضاءها مرات، واستقيض 
النهاية  الرشيف(، و)هناية  للقرآن  العمرية  )املوافقات  مؤلفاته:  والقاهرة. من  بدمشق 
املناظر يف علم األوائل واألواخر(. ولد سنة: )9)7هـ(،  يف رشح اهلداية(، و)روض 
الوصول  سلم   ،)(0/3( للسيوطي  الالمع  الضوء  ينظر:  )5)8هـ(.  سنة:  وتويف 

حلاجي خليفة )50/3)).
ينظر: رد املحتار البن عابدين )5/)39).  (9(
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ل  األوَّ القسم  من  ليس  عنه  املسؤول  احلكم  أنَّ  ُعِلم  هذا؛  د  متهَّ فإذا 
عى فيه أنَّه من  قطًعا، بل هو دائٌر بني الثاين والثالث، وأقىص ما يمكن أن ُيدَّ
ح يف التنفيذ بأنَّه قىض به  ، وأجاد حيث صـرَّ الثالث))))))، وقد قىض به حنبيلٌّ
وأمضاه)3)، فكان بحكم))) احلنبيلِّ واقًعا يف حملٍّ جمتَهٍد فيه، فينفذ باالتِّفاق، 

فال وجه لتوقُّف احلنفيِّ حينئٍذ)5).
عي أنَّه من القسم الثاين؛ ألنَّ االختالف إنَّام هو يف كون  ٍع أن يدَّ عىل أنَّ ملدَّ
ويف  قذٍف)6)،  يف  املحدود  بشهادة  القضاء  يف  قالوا  كام  للقضاء،  حجًة  اخلطِّ 

ًة للقضاء؟)8). القضاء عىل الغائب)7): إنَّ البيِّنة بدون خصٍم هل تكون حجَّ
حوا به من أنَّ القضاء بشهادة شهوٍد عرفوا خطَّهم،  ويؤيِّد ذلك ما رصَّ
ولكنَّهم ال يذكرون الواقعة نافٌذ)9)، وما يف قايض خان)0)))))) من مسألة خطِّ 

اف، وهي شهريٌة. مسار والرصَّ ]))ب/ب[ السِّ
عى فيه أنَّه من الثالث( ليست يف )ب(، وأثبته من )أ(. عبارة )وأقىص ما يمكن أن يدَّ  (((

ينظر: غمز عيون البصائر للحموي ))/0)3(، رد املحتار البن عابدين )5/)39).  (((
يف )ب(: )أو مضاه(، واملثبت من )أ(.  (3(

يف )ب(: )احلكم(، واملثبت من )أ(.  (((
ينظر: غمز عيون البصائر للحموي ))/0)3).  (5(

ينظر: املبسوط للرسخيس ))/6)5(، فتح القدير للكامل ابن اهلامم )00/7)).  (6(
ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )0/3))(، تبيبن احلقائق للزيلعي )3/)5).  (7(

ينظر: املبسوط للرسخيس )7/)0)(، بدائع الصنائع للكاساين )30/6)).  (8(
ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )83/8(، الفتاوى اهلندية )365/3).  (9(

حسن بن منصور بن أيب القاسم حممود بن عبد العزيز األوزجندي الفرغاين، فخر   ((0(
)الفتاوى(،  مؤلفاته:  من  كبارهم.  من  حنفي،  فقيه  خان:  بقايض  املعروف  الدين، 
اجلامع  و)رشح  الزيادات(،  و)رشح  و)املحارض(،  و)الواقعات(،  و)األمايل(، 
سنة:  وتويف  والدته،  تاريخ  عىل  أقف  مل  للخصاف(.  القضاء  أدب  و)رشح  الصغري(، 
))59هـ(. ينظر: اجلواهر املضية للقريش ))/05)(، الفوائد البهية للكنوي ))/)6)

ينظر: فتاوى قايض خان ))/63)).  ((((
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كلَّ  أنَّ  بن احلسن)))  ما روى حممد  املسألة  الفيصل يف هذه  أنَّ  وذكرُت 
يشٍء اختلف فيه الفقهاء فقىض به القايض، ثمَّ جاء قاٍض آخر يرى غري ذلك، 

أمضاه))). قال أبو الليث)3): »وبه نأخذ«))).

بعد  ًة  حجَّ ينهض  ال  رين  املتأخِّ بعض  ذكره  بام  ك  التمسُّ أنَّ  إىل  وأرشُت 
حه أبو  ترجيح أيب الليث، وأنَّ سبيل القايض احلنفيِّ يف زماننا العمل بام رجَّ
الليث دون غريه، وأنَّه ال حيلُّ له العمل بخالفه، إالَّ أن يأيت فيه برتجيِح َمْن 

يوازي ترجيُحُه ترجيَح أيب الليث.

فسبيل احلنفيِّ تنفيذ هذا احلكم؛ ملا ذكرنا، وألنَّ قضاة احلنفيَّة من عرٍص 
ْيري)5)، شيخ اإلسالم،  قديٍم يعملون بذلك، وآخرهم شيخنا سعد الدين الدَّ

أبو عبد اهلل، حممد بن احلسن بن فرقد، من موايل بني شيبان: فقيه أصويل. ولد بواسط،   (((
ونشأ بالكوفة، فسمع من أيب حنيفة وغلب عليه مذهبه. انتقل إىل بغداد، فواله الرشيد 
الكبري(،  و)اجلامع  و)الزيادات(،  )املبسوط(،  مؤلفاته:  من  عزله.  ثم  بالرقة  القضاء 
بغداد  تاريخ  ينظر:  ولد سنة: ))3)هـ(، وتويف سنة: )89)هـ(.  الصغري(.  و)اجلامع 

للخطيب البغدادي ))/)56(، اجلواهر املضية للقريش ))/))).
ينظر: اجلامع الصغري ملحمد بن احلسن )ص399).  (((

أبو الليث، إمام اهلدى، نرص بن حممد بن أحد بن إبراهيم السمرقندي احلنفي: عالمة،   (3(
الفتاوى(،  من  و)النوازل  الصغري(،  اجلامع  )رشح  مؤلفاته:  من  احلنفية.  أئمة  من 
و)عيون املسائل(. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: )375هـ(. ينظر: سري أعالم 

النبالء للذهبي )6)/)33(، اجلواهر املضية للقريش ))/)6)).
ينظر: عيون املسائل أليب الليث السمرقندي )ص56)(، غمز عيون البصائر للحموي   (((

.(3(0/((
أبو السعادات، سعد الدين، سعد بن حممد بن عبد اهلل بن سعد املقديس احلنفي: ولد   (5(
يف القدس، وانتقل إىل مرص، فويل فيها قضاة احلنيفة. من مؤلفاته: )احلبس يف التهمة(، 
سنة:  ولد  للرسوجي(.  اهلداية  رشح  و)تكملة  الزنادقة(،  كبد  يف  املارقة  و)السهام 
 ،)((6/(( خليفة  حلاجي  الوصول  سلم  ينظر:  )867هـ(.  سنة:  وتويف  )768هـ(، 

الفوائد البهية للكنوي ))/79).
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ُيْؤَثر عن واحٍد منهم إنكاُر ذلك، وليس للحنفيِّ  ة احلنفيَّة، ومل  مع توفُّر أئمَّ
االمتناع من تنفيذه، وقد اقرتن بأمٍر واجب الطاعة.

يسرٌي  ألفاٍظ  اختالف  فيه  يكون  وربَّام  كتبته،  مما  بخاطري  علق  ما  هذا 
ا. جدًّ

م كالٌم بحرضة اإلمام األعظم، أيَّد  ثمَّ إنَّه وقع يف املسألة يف مستهلِّ املحرَّ
َّ به َشَعَث))) املسلمني، وادَّعى القايض احلنفيُّ بحرضته  اهلل تعاىل به الدين، ومَل
أنَّ معه  به يف موضٍع، واملسألة يف موضٍع آخر، وذكر  أفتينا  ما  أنَّ  ])ب/أ[ 
، وعزاه إىل »تبيني احلقائق«، أنَّه  النقل بعدم تنفيذ احلكم بالشهادة عىل اخلطِّ

ذه ألف قاٍض))). ال ينفذ ولو نفَّ
»تبيني  يف  اخلطِّ  عىل  الشهادة  مسألة  يذكر  مل  أنَّه  جوابه:  يف  منِّي  فوقع 
، يف مسألة  د اخلطِّ تنا قد ذكروا أنَّ للحنفيِّ أن يقيض بمجرَّ احلقائق«، وأنَّ أئمَّ

اف، وأنَّ قايض خان ذكر ذلك)3). مسار والرصَّ السِّ
بينهم،  خالًفا  فيه)))  أعلم  ال  أينِّ  فذكرُت  ضعيف.  إنَّه  القايض:  فقال 

فذكر أنَّ عنده النقل.

بالغ  أن  بعد  الصاحليَّة،  باملدرسة  جملٍس  بعقد  الرشيفُة  املراسيُم  وبرزت 
املقام الرشيف -نرصه اهلل تعاىل- يف الوصية بصدور الكالم عىل طريقة أهل 

ة. العلم، مع التأدُّب، وترك احِلدَّ
عىل  يدل  أصٌل  والثاء  والعني  »الشني   :)(9(/3( فارس  البن  اللغة  مقاييس  يف  جاء   (((

انتشار يف اليشء. يقولون: مل اهلل شعثكم، ومجع شعثكم. أي: ما تفرق من أمركم«.
موضعها  يف  للزيلعي  احلقائق  تبيني  من  يدي  بني  التي  النسخة  يف  عليه  أقف  مل   (((
))/)8)(. وعزاه إليه: احلموي يف غمز عيون البصائر ))/))3(، وابن عابدين يف 

حاشيته )03/5)).
ينظر: فتاوى قايض خان ))/63)).  (3(

)فيه( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(.  (((
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فُعِقَد جملٌس بالصاحليَّة ]بعُد[))) حرضه قضاة القضاة -رحهم اهلل تعاىل، 
القايض  فذكر  الفقري،  حرضه  فيمن  وكان  بركاهتم)))-،  من  علينا  وأعاد 
يف  اخلوض  قبل  به  والتكلُّم  فيه،  املحكوم  املستند  يف  النظر  يريد  أنَّه  احلنفيُّ 
املسألة، فذكر العبد الضعيف أنَّ املراسيَم الرشيفَة إنَّام برزت حلضورنا لبيان 
ذ عند احلنفيَّة، بعدما  ما وقع فيه اإلفتاء، من أنَّ احلكم بالشهادة عىل اخلطِّ ينفَّ
وقع فيه من التنفيذ الذي ذكرت أنَّه ليس من مذهبهم، فال وجه حلضورنا)3) 

غري ذلك.

يقيض  أن  له  قاٍض  أنَّه  وذكر  والكالم،  احلال  أطال  ثمَّ  ]5)أ/ب[ 
ح ما خيتاره، واملرجع إليه يف ذلك، وغفل  باملرجوح دون الراجح، وأن يرجِّ
إليه  إنَّام قيل يف القايض املجتهد، كام أشار  -غفر اهلل تعاىل له- عن أنَّ ذلك 

جوايب يف املسألة.

هذا  بأنَّ  استغاث  مة،  املقدِّ قراءة  يف  القارئ  ورشع  خطِّي،  ُقرئ  مَلَّا  ثمَّ 
الشافعيَّ  القضاة  قايض  اإلسالم  شيَخ  موالنا  الفقرُي  العبُد  فسأل  انتشاٌر)))، 
وليس  جوهٌر  هذا  بأنَّ  يديه-  بني  تعاىل  اهلل  -جربه)5)  فأجاب  ذلك،  عن 

بانتشاٍر، وأطبق أهل املجلس عىل موافقته، وحتسني اجلواب.

