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تحقيقــه. يســبق  لــم  وأنــه  العلميــة 

	) ) mag@qadha.org.sa للمجلــة  اإللكترونــي  البريــد  عبــر  البحــث  يرســل 
بدونــه. وأخــرى  الباحــث  اســم  فيهــا  نســخة   ،)PDF(و  )Word( بصيغتــي 
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عدم تجاوز عدد الصفحات )0( صفحة(.( (	

إرفــاق الباحــث ملخصــًا للبحــث باللغتيــن )العربيــة واإلنجليزيــة( بمــا ال يزيــد ( 8	
عــن مائتــي كلمــة، وســيرته الذاتيــة.

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

ال يحــق للباحــث نشــر البحــث قبــل مضــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره ( 10	
فــي المجلــة.

ضوابط النشــر في مجــلة قضاء



إجراءات التحكيم في مجــلة قضاء
المرحلة األولى:

الفحــص المبدئــي؛ فُينظــر فــي البحــث مــن حيــث: مطابقتــه ضوابــط النشــر فــي المجلــة، 
وصالحيــة إحالتــه إلــى لجنــة التحكيم.

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

المرحلة الثانية:
ــة- إلــى محكميــن مــن أهــل  ــة البحــث -عنــد مطابقتــه لضوابــط النشــر فــي المجل إحال
االختصــاص فــي مجــال البحــث وفــق نمــوذج معاييــر دقيقــة لتقييمه؛ ويشــمل: مالءمة 
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 نتائجــه وأهميتهــا، 

وكفايــة مراجعــه ومناســبتها.

المرحلة الثالثة:
صــدور نتيجــة المحكميــن للبحــث -إمــا بقبولــه للنشــر كمــا هــو بــدون ملحوظــات، أو 

قبولــه بعــد تعديــل الملحوظــات، أو عــدم قبولــه للنشــر-.
- فــي حــال كانــت النتيجــة )قبــول البحــث للنشــر بعــد تعديــل الملحوظــات(؛ ترســل 
إرســال شــهادة  ثــم  الجــواب عنهــا، ومــن  أو  بهــدف تعديلهــا  للباحــث  الملحوظــات 

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

ــح يقــوم بتقييمــه وتصويبــه. ثالــث مرجِّ
ح- )عدم قبول البحث للنشــر(؛  - وفي حال كان رأي المحكَمين -أو أحدهما مع المرجِّ

فيرســل اعتــذار للباحــث عــن نشــر البحــث مــزوًدا بالســبب الــذي من أجلــه رفض البحث.

المرحلة الرابعة:
ــا بعــد وصــول النســخة النهائيــة مــن قبــل الباحــث،  مراجعــة البحــث وتدقيقــه ختاميًّ
وفحصــه فحًصــا يجعلــه صالًحــا للنشــر، وإرســال نســخة للباحــث لمراجعتهــا قبــل نشــرها 

وإبــداء رأيــه فيهــا.
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آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني، وبعد:

األنبياء  سبيُل  بالعدل،  واحلكم  بالقسط،  الناس  بني  القضاء  فإن 
هلل  وعبادة  قربة  وهو  الصاحلني،  القضاة  من  أثرهم  اقتفى  ومن  واملرسلني، 
من  بذلك  يتحقق  ملا  اجلزيل؛  والثواب  العظيم  األجر  فيها  العاملني،  رب 
الرشيعة  أحكام  وفق  املظلوم،  ونرصة  احلقوق،  وحفظ  الناس،  بني  العدل 

اإلسالمية.

العرص  هذا  -يف  املباركة  البالد  هذه  يف  العدلية  املنظومة  متيزت  وقد 
احلارض، عرص التقدم التقني، واالزدهار احلضاري-،  بمواكبة املستجدات 
واإلفادة من التقنيات؛ خدمة هلذا القطاع املبارك؛ وترسيعًا لإلجراءات وتلبية 
عدة  خالل  من  اإللكرتونية،  التقنية  تفعيل  يف  ذلك  متثل  الناس،  حلاجات 
أنظمة وبرامج وخدمات إلنجاز القضايا وتسهيل اإلجراءات للمستفيدين.

التعليم  يف  كبري  بدور  للقضاء  العايل  واملعهد  الرشعية،  الكليات  وتقوم 
العلمية،  املستجدات  ومواكبة  العلمي،  والبحث  القضائي،  والتأهيل 
العميل بحاجة  الواقع  أن  القضائية؛ ذلك  العملية، والدراسات  واملامرسات 
إىل املزيد من الدراسات النظرية والتطبيقية، لبيان أحكامها الفقهية، ودراسة 

القضايا املستجدة، والنوازل احلادثة، وفق اختالف الوقائع واألحوال.
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والذي  قضاء«،  »جملة  من  والعرشين  الثالث  للعدد  التقديم  ويسعدين 
موضوعات  عىل  اشتملت  املحكمة،  العلمية  البحوث   من  جمموعة  حيوي 
النظامية،  والدراسات  القضائية  واإلجراءات  الفقهية  األحكام  يف  متنوعة 
وللجمعية  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جلامعة  موصول  والشكر 

العلمية القضائية السعودية »قضاء«، وجلميع الباحثني.

والسداد،  والتوفيق  واملثوبة،  واألجر  القبول  للجميع  أسأل  واهللَ 
العاملني،  رب  هلل  احلمد  أن  دعوانا  وآخر  والعمل،  القول  يف  واإلخالص 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

رئيس تحرير مجلة قضاء
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مقدمة

نبينا  وبارك عىل  اهلل وسلم  فيه، وصىل  مباركًا  طيبًا  كثريًا  احلمد هلل محدًا 
حممد وآله وصحبه، ومن اتبع سنته وسار عىل دربه إىل يوم الدين، أما بعد:

الطالق  أحكام  يف  الشك  يف  خمتلفة  جوانب  الناس  من  كثري  عىل  فرِيد 
بصورة طبيعية أحيانًا، وبصورة مرضيَّة يف أحيان أخر؛ من الشك يف النطق 
بلفظ الطالق أو يف عدد الطالق، أو يف حال الطالق من حيث كونه يف حال 
ختتلف  والتي  املختلفة،  الصور  من  ذلك  غري  إىل  ال،  أو  الطالق  فيها  جيوز 
الوسواس  بجانب  البحث  هذا  ارتباط  وكذلك  فيها،  املجتهدين  أنظار 
حاالت  من  كثري  إىل  وجير  له،  ضحيًة  الناس  وقوع  يكثر  والذي  القهري، 
التفكك األرسي، وحياول هذا البحث أن يفرق بني الشك الطبيعي والشك 
املرتتبة عىل هذا  الرشعية  الطالق، واألحكام  الشك يف  مبيِّنًا صور  املريض، 
فيها  بيان اخلالف يف كل صورة وقع  فيها باألدلة، مع  الشك مقرونًا احلكم 

اختالف يف االجتهاد.

وعىل هذا فمشكلة البحث هي: دراسة صور الشك الطارئة يف الطالق 
وبيان حكم كل صورة منها وأثر الشك فيها.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

تربز أمهية املوضوع وأسباب اختياره يف األمور التالية:

وتداخل  الناس  واقع  يف  الطالق  يف  الشك  وقوع  كثرة  األول:  األمر 
املزيلة  الفروق  بيان  يستدعي  مما  بعضها،  بعضها من  أحكامه وقرب صوره 
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عىل  وتنـزيلها  هبا  املرتبطة  الرشعية  والقواعد  واألصول  وأحكامها  للبس 
الواقع.