ثمَّ نازع يف كون املسألة من وادي احلكم عىل الغائب، وبشهادة املحدود 
يف القذف، وُطلب منه ]3أ/أ[ ما استند إليه من النَّقل، فذكر أنَّه ما يف »أدب 

)بعد( ليست يف )أ(، وزادها يف )ب( بني السطرين.  (((
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )بركتهم(.  (((

يف )ب(: )بحضورنا(، تصحيف، واملثبت من )أ(.  (3(
جاء يف لسان العرب البن منظور )08/5)(: »النرش: خالف الطي..، ونرشه: بسطه«.  (((

يف )أ(: )جرب(، واملثبت من )ب(.  (5(
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خطِّ  عىل  يشهد  رجٍل  بشهادة  القضاء  مسألة  من  اف)))  للخصَّ القايض)))« 
أبيه)3)، وَمْن تداوهلا بعده من املصنِّفني)))، وأكثر من االحتجاج بقول الشيخ 

ذه ألف قاٍض«)6). فخر الدين الزيلعي)5): »ولو نفَّ
إىل  أشار  قد  عنها،  املسؤول  املسألة  هذه  ليست  الضعيف:  العبد  فقال 
العزيز بن مازة)7) يف رشحه  ذلك الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد 
للكتاب املذكور)8)، وطلبت قراءة كالمه، فتعالت األصوات، وكثر الكالم، 

وانتقل احلال إىل أنَّه قال: أوصله فقط.
يف )أ(: )القضاء(، واملثبت من )ب(.  (((

اخلليفة  عند  مقدمًا  كان  احلنفية.  فقهاء  من  الشيباين:  مهري  بن  عمر  بن  أحد  بكر،  أبو   (((
األوقاف(،  )أحكام  مؤلفاته:  من  يده.  كسب  من  يأكل  ورعًا  وكان  باهللَّ،  املهتدي 
القايض(.  و)أدب  والسجالت(،  و)املحارض  و)الرشوط(،  و)الوصايا(،  و)احليل(، 
للقريش  املضية  اجلواهر  ينظر:  ))6)هـ(.  سنة:  وتويف  والدته،  تاريخ  عىل  أقف  مل 

))/87(، تاج الرتاجم البن قطلوبغا )ص97).
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف البن مازة )36/3)).  (3(

ينظر: البحر الرائق البن نجيم املرصي )7/))(، رد املحتار البن عابدين ))/93)).  (((
أبو عمرو، فخر الدين، عثامن بن عيل بن حمجن بن يونس الزيلعي: فقيه حنفي. اشتغل   (5(
الدقائق(،  كنز  رشح  يف  احلقائق  )تبيني  مؤلفاته:  من  والتأليف.  واإلفتاء  بالتدريس 
تاريخ  عىل  أقف  مل  الكبري(.  اجلامع  و)رشح  األحكام(،  أحاديث  عىل  الكالم  و)تركة 
الدرر   ،)3(5/(( للقريش  املضية  اجلواهر  ينظر:  )3)7هـ(.  سنة:  وتويف  والدته، 

الكامنة البن حجر )53/3)).
وعزاه   .)(8(/(( للزيلعي  احلقائق  تبيني  من  يدي  بني  التي  النسخة  يف  عليه  أقف  مل   (6(
إليه: احلموي يف غمز عيون البصائر ))/))3(، وابن عابدين يف حاشيته )03/5)).

أبو حممد، برهان األئمة، حسام الدين، عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، املعروف   (7(
بالصدر الشهيد: من أكابر فقهاء احلنفية، قتل بسمرقند ودفن يف بخارى. من مؤلفاته: 
القايض  أدب  و)رشح  الكربى(،  و)الفتاوى  الصغرى(،  و)الفتاوى  )اجلامع(، 
للخصاف(، و)عمدة املفتي واملستفتي(. ولد سنة: )83)هـ(، وتويف سنة: )536هـ(. 
)ص7))-  قطلوبغا  البن  الرتاجم  تاج   ،)39(/(( للقريش  املضية  اجلواهر  ينظر: 

.(((8
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف البن مازة )36/3)).  (8(
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فال  البلد،  يف  ينقل  ال  ًدا،  جمرَّ ثبوًتا  يكون  حينئٍذ  أنَّه  إىل  الكالم  وانتقل 
ذه الشافعيُّ بعد ذلك. ينفِّ

ثمَّ احتجَّ بأنَّ اخلصم ليس بحارٍض، وأنَّه ال ُيقىض عىل غائٍب، فقلنا: لو 
أنَّه ال حيلُّ اإلقدام عليه،  باالتِّفاق)))، فذكر  نفذ  القايض عىل غائٍب)))  قىض 

ًما. وأنَّه ال يرتكب حمرَّ

ذه؟ فقيل له: فإذا حرض اخلصم، وأقيمت الدعوى، ينفِّ

فقال: ال أفتي يف جملس القضاء، أو ال أجيب.

وانفصل املجلس عىل غري طائٍل، بل يف الصورة الظاهرة أنَّه يصرب إىل أن 
حيرض اخلصم، بعد أن نازع يف كون القايض احلاكم يف أصل املستند قاضًيا، 

وقال: من قال إنَّ هذا قاٍض؟! وكلامت كثرية مل يتيرسَّ يل حفظها.

ما  احلقَّ  أنَّ  به  ق  يتَحقَّ شيًئا  املسألة  يف  أكتب  أن  يف  تعاىل  اهلل  فاستخرت 
أفتيُت به، وأنَّه ال ُمْسَتْمَسَك له بام قال، مستظهًرا عىل ذلك بنقل كالم علامئنا 

رة، فنقول -وباهلل التوفيق-: الشاهِد بذلك، واجلري عىل قواعدهم املحرَّ

يف  قال   ،6 الشهيد  للصدر  القايض«  أدب  »رشح  اًل  أوَّ م  ُأقدِّ
إنفاذها(:  إليه قضية قاٍض آخر، مما ال جيب عليه  ُيرفع  الذي  القايض  )باب 
مسائل،  معها  -وذكر  ويمنٍي)3)  ]5)ب/ب[  بشاهٍد  قىض  قاضًيا  أنَّ  »ولو 
أن  القايض  هلذا  ينبغي  ال  مما  هذا  قال:  آخر،  قاٍض  إىل  ُرفع  ثم   - قال:  ثمَّ 
يف  أخذ  ثم  والسنة«)))،  الكتاب  خيالف  مما  القضاء  فألنَّ  ل  األوَّ ا  أمَّ ينفذه، 

)فقلنا: لو قىض القايض عىل غائٍب( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((
ينظر: درر احلكام ملالخرسو ))/0))(، رد املحتار البن عابدين )5/)))).  (((

)ويمنٍي( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(.  (3(
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف البن مازة )3/3))).  (((
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بني  بل  الشافعي،  وبني  بيننا  االختالف  يعترب  ]3ب/أ[  مل  وأنَّه  ذلك،  بيان 
مسائل  فذكر   - »وكذلك  قال:  ثم  معهم،  ومن  الصحابة  واملراد  مني،  املتقدِّ
أنَّ  لو  وكذلك   - قال:  أن  إىل  بعضها،  يف  اخلالف  وذكر  الوادي،  هذا  من 
قاضًيا قىض بشهادة رجٍل شهيٍد عىل خطِّ أبيه، أو أبطل مهًرا بغري بيِّنٍة، وال 
إقرار، فإنَّ هذا باطٌل، ال ينفذ حكم هذا القايض بذلك)))، ألنَّ بعض العلامء 
أبيه؛ وصورته أنَّ الرجل إذا مات فوجد  وإن قال بجواز الشهادة عىل خطِّ 
؛ ألنَّ  كِّ ابنُُه خطَّ أبيه يف َصكٍّ َعِلم يقينًا أنَّه خطُّ أبيه، فإنَّه يشهد بذلك الصَّ
االبن خليفة امليت يف مجيع األشياء، لكن هذا قوٌل مهجوٌر، فال ُيعترب بمقابلة 
قوِل اجلمهور من العلامء، وكتاِب اهلل تعاىل، وهو قوله تعاىل: ﴿إِلَّ َمن َشِهَد 
بِٱۡلَّقِ َوُهۡم َيۡعلَُموَن86﴾))) وهو ال يعلم، فإذا قىض القاض بذلك كان هذا 

القضاء باطاًل، فإذا ُرفع إىل قاٍض آخر كان له أن ينقضه«، انتهى)3).

»قىض  قوله:  عىل  مقترصين  املصنِّفني،  من  مجاعٍة  عن  املسألة  نقل  ثمَّ 
بشهادة من يشهد عىل خطِّ أبيه ال ينفذ«، ثمَّ أردفه بنقل كالم »تبيني احلقائق«، 
موافًقا جلميع  »الكنز«  قول صاحب  عند  قال  للزيلعي،  »الكنز«  وهو رشح 
خمترصات املذهب: »وإذا ُرفِع إليه حكم قاٍض، أمضاه إن مل خيالف الكتاب 
سيدنا  »فإنَّ  عليه:  االستدالل  بعد  قال  ثم  واإلمجاع«)))،  املشهورة  والسنَّة 
إليه  فاختصم   ،-e- الدرداء  أبا  القضاء  قلَّد)5)  اخلطاب  بن  عمر 

يف )ب(: )يف ذلك(، واملثبت من )أ(.  (((
من سورة الزخرف، من اآلية )86).  (((

ينظر: رشح أدب القايض للخصاف البن مازة )3/3))).  (3(
ينظر: كنز الدقائق للنسفي )ص 63)).  (((

)قلَّد( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (5(
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رجالن، فقىض ألحدمها، ثم لقي عمُر بن اخلطاب))) -a- املقيضَّ 
، فقال عمر -a-: لو كنُت  عليه، فسأله عن حاله، فقال: ُقيِض عيلَّ
فقال:  القضاء؟  يمنعك من  وما  املقيضُّ عليه:  فقال  لقضيُت لك،  أنا مكانه 

، والرأي مشرتٌك«))). ليس هنا نصٌّ

ذلك  عازًيا  الليث،  أبو  حه  رجَّ الذي  حممٍد  كالم  من  مناه  قدَّ ما  وحكاية 
بن احلسن  آخر يشٍء صنَّفه حممد ])أ/أ[  الذي هو  الصغري«)3)  »اجلامع  إىل 
-a-، وكان مشاخينا -8- يرغبون يف رواياته؛ ألنَّ العمل 
املذهب  هي  التي  الرواية  ظاهر  كتب  أحد  وهو  صنَّفه،  ما  آخر  ألنَّه  عليه؛ 
الراجح، إال فيام قلَّ من املسائل، وقد أسند ذلك حممٌد عن يعقوَب عن أيب 
حنيفة، قال أبو الليث وغريه: من غري اختالٍف، يعني: مل يذكر حممٌد يف ذلك 
فيه)))  اتِّفاًقا  فيكون  حنيفة،  وأيب  يوسف  أيب  وبني  بينه  اختالًفا  ]6)ب/أ[ 

م القضاء إىل أربعة أوجٍه)6): حاصاًل)5)، قسَّ

فال  واإلمجاع،  والسنَّة  كالكتاب   ، الرشعيِّ للدليل  موافًقا  يكون  أن  ا  إمَّ
كالم فيه.

 ، رشعيٍّ دليٍل  إىل  واحٍد  كلُّ  يستند  اختالًفا  فيه  خمتَلًفا  يكون  أن  ا  وإمَّ
ض له بنقٍض بعدما حكم به حاكٌم، ومثَّل له بالقضاء  فكذلك حكمه، ال ُيتعرَّ

ببطالن اليمني املضافة.
)بن اخلطاب( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((

مل أقف عليه يف دوواين السنة، وصححه الزيلعي يف تبيني احلقائق للزيلعي ))/88)).  (((
)ص399).  (3(

كذا يف )أ(، ويف )أ(: )فيه اتفاًقا(.  (((
ينظر: تببني احلقائق للزيلعي ))/88)-89)).  (5(

ينظر: تببني احلقائق للزيلعي ))/89)).  (6(
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ا أن يكون اخلالف يف نفس القضاء، ففيه روايتان؛ يف روايٍة:  قال))): وإمَّ
قبل  ُيوَجد  الصحيح؛ ألنَّ حملَّ اخلالف ال  اف)))، وهو  ينفذ، ذكره اخلصَّ ال 
القضاء، فإذا قىض فحيئنٍذ ُوِجد حملُّ االختالف واالجتهاد، فال بدَّ من قضاٍء 
ه أن  منا أنَّه يتوجَّ ح أحدمها، ومثَّل بالقضاء عىل الغائب وله، وقد قدَّ آخر يرجِّ
ح بذلك يف »العامدية«)3)؛ ملا بيَّنَّاه من الوجه  ال يكون من هذا القسم، وقد رصَّ
نفاذه، بل حكى يف »اخلالصة«)))  ح  املرجَّ ا، وهلذا كان  آنًفا، وهو ظاهٌر جدًّ
االتِّفاق عىل ذلك، وبقضاِء املحدود يف قذٍف، وشهادتِِه بعد التوبة، وقضاِء 

الفاسق وشهادته قبلها)5).