األمر الثَّاين: ورود الوسواس من قبل الزوج، وكذلك الزوجة، يف أوجه 
من الشك يف وقوع الطالق والتلفظ به بام ال خيفى عىل املتصدر للفتوى، مما 
يستدعي التمييز والدقة والفرق بني أحكام الشك الطبيعي والشك املريض، 
وهذا يتطلب بحثًا فقهيًا عميقًا يعمد إىل التفريق بني الصور، ويركز عىل ربط 

األحكام بالقواعد الكلية يف هذا الباب.

انتهائها،  أو  الزوجية  العالقة  ببقاء  املوضوع  هذا  ارتباط  الثالث:  األمر 
إن  سيام  ال  وتأثريه،  الشك  وقوع  من  تزيد  بالغة  حساسية  ذو  األمر  وهذا 
هذه  ومناقشة  قليل،  قبل  ذكرنا  كام  طبيعية،  غري  بصورة  للشك  دافع  وجد 
الرشعي  احلكم  بيان  املفتي يف  تعني  فيها بخالصة علمية  للخلوص  املسائل 

هلذه القضايا عند ورود االستفتاءات.

أهداف البحث:

تلك  أحكام  وبيان  عقاًل،  املتصورة  الطالق  يف  الشك  بيان صور  أوالً: 
الصور، وخالف الفقهاء فيها إن وجد مقرونًا بأدلته.

قبل  من  أكان  سواء  بالطالق،  املريض  الوسواس  عالقة  دراسة  ثانيًا: 
الزوج أم من قبل الزوجة، وأثر هذا الوسواس يف أحكام الطالق.
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الفقهية  بقواعدها وضوابطها  وربطها  الباب،  هذا  أحكام  تأصيل  ثالثًا: 
وإعانة  الوقائع،  وتنـزيلها عىل  أحكامها،  معرفة  يسهل  مما  منها،  تتفرع  التي 

املفتني يف هذا الباب من الفقه.

تساؤالت البحث:

ذلك  وأدلة  منها  نوع  كل  حكم  وما  الطالق؟  يف  الشك  أنواع  ما  ـ 
ووجهات نظر الفقهاء فيها؟

ـ ما املراد بالوسواس يف الطالق؟ وما أثره االجتامعي يف حياة الزوجني؟ 
وما أثر الوسواس يف أحكام الطالق؟

يف  الشك  أحكام  عليها  خُترج  التي  الفقهية  والضوابط  القواعد  ما  ـ 
الطالق؟ ووجه ذلك التخريج؟

السابقة: الدراسات 

حسبام اطلعت عليه من األبحاث والدراسات املطبوعة مل أجد من تناول 
يلم  مفرد  بشكل مستقل  الطالق وذكر صوره وأحكامه  الشك يف  موضوع 

شتاته ويبني مسائله بأسلوب منهجي متكامل.

املوضوع  يف  جوانب  بعض  أورد  التي  الدراسات  بعض  وجدت  لكن 
وهي:

الشك وأثره يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة، رسالة جامعية .  
اليوسف، عام 2008م، وقد  بن نارص  للباحث فهد  أم درمان،  من جامعة 
يف طالق  والشك  وعدده  الطالق  وقوع  يف  الشك  ثالثًا:  مسائل  فيها  أورد 
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اكتامل  عدم  حيث  من  واٍف،  غري  فيها  البحث  أن  غري  الزوجتني،  إحدى 
مادة املسائل املراد بحثها، وحكاية االتفاق فيام وجد فيه خالف بني الفقهاء 
بشكل رصيح يف مصادرهم الفقهية، وعدم كفاية االستدالل وتوجيه األدلة، 
النقوالت من  الفقهية مع طول  املنهجية  الصياغة  املسائل إحكام  تنقص  كام 

املصادر.

مده . 2 حامد  للباحث  اإلسالمي،  الفقه  يف  وأحكامها  الوسوسة 
الثانية، 422 هـ، وأصله رسالة علمية وقد درس عموم  اجلدعاين، الطبعة 
أحكام الوسوسة وذكر منها طالق املوسوس، غري أن الباحث يف خصوص 
ج أحكام الوسوسة عىل صور ليست من الوسواس  هذه املسألة املدروسة خرَّ
من  حتُدث  قد  والتي  الطالق  يف  النفس  حديث  مثل  عليها  أحكامها  وبنى 

املوسوس وغريه وجعل احلكم فيهام واحدًا.

بنت .   خلود  إعداد:  اإلسالمي،  الفقه  يف  النفيس  املريض  أحكام 
وقد  4 4 هـ-  20م،  األوىل،  ط:  الصميعي،  دار  املهيزع،  الرمحن  عبد 
مسألة  وذكرت  الفقهية،  الفروع  عموم  يف  النفيس  املريض  أحكام  تناولت 
التي ذكرهتا ما  طالق املوسوس ذاكرة عدة حاالت له، ومن تلك احلاالت 
يشرتك حكمها مع غري املريض مما قد يظهر فيه أثر الوسواس كام يتضح من 
البحث، وينفرد هذا البحث بذكر أحكام الشك الطبيعي التي بينها البحث 
بشكل مفصل باإلضافة إىل الشك املريض، واستيفاء أهم األدلة واملناقشات 
والرتكيز  بأسلوب خمترص،  البحث وصياغتها  يف  األثر  ذات  العلمية  واملادة 

عىل الصور التي هلا واقع يف حياة الناس وبيان أحكامها الرشعية.
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البحث: منهج 

سلكت يف هذا البحث املنهج االستنباطي َوفق اإلجراءات التالية:

التي  العلمية  املصادر  من  وتوثيقها  البحث  مصطلحات  إيضاح  ـ 
توضحها.

ـ مجع أقوال الفقهاء فيام خيص هذا املوضوع من مصادر الفقه األصيلة 
نة يف البحث معزوة إىل قائليها مبيِّنا أقوى أدلتها واملناقشات  يف املسائل املضمَّ

الواردة عليها.

حسب  الفقهي  العلمي  البحث  وفق  عىل  أرتب  املذاهب  ترتيب  يف  ـ 
الرتتيب الزمني للمذاهب.

املسائل اخلالفية مقرونا بمربرات  أراه راجحًا من األقوال يف  ما  بيان  ـ 
الرتجيح.

كتب  يف  مظاهنا  من  واآلثار  الرشيفة  األحاديث  وختريج  اآليات  عزو  ـ 
السنة املرشفة مع احلكم عليها إن كانت يف غري الصحيحني.

ـ احلرص عىل قواعد اللغة وعالمات الرتقيم والرسم ومنهجية البحث 
الفقهي. العلمي 

للمصادر  فهرس  وضع  ثم  نتائجه،  أبرز  تبني  بخامتة  البحث  ختم  ـ 
واملراجع.
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خطة البحث:

وينتظم هذا البحث مقدمة وتسعة مباحث وخامتة عىل النحو التايل:

املبحث األول: التعريف بمفردات العنوان.

املبحث الثاين: تأصيل مسائل الشك يف الطالق.

املبحث الثالث: الشك يف أصل الطالق.

املبحث الرابع: الشك يف عدد الطالق مع حتقق أصل الطالق.

املبحث اخلامس: الشك يف تعيني املطلقة.

املبحث السادس: شك املطلق يف احلنث.

املبحث السابع: طالق املوسوس.

املبحث الثامن: شك املرأة يف طالق زوجها هلا.

املبحث التاسع: اآلثار االجتامعية يف الشك يف الطالق.
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المبحث األول
التعريف بمفردات العنوان

المطلب األول: تعريف الشك:

ْكُت،  يراد بالشك يف اللغة: ما خيالف اليقني، وقد َشَكْكُت يف كذا، وَتَشكَّ
ومتعديًا  الزمًا  الفعل  ويستعمل  االرتياب،  كُّ  والشَّ فالن) )،  فيه  َكني  وَشكَّ

باحلرف، فيقال: شك األمر، يشك شكًا؛ إذا التبس، وشككت فيه)2).

وقيل) ): »االعتقاد اجلازم الثابت املطابق للواقع«.

قال ابن فارس)4): »الشني والكاف أصل واحد مشتق بعضه من بعض، 
التداخل. من ذلك قوهلم: شككته بالرمح، وذلك إذا طعنته  وهو يدل عىل 
اليقني،  الذي هو خالف  الباب الشك،  السنان جسمه... ومن هذا  فداخل 
إنام سمي بذلك؛ ألن الشاك كأنه شك له األمران يف مشك واحد، وهو ال 

القاموس املحيط، ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ت: 7 8هـ(، مؤسسة   ( (
الرسالة بريوت، لبنان، ط: الثامنة، 426 هـ-2005م  /945، الصحاح، أليب نرص 
إسامعيل بن محاد اجلوهري )ت:  9 هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم 

للماليني، بريوت، ط: الرابعة، 407 هـ-987 م مادة: ش ك ك 594/4 .
ميِّ املقرئ، )ت: 770هـ(، املكتبة العلمية،  املصباح املنري، ألمحد بن حممد بن عيل الفيوُّ  (2(

بريوت مادة: ش ك ك  /20 .
الكليات، أليوب بن موسى الكفوي )ت: 094 هـ(، حتقيق: عدنان درويش، وحممد   ( (

املرصي، مؤسسة الرسالة ص: 979.
مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويني )ت: 95 هـ(، حتقيق: عبد السالم   (4(

هارون، دار الفكر، 99  هـ-979 م  / 7 .
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يتيقن واحدًا منهام، فمن ذلك اشتقاق الشك، تقول: شككت بني ورقتني، 
إذا أنت غرزت العود فيهام فجمعتهام«.

وأما الشك اصطالحًا: فإن مراد الفقهاء بالشك يشمل صورة الرجحان 
وعدمه، نحو قوهلم: من شك يف الطالق، ومن شك يف الصالة، أي: من مل 

يستيقن، وسواء رجح أحد اجلانبني أم ال) ).
بعض  فيه  وخالفه  النووي)2)،  الدين  حميي  الشيخ  نصَّ  ذلك  وعىل 
أما   ...« آخر:  موضع  يف  النووي)4)  قال  املنثور) )،  يف  كالزركيش  املحققني 
عىل  كان  إن  الطرفني  بني  الرتدد  وقالوا:  فرقوا  فإهنم  األصول؛  أصحاب 
السواء فهو الشك، وإن كان أحدمها راجحًا فالراجح ظن واملرجوح وهم«.
وقال العالمة منصور البهويت)5) يف كالمه عن الشك يف الطالق: »وهو 
أي: الشك لغًة ضد اليقني، واصطالحًا تردد عىل السواء، واملراد هنا مطلق 

املصباح املنري  /20 .  ( (
هتذيب األسامء واللغات، أليب زكريا حميي الدين ابن رشف النووي )ت: 676هـ(، دار   (2(
الكتب العلمية، بريوت  /67 ، وانظر كذلك: بدائع الفوائد، ملحمد بن أيب بكر ابن 

قيم اجلوزية )ت:  75هـ(، دار الكتاب العريب، بريوت 27/4.
الزركيش )ت:  الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر  القواعد، أليب عبد اهلل بدر  املنثور يف   ( (

794هـ(، وزارة األوقاف الكويتية، ط: الثانية، 405 هـ-985 م 255/2.
املجموع رشح املهذب، ليحيى بن رشف النوويِّ )ت: 676هـ(، دار الفكر  /69 ،   (4(
وينظر: كتاب القواعد أليب بكر بن حممد املعروف بتقي الدين احلصني )ت: 829هـ(، 
األوىل،  ط:  الشعالن،  اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد  د.  وحتقيق:  دراسة  الرشد،  مكتبة 

8 4 هـ-997 م  /06 .
كشاف القناع، ملنصور بن يونس البهويت )ت:  05 هـ(، دار الكتب العلمية 5/   ،   (5(
دار  884هـ(،  )ت:  مفلح  بن  حممد  بن  إلبراهيم  املقنع،  رشح  املبدع  وانظر:   ،  2

الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، ط: األوىل، 8 4 هـ-997 م  /42 .
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طلق  هل  إذا شك  الطرفني،  أحد  ترجح  أو  السواء  عىل  كان  سواء  الرتدد، 
زوجته أم ال مل تطلق أو شك يف وجود رشطه الذي علق عليه...«.

فيه  تساوى  ما  عىل  الشك  يقرصون  فإهنم  األصوليني  بخالف  وهذا 
بأنه: »جتويز أمرين ال مزية ألحدمها  الباجي)2)  الطرفان فقط) )، ولذا عرفه 

عىل اآلخر«.

وقال اجلرجاين) ): »الشك: هو الرتدد بني النقيضني بال ترجيح ألحدمها 
الوقوف بني  الشاك، وقيل: الشك: ما استوى طرفاه، وهو  عىل اآلخر عند 
الشيئني ال يميل القلب إىل أحدمها، فإذا ترجح أحدمها عىل اآلخر فهو ظن، 

فإذا طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقني«.

وضد الشك اليقني، وقد عرف بأنه: »ما أذعنت النفس إىل التصديق به، 
وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به صحيح«)4).