الرابع،  النوع  ، وهو  للدليل الرشعيِّ أن يكون خمالًفا  ا  ثم قال)6))7): وإمَّ
فإنَّه ال ينفذ قضاؤه، وال ينفذ تنفيذه من حاكٍم آخر، ولو ُرفِع إىل ألف حاكٍم 
فال  اإلمجاع،  أو  السنَّة  أو  الكتاب  ملخالفته  باطاًل؛  وقع  قضاءه  ألنَّ  ذه؛  ونفَّ

بالتنفيذ. يعود صحيًحا 

الثاين خمالًفا  النوع  باعتبار جعل  أربعًة  إنَّام صارت  ا  أهنَّ أقول: وال خيفى 
ل، وعىل ما ذكرناه هو داخٌل فيه. لألوَّ

)قال( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف البن مازة )3/)3)).  (((

برقم:  األزهرية  باملكتبة  خمطوط  وهو   ،)(6 )اللوحة:  العامدية  الفصول  ينظر:   (3(
.(((3(7(

باملكتبة  خمطوط  وهو   ،)(67 )اللوحة:  البخاري  لطاهر  الفتاوى  خالصة  ينظر:   (((
األزهرية برقم: )6789))

ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي ))/89)).  (5(
)قال( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(.  (6(

ينظر: تبيني احلقائق للزيعيل ))/89)).  (7(
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املتعة  نكاح  ة  بصحَّ أو  ويمنٍي،  بشاهٍد  القضاء  مثل  »وذلك  قال))):  ثم 
ة بيع عبٍد ُمْعَتِق البعض، أو بلزوم ثمِن مرتوِك  واملؤقَّت، ])ب/أ[ أو بصحَّ
ين  الدَّ بسقوط  أو   ، اجلدِّ امرأة  أو  ة،  اجلدَّ نكاح  بجواز  أو  عمًدا،  التَّسمية 
بحلِّ  أو  بطنها،  يف  ومات  ُه  أمُّ ُذبِحت  جننٍي)))  بيع  بجواز  أو  سنني،  بميضِّ 
ل قبل أن يدخل هبا الثاين، أو بإبطال عفو املرأة عن الَقَوِد،  املطلَّقة ثالًثا لألوَّ
أو بعدم وقوع)3) الطالق مجلًة، أو بعدم))) وقوع الطالق عىل خيلٍّ أو حائٍض 
أو قبل الدخول، كلُّ ذلك ال ينفذ فيه حكم احلاكم؛ لوقوعه باطاًل، وال ينَفُذ 
القبيل عند حممٍد، حتى لو قىض بجوازه ال  الولد من هذا  أمِّ  بالتنفيذ، وبيع 
يرتفع  السابق  اخلالف  أنَّ  عىل  مبنيٌّ  ذلك  أنَّ  وذلك  جيوز،  وعندمها  جيوز، 

باإلمجاع)5) الالحق أو ال؟« إىل آخر كالمه يف ذلك)6).
رة عند احلنفيَّة ]6)ب/ب[ أنَّ العربة يف املذهب  ثمَّ اعلم أنَّ من القواعد املقرَّ
مت اإلشارة  م يعتمدون عىل رواية »اجلامع الصغري«، كام تقدَّ بظاهر الرواية، وأهنَّ

إىل ذلك، فال ُيعمل بام يف »النوادر« إذا تعارضا من غري ترجيٍح)7).
وأصل مسألة)8) القضاء بشهادة من يشهد عىل خطِّ أبيه، روايُة ابن سامعة 
عن حممٍد، وليست من ظاهر الرواية)9)، ونصُّ ما نقله عنه غري واحٍد، منهم 

ينظر: تبيني احلقائق للزيعيل ))/89)).  (((
يف )ب(: )بيع سبيل اجلنني(، واملثبت من )أ(.  (((

)وقوع( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(.  (3(
يف )أ(: )بعد(، واملثبت من )ب(.  (((

يف )ب(: )باالجتامع(، تصحيف، واملثبت من )أ(.  (5(
ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي ))/89)-90)).  (6(

ينظر: اجلواهر املضية للقريش ))/560(، الفوائد البهية للكنوي )ص06)).  (7(
يف )ب(: )املسألة(، واملثبت من )أ(.  (8(

الظنون حلاجي خليفة ))/)8))(: »هي مسائل مروية عن أصحاب  جاء يف كشف   (9(
املذهب وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد..، سميت بظاهر الرواية؛ ألهنا رويت عن 

حممد برواية الثقات«.
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العالمة النجدي))) يف »رشحه للهداية«: »قال أبو عبد اهلل اجلرجاين))): عن 
ابن سامعة)3)، عن حممد بن احلسن: سبٌع وثالثون مسألًة))) ُيفَسخ فيها حكُم 
أبيه،  خطِّ  عىل  يشهد  رجٍل  بشهادة  قىض  قاضًيا  أنَّ  لو  منها:  وعدَّ  احلاكم، 
هذا  حكم  ينفذ  ال  باطٌل،  هذا  قال:  إقراٍر،  وال  بيِّنٍة  لغري)5)  مهًرا  أبطل  أو 
ُيعترَب بمقابلة اجلمهور والكتاب، وهو  القايض؛ ألنَّ هذا قوٌل مهجوٌر، فال 
قوله تعاىل: ﴿إِلَّ َمن َشِهَد بِٱۡلَّقِ َوُهۡم َيۡعلَُموَن86﴾)6)، وهو ال يعلم، فإذا 
ُرفِع إىل قاٍض آخر كان له أن  قىض به القايض كان هذا القضاء باطاًل، فإذا 

ينقضه«)7).
الشك  عالمة  )ب(  النسخة  ناسخ  عليها  وضع  وقد  الكلمة،  رسم  من  يبدو  ما  هذا   (((
البحري،  هلا:  املشاهبة  الكلامت  خالل  ومن  خالهلا  من  بحثُت  وقد  اآليت،  املوضع  يف 
املؤلف  للهداية هبذا االسم، وقد بحثت يف رشح جد  فلم أقف عىل شارح  البحرتي، 
عىل اهلداية، وهو خمطوط بمكتبة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية برقم )5)67(، عىل 

اعتبار أنَّ الكلمة اجلدي، عىل الرغم من بعد ذلك، إال أين مل أجد فيه بغيتي كذلك.
أبو عبد اهلل، حممد بن حييى بن مهدي اجلرجاين: فقيه من أعالم احلنفية. اشتغل باإلفتاء   (((
مذهب  )ترجيح  مؤلفاته:  من  وغريمها.  والناطقي،  القدوري،  عليه  تفقه  والتدريس. 
أيب حنيفة(، و)القول املنصور يف زيارة سيد القبور(. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف 
سنة: )397هـ(. ينظر: اجلواهر املضية للقريش ))/3))(، الوايف بالوفيات للصفدي 

.((36/5(
أبو عبد اهلل، حممد بن سامعة بن عبد اهلل بن هالل التميمي: صاحب أيب يوسف وحممد،   (3(
من احلفاظ األثبات. جتاوز املئة وهو كامل القوة، وكان يصيل يف كل يوم مئتي ركعة. 
من  حنيفة.  أيب  مذهب  عىل  بالرأي  يقول  وكان  ببغداد.  الرشيد  هلارون  القضاء  ويل 
مؤلفاته: )أدب القايض(، و)املحارض والسجالت(، و)النوادر(. ولد سنة: )30)هـ(، 
النبالء  أعالم  سري   ،)58/(( للقريش  املضية  اجلواهر  ينظر:  )33)هـ(.  سنة:  وتويف 

للذهبي )0)/6)6).
ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )3/7، ))(، تبيني احلقائق للزيعيل ))/90)).  (((

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )من غري(، واملعنى واحٌد.  (5(
من سورة الزخرف، من اآلية )86).  (6(

مل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  (7(
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كه باملنقول املذكور، بالنقل،  وهذا أوان الرشوع يف بيان وجه بطالن متسُّ
املذهب،  يف  املنقولة  ]5أ/أ[  بالفروع  واالستظهار  القواعد،  عىل  واجلري 

فنقول:

اًل: إنَّ العبارات املنقولة عن حممٍد ليس فيها نصٌّ رصيٌح عىل أنَّ هذه  أوَّ
يراها  ال  ملن  أنَّ  عىل  قارصٌة  هي  بل  آخر،  قاٍض  تنفيذ  بعد  تنفذ  ال  األقضية 
إذا ُرفِعت إليه َنْقَضها، ساكٌت عن حاهلا، بعد أن ينفذها من يراها صحيحًة 

جائزًة، وهذا يف غاية الظهور.

بقي الكالم فيام ذكره الزيلعي، وسيأيت الكالم عليه بام))) فيه مقنٌع، وبياٌن 
شاٍف إن شاء اهلل تعاىل.

عىل  الشهادة  مسألة  هذه  فليست  والتسليم؛  ل  التنزُّ سبيل  عىل  وثانيها: 
اخلطِّ املعروفة عند السادة املالكية))) واحلنابلة)3)، ونستند يف ذلك إىل وجوٍه:

ٌة، والتنفيذ بخطِّ أبيه مفهومه  األول: أنَّ املفهوم يف كالم األصحاب حجَّ
النفاذ إذا مل يكن بخطِّ أبيه؛ ملا يف ذلك من هتمة الولد بقصد تشييد خطِّ أبيه، 
ة ال خيفى،  ة والبنوَّ وإرادة نفاذه، والعمل به بعد موته، ملعنًى ثابٍت بني األبوَّ
أوىل؛  باب  من  الغري  ففي  أبيه،  بخطِّ  العارف  االبن  يف  ثبت  إذا  يقال:  فال 
النتفاء ما ذكرنا، وألنَّه لو أراد الشمول لقال: عىل خطِّ غريه، فيدخل الولد 
فيه، وال يقال: إنَّ هذا القيد يف كالم هذا اإلمام الٍغ، بل جيب حله عىل معنًى 

صحيٍح.

يف )أ(: )فيام(، واملثبت من )ب(.  (((
ينظر: الكايف البن عبد الرب ))/5)9(، الفروق للقرايف ))/57)).  (((

ينظر: املغني البن قدامة )0)/)8(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )3/)53).  (3(
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ينفذ ألنَّه قضاٌء  إنَّام ال  فهذا  أيًضا؛  ل  التنزُّ الثاين: ]7)أ/ب[ عىل سبيل 
ًة  دًة عن يشٍء آخر ال تكون حجَّ بشهادة شاهٍد))) واحٍد، وشهادة الواحد جمرَّ

ل عليه))). للقضاء باإلمجاع، فكان قواًل مهجوًرا ال ُيعوَّ

كالم  من  مناه  قدَّ ما  املسألة؛  هذه  يف  اخلصم  عىل  القايض  وهو  الثالث: 
الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة، البحر، شيخ املذهب 
وباعتامد  بذلك،  طافحة  كتبنا  وهذه  وحتريًرا،  وترجيًحا  خترجًيا  باالتِّفاق، 
ختارجيه وتصاحيحه وفتاواه يف غري موضٍع، أستاذ صاحب »اهلداية«، وذكره 
فت من فلق))) فيه علمي النظر والفقه)5)،  يف »معجم مشاخيه«)3) وقال: »تلقَّ
اإلكرام،  غاية  ُيكرمني  وكان  النظر،  حمافل  يف  فوائده  غرر  من  واقتبست 
يتَّفق  مل  لكن  احلاصلة،  األسباق  يف  تالمذته  خواصِّ  يف  وجيعلني  ]5ب/أ[ 
يل اإلجازة منه)6)«)7)؛ إىل آخره، فإنَّه رصيٌح بأنَّ املراد يف ذلك ليس الشهادة 
ره  عىل اخلطِّ املعروف بني املالكية، الذي فيه النزاع، وعنه السؤال، فإنَّه صوَّ
وعلَّله، وحاصله)8) أنَّ املراد به أن يشهد الرجل بام يشهد به خطُّ أبيه، ال أنه 
بأنَّ  وعلَّل  أبيه«)9)،  خطُّ  أنَّه  يقينًا  »علم  قال:  فإنَّه  أبيه،  خطُّ  هذا  أنَّ  يشهد 

يف )ب(: )قضاٌء بشاهٍد(، واملثبت من )أ(.  (((
ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي ))/38)(، فتح القدير البن اهلامم )65/7)).  (((

مل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  (3(
يف )أ(: )فاق(، تصحيف، واملثبت من )ب(.  (((
)والفقه( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (5(

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )مل تتفق منه اإلجازة(.  (6(
ينظر: اجلواهر املضية للقريش ))/)39).  (7(

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )وحمّصله(.  (8(
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف البن مازة )36/3)).  (9(
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االبن))) يكون خليفة امليت يف كلِّ يشٍء)))، يعني: فيكون خليفًة يف أن يشهد 
بام شهد به أبوه، إذ ال مدخل هلذا التعليل هنا إال عىل هذا الوجه، وال شكَّ 
أنَّه ال مدخل للخالف يف شهادة الغري عىل اخلطِّ حتى يستوي مع االبن فيها، 

. وهبا ينفصل االبن عن األجنبيِّ

خطُّ  أنَّه  يقينًا  »َعلم  قوله:  مع  يصحُّ  ال  يعلم«)3)  ال  »وهو  قوله:  وأيًضا 
أبيه«))) إالَّ أن يكون االبن شهيًدا بام شهد به أبوه؛ ألنَّه الذي ال يعلمه؛ ألنَّ 
املراد  أبيه، فظهر أنَّ هذه املسألة ليس  أنَّه خطُّ  يقينًا  أنَّه َعلم  اخلط قد ُفِرض 
النزاع، بنصِّ هذا اإلمام العظيم الشأن، املعتمد قوله يف املذهب،  هبا مسألة 
رين هذه العبارة عىل ما فهمه)5) من مسألتنا. فال عربة بحمل غريه من املتأخِّ