اء البغداديِّ احلنبيلِّ )ت: 526هـ(، حتقيق:  العدة، أليب احلسني، حممد بن أيب يعىل الفرَّ  ( (
يف  املنثور  0 4 هـ-990 م  / 8،  الثانية،  ط:  املباركي،  عيل  بن  أمحد  الدكتور 

القواعد 255/2.
حتقيق:  474هـ(،  )ت:  الباجي  خلف  بن  سليامن  الوليد  أليب  األصول  يف  احلدود   (2(
ص  92  هـ- 97 م  األوىل،  ط:  والنرش،  للطباعة  الزعبي  مؤسسة  محاد،  نزيه 
بابن  املعروف  الفتوحي  أمحد  بن  الدين حممد  لتقي  املنري،  الكوكب  وينظر: رشح   ،29
الثانية،  العبيكان، ط:  الزحييل ونزيه محاد، مكتبة  النجار )ت: 972هـ(، حتقيق: حممد 

8 4 هـ-997 م  /76.
األوىل،  العلمية، ط:  الكتب  دار  6 8هـ(،  اجلرجاين )ت:  بن حممد  لعيل  التعريفات،   ( (

 40 هـ- 98 م ص: 28 .
620هـ(،  )ت:  قدامة  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أليب  الناظر،  روضة   (4(

مؤسسة الريان، ط: الثانية،  42 هـ-2002م  /88.
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للمكلف  الشك  يعرض  وإنام  فيه  مشكوك  يشء  الرشيعة  يف  وليس 
إليه،  بالنسبة  فيها  مشكوكًا  املسألة  فتصري  عنده،  فصاعدًا  أمارتني  بتعارض 
فهي شكية عنده وربام تكون ظنية لغريه أو له يف وقت آخر، وتكون قطعية 
بل  هلا  ثابتًا  ليس وصفًا  أو قطعية  أو ظنية  املسألة شكية  عند آخرين، فكون 

هو أمر يعرض هلا عند إضافتها إىل حكم املكلف) ).

المطلب الثاني: أنواع الشك وأسبابه وحكمه:

يتنوع الشك إىل نوعني)2):

النوع األول: الشك يف أصل اليشء، ويمثل له بمن شك هل طلق أو ال؟

النوع الثاين: الشك يف وصف اليشء بعد حتقق األصل، مثاله: من حلف 
يقينا ثم شك هل حنث أو ال؟

ويقسمه بعضهم بتقسيم أعم من هذا فيقول: يِرد الشك يف وجود اليشء 
هو؟  جنس  أي  من  جنسه،  يف  كان  وربام  موجود؟  غري  أو  موجود  هو  هل 

وربام كان يف بعض صفاته، وربام كان يف الغرض الذي ألجله أوجد) ).

بدائع الفوائد  / 27.  ( (
)ت:  الزركيش  هبادر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  بدر  اهلل  عبد  أليب  املحيط،  البحر   (2(

794هـ(، دار الكتبي، ط: األوىل، 4 4 هـ-994 م  /05 .
املفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم، احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين   ( (
)ت: 502هـ(، حتقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، ط: األوىل، 2 4 هـ ص: 
الزبيدي  الرزاق  عبد  بن  حممد  بن  ملحمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   ،46 

)ت: 205 هـ(، دار اهلداية، 229/27، مادة: ش ك ك.
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ثالثة  إىل  األصل  عىل  طروئه  باعتبار  الشك  يقسم  األصوليني  وبعض 
أقسام) ):

القسم األول: شك طرأ عىل أصل حرام.

القسم الثاين: شك طرأ عىل أصل حالل.

القسم الثالث: شك ال يعرف أصله.

وأما أسباب الشك فقد ذكر األصوليون له سببني)2):

البغل  سؤر) )  يف  كقوهلم  واألمارات،  األدلة  تعارض  األول:  السبب 
فهذا  احتياطًا،  والتيمم  سؤرمها  من  الوضوء  فيجب  فيه  مشكوك  واحلامر 

الشك لتعارض دلييل الطهارة والنجاسة.

أو  وذهوله  لنسيانه  وخفائها  عليه  احلكم  أسباب  اشتباه  الثاين:  السبب 
لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك.

ويرتتب عىل الشك الذي سببه اشتباه أسباب احلكم األحكام التالية:

)ت:  العالئي  كيكلدي  خليل  الدين  لصالح  املذهب  قواعد  يف  املذهب  املجموع   ( (
إعامر،  دار  عباس،  أمحد خضري  ود.  العبيدي  عيل  جميد  د.  وحتقيق:  دراسة   76هـ(، 

425 هـ-2004م  /85، وينظر: كتاب القواعد للحصني  /06 .
بدائع الفوائد  / 27- 272.  (2(

اله  عبد  أليب  املقنع،  ألفاظ  عىل  املطلع  انظر:  ورشابه.  احليوان  طعام  بقية  هو:  السؤر   ( (
حممود  وياسني  األرناؤوط  حممود  حتقيق:  709هـ(،  )ت:  البعيل  الفتح  أيب  بن  حممد 

اخلطيب، مكتبة السوادي، ط: األوىل،  42 هـ- 200م ص: 56.
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أنه  فاحلكم:  الشك  قبل  حال  فيه  للمشكوك  كان  إن  األوىل:  احلال 
يستصحبها املكلف ويبني عليها حتى يتيقن االنتقال عنها) )، قال الزركيش)2): 
عىل  استصحب  أصل  هناك  كان  إذا  رشعي  حكم  عليه  ينبني  ال  »الشك 
بقاء  يقني  فيستصحب  ال  أم  زوجته  طلق  هل  إذا شك  ذلك  ومن  خالفه«، 

النكاح.

ودليله ما رواه أبو هريرة  قال: قال رسول اهلل : ))إذا 
وجد أحدكم يف بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخرج منه يشء أم ال، فال خيرجن 
من املسجد حتى يسمع صوتًا، أو جيد رحيًا(() )، حيث أعمل احلال السابقة 

املتيقنة واستصحب حكمها.

احلال الثانية: أال يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك بحيث يرتدد فيه 
بني احلظر واإلباحة فاألوىل تركه)4).

بدائع الفوائد  / 27-  27.  ( (
البحر املحيط  /0  .  (2(

الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  )ت:  26هـ(،  النيسابوريُّ  احلجاج  بن  مسلم  رواه   ( (
، بريوت،  /276، كتاب: احليض، باب: الدليل عىل أن من  دار إحياء الرتاث العريبِّ
 ،) 62( رقم:  تلك، حديث  بطهارته  يصيل  أن  فله  احلدث  ثم شك يف  الطهارة  تيقن 
ورواه البخاريُّ يف صحيحه، حتقيق: حممد زهري النارص، دار طوق النجاة، ط: األوىل، 
422 هـ عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم املازين بلفظ مقارب يف كتاب: الوضوء، باب: 

من ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن  /9 ، حديث رقم: )7  ).
األوىل،  ط:  النفائس،  دار  شاكر  حممود  ملنيب  اإلسالمي،  الفقه  يف  باالحتياط  العمل   (4(

8 4 هـ-998 م ص:   2.
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بتمرة    النبي  مرَّ  قال:   ، أنس  ما رواه  النوع  دليل هذا 
مسقوطة فقال: ))لوال أن تكون من صدقة ألكلتها(() ).

تكون  أن  خشية  التمرة  أكل  ترك    النبي  أن  الداللة:  وجه 
الصورة احلالل  اشتبه يف هذه  للشبهات حيث  اتقاء  الصدقة فرتكها  متر  من 
باحلرام؛ إذ إن التمرة وجدها يف بيته، وكان يؤتى بتمر الصدقة، يقسمه عىل 
من حتل له الصدقة، ويدخل بيته متر يقتات منه أهله، فكان يف بيته النوعان، 
فأمسك  النوعني هي  أي   من  يدر عليه  مل  التمرة  تلك  فلام وجد 

عن أكلها)2).