لَت التعليل املنقول عن ابن سامعة، حلظَت ما أشار إليه الصدر  وإذا تأمَّ
بِٱۡلَّقِ  َشِهَد  َمن  تعاىل: ﴿إِلَّ  لقوله  معارٌض  »إنَّه  أيًضا:  قال  الشهيد حيث 
إنَّام هي شهادٌة  الشهادة عىل اخلطِّ  َيۡعلَُموَن86﴾)6)، وهو ال يعلم؛ ألنَّ  َوُهۡم 
حَيتجُّ  وال  النقل،  االجتهاد هبذا  فطاح  َيعلم«)7)،  ما ال  َيعلم، ال عىل  ما  عىل 
يوازي  أحٍد  عن  ُينَقل  أن  إالَّ  الفهم،  الساقط   ، الغبيُّ إال  ذكرنا-  -بعدما  به 
الصدر الشهيد ترصيٌح بأنَّ املراد هبذه املسألة مسألُة الشهادة عىل اخلطِّ التي 

. النزاع فيها، وهي ما إذا كانت من أجنبيٍّ

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )أنَّ الولد(.  (((
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف البن مازة )36/3)).  (((
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف البن مازة )36/3)).  (3(
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف البن مازة )36/3)).  (((

يف )ب(: )متفامهه(، ووضع عليها عالمة الشك، واملثبت من )أ(.  (5(
من سورة الزخرف، من اآلية )86).  (6(

ينظر: رشح أدب القايض للخصاف البن مازة )36/3)).  (7(
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ا كالم الزيلعي؛ فإنَّه وإن كان ال يشهد يف مسألتنا بنفٍي  ]7)ب/ب[ وأمَّ
وهي  ذكرها،  التي  املسائل  ل  أوَّ فإنَّ  يطرد،  وال  له،  ُمَسلٍَّم  فغري  إثباٍت،  وال 
مسألة احلكم بالشهادة واليمني، وال أستحرض أحًدا من علامئنا قال إنَّه بعد 
إمضاء قاٍض آخر يكون لقاٍض آخر نقضه، وقد نقل شيخنا يف رشحه))) أنَّه 
ال ينفذ، ]6أ/أ[ ويتوقَّف عىل إمضاء قاٍض آخر، ذكره يف أقضية »اجلامع«)))، 
ويف بعض املواضع ينفذ مطلًقا، وهذا يشهد ألنَّ قوهلم: ال ينفذ؛ ال يستلزم 
فيه  املختلف  القضاء  بأن  حوا  رصَّ وقد  آخر،  قاٍض  به  قىض  إذا  النفاذ  عدم 
بمنزلة الفصل املجتَهد)3) فيه، وتنفيذه يكون قضاًء يف حملِّ االجتهاد، فيكون 

ر أن يكون غرَي نافٍذ ولو نفذه ألف حاكم؟! نافًذا باالتِّفاق، فكيف ُيَتصوَّ

منه  ترجيٌح  وهو  به)))،  قىض   -6- جدي  أنَّ  لك  مُت  قدَّ وقد 
لكونه ينفذ مطلًقا، فيكون قضاًء يف جمتَهٍد فيه، وسيأيت له مزيد وضوح عند 

حكاية كالم شيخنا ابن اهلاُمم.

عرصه  علامء  شهادة  فعندي  الرتجيح،  أهل  من  ليس  اجلدَّ  إنَّ  يقال:  ال 
من احلنفيَّة، ممن ترجم لشيخ اإلسالم، أنَّه -6- كان من أهل النظر 
قني كامل الدين  واالستدالل، وناهيك أنَّ من مجلة تالميذه شيخنا ختام املحقِّ
ابن اهلامم، واستمرَّ معه ورحل يف خدمته، ومل يفارقه حتى مات، 7.

ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي ))/93)).  (((
ينظر: جامع الفتاوى للسمرقندي )اللوح: 67(، وهو خمطوط بمكتبة امللك سلامن بن   (((

عبد العزيز بجامعة امللك سعود برقم )8)7)).
يف )ب(: )للمجتهد(، واملثبت من )أ(.  (3(
)به( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((
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قال الصدر الشهيد يف »واقعاته«))): »قىض بشاهٍد ويمنٍي، ثمَّ ُرفِع حلاكٍم 
ذه، ليس  ال يراه، جاز له إبطاله، فإن ُرفِع قبل إبطاله حلاكٍم))) يرى جوازه، فنفَّ

حلاكٍم آخر ال يراه جائًزا إبطاله، وعىل هذا االعتبار مجيع األحكام املختلفة«.

أقول: وما أحسن قوله: »وعىل هذا االعتبار مجيع األحكام املختلفة«!

وذكر مسألة مرتوك التسمية عمًدا من هذا الوادي، وقد ذكر يف »املحيط«)3) 
و»النوازل«))) أنَّه ينفذ عند أيب حنيفة، خالًفا أليب يوسف، فيكون حكاًم خمتلًفا 
ح  فرتجَّ حممًدا،  حنيفة  أيب  إىل  أضاف  »اخلالصة«)5)  ويف  بالتنفيذ،  فينفذ  فيه، 

جانب القول باجلواز.

ُه ومات يف بطنها، وال خيفى أنَّه من  وذكر فيه مسألة بيع جننٍي ُذبِحت أمُّ
املسائل اخلالفية، الناشئ فيها اخلالف ]8)أ/ب[ عن اشتباه الدليل، فيكون 

ا، فينفذ القضاء من غري توقٍُّف. املحلُّ اجتهاديًّ

مقابلة  يف  ًة  حجَّ ينهض  ال  الزيلعيِّ  كالم  أنَّ  لك  ظهر  هذا؛  عرفَت  فإذا 
ما حكاه من النقل يف غري مسائله، ومن عدم جريه عىل القواعد التي َسنُنَبُِّه 

عليها إن شاء اهلل تعاىل.

وقفت عىل اجلزء األول منه وهو خمطوط بمكتبة األمري سلطان بن عبد العزيز بجامعة   (((
لسان  يف  النص  هذا  عنه  نقل  وقد  القضاء،  كتاب  يتضمن  ومل   ،)((53( برقم  اإلمام 

احلكام )ص)))).
كذا يف )أ(، ويف )ب(: )إىل حاكٍم(.  (((

ينظر: املحيط الربهاين أليب املعايل )75/8).  (3(
ينظر: النوازل يف الفروع أليب الليث السمرقندي )اللوحة: )7)(، وهو خمطوط بدار   (((

الكتب والوثائق القومية بمرص برقم )565).
باملكتبة  خمطوط  وهو   ،)(5( )اللوحة:  البخاري  لطاهر  الفتاوى  خالصة  ينظر:   (5(

األزهرية برقم: )6789))
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بنفاذ احلكم  النجدي))) يف »رشحه للهداية« عن ] [))) قواًل  بل قد نقل 
ل)3) بطالق الثاين قبل ]6ب/أ[ الدخول، فام  بِحلِّ املطلَّقة ثالًثا للزوج األوَّ

ظنُّك بغريه؟!

مما  اخلطِّ  عىل  بالشهادة  احلكم  كون  عىل  االستدالل  يف  نرشع  هنا  ومن 
ٍة، فنقول: ل مرَّ يتوقَّف أو ينفذ ألوَّ

فيه  شهد  ألنَّه  فظاهر؛  الكتاب  من  قطعيًّا  ا  نصًّ خيالف  مل  كونه  بيان  ا  أمَّ
. شاهدان، وذلك هو الذي ورد به النصُّ

نَّة  السُّ إنَّ  نقول:  بل  أيًضا،  فظاهٌر  شهريًة  ُسنًَّة  خيالف  مل  كونه  بيان  وأما 
ار)5) وغريمها  اف))) والصفَّ جرت بإقامة اخلطِّ مقام اخلطاب، فقد رصح اخلصَّ
النبيَّ   (6( وبأنَّ تعاىل،  اهلل  بكتاب  واستدلَّ  بذلك،  القايض(  كتاب  )باب  يف 
 كتب إىل امللوك، وقام الكتاب مقام اخلطاب يف اللزوم، ولزمنا أمر 
اهلل تعاىل، وكذا كان يف زمن اخلليفة بعده، والقضاة يعملون بذلك، من لدن 

النبيِّ  إىل يومنا هذا، من غري نكرٍي، فكان كتاب القايض كخطابه.

كذا يف )أ( و)ب(، وعلَّم عليها يف )ب( بعالمة الشك.  (((
بياض يف )أ( و)ب(، وكتب يف حاشية )أ(: )بياض يف األصل(.  (((

يف )ب(: )لثاين األول(، واملثبت من )أ(.  (3(
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف البن مازة )379-378/3).  (((

أبو إسحاق، إبراهيم بن إسامعيل بن أحد الصفار: فقيه حنفي، يقال له الزاهد الصفار،   (5(
لقواعد  األدلة  و)تلخيص  واجلامعة(،  السنة  )كتاب  مؤلفاته:  من  بخارى.  أهل  من 
املضية  اجلواهر  ينظر:  ))53هـ(.  سنة:  وتويف  والدته،  تاريخ  عىل  أقف  مل  التوحيد(. 

للقريش ))/35(، سلم الوصول حلاجي خليفة ))/6)).
يف )ب(: )وسنة بأن(، واملثبت من )أ(.  (6(
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جاءمها  إذا  بالكتاب  يعمالن  كانا  ام  أهنَّ واحلسن)))  ْعبي)))  الشَّ إىل  وأسند 
بيِّنٍة)3). بغري 

وعن حممد بن احلسن مثل ذلك يف القايض إذا كتب األمري رقعًة، وقصَّ 
أن  أستحسن  وقال:  عليه،  يشهد  ومل  ثقٍة  مع  األمري  إىل  وبعثها  ًة،  قصَّ فيها 

ينفذه إذا كان يف بلٍد واحٍد))).
فمن ادَّعى أنَّ سنًَّة شهرية وردت باملنع، كان عليه البيان)5).

الصحابة  اعتامد  عن  نقله  منا  قدَّ ممَّا  فظهر  اإلمجاع،  خيالف  مل  كونه  ا  وأمَّ
، وقيامه عندهم مقام اخلطاب،  -رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني- عىل اخلطِّ

وال جائز أن ينعقد إمجاٌع بعد التابعني، ومالٌك)6) وأحد)7) خيالفان فيه.

فظهر لك هبذا أنَّ هذا احلكم مل خيالف الكتاب والسنَّة واإلمجاع، ومجيع 
حٌة بأنَّه إنَّام ال ينفذ ما خالف ذلك)8). كتب املذهب مرصِّ

التابعني. اتصل  أبو عمرو، عامر بن رشاحيل بن عبد ذي كبار الشعبي احلمريي: من   (((
ولد  سنة  ولد  الروم.  ملك  إىل  ورسوله  وسمريه  نديمه  فكان  مروان،  بن  امللك  بعبد 
 ،)(50/6( للبخاري  الكبري  التاريخ  ينظر:  )03)هـ(.  سنة:  وتويف  )9)هـ(،  سنة: 

ثقات ابن حبان )85/5)).
أبوسعيد، احلسن بن يسار البرصي: من التابعني، كان إمام أهل البرصة، وحرب األمة يف   (((
زمنه، وهو أحد العلامء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد سنة: )))هـ(، وتويف 
سنة: )0))هـ(. ينظر: التاريخ الكبري للبخاري ))/89)(، اجلرح والتعديل البن أيب 

حاتم )0/3)).
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف البن مازة )378/3).  (3(

نقله عنه: اجلصاص يف رشح أدب القايض للخصاف )ص69)(، والسمناين يف روضة   (((
القضاة ))/8)3).

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )التبيان(.  (5(
ينظر: التفريع البن اجلالب ))/56)(، الكايف البن عبد الرب ))/5)9).  (6(

ينظر: املغني البن قدامة )0)/)8(، الرشح الكبري البن أيب عمر )9)/9)).  (7(
ينظر: رشح خمترص الطحاوي للجصاص )5/8)(، بدائع الصنائع للكاساين )7/))).  (8(
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الصحابة ومن  اختالف  فيه  املحلِّ جمتَهًدا  املعترب يف صريورة  قلَت:  فإن 
معهم، ومل ُينقل ]8)ب/ب[ هنا.

ا الذي ليس عنهم فيه كالٌم بجواٍز وال  أقول: هذا فيام فيه اختالفهم، أمَّ
بمنٍع، وقال املجتهد فيه قواًل أسند فيه إىل دليٍل، وخالفه اآلخر، فقىض قاٍض 
منا  بام أدَّى إليه اجتهاد واحٍد منهم، نفذ، حيث مل يكن خمالًفا ملا ذكر، وقد قدَّ
من كالم مشاخينا -8- ما يدلُّ عىل أنَّ املوضع موضع اجتهاٍد، بدون 
ًة)))، فكيف))) وقد انضمَّ إىل احلكم بذلك  يراه حجَّ إسناده إىل حكم حاكٍم 

حكم حاكٍم آخر يراه ]7أ/أ[ جائًزا بإمضائه وإجازته؟!
املحلِّ  صريورة  يف  ُيعترَب  ال  والشافعي)3)  مالٍك  اختالف  بأنَّ  والقول 
إىل  الكبري«  ري  »السِّ يف  حممٌد  أشار  وقد  وحده)))،  اف  اخلصَّ قول  فيه  جمتَهًدا 
السلف  بني  املختلف  بأنَّ  »فتاواه«)6)  يف  الشهيد  الصدر  ح  ورصَّ اعتباره)5)، 
كاملختلف بني الصحابة، مستدالًّ عىل ذلك بام نقله عن مأذون شيخ اإلسالم 
نوٍع  يف  مأذوٌن  أنَّه  النوع  يف  املأذون  يف  قىض  إذا  »القايض  زاده)7):  ُخَواَهْر 

يف )ب(: )حكم يرى حجة بحجيته(، واملثبت من )أ(.  (((
)فكيف( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(.  (((

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )مالك واإلمام الشافعي(.  (3(
ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )8/)7).  (((

ينظر: رشح السري الكبري للرسخيس ))/)3)).  (5(
العامة  األمة  بمكتبة  خمطوط  وهو   ،)(38 )اللوحة:  الشهيد  للصدر  الفتاوى  ينظر:   (6(

برتكيا برقم: )059)).
أو خواهر  زاده،  ببكر خواهر  املعروف  البخاري،  بن احلسني بن حممد  بكر، حممد  أبو   (7(
زاده: شيخ احلنفية فيام وراء النهر. من مؤلفاته: )املبسوط(، و)املخترص(، و)التجنيس(. 
ثابت  أيب  القايض  أخت  ابن  إنَّه  حيث  عامل؛  أخت  ابن  معناها:  فارسية  زاده  وخواهر 
حممد بن أحد البخاري. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: )83)هـ(. ينظر: تاج 
الرتاجم البن قطلوبغا )ص59)(، سلم الوصول حلاجي خليفة ))/)0)(، الفوائد 

البهية للكنوي ))/63)).
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آخر  قاٍض  إىل  ُرفِع  لو  حتى  عليه،  متَّفًقا  يصري  القضاء  رشائط  عند  واحٍد، 
يرى خالفه أمضاه، وال يبطله، ذكره حممٌد يف املأذون الكبري«.

بأنَّ  ٌح  مرصِّ اهلداية«  »رشح  يف  اهلامم)))  ابن  قني  املحقِّ ختام  شيخنا  وهذا 
ل عليه، وأنَّه ال شكَّ  القول ]بعدم[))) اعتبار خالف مالٍك والشافعيِّ ال يعوَّ
ا، واستند يف ذلك للمنقول،  يف اجتهادهم، فيصري املحلُّ باختالفهم اجتهاديًّ
ًة بخالٍف بني  حيث قال: »ولقد ترى يف أثناء كالمهم جعل املسألة اجتهاديَّ

املشايخ، حتى ينفذ القضاء بأحد القولني«)3).
قلُت: ومن ذلك بناء الرجل يف ملكه حتى يمنع جاره الشمس واهلواء، 

ار. ينفذ القضاء فيها بقول ابن))) نصري)5) والصفَّ

قال: »فكيف ال يكون ذلك كذلك)6) إذا مل يعرف اخلالف إال بني هؤالء 
ة؟! يؤيِّده ما يف »الذخرية«)7) ....................................... األئمَّ

حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود، السيوايس، املعروف بابن اهلامم: من   (((
واحلساب  والفقه  والفرائض  والتفسري  الديانات  بأصول  عارف  احلنفية.  علامء  كبار 
واللغة واملنطق. من مؤلفاته: )فتح القدير(، و)التحرير(، و)املسايرة يف العقائد املنجية 
الفقري(. ولد سنة: )790هـ(، وتويف سنة: ))86هـ(. ينظر: سلم  يف اآلخرة(، و)زاد 

الوصول حلاجي خليفة )3/)8)(، الفوائد البهية للكنوي ))/80)).
يف )أ( و)ب(: )بعد(، ولعل الصواب ما أثبت، وُينظر: فتح القدير البن اهلامم )7/)30).  (((

ينظر: فتح القدير البن اهلامم )7/)30).  (3(
كلمة: )ابن( زائدة. ينظر: البحر الرائق البن نجيم )3/7)(، الفتاوى اهلندية )5/)3)).  (((

البلخي: تفقه عىل أيب سليامن اجلوزجاين. مل أقف عىل  نصري بن حييى - وقيل: نرص-   (5(
 ،)(00/(( للقريش  املضية  اجلواهر  ينظر:  )68)هـ(.  سنة:  وتويف  والدته،  تاريخ 

الفوائد البهية للكنوي )ص)))).
)كذلك( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب( وفتح القدير البن اهلامم )7/)30).  (6(

العامة  ينظر: الذخرية الربهانية البن مازة )اللوحة: )))( وهو خمطوط بمكتبة األمة   (7(
برتكيا برقم: )8)0)).
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ورآه  صداقها،  عىل  الصغرية  خالع  إذا  األب  أنَّ   ((( احللواينِّ عن   ........
 ، خرًيا هلا، بأن كانت ال حُتسن العرشة مع زوجها، فإنَّ عىل قول مالٍك يصحُّ

ويزول الصداق عن ملكها، ويربأ الزوج عنه، فإذا قىض به قاٍض نفذ.
ويف حيض »منهاج الرشيعة«))) عن مالٍك فيمن طلَّقها فمىض عليها ستة 
بني  كونه  عىل  توقٍُّف  غري  من  أشهر،  ثالثة  بعده  تعتدُّ  دًما،  فيها  تر  مل  أشهر 

الصدر األول.
وال بأس بذكر مواضع نصَّ فيها أهل املذهب بعينها)3):

وهناك  قتله،  فالًنا  أنَّ  ِعي  املدَّ حيلف)))  ]9)أ/ب[  بالقصاص  قىض  إذا 
املشهورة:  نَّة  السُّ ملخالفته  ينفذ؛  ال  مالٍك،  كقول  ظاهرٍة،  عداوٍة  من  لوٌث 
ِعي، واليمنُي عىل َمْن َأْنَكَر(()5)، مع أنَّ معه ظاهًرا يف حديث  ))الَبيِّنُة عىل املدَّ

حُمَيَِّصَة)6) ...............................................................

أبو حممد، شمس األئمة، عبد العزيز بن أحد بن نرص بن صالح احللواين: من كبار فقهاء   (((
)املبسوط(، )والنوادر(،  ببخارى. من مؤلفاته:  الرأي يف وقته  أهل  إمام  احلنفية. كان 
)ورشح أدب القايض أليب يوسف(. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: )8))هـ(. 

ينظر: اجلواهر املضية للقريش ))/8)3(، تاج الرتاجم البن قلطوبغا )ص89)).
مل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  (((

يف )ب(: )عىل تعينها(، واملثبت من )أ( وفتح القدير )303/7).  (3(
كذا يف )ب( وفتح القدير )303/7(، ويف )أ(: )بحلف(، ولعله أصوب.  (((

سبق خترجيه.  (5(
أبو سعد، حميصة بن مسعود بن كعب بن عامر احلارثي: صحايب جليل. بعثه رسول اهلل   (6(
 إىل أهل فدك يدعوهم إىل اإلسالم، وشهد أحدًا واخلندق وما بعدمها من 
فإنَّ  قبل أخيه حويصة،  بن مسعود، وهو األصغر. أسلم  املشاهد، وهو أخو حويصة 
ينظر: االستيعاب البن عبد  إسالمه كان قبل اهلجرة، وعىل يده أسلم أخوه حويصة. 

الرب ))/63))(، أسد الغابة البن األثري ))/3)3).
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....... وُحَويَِّصة)))، نذكره يف الَقَسامة إن شاء اهلل تعاىل.
دخوٍل،  بال  الثاين  عقد  د  بمجرَّ ثالًثا  ]7ب/أ[  املطلَّقة  بِحلِّ  قىض  ولو 

كقول سعيد بن املسّيب، ال ينفذ كذلك أيًضا، وهو حديث الُعَسيلة.
ما  يملكون  ال  الكفار  أنَّ  قىض  إذا  الكبري«))):  »اجلامع  من  ري  السِّ ويف 

استولوا عليه، ال ينفذ؛ ألنَّه مل يثبت يف ذلك اختالف الصحابة.
ولو قىض بشهادة الزوج لزوجته، نفذ.

الثاين  الزوج  الدين)))«)5):  رشيد  »فتاوى  من  نقاًل  »الفصول)3)«  ويف 
قبل)6)  طلَّقها  ثم  ة،  العدَّ يف  وهي  ثانًيا  جها  تزوَّ ثم  الدخول،  بعد  طلَّقها  إذا 
هذا  ة  بصحَّ احلاكم  وحكم  ة،  العدَّ انقضاء  قبل  ل  األوَّ جها  فتزوَّ الدخول، 
ِمن  َطلَّۡقُتُموُهنَّ  فيه مساًغا، وهو رصيُح ﴿ُثمَّ  ينفذ؛ ألنَّ لالجتهاد  النكاح، 
ةٖ﴾)7)وهو أيًضا مذهب زفر)8). وُهنَّ َفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ ن َتَمسُّ

َ
َقۡبِل أ

وما  واخلندق  أحدًا  شهد  احلارثي:  عامر  بن  كعب  بن  مسعود  بن  حويصة  سعد،  أبو   (((
ينظر:  حميصة.  بن  سعد  بن  وحرام  حثمة،  أيب  بن  سهل  بن  حممد  عنه  روى  بعدمها، 

االستيعاب البن عبد الرب ))/09)(، أسد الغابة البن األثري ))/)55).
الكبري )ص  التي بني يدي من كتاب اجلامع  النسخة  النص يف موضعه من  مل أجد هذا   (((

.(36(-360
ينظر: الفصول العامدية )اللوحة: )))(، وهو خمطوط باملكتبة األزهرية برقم: )7)3))).  (3(
من  احلنفية.  فقهاء  من  احلنفي:  السنجي  الصانع  اهلل  عبد  بن  عمر  بن  حممد  بكر،  أبو   (((
مؤلفاته: )رشح تكملة القدوري حلسام الدين الرازي(، و)الفتاوي الرشيدية(. مل أقف 
عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: )598هـ(. ينظر: اجلواهر املضية للقريش ))/03)(، 

سلم الوصول حلاجي خليفة )3/)))(، معجم املؤلفني لكاحلة )))/86).
مل أقف عليها مطبوعة أو خمطوطة.  (5(

يف )ب(: )بعد(، واملثبت من )أ( وفتح القدير )303/7).  (6(
من سورة األحزاب، من اآلية )9)).  (7(

أبو اهلذيل، ُزَفر بن اهلذيل بن قيس العنربي: صاحب أيب حنيفة، كان يفضله ويقول:   (8(
أبا حنيفة = ما خالفت  يقول:  بالبرصة وويل قضاءها، وكان  أقام  أقيس أصحايب.   هو 
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الشافعي،  كمذهب  فقط،  فيه  مأذوٌن  أنَّه  نوٍع  يف  املأذون  يف  قىض  ولو 
متَّفًقا. يصري 

املهر  قبضت  وقد  الدخول،  قبل  ُطلِّقت  فيمن  اجلهاز  بنصف  قىض  ولو 
زت، ال ينفذ؛ ألنَّه خالف اجلمهور. وجتهَّ

وينفذ القضاء بجواز بيع املدبَّر.

ولو قىض بعدم جواز عفو الزوجة عن دم العمد، بناًء عىل قول البعض؛ 
ألنَّه ال حقَّ هلا يف القصاص، ال ينفذ.

ولو زنى بأمِّ امرأته، فقىض بإقرار البنت معه، نفذ.

ج بنتها، فقىض بجوازه  وحكى يف »الفصول«))) فيام إذا زنى بامرأٍة ثمَّ تزوَّ
خالًفا، عند أيب يوسف ال ينفذ؛ للنصِّ عليه، وعند حممٍد جيوز.

َلم يف احليوان، ينفذ. ة السَّ وبصحَّ

وينفذ بالقرعة يف رقيٍق أعتق امليُت واحًدا منهم.

وبالشهادة ألبيه وعكسه ينفذ عند أيب يوسف، وال ينفذ عند حممٍد.

ة السفر، نفذ. وبالشهادة عىل الشهادة فيام دون مدَّ

امليت،  عليهم  يقرأها  أن  غري  من  خمتومٍة  وصيٍَّة  عىل  شهوٍد  وبشهادة 
أمضاه اآلخر.

= يف قوٍل إال وقد كان أبو حنيفة يقول به. ولد سنة: )0))هـ(، وتويف سنة: )58)هـ(. 
قطلوبغا  البن  الرتاجم  تاج   ،)3((-((3/(( للقريش  املضية  اجلواهر  ينظر: 

)ص69)).
مل أقف عليه يف النسخة التي بني يدي من خمطوط الفصول، وهي نسخة املكتبة األزهرية   (((

رقم: )7)3))).
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نحو  املتعة،  بلفظ  ًتا  مؤقَّ عقد  ولو  نفذ.  بأياٍم،  املؤقَّت  النكاح  ة  وبصحَّ
َمتِِّعيني نفَسك عرشة أياٍم، ال ينفذ.

عمر  ألنَّ  نفذ؛  واجلنون،  العمى  من  بالعيوب،  زوجته  بردِّ  قىض  ولو 
ة ردِّ الزوجة  ها بالعيوب اخلمسة، وكذا بصحَّ  يقول ]9)ب/ب[ بردِّ

له.
ولو قىض بسقوط املهر بالتَّقادم، بال إقراٍر وال بيِّنٍة، مل ينفذ.