المطلب الثاني: تعريف الطالق:

ِهَي،  وَطَلقت  امرأَته  ُجُل  الرَّ وَطلَّق  واإلرسال  التخلية  لغة:  الطالق 
بالفتح، َتْطُلق َطالقًا وَطُلَقت، والضم أكثر) ). قال ابن األنباري)4): »... من 
ُأْطِلَقت النَّاقة فَطَلقت: إذا كانت مشدودة، فأزلت الشد عنها  قول العرب: 
متفق عليه، رواه البخاري  /54، كتاب: البيوع، باب: ما يتنزه من الشبهات، حديث   ( (
اهلل  الزكاة عىل رسول  باب: حتريم  الزكاة،  رقم: )2055(، ومسلم 752/2، كتاب: 

 وعىل آله... حديث رقم: ) 07 ).
إغاثة اللهفان، ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت:  75هـ(، حتقيق: حممد حامد   (2(

الفقي، مكتبة املعارف، اململكة العربية السعودية  /64 .
ط:  بريوت،  صادر،  دار  )ت:   7هـ(،  منظور  بن  مكرم  بن  ملحمد  العرب،  لسان   ( (

الثالثة، 4 4 هـ 0 /225، 226، مادة: ط ل ق.
الزاهر يف معاين كالم الناس، أليب بكر حممد بن القاسم األنباري )ت: 28 هـ(، حتقيق:   (4(
 ، 67/2 2 4 هـ-992 م  األوىل،  بريوت، ط:  الرسالة،  مؤسسة  الضامن،  حاتم 

. 68



الشك في الطالق

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمةالعـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
23

بالرجل،  بذلك؛ ألهنا كانت متصلة األسباب  باملرأة  يقع  ما  وخليتها. فشبه 
عىل  يدل  األسباب،  قطع  طلقها  فلام  والعقل،  هلا  كالشد  األسباب  وكانت 

هذا قوهلم: هي يف حبال فالن، أي: أسباهبا متصلة به«.

وقد اختلفت عبارة الفقهاء يف حده مع احتاد املفهوم كام سيتضح، حيث 
عرفه احلنفية) ) بأنه: رفع القيد الثابت رشعًا بالنكاح، وهو عند املالكية)2): 

حل عقد النكاح، وقيل) ): حل العصمة املنعقدة بني الزوجني.

فينقطع  سبب  بال  حيدثه  للزوج  مملوك  ترصف  بأنه:  الشافعية)4)  وعرفه 
النكاح به.

كام عرفه احلنابلة)5) بأنه: حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من 
عدد الطلقات أو بعضها.

الطالق  معنى  حتديد  يف  بعضها  من  التعريفات  تقارب  نلحظ  وكام 
وختتلف يف الصياغة، وأدق التعريفات وأوضحها يف نظري تعريف احلنابلة 

)ت:  74هـ(،  الزيلعي  البارعي  عيل  بن  لعثامن  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني   ( (
املطبعة الكربى األمريية، بوالق، ط: األوىل،     هـ 88/2 .

بريوت  الفكر،  دار  299 هـ(،  )ت:  عليش  حممد  بن  أمحد  بن  ملحمد  اجلليل،  منح   (2(
409 هـ-989 م 4/ .

الغرب  دار  بن رشد )ت: 520هـ(،  أمحد  بن  الوليد، حممد  املمهدات، أليب  املقدمات   ( (
اإلسالمي، ط: األوىل، 408 هـ-988 م  /497.

هتذيب األسامء واللغات  /88 .  (4(
سليامن  بن  عيّل  احلسن  أبو  الّدين  لعالء  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف   (5(

، ط: الثانية 429/8. املرداويِّ )ت: 885هـ(، دار إحياء الرتاث العريبِّ
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أو جزئيًا  البائن  الطالق  أن يكون كاماًل يف  إما  العقد  أن حل  حيث أوضح 
الرجعي. بالطالق 
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الثاني المبحث 
تأصيل مسائل الشك في الطالق

ترتبط أحكام الشك بالطالق بعدة أصول رشعية منها:

المطلب األول: قاعدة اليقين ال يزول بالشك:

قبل  ذكرها  حيسن  مهمة  بقاعدة  وثيق  ارتباط  بالطالق  الشك  ألحكام 
الدخول يف املسائل وهي قاعدة: اليقني ال يزول بالشك، وقد تناول املصنفون 
والتخريج) )،  واإليضاح  والبيان  بالرشح  القاعدة  هذه  الفقهية  القواعد  يف 
الفقه،  أبواب  »تدخل يف مجيع  السيوطي)2):  قال  كام  القاعدة  هذه  إن  حيث 

واملسائل املخرجة عليها تبلغ ثالثة أرباع الفقه وأكثر«.

شك  يزيله  ال  املتيقن  األصل  استصحاب  ثبوت  القاعدة:  هذه  ومعنى 
أو  أمارة  أو  بدليل  واملقرر  الثابت  األمر  »أن  آخر:  وبمعنى  عليه) )،  طارئ 
أي طريق من طرق اإلثبات املعتد هبا واملعرب عنه باألصل أو اليقني ال يرتفع 

والنظائر  األشباه  املذهب  /70،  قواعد  يف  املذهب  املجموع  املثال:  سبيل  عىل  ينظر   ( (
عيل  و  املوجود  عبد  عادل  حتقيق:  العلمية،  الكتب  دار  )ت:  77هـ(،  للسبكي، 
بن  الرمحن  عبد  الدين  والنظائر جلالل  األشباه  422 هـ- 200م  /  ،  معوض، 
أيب بكر السيوطي )ت:   9هـ(، دار الكتب العلمية، ط: األوىل،   4 هـ-990 م 

ص: 8  .
األشباه والنظائر للسيوطي ص 9  .  (2(

األشباه والنظائر للسبكي  /  .  ( (
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اليقني  يبقى حكم  التي ال يعززها دليل بل  بالشك، أي االحتامالت  حكمه 
ساريا حتى يقوم الدليل املعتد به يف تغيري ذلك احلكم«) ).

وهذه قاعدة جممع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه جُيعل كاملعدوم الذي 
جيزم بعدمه)2).

قال ابن عبد الرب) ): »من الفقه أصل عظيم جسيم مطرد يف أكثر األحكام 
حتى  املعروف  أصله  عىل  مبني  اليشء  وأن  الشك  يزيله  ال  اليقني  أن  وهو 

يزيله يقني ال شك معه«.

فهي ذات صلة  الطالق ظاهرة  الشك يف  بمسائل  القاعدة  وعالقة هذه 
عدم  عىل  الفقهاء  نص  أنه  ذلك  ومن  عليها،  الغالب  يف  جة  وخمرَّ هبا  وثيقة 
إن  قليل  بعد  حتقيقه  سيأيت  كام  الرتجيح)4)  من  اخلايل  بالشك  الطالق  وقوع 

شاء اهلل تعاىل.

الدليالن  منها  أدلة،  عدة  من  العظيمة  القاعدة  هذه  العلامء  استنبط  وقد 
اآلتيان:

يعقوب عبد  للدكتور  تأصيلية وتطبيقية،  نظرية  بالشك، دراسة  يزول  اليقني ال  قاعدة   ( (
الوهاب الباحسني، مكتبة الرشد، 7 4 هـ-996 م ص: 46.