ل الِعنِّني. وكذا ]8أ/أ[ إذا قىض أن ال يؤجَّ
ا إذا كان نفس القضاء جمتَهًدا فيه، فهذه  هذا يف القضاء بمجتَهٍد فيه، فأمَّ
فرعيَّاٌت منه، وأصله أنَّ اخلالف إذا كان يف نفس القضاء الواقع توقَّف عىل 
إمضاء قاٍض آخر، فإن أمضاه ليس للثالث نقضه؛ ألنَّ قضاء الثاين هو الذي 

ع: وقع يف جمتَهٍد فيه، أعني قضاء األول، وعليه ُفرِّ
ق اخلالف يف القضاء،  إذا قىض باحلَْجِر عىل املفسد للفساد، ال ينفذ؛ لتحقُّ
ليس  ألنَّه  نقُضُه؛  للثاين  يمضيه  أن  وقبل  آخر،  قاٍض  إمضاء  عىل  فيتوقَّف 

قضاًء يف جمتَهٍد فيه.
ٌ بني أن جييزه  وكذا لو قىض المرأته بشهادة رجلني، فالقايض الثاين خمريَّ

ه؛ ألنَّ اخلالف وقع يف نفس القضاء. أو يردَّ
ومنه ما لو قىض املحدود يف قذٍف، أو األعمى.

ا قضاء السلطان يف أمٍر فاألصحُّ أنَّه ينفذ، وقيل: ال ينفذ، فعىل القول  وأمَّ
بأنَّه ال ينفذ حيتاج يف نفاذه إىل أن ُينِْفَذُه قاٍض آخر.

ليس  األول  قضاء  إن  الثاين:  نقض  ة  صحَّ يف  احلجر  مسألة  يف  وقيل 
))) له، وعليه ينفذ قضاء الثاين بإطالقه عن احلجر«))). بقضاٍء؛ لعدم املقيضِّ

يف )أ(: )املقتيض(، واملثبت من )ب( وفتح القدير )303/7).  (((
ينظر: فتح القدير البن اهلامم )7/)303-30).  (((
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ولو  ار:  الصفَّ قول  بخالفهم،  فيه  جمتَهًدا  املحلِّ  صريورة  عىل  يدلُّ  وممَّا 
به،  وحكم  عليهم-  تعاىل  اهلل  -رحة  الفقهاء  بعض  أقاويل  اختار  حاكاًم  أنَّ 
ثم ُرفِع إىل حاكٍم آخر، ففسخه، ثمَّ إنَّه ُرفِع إىل حاكٍم آخر، فإنَّه جييز حكم 
األول، ويفسخ حكم الثاين؛ ألنَّه إنَّام اختار بعض أقاويل الفقهاء، فقد حكم 
بام يسوغ فيه االجتهاد، فلم يكن للثاين فسخه، فإذا فسخه صار بذلك خمالًفا 
لإلمجاع، فإذا ُرفِع إىل حاكٍم فسخ ما وقع بخالف اإلمجاع، دون ما يسوغ فيه 
وال  االجتهاد،  حملَّ  املحلُّ  يصري  الفقهاء  اختالف  د  بمجرَّ فإنَّه  االجتهاد)))، 

.d ،يرتاب مسلٌم يف أنَّ مالًكا من أَجلِّ الفقهاء

ينفذ  أحَدهم،  امليت  أعتق  رقيٍق  يف  بالقرعة  قىض  »ولو  »العامدية«:  ويف 
قضاؤه؛ ألنَّه جمتَهٌد فيه، فاملٌك والشافعيُّ يقوالن بالقرعة«))).

ة  ح شمس األئمَّ فهذا اعتبار كالمهم يف صريورة املحلِّ جمتَهًدا فيه، وصحَّ
غوا له اجتهاده، ]8ب/أ[ ال يثبت حكم  واختار أن الواحد املخالف إذا سوَّ
غوا له ال يصري املحلُّ جمتَهًدا فيه، قال: »وإليه أشار أبو  اإلمجاع، فإن مل يسوِّ

بكر الرازي)3)«))).

من قوله: )فلم يكن للثاين فسخه( إىل هنا سقط من )ب(، وأثبته من )أ(.  (((
برقم:  األزهرية  باملكتبة  خمطوط  وهو   ،)(5 )اللوحة:  العامدية  الفصول  ينظر:   (((

.(((3(7(
أحد بن عيل الرازي، املعروف باجلصاص: فاضل من أهل الري، وإليه انتهت رئاسة   (3(
احلنفية. خوطب يف أن ييل القضاء فامتنع. من مؤلفاته: )أحكام القرآن(، )ورشح خمترص 
الكرخي(، )ورشح خمترص الطحاوي(، )ورشح اجلامع الصغري واجلامع الكبري ملحمد 
)370هـ(.  سنة:  وتويف  )305هـ(،  سنة  ولد  احلسنى(.  األسامء  )ورشح  احلسن(،  بن 

ينظر: اجلواهر املضية للقريش ))/)8(، تاج الرتاجم البن قطلوبغا ))/96).
ينظر: فتح القدير البن اهلامم )7/)30).  (((
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له  غوا  م سوَّ بقول مالٍك))) ليس بمخالٍف))) لإلمجاع؛ ألهنَّ أنَّ  ُيعَلم  وبه 
اجتهاده، وهو إمام ]30أ/ب[ دار اهلجرة.

اختالف  اجتهاٍد،  موضع  للقضاء  حجًة  اخلطِّ  كون  أنَّ  عىل  يدلُّ  ومما 
علامئنا يف ذلك، وقوهلم باإللزام باملال بمقتىض اخلطِّ يف بعض الصور، فقد 
وأخرج  عليه،  َعى  املدَّ فأنكر  مااًل)3)،  رجٍل  عىل  »ادَّعى  خان:  قايض  قال 
َعى عليه،  َعى عليه بذلك املال، وقال: هذا خطُّ املدَّ عي))) خطًّا بإقرار املدَّ املدَّ
َعى عليه أن يكون هذا خطَّه، فاْسُتْكتَِب، وكان بني اخلطَّني مشاهبٌة  وأنكر املدَّ
بذلك،  عليه  َعى  املدَّ القايض عىل  يقيض  بعضهم:  قال  فيه،  اختلفوا  ظاهرٌة، 

وقال بعضهم: ال يقيض، وهو الصحيح.
ولو قال: هذا خطِّي، ولكن ليس عيلَّ هذا املال، إن كان اخلطُّ عىل وجه 
مسار  السِّ وخطُّ  باملال،  عليه  وُيقىض  ق،  ُيصدَّ ال  معنوًنا  ًرا  مصدَّ الرسالة 

اف حجٌة ُعْرًفا«)5)، انتهى. والرصَّ
اف. ويف »خزانة األكمل«)6) مثله يف مسألة الرصَّ

وقد أجاز أبو يوسف وحممٌد العمل باخلطِّ يف الشاهد والقايض والراوي 
ر احلادثة، قال يف »العيون«)7): »والفتوى عىل قوهلام«)8). إذا رأى خطَّه ومل يتذكَّ

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )أْن يقول مالٌك(.  (((
كذا يف )أ(، ويف )ب(: )خمالًفا(.  (((

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )بامٍل(.  (3(
يف )أ(: )املدعى عليه(، والصواب املثبت من )ب(.  (((

ينظر: فتاوى قايض خان ))/07)).  (5(
ينظر: خزانة األكمل للجرجاين ))/)7).  (6(

يف )أ(: )العنوان(، تصحيف، واملثبت من )ب(.  (7(
إليه  عزاه  وقد  املسائل،  عيون  كتاب  من  عليها  اعتمدت  التي  النسخة  يف  عليه  أقف  مل   (8(
نقاًل عن املؤلف: احلموي يف غمز عيون البصائر ))/306(، وابن عابدين يف احلاشية 

.((37/5(
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منا يظهر به أنَّ حكم املالكيِّ نافٌذ عىل مقتىض إطالق سائر الكتب؛  وما قدَّ
التي  املطلقة  الصغري«  »اجلامع  رواية  وعىل  املستثنيات،  غري  من  كونه  لبيان 
باعتبار  القول  وعىل  الليث،  أبو  حها  ورجَّ االختالف)))،  حممٌد  فيها  حيِك  مل 
خالف الصحابة دون غريهم، وعىل القول باعتبار حقيقة االختالف، وهو 
ثابٌت  الدليل، وهو  باعتبار اشتباه  القول  بقي  إليه يف »الذخرية«،  الذي مال 
نقوٍش،  صورة  عىل  شهادٌة  هي  يقول:   -6- مالًكا  ألنَّ  أيًضا؛  فيه 
ألنَّه  لالحتياط؛  يمنع  حنيفة  وأبو  به،  القضاء  يف  الشاهدات  كسائر  فُتعترب 
يمكن فيه التزوير؛ ألنَّ اخلطوط تتشابه، فكان حملَّ اجتهاٍد، فينفذ فيه قضاء 
القايض عىل هذا أيًضا، إالَّ أن يكون اخلالف يف نفس القضاء، فيتوقَّف، وقد 
شمس  ]9أ/أ[  اإلمام  وهذا  للتوقُّف،  معنى  وال  آخر،  من  اإلمضاء  وجد 
بن  أحد  األستاذ  اإلمام  عنه)))  نقله  فيام   - يقول   6 احللواينُّ  ة  األئمَّ
فيه  6 يف »رشح اجلامع الصغري«-: »املجتَهُد   ((((3( الفقريُّ إسامعيل 
أو سنٌَّة إال   (5( فيه نصٌّ العلامء، وكذا ما  أو إمجاع  أو سنٌَّة  فيه نصٌّ  كلُّ حكٍم 

م اختلفوا يف تأويله أو نسخه، أو كان بإزائه نصٌّ يعارضه«)6). أهنَّ

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )اختالف(.  (((
يف )ب(: )عن(، واملثبت من )أ(.  (((

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )القفري(، وهو تصحيٌف؛ حيث إين بمطالعتي لرشوح اجلامع   (3(
أحد  النص بحروفه يف رشح  أجد من حيمل هذا االسم، وقد وجدُت هذا  مل  الصغري 
بن إسامعيل التمرتايش عىل اجلامع الصغري )اللوحة: 55)( وهو خمطوط بمكتبة األمة 

العامة برتكيا برقم: )756).
مفتي  كان  املذهب،  حنفي  باحلديث،  عامل  التمرتايش:  إسامعيل  بن  أحد  العباس،  أبو   (((
خوارزم. من مؤلفاته: )رشح اجلامع الصغري(، )والفرائض(، )والرتاويح(. مل أقف عىل 
تاريخ والدته، وتويف سنة: )0)6هـ(. ينظر: تاج الرتاجم البن قطلوبغا )ص08)(، 

الفوائد البهية للكنوي ))/5)).
يف )ب(: )نص فيه(، واملثبت من )أ(.  (5(

األمة  بمكتبة  خمطوط  وهو   )(55 )اللوحة:  للتمرتايش  الصغري  اجلامع  رشح  ينظر:   (6(
العامة برتكيا برقم: )756).
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مرتوك  وِحلِّ  واليمني،  بالشاهد)))  القضاء  دخول  خيفى  ال  أقول: 
من  ذلك  وغري  بطنها،  يف  ه  أمِّ بذبح  ]30ب/ب[  امليت  واجلنني  التسمية، 

الصور يف هذا.

قال: »وكذلك ما اختلف الناس فيه أنَّه ورد نصٌّ أم ال، وكذا ما ال نصَّ 
فيه وللعلامء فيه اختالٌف، أو إمجاٌع لكن من غري إمجاٍع عىل انعدام قوٍل آخر، 

رين قال فيها قواًل خمالًفا لقوهلم، يصري جمتَهًدا«))). ثمَّ إنَّ واحًدا من املتأخِّ

وال خفاء يف أنَّ ما نحن فيه ال خيرج عن هذه األقسام.

يف  خيتلفوا  مل  سنٌَّة  أو  نصٌّ  فيه  حكٍم  »وكلُّ  فقال:  اآلخر  الرسَّ  بنيَّ  ثم 
وكذا  بمجتَهٍد،  فليس  يعارضه،  نصٌّ  بإزائه  وليس  نسخه،  يف  وال  تأويله، 
ما ال نصَّ فيه إال أنَّ العلامء أمجعوا فيه عىل قوٍل، وعىل انعدام قوٍل آخر، أو 
اختلفوا فيه عىل أقواٍل، فقىض بخالف إمجاعهم، أو بيشٍء ليس يف أقواهلم، 

ُردَّ قضاؤه«)3).

هذا  وأنَّ  الواقعة،  املسألة  وبني  إليه،  استند)))  ما  بني  الفرق  ل  فتحصَّ
احلكم املرشوح ال كالم يف تنفيذه عىل األقوال، جرًيا عىل مقتىض)5) القواعد 
مني  والنقول، مع عدم معارضة نصٍّ رصيٍح خيالفه عن أحٍد من علامئنا املتقدِّ

رين. أو املتأخِّ

يف )ب(: )والشاهد(، تصحيف، واملثبت من )أ(.  (((
األمة  بمكتبة  خمطوط  وهو   )(55 )اللوحة:  للتمرتايش  الصغري  اجلامع  رشح  ينظر:   (((

العامة برتكيا برقم: )756).
األمة  بمكتبة  خمطوط  وهو   )(55 )اللوحة:  للتمرتايش  الصغري  اجلامع  رشح  ينظر:   (3(

العامة برتكيا برقم: )756).
كذا يف )أ(، ويف )ب(: )أسند(.  (((

)مقتىض( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(.  (5(
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بقي الكالم فيام أشار إليه من التنفيذ لغيبة اخلصم، ومن عدم اإلفتاء يف 
جملس القضاء:

ل؛ فال شكَّ أنَّ القايض إذا قىض عىل الغائب نفذ، يف »العامدية«))):  ا األوَّ أمَّ
إذا)3) قىض عىل  القايض  إنَّ  قاال:  وأبا يوسف  أبا حنيفة  أنَّ   ((( الفضيلُّ »ذكر 
الغائب وهو ال يرى ذلك، ينفذ قضاؤه، وعليه الفتوى، وليس لقاٍض آخر 
أن يبطله، ولو أبطله ال يصحُّ إبطاله، ذكره يف »اجلامع يف الفتاوى)))«، وقد 
يقال  الدعوى، وال  فيه عىل  ُيتوقَّف  التنفيذ ال  بأنَّ  اململكة  جرى ُعرف أهل 
ر  وتقرَّ ثبت  القايض  قول  أنَّ  الصحيح  ألنَّ  بحكٍم؛  ]9ب/أ[  ليس  إنَّه  فيه: 

حكم، وإن كان عىل غائٍب فهو نافٌذ«.
قال  ظاهٍر،  فغري  احلرمة،  بمعنى  عليه؟  اإلقدام  للقايض  حيلُّ  هل  ا  وأمَّ
الكراهة،  عىل  حلها  ويمكن  ذلك،  له  ينبغي  ال  إنَّه)5)  قال:  تنا:  أئمَّ بعض 
ومع ذلك فقد ذكروا للحكم عىل الغائب طرًقا صحيحًة، سيَّام يف مثل هذه 

احلادثة، أشار إليها يف »العامديَّة«)6) وغريها)7).

ينظر: الفصول العامدية )اللوحة: 5)(، وهو خمطوط باملكتبة األزهرية برقم: )7)3))).  (((
أبو بكر، حممد بن فضل الكامري: فقيه حنفي، قال حاجي خليفة: »سائر كتب احلنفية طافحة   (((
عيل  أبو  القايض  وعليه  ْبَذُموين،  السَّ حممد  أيب  عىل  تفقه  واختياراته«.  وترجيحاته  بأقواله 
النّسفي. من مؤلفاته: )الفوائد يف الفقه(. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: ))38هـ(. 

ينظر: سلم الوصول حلاجي خليفة )3/)))(، الفوائد البهية للكنوي )ص)8)).
)إذا( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (3(

ينظر: جامع الفتاوى للسمرقندي )اللوح: 68(، وهو خمطوط بمكتبة امللك سلامن بن   (((
عبد العزيز بجامعة امللك سعود برقم )8)7)).

كذا يف )ب(، ويف )أ(: )بأنَّه(.  (5(
برقم:  األزهرية  باملكتبة  خمطوط  وهو   ،)(8-(7 )اللوحة:  العامدية  الفصول  ينظر:   (6(

.(((3(7(
العز  أيب  البن  اهلداية  مشكالت  عىل  التنبيه   ،)39/(7( للرسخيس  املبسوط  ينظر:   (7(

.(((6(/3(
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ح مجاعٌة من علامئنا)))))) بأنَّه ُيفتى يف جملس القضاء  ا الثاين؛ فقد رصَّ وأمَّ
أيًضا، وإن قال غريه بأنَّه ال ُيفتى أيًضا، واهلل تعاىل أعلم)3).

واحلمد هلل ربِّ العاملني، وصىلَّ اهلل عىل سيِّدنا حممٍد، وعىل آله وصحبه 
أمجعني.

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )أئمتنا(.  (((
ينظر: املبسوط للرسخيس )))/)5(، املحيط الربهاين البن مازة )8/8)).  (((
ينظر: املبسوط للرسخيس )))/)5(، املحيط الربهاين البن مازة )8/8)).  (3(
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ثبت املصادر
السيوطي، )املتوىف: . ) الرحن بن أيب بكر  القرآن، املؤلف: عبد  اإلتقان يف علوم 

بن عبد  فهد  امللك  النارش: جممع  القرآنية،  الدراسات  ))9هـ(، حتقيق: مركز 
العزيز، الطبعة: األوىل، سنة النرش: بدون.

املوصيل، . ) مودود  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  املختار،  لتعليل  االختيار 
سنة  بدون،  الطبعة:   ،- القاهرة   - احللبي  مطبعة  النارش:  683هـ(،  )املتوىف: 

النرش: 356)هـ.
)املتوىف: . 3 الدم  أيب  بابن  املعروف  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  املؤلف:  القضاء،  أدب 

))6هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: 07))هـ.

االستيعاب يف معرفة األصحاب، املؤلف: يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد . )
دار  النارش:  البجاوي،  حممد  عيل  حتقيق:  63)هـ(،  )املتوىف:  القرطبي،  الرب 

اجليل - بريوت -، الطبعة: بدون، سنة النرش: ))))هـ.
األثري، . 5 بابن  املعروف  اجلزري  حممد  الكرم  أيب  بن  عيل  املؤلف:  الغابة،  أسد 

)املتوىف: 630هـ(، النارش: دار الفكر - بريوت-، الطبعة: بدون، سنة النرش: 
09))هـ.

األعالم، املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد الزركيل )املتوىف: 396)هـ(، . 6
النارش: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عرش، سنة النرش: )00)م.

اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، املؤلف: عيل بن حممد الفايس املعروف بابن القطان، . 7
الفاروق  مكتبة  النارش:  الصعيدي،  فوزي  حسن  حتقيق:  8)6هـ(،  )املتوىف: 

احلديثة للطباعة والنرش، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))))هـ.
)املتوىف: . 8 الصرييف،  بن داود اجلوهري  املؤلف: عيل  بأبناء العرص،  إنباء اهلرص 

للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  النارش:  حبيش،  حسن  د.  حتقيق:  900هـ(، 
الطبعة: بدون، سنة النرش: )00)م.
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حممد . 9 بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 
اإلسالمي،  الكتاب  دار  النارش:  970هـ(،  )املتوىف:  نجيم،  بابن  املعروف 

الطبعة: الثانية، سنة النرش: بدون.
)املتوىف: . 0) كثري،  بن  عمر  بن  إسامعيل  الدين  عامد  املؤلف:  والنهاية،  البداية 

هجر،  دار  النارش:  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د.  حتقيق:  )77هـ(، 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: 9)))هـ.

إياس . )) بن  حممد  بن  أحد  بن  حممد  املؤلف:  الدهور،  وقائع  يف  الزهور  بدائع 
املرصية  اهليئة  النارش:  مصطفى،  حممد  حتقيق:  930هـ(،  )املتوىف:  احلنفي، 

العامة للكتاب، الطبعة: بدون، سنة النرش: )0))هـ.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، املؤلف: أبو بكر بن مسعود بن أحد الكاساين، . ))

الثانية،  الطبعة:   ،- بريوت   - العلمية  الكتب  دار  النارش:  587هـ(،  )املتوىف: 
سنة النرش: 06))هـ.

)املتوىف: . 3) العيني،  موسى  بن  أحد  بن  حممود  املؤلف:  اهلداية،  رشح  البناية 
855هـ(، النارش: دار الكتب العلمية - بريوت-، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 

0)))هـ.
)املتوىف: . )) السودوين،  ُقطُلوبغا  بن  قاسم  الدين  زين  املؤلف:  الرتاجم،  تاج 

دمشق-،   - القلم  دار  النارش:  يوسف،  رمضان  خري  حممد  حتقيق:  879هـ(، 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: 3)))هـ.

56)هـ(، . 5) )املتوىف:  البخاري،  إسامعيل  بن  حممد  املؤلف:  الكبري،  التاريخ 
النارش: دائرة املعارف العثامنية - حيدر آباد - الدكن طبع حتت مراقبة: حممد 

عبد املعيد خان، الطبعة وتاريخ النرش: بدون.
عيل . 6) بن  إبراهيم  املؤلف:  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة 

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

الزيلعي، . 7) حمجن  بن  عيل  بن  عثامن  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
 ، ْلبِيُّ الشِّ أحد  بن  بن حممد  أحد  املؤلف:   ، ْلبِيِّ الشِّ 3)7هـ( وحاشية  )املتوىف: 
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الطبعة:  القاهرة-،   - األمريية  الكربى  املطبعة  النارش:  هـ(،   (0(( )املتوىف: 
األوىل، سنة النرش: 3)3)هـ.

ب . 8) التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس، املؤلف: عبيد اهلل بن احلسني بن اجلَالَّ
الكتب  دار  النارش:  378هـ(، حتقيق: سيد كرسوي حسن،  )املتوىف:  املالكي، 

العلمية، - بريوت -، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)))هـ
التفسري البسيط، املؤلف: عيل بن أحد بن حممد الواحدي، )املتوىف: 68)هـ(، . 9)

أصل حتقيقه يف )5)( رسالة دكتوراة بجامعة اإلمام حممد بن سعود، ثم قامت 
جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه، النارش: عامدة البحث العلمي بجامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 30))هـ.
التنبيه عىل مشكالت اهلداية، املؤلف: عيل بن عيل ابن أيب العز احلنفي، )املتوىف . 0)

)79 هـ(، حتقيق: عبد احلكيم بن حممد شاكر )جـ )، )، 3( و أنور صالح أبو 
زيد )جـ )، 5(، النارش: مكتبة الرشد، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))))هـ.

دائرة . )) النارش:  )35هـ(،  )املتوىف:  البستي،  حبان  بن  حممد  املؤلف:  الثقات، 
النرش:  سنة  األوىل،  الطبعة:   ،- اهلند   - الدكن  آباد  بحيدر  العثامنية  املعارف 

393)هـ.
اجلامع الصغري، املؤلف: حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، )املتوىف: 89)هـ(، . ))

ومعه رشحه النافع الكبري، املؤلف: حممد عبد احلي اللكنوي اهلندي )املتوىف: 
)30)هـ(، النارش: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية بكراتيش، الطبعة: بدون، 

سنة النرش: ))))هـ.
املؤلف: عبد . 3) الكلم،  العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثًا من جوامع  جامع 

الرحن بن أحد بن رجب احلنبيل، )املتوىف: 795هـ(، حتقيق: د. حممد األحدي 
أبو النور، النارش: دار السالم، الطبعة: الثانية، سنة النرش: ))))هـ.

(( . ،)556 )املتوىف:  السمرقندي  يوسف  بن  حممد  املؤلف:  الفتاوى،  جامع 
عبد  بن  سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط  وهو  القايض،  حزة  بن  حممد  الناسخ: 

العزيز بجامعة امللك سعود برقم )8)7)).
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وسننه . 5)   اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع 
وأيامه )صحيح البخاري(، املؤلف: حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: حممد 
النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم  النارش: دار طوق  زهري النارص، 

حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))))هـ.
7)3هـ(، . 6) )املتوىف:  الرازي،  حممد  بن  الرحن  عبد  املؤلف:  والتعديل،  اجلرح 

الطبعة:   ،- الدكن  آباد  بحيدر   - العثامنية  املعارف  دائرة  جملس  طبعة  النارش: 
األوىل، سنة النرش: )7))هـ.

اهلل . 7) نرص  بن  حممد  بن  القادر  عبد  املؤلف:  احلنفية،  طبقات  يف  املضية  اجلواهر 
الطبعة  كراتيش،  خانه،  كتب  حممد  مري  النارش:  775هـ(،  )املتوىف:  القريش 

وتارخيها: بدون.
حاشية رد املختار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، املؤلف: حممد أمني بن . 8)

الفكر للطباعة  النارش: دار  العزيز عابدين، )املتوىف: )5))هـ(،  عمر بن عبد 
والنرش، الطبعة: بدون، سنة النرش: ))))هـ.

)املتوىف: . 9) الشيباين،  فرقد  بن  احلسن  بن  املؤلف: حممد  املدينة،  أهل  احلجة عىل 
بريوت-،  الكتب-  عامل  النارش:  الكيالين،  حسن  مهدي  حتقيق:  89)هـ(، 

الطبعة: الثالثة، سنة النرش: 03))هـ
)املتوىف: . 30 اجلرجاين،  عيل  بن  يوسف  املؤلف:  احلنفية،  فروع  يف  األكمل  خزانة 

الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  إبراهيم،  خليل  أحد  حتقيق:  )55هـ(، 
األوىل، سنة النرش: 36))هـ.