الفروق أليب العباس شهاب الّدين، أمحد بن إدريس القرايفِّ )ت: 684هـ(، عامل الكتب   (2(
.   / 

الرب  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  املعاين واألسانيد، أليب عمر  من  املوطأ  ملا يف  التمهيد   ( (
األوقاف  وزارة  البكري،  وحممد  العلوي  مصطفى  حتقيق:  )ت:  46هـ(،  النمري 

والشؤون اإلسالمية يف املغرب، 87  هـ 25/5.
املجموع املذهب يف قواعد املذهب  / 7، العزيز رشح الوجيز، لعبد الكريم بن حممد   (4(

الرافعي )ت:  62هـ(، دار الفكر 479/6.
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الدليل األول:

قوله  فيام رواه أبو هريرة : ))إذا وجد أحدكم يف بطنه 
شيئًا، فأشكل عليه أخرج منه يشء أم ال، فال خيرجن من املسجد حتى يسمع 

صوتًا، أو جيد رحيًا(() ).

الثاين: الدليل 

ما رواه أبو سعيد اخلدري  قال: قال رسول اهلل : ))إذا 
الشك  فليطرح  أربعًا،  أم  ثالثًا  صىل  كم  يدر  فلم  صالته،  يف  أحدكم  شك 
وليبن عىل ما استيقن، ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن كان صىل مخسًا 

شفعن له صالته، وإن كان صىل إمتامًا ألربع كانتا ترغياًم للشيطان(()2).

وجه الداللة: أن احلديثني يدالن عىل أن املعمول به يف األحكام الرشعية 
مسائل  مطرح) )، ويف خصوص  الشك  وأن  املتيقن  األصل  هو  الشك  عند 
الشك يف الطالق: أن النبي  أمر باطراح الشك والبناء عىل اليقني 

رواه مسلم  /276، كتاب: احليض، باب: الدليل عىل أن من تيقن الطهارة ثم شك   ( (
يف احلدث فله أن يصيل بطهارته تلك، حديث رقم: )62 (، ورواه البخاري عن عبد 
اهلل بن زيد بن عاصم املازين بلفظ مقارب يف كتاب: الوضوء، باب: من ال يتوضأ من 

الشك حتى يستيقن  /9 ، حديث رقم: )7  ).
الصالة  يف  السهو  باب:  الصالة،  ومواضع  املساجد  كتاب:  مسلم  /400،  رواه   (2(

والسجود له، حديث رقم: ) 57).
رشح النووي لصحيح مسلم، املسمى املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، ملحيي   ( (
الدين بن رشف النووي )ت: 676هـ(، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: الثانية، 

92  هـ 49/4.
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يف احلدث وغريه) ) مما يدل عىل أن قاعدة الرشع إعامل اليقني واطراح الشك 
الطارئ عليه.

)2): »ملا قال رسول اهلل : ))... فال ينرصف 
 قال الشافعي

حتى يسمع صوتًا أو يشم رحيًا(( علمنا أنه مل يزل يقني طهارة إال بيقني حدث 
فكذلك من استيقن نكاحًا ثم شك يف الطالق مل يزل اليقني إال باليقني«.

كام أنه يتفرع عىل القاعدة ما سريد بحثه يف الشك يف العدد، حيث إن من 
القواعد املخرجة عىل قاعدة اليقني وهو أن »من تيقن الفعل وشك يف القليل 
أو الكثري محل عىل القليل ألنه املتيقن... ومنها شك هل طلق واحدة أو أكثر 

بني عىل األقل«) ).

المطلب الثاني: األصل في حكم الطالق:

تتصل أحكام الشك يف الطالق بمسألة األصل يف حكم الطالق رشعًا، 
وقد اختلف فيه الفقهاء عىل ثالثة أقوال:

، أليب حممد موفق الّدين، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديسِّ  املغني رشح خمترص اخلرقيِّ  ( (
)ت: 620هـ(، مكتبة القاهرة، 88  هـ-968 م 492/7.

264هـ(،  )ت:  املزين  حييى  بن  إلسامعيل  الكبري،  احلاوي  مع  املطبوع  املزين  خمترص   (2(
األوىل،  ط:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  وعادل  معوض  عيل  حتقيق: 

9 4 هـ-999 م0 /272.
األشباه والنظائر للسيوطي ص 25 ، 27   ( (
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القول األول: أن األصل حتريم الطالق لغري حاجة:

وهو قول بعض احلنفية) ) واختاره ابن عابدين)2)، ورواية عند احلنابلة) )، 
وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)4).

يطلق  »ال  فقال:  امرأته  يطلق  أن  نذر  رجل  عن  أمحد  اإلمام  سئل  وقد 
ويكفر، قيل له: هو معصية؟ قال: وأي يشء من املعصية أكثر من الطالق! 

إذا طلقها فقد أهلكها«)5).

قال ابن تيمية)6): »الطالق يف األصل مما يبغضه اهلل وهو أبغض احلالل 
إىل اهلل، وإنام أباح منه ما حيتاج إليه الناس كام تباح املحرمات للحاجة؛ فلهذا 
اإلنسان  لينتهي  له  عقوبة  زوجًا غريه  تنكح  الثالثة حتى  الطلقة  بعد  حرمها 

عن إكثار الطالق«.

بابن  املعروف   ، السيوايسِّ الواحد  عبد  بن  حممد  الّدين  لكامل  اهلداية،  مع  القدير  فتح   ( (
ر املختار، ملحمد  اهلامم )ت:  86هـ(، دار الفكر  /465، حاشية ردِّ املحتار عىل الدُّ
2 4 هـ- الثَّانية،  ط:  الفكر،  دار  252 هـ(،  )ت:  عابدين،  بابن  هري  الشَّ أمني، 

992 م  /228.
ر املختار  /228. حاشية ردِّ املحتار عىل الدُّ  (2(

الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ملوفق الّدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامَة )ت: 620هـ(، دار   ( (
الكتب العلميَّة، ط: األوىل، 4 4 هـ-994 م  /06 ، املبدع 6/ 29.

جمموع الفتاوى، لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية )ت: 728هـ(،   (4(
املنورة  املدينة  املصحف،  لطباعة  فهد  امللك  جممع  قاسم،  بن  الرمحن  عبد  حتقيق: 

6 4 هـ-995 م 2 / 29،   / 8.
املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني للقايض أيب يعىل الفراء، حتقيق: د. عبد   (5(

الكريم الالحم، مكتبة املعارف، ط: األوىل، 405 هـ-985 م 44/2 .
جمموع فتاوى ابن تيمية   / 2.  (6(
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وقال) ): »ولوال أن احلاجة داعية إىل الطالق لكان الدليل يقتيض حتريمه 
بعباده  منه  رمحة  أباحه  تعاىل  اهلل  ولكن  واألصول؛  اآلثار  عليه  دلت  كام 

حلاجتهم إليه أحيانًا. وحرمه يف مواضع باتفاق العلامء...«.

الطالق  إىل  احلاجة  وجود  وعدم  احلال  استقامة  فعند  القول  هذا  وعىل 
فإن الطالق حينئذ حمظور ممنوع.