)املتوىف: . )3 البخاري  الرشيد  عبد  بن  أحد  بن  طاهر  املؤلف:  الفتاوى،  خالصة 
))5هـ(، الناسخ: بدون، وهو خمطوط باملكتبة األزهرية برقم: )6789)).

الشهري . )3 عيل  بن  فرامرز  بن  حممد  املؤلف:  األحكام،  غرر  رشح  احلكام  درر 
بمال - أو منال أو املوىل - خرسو )املتوىف: 885هـ(، النارش: دار إحياء الكتب 

العربية، الطبعة وسنة النرش: بدون.
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، املؤلف: أحد بن عيل بن حممد بن أحد بن . 33

التحقيق: حممد عبد املعيد ضان،  حجر العسقالين، )املتوىف: )85هـ(، متابعة 
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النرش:  سنة  الثانية،  الطبعة:   ،- اهلند   - العثامنية  املعارف  دائرة  جملس  النارش: 
)39)هـ.

ديوان اإلسالم، املؤلف: حممد بن عبد الرحن بن الغزي )املتوىف: 67))هـ(، . )3
حتقيق: سيد كرسوي حسن، النارش: دار الكتب العلمية - بريوت -، الطبعة: 

األوىل، سنة النرش: ))))هـ
َماَزَة . 35 بن  عمر  بن  العزيز  عبد  بن  أحد  بن  حممود  املؤلف:  الربهانية،  الذخرية 

البخاري احلنفي )املتوىف: 6)6هـ(، الناسخ: بدون، وهو خمطوط بمكتبة األمة 
العامة برتكيا برقم: )8)0)).

روضة القضاة وطريق النجاة، املؤلف: عيل بن حممد بن أحد الرحبي املعروف . 36
النارش:  الناهي،  الدين  صالح  د.  حتقيق:  هـ(،   (99 )املتوىف:  مناين  السِّ بابن 

مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الثانية، سنة النرش: )0)) هـ.
املعروف . 37 اهلل  عبد  بن  مصطفى  املؤلف:  الفحول،  طبقات  إىل  الوصول  سلم 

األرناؤوط،  القادر  عبد  حممود  حتقيق:  هـ(   (067 )املتوىف  خليفة،  بحاجي 
الطبعة: بدون، النارش: مكتبة إرسيكا -إستانبول -، سنة النرش: 0)0) م

58)هـ(، . 38 )املتوىف:  البيهقي،  عيل  بن  احلسني  بن  أحد  املؤلف:  الكبري،  السنن 
الطبعة:  هجر،  مركز  النارش:  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د.  حتقيق: 

األوىل، سنة النرش: )3))ه.
سري أعالم النبالء، املؤلف: حممد بن أحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي، )املتوىف: . 39

األرناؤوط،  شعيب  الشيخ  بإرشاف  حتقيقني  من  جمموعة  حتقيق:  8)7هـ(، 
النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، سنة النرش: 05))هـ.

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، املؤلف: عبد احلي بن أحد بن حممد احلنبيل، . 0)
األرناؤوط،  وحممود  األرناؤوط  القادر  عبد  حتقيق:  089)هـ(،  )املتوىف: 

الطبعة: بدون، النارش: دار بن كثري - دمشق -، سنة النرش 06))هـ.
رشح »أدب القايض للخصاف )املتوىف: 261هـ(«، املؤلف: حسام الدين عمر . ))

شهيدًا:  )املتوىف  الشهيد  بالصدر  املعروف  البخاري  مازة  بن  العزيز  عبد  بن 
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النارش:   )3  -  ( )جـ  النارش:  الرسحان،  هالل  حميي  حتقيق:  536هـ(،  سنة 
مطبعة اإلرشاد، بغداد - العراق، جـ ) الدار العربية للطباعة، بغداد - العراق 

الطبعة: األوىل )جـ )، )) 397) هـ - 977) م )جـ 3، )) 398) هـ.
رشح اجلامع الصغري، املؤلف: أحد بن إسامعيل بن حممد التمرتايش )املتوىف: . ))

برقم:  برتكيا  العامة  األمة  بمكتبة  خمطوط  وهو  بدون،  الناسخ:  0)6هـ(، 
.(756(

83)هـ(، . 3) )املتوىف:  الرسخيس،  أحد  بن  حممد  املؤلف:  الكبري،  السري  رشح 
الكتب  دار  النرش:  دار  األوىل،  الطبعة:  إسامعيل،  حممد  حسن  حممد  حتقيق: 

العلمية - بريوت -، سنة النرش: 7)))هـ.
املقديس، . )) قدامة  بن  أحد  بن  حممد  بن  الرحن  عبد  املؤلف:  الكبري،  الرشح 

)املتوىف: )68هـ(، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي و د. عبد الفتاح 
حممد احللو، النارش: دار هجر، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 5)))هـ.

370هـ( . 5) )املتوىف:  اجلصاص،  عيل  بن  أحد  املؤلف:  الطحاوي،  خمترص  رشح 
عبيد  حممد  د.  و  بكداش  سائد  د.  و  حممد  اهلل  عنايت  اهلل  عصمت  د.  حتقيق: 
ودار  اإلسالمية  البشائر  دار  النارش:  فالتة،  حسن  حممد  زينب  د.  و  خان  اهلل 

الرساج، الطبعة: األوىل، سنة النرش: )3))هـ.
احلنفي، . 6) املحبويب  مسعود  بن  اهلل  عبيد  الرشيعة  صدر  املؤلف:  الوقاية،  رشح 

الوراق  مؤسسة  النارش:  احلاج،  أبو  حممد  صالح  حتقيق:  7)7هـ(،  )املتوىف: 
للطباعة والنرش، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 006)م.

الرحن السخاوي، . 7) التاسع، املؤلف: حممد بن عبد  القرن  الالمع ألهل  الضوء 
الطبعة:  احلياة - بريوت -،  دار مكتبة  النارش: منشورات  )90هـ(،  )املتوىف: 

بدون، سنة النرش: بدون.
عقد اجلامن يف تاريخ أهل الزمان، املؤلف: بدر الدين حممود العيني، )املتوىف: . 8)

القومية  والوثائق  الكتب  دار  النارش:  حممود،  رزق  حممود  حتقيق:  855هـ(، 
بمرص، الطبعة: بدون، سنة النرش: 0)0)هـ.
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)املتوىف: . 9) البابريت،  حممود  بن  حممد  بن  حممد  املؤلف:  اهلداية،  رشح  العناية 
786هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون، سنة النرش: بدون.

عيون املسائل يف فروع احلنفية، املؤلف: أبو الليث نرص بن حممد السمرقندي، . 50
العلمية،  الكتب  دار  النارش:  مهنا،  حممد  سيد  حتقيق:  373هـ(،  )املتوىف: 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 9)))هـ.
مكي . )5 حممد  بن  أحد  املؤلف:  والنظائر،  األشباه  رشح  يف  البصائر  عيون  غمز 

الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  098)هـ(،  )املتوىف:  احلنفي،  احلموي 
األوىل، سنة النرش: 05))هـ.

الشيخ . )5 املؤلف:  النعامن،  حنيفة  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  يف  اهلندية  الفتاوى 
النرش:  سنة  بدون،  الطبعة:  الفكر،  دار  النارش  اهلند،  علامء  من  ومجاعة  نظام 

))))هـ.
الفتاوى، املؤلف: حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري املعروف . 53

خمطوط  وهو  بدون،  الناسخ:  536هـ(،  سنة  شهيدًا:  )املتوىف  الشهيد  بالصدر 
بمكتبة األمة العامة برتكيا برقم: )059)).

اهلامم، . )5 بابن  املعروف  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  املؤلف:  القدير،  فتح 
)املتوىف: )86هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون، سنة النرش: بدون.

العامدي . 55 مصطفى  بن  حممد  بن  حممد  السعود  أبو  املؤلف:  العامدية،  الفصول 
باملكتبة  خمطوط  الصناديري،  عيل  بن  حممد  الناسخ:  )98هـ(،  )املتوىف: 

األزهرية برقم: )7)3))).
اهلندي . 56 اللكنوي  احلي  عبد  حممد  املؤلف:  احلنفية،  تراجم  يف  البهية  الفوائد 

بمطبعة  طبع  النارش:  النعساين،  الدين  بدر  حممد  حتقيق:  )30)هـ(،  )املتوىف: 
دار السعادة بجوار حمافظة مرص، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))3)هـ.

الرب . 57 عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  املؤلف:  املدينة،  أهل  فقه  يف  الكايف 
املوريتاين،  القرطبي، )املتوىف: 63)هـ(، حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك 

النارش: مكتبة الرياض احلديثة، الطبعة: الثانية، سنة النرش: 00))هـ.
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اهلل . 58 عبد  بن  مصطفى  املؤلف:  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 
067)هـ(،  )املتوىف:  خليفة  احلاج  أو  خليفة  بحاجي  املشهور  القسطنطيني 

النارش: مكتبة املثنى - بغداد-، الطبعة: بدون، سنة النرش: ))9)م
حممد . 59 بن  حممد  الدين  نجم  املؤلف:  العارشة،  املئة  بأعيان  السائرة  الكواكب 

الغزي، )املتوىف: )06)هـ( حتقيق: خليل املنصور، النارش: دار الكتب العلمية 
- بريوت-، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)))هـ.

املعروف . 60 ْحنَة  الشِّ بن  بن حممد  أحد  املؤلف:  األحكام،  معرفة  احلكام يف  لسان 
الطبعة:  القاهرة-،  احللبي-  البايب  النارش:  )88هـ(،  )املتوىف:  الدين،  بلسان 

الثانية، سنة النرش: 393)هـ.
83)هـ(، . )6 )املتوىف:  بن أيب سهل الرسخيس،  بن أحد  املؤلف: حممد  املبسوط، 

النارش: دار املعرفة- بريوت-، الطبعة: بدون، سنة النرش: ))))هـ.
)املتوىف: . )6 احلراين،  تيمية  ابن  احلليم  عبد  بن  أحد  املؤلف:  الفتاوى،  جمموع 

الثالثة،  الطبعة:  الوفاء،  دار  النارش:  اجلزار،  وعامر  الباز  أنور  حتقيق:   ،)7(8
سنة النرش: 6)))هـ.

بن . 63 العزيز  عبد  بن  أحد  بن  حممود  املؤلف:  النعامين،  الفقه  يف  الربهاين  املحيط 
عمر بن مازة البخاري، )املتوىف: 6)6هـ(، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، 
النارش: دار الكتب العلمية - بريوت -، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))))هـ.

مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، املؤلف: عيل بن أحد بن . )6
سعيد بن حزم، )املتوىف: 56)هـ(، الطبعة: بدون، النارش: دار الكتب العلمية 

- بريوت-، سنة النرش: بدون.
65 .  املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل 

)صحيح مسلم(، املؤلف: مسلم بن احلجاج النيسابوري، )املتوىف: )6)هـ(، 
-بريوت-،  العريب  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق: 

سنة النرش: بدون.
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معجم املؤلفني، املؤلف: عمر رضا كحالة، النارش: مكتبة املثنى - بريوت -، . 66
الطبعة: بدون، سنة النرش: بدون.

خليل . 67 بن  عيل  املؤلف:  األحكام،  من  اخلصمني  بني  يرتدد  فيام  احلكام  معني 
الطبعة  بريوت،  الفكر،  دار  النارش:  ))8هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الطرابليس 

وتارخيها: بدون.
)املتوىف: . 68 اجلامعييل،  قدامة  بن  حممد  بن  أحد  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  املغني، 

0)6هـ(، النارش: مكتبة القاهرة، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 388)هـ.
))7هـ(، . 69 )املتوىف:  ْغنَاقي،  السِّ عيل  بن  حسني  املؤلف:  اهلداية،  رشح  النهاية 

خطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي برتكيا برقم ))90).
)املتوىف: . 70 السمرقندي  حممد  بن  نرص  الليث  أبو  املؤلف:  الفروع،  يف  النوازل 

برقم  القومية  والوثائق  الكتب  بدار  خمطوط  وهو  بدون،  الناسخ:  373هـ(، 
.(565(

باشا . )7 إسامعيل  تأليف:  املصنفني،  وآثار  املؤلفني  أسامء  يف  العارفني  هدية 
النرش:  سنة  بدون،  الطبعة:   ،- إستنبول  املعارف-  وكالة  النارش:  البغدادي، 

)95)م.
)املتوىف: . )7 الصفدي،  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  املؤلف:  بالوفيات،  الوايف 

إحياء  دار  النارش:  مصطفى،  وتركي  األرناؤوط  أحد  حتقيق:  )76هـ(، 
الرتاث- بريوت-، الطبعة: بدون، سنة النرش: 0)))هـ.

الواقعات احلسامية، املؤلف: حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة املعروف . 73
خمطوط  وهو  بدون،  الناسخ:  536هـ(،  سنة  شهيدًا:  )املتوىف  الشهيد  بالصدر 
بمكتبة األمري سلطان بن عبد العزيز بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

برقم )53))).




	محتويات العدد