أدلة هذا القول:

الدليل األول:

وبزوجته  نفسه  بالزوج  اإلرضار  من  الطالق  يف  ما  القول  هلذا  يدل 
تكون يف  الصاحلة  املرأة  فإن  يوصف؛  أن  من  أبني  الطالق  وأوالده؛ فرضر 
والرمحة  املودة  من  منها  ويكون  كثرية  سنني  الصالح  الرجل  زوجها  صحبة 
ما امتن اهلل تعاىل هبا يف كتابه فيكون أمل الفراق أشد عليها من املوت أحيانًا 
بينهام  كان  إن  خصوصًا  األوطان؛  فراق  من  وأشد  املال  ذهاب  من  وأشد 
أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حاهلم ثم يفيض ذلك إىل القطيعة بني أقارهبا 
ووقوع الرش ملا زالت نعمة املصاهرة التي امتن اهلل تعاىل هبا يف قوله: ﴿َوُهَو 
قَِديٗرا ٥٤﴾ َربَُّك  َوَكَن  َوِصۡهٗراۗ  نََسٗبا  فََجَعلَُهۥ  ا  بََشٗ ٱلَۡمآءِ  ِمَن  َخلََق  ِي  ٱلَّ

]الفرقان:54[)2).

جمموع فتاوى ابن تيمية 2 /89.  ( (
جمموع الفتاوى 5 /299.  (2(
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الثاين: الدليل 

يمكن االستدالل هلذا القول: بام رواه ثوبان  قال: قال رسول اهلل 
))أيام امرأة سألت زوجها طالقًا يف غري ما بأس، فحرام عليها   :

رائحة اجلنة(() ).

وجه الداللة: أنه إذا كان سؤال املرأة الطالق بغري ما سبب توعد الشارع 
فيه هذا الوعيد فإن قياس ذلك حتريم الطالق بغري ما سبب إذ املفسدة بطالق 

الزوج متحققة كاملفسدة بطلب الزوجة الطالق بغري سبب.

القول الثاين: أن األصل يف الطالق اإلباحة:

وهو مذهب احلنفية)2)، واملالكية يف املشهور) ).
حميي  حممد  حتقيق:  275هـ(،  )ت:  السجستاين  األشعث  بن  سليامن  داود،  أبو  رواه   ( (
اخللع،  يف  باب:  الطالق،  كتاب:   ،268/2 العرصية،  املكتبة  احلميد،  عبد  الدين 
حديث رقم: )2226(، والرتمذي يف السنن، حممد بن عيسى الرتمذي )ت: 279هـ(، 
جاء  ما  باب:   ،484/2 998 م  اإلسالمي،  الغرب  دار  معروف  عواد  بشار  حتقيق: 
يف املختلعات، حديث رقم: )87  (، وقال: حديث حسن، ورواه ابن ماجة، حممد 
الكتب  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  )ت:  27هـ(،  القزويني  يزيد  بن 
العربية، /662، كتاب: الطالق، باب: كراهية اخللع للمرأة، حديث رقم: )2055(، 
ورواه أمحد 7 /62، حديث رقم: )79 22(، وقال حمققو املسند: حديث صحيح.
املبسوط 2/6، فتح القدير البن اهلامم  /464، تبيني احلقائق 89/2 ، البحر الرائق   (2(
دار  970هـ(،  )ت:  نجيم  بابن  املعروف  إبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق،  كنز  رشح 

الكتاب اإلسالمي، ط: الثانية،  /255.
عرفة  بن  أمحد  بن  حممد  حاشية  ومعه  )ت:  20 هـ(،  الدردير  ألمحد  الكبري  الرشح   ( (
الدسوقي )ت: 0 2 هـ(، دار الفكر 2/ 6 ، الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد 
القريواين، ألمحد بن غانم النفراوي األزهري )ت: 26  هـ(، دار الفكر 5 4 هـ-

995 م 2/  .
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أدلة هذا القول:

الدليل األول:

وُهنَّ  َتَمسُّ لَۡم  َما  ٱلّنَِسآَء  َطلَّۡقُتُم  إِن  َعلَۡيُكۡم  ُجَناَح  تعاىل: ﴿لَّ  قوله 
إَِذا  ٱنلَِّبُّ  َها  يُّ

َ
أ تعاىل: ﴿َيٰٓ وقال  فَرِيَضٗة﴾]البقرة:6 2[،  لَُهنَّ  َتۡفرُِضواْ  ۡو 

َ
أ

﴾]الطالق: [. تِِهنَّ لِعِدَّ َفَطّلُِقوُهنَّ  ٱلّنَِسآَء  َطلَّۡقُتُم 
رفع  فيها  إن  حيث  من  اإلباحة؛  تقتيض  اآليات  هذه  أن  الداللة:  وجه 
اجلناح عن املسلم عند رغبته بطالق زوجته بالرشوط التي بينتها النصوص 

ففيها بيان صفة الطالق الرشعية.

املناقشة: يمكن أن يناقش االستدالل باآليتني: بأن رفع اجلناح وكذلك 
بيان صفة الطالق إنام هو يف حال وجود األسباب الرشعية املقتضية لإلباحة، 

فاآليتان مطلقتان فتحمالن عىل حتقق احلاجة املبيحة مجعا بني األدلة.

الثاين: الدليل 

أن النبي  طلق بعض نسائه) )، وذلك دال عىل إباحة الطالق.

داود  أيب  سنن  راجعها.  ثم    عمر  بنت  حلفصة    طالقه  ذلك  ومن   ( (
يف  والنسائي   ،)228 ( رقم:  حديث  املراجعة،  يف  باب:  الطالق،  كتاب:   ،285/2
أبو  الفتاح  عبد  حتقيق:  )ت:  0 هـ(،  اخلراساين  شعيب  بن  أمحد  الصغرى،  سننه 
الثانية، 406 هـ-986 م 6/  2،  بحلب، ط:  اإلسالمية  املطبوعات  مكتبة  غدة، 
كتاب: الطالق، باب: الرجعة، حديث رقم: )560 (، وابن ماجه يف سننه  /650، 
كتاب: الطالق، حديث رقم: )6 20(، واحلديث إسناده صحيح. انظر: حتقيق جامع 
األصول، ملجد الدين املبارك بن حممد الشيباين اجلزري ابن األثري )ت: 606هـ(، حتقيق: 

عبد القادر األرناؤوط، مكتبة احللواين، ط: األوىل، 92  هـ-972 م   /409.
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املناقشة: يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه خارج حمل النزع؛ من حيث إن 
 حممول عىل أسباب تقتضيه، كام هو معلوم  املذكور منه  الطالق 

. يف السرية الرشيفة عند دراسة أسباب الطالق التي وقعت منه
الثالث: الدليل 

وقد   ( (
 عمر  ابن  طلق  َعَلْيِهْم-كام  اهلل  -ِرْضَواُن  َحاَبُة  الصَّ فعل 

كان الصحابة  ُيَطلُِّقوَن ِمْن َغرْيِ َنِكرٍي )2).
 كام سبق يف مناقشة  املناقشة: يمكن أن يقال يف طالق الصحابة 
االستدالل بطالق النبي  ، ودعوى أن الطالق وقع عند استقامة 

احلال حتتاج إىل دليل.

القول الثالث: أن األصل يف الطالق الكراهة:

وهو قول بعض املالكية) )، ومذهب الشافعية)4)، واحلنابلة يف املشهور)5).
متفق عليه، رواه البخاري 7/ 4، حديث رقم: )5252(، ومسلم 098/2 ، حديث   ( (

رقم: ) 47 ).
تبيني احلقائق 89/2 .  (2(

محن املغريب  مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أليب عبد اهلل، حممد بن حممد بن عبد الرَّ  ( (
املعروف باخلطَّاب )ت: 954هـ(، دار الفكر 9/4 ، حاشية الدسوقي 47/2 .

روضة الطالبني، أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )ت: 676هـ(، حتقيق:   (4(
الثالثة، 2 4 هـ- 99 م  دمشق، ط:  بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  الشاويش،  زهري 
اهليتمي  حجر  بن  عيل  بن  حممد  بن  املنهاج، ألمحد  يف رشح  املحتاج  حتفة   ، / 8/2

)ت:  97هـ(، املكتبة التجارية الكربى بمرص 57  هـ- 98 م 8/ .
الفروع للشيخ حممد بن مفلح )ت:  76هـ(، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي،   (5(
اإلنصاف 429/8، كشاف  األوىل، 424 هـ- 200م 7/9،  الرسالة، ط:  مؤسسة 

القناع 2/5 2.
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أدلة هذا القول:

الدليل األول:

ما رواه ابن عمر  عن النبي  قال: ))أبغض احلالل إىل 
اهلل تعاىل الطالق(() ).

وجه الداللة: أن احلديث نص عىل البغض وأنه حالل، فهو حالل رشعًا 
مبغوض إىل اهلل  وأقل درجات ما يفهم من ذلك هي الكراهة.

رقم:  حديث  الطالق،  كراهية  يف  باب:  الطالق،  كتاب:   ،255/2 داود  أبو  رواه   ( (
وقد   ،)20 8( رقم:  الطالق، حديث  كتاب:  ماجه  /650،  ابن  ورواه   ،)2 78(
)ت:  العسقالين  حجر  بن  عيل  بن  ألمحد  الباري،  فتح  ينظر:  باإلرسال  احلديث  أعل 
تعليقات  الباقي مع  فؤاد عبد  املعرفة، بريوت، 79  هـ، حتقيق: حممد  دار  852هـ(، 
الدين األلباين  الشيخ حممد نارص  باز 56/9 ، وضعفه  بن  العزيز  الشيخ عبد  سامحة 
املكتب  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  رواء  كتابه  يف  420 هـ(،  )ت: 
داود  أيب  عند  احلديث  وروي   ، 06/7 405 هـ-985 م  الثانية،  ط:  اإلسالمي، 
كراهية  يف  باب:  الطالق،  كتاب:  الطالق((  من  إليه  أبغض  شيئًا  اهلل  أحل  ))ما  بلفظ: 
الذهبي:  وقال   2 4/2 احلاكم  )77 2(، وصححه  رقم:  الطالق254/2، حديث 
)ت:  البيهقي  احلسني  بن  أمحد  اإلمام  صحح  وقد  مرسل،  وهو  مسلم  رشط  عىل 
458هـ( إرسال هذه الرواية يف سننه الكربى حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب 
وقال   ،) 4895( رقم:  حديث   ،527/7 424 هـ- 200م  الثالثة،  ط:  العلمية، 
عن املوصول يف رواية ابن أيب شيبة: وال أراه حفظه. ورجح أبو حاتم إرساله. ينظر: 
الدين حممد بن  بيان كثري األحاديث املشتهرة عىل األلسنة، لشمس  املقاصد احلسنة يف 
عبد الرمحن السخاوي )ت: 902هـ(، دار الكتاب العريب، حتقيق: حممد عثامن اخلشت، 

ط: األوىل، 405 هـ-985 م  /48.
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املناقشة: نوقش االستدالل باحلديث: أنه ال تعارض بني الوصف باحلل، 
أبيح يف بعض  املباح عىل ما  وبني كون األصل فيه احلظر، حيث حيمل لفظ 

األوقات التي حتقق فيها احلاجة) ).

الثاين: الدليل 

يمكن أن يستدل هلذا القول: بام يف الطالق من مظنة املفاسد عىل الزوج 
والزوجة واألبناء وتفويت املصالح الرشعية.

الطالق  وصف  إن  يقال:  بأن  الدليل:  هذا  مناقشة  يمكن  املناقشة: 
تة  املفوَّ واملصالح  املتوقعة  املفاسد  مظنة  مع  مسلم  غري  فحسب  بالكراهة 
املفاسد،  ما سواها من  إىل  للفتن  والتعرض  األوالد  املال وتشتيت  وتضييع 

ووصفه بالكراهة أو اإلباحة آنئذ ليس متمشيا مع املقاصد الرشعية.

الرتجيح:

الزواج  يف  األصل  ألن  األول؛  القول  هو  أعلم-  -واهلل  يرتجح  الذي 
ُيلجأ  املتآلفة والطالق ليس إال خمرجًا  للمودة وتكوين األرسة  البقاء حفظًا 
إليه عندما تقتضيه احلاجة بسبب وصول العالقات الزوجية إىل حالة يكون 
إن سببه  بقوله) ):  البعض  عنه  ما عرب  البقاء)2)، وهو  فيها خريًا من  الطالق 
عدم  املوجبة  البغضاء  وعروض  األخالق  تباين  عند  اخلالص  إىل  احلاجة 

إقامة حدود اهلل تعاىل.
حاشية ابن عابدين  /228.  ( (

قاعدة اليقني ال يزول بالشك ص 28 .  (2(
حاشية ابن عابدين  /228.  ( (
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وإذا كان األصل يف الطالق احلظر فإن ذلك يعني أنه املتيقن وأن إباحته 
خاضعًا  يكون  فال  والرضورة  للحاجة  ألنه رشع  حمدودة؛  تكون  أن  ينبغي 
الندب  إىل  ذلك  عن  حكمه  يتغري  وال  املوهومة  واالحتامالت  اهلوى  ملجرد 
أو الوجوب إال عند التأكد من أنه سيضيع معه اإلمساك باملعروف أو تضيع 
وعند  الزوجني  لكال  ميدان رضر  الزوجية  احلياة  تكون  أو  اهلل  حدود  معه 
وجود احلاجة أو الرضورة خيتلف حكم الطالق من جوب أو ندب أو إباحة 

بحسب نوع الرضر أو احلاجة) ).

وذلك لألوجه التالية:

أدلة  مناقشة  وإمكان  ووجاهتها  القول  هذا  أدلة  قوة  األول:  الوجه 
أصحاب القولني اآلخرين.

من  له  املبيحة  الدواعي  وجود  عدم  عند  الطالق  يف  ما  الثاين:  الوجه 
ابن عابدين)2) يف عبارات قيمة حمكمة يف مفاسد  الكبرية، ولذا قال  املفاسد 
احلظر،  فيه  األصل  فإن  الطالق  »وأما  وحتريمه:  ملنعه  املقتضية  الطالق 
احلظر  فيه  األصل  قوهلم:  معنى  وهو  يبيحه،  لعارض  إال  أنه حمظور  بمعنى 
واإلباحة للحاجة إىل اخلالص، فإذا كان بال سبب أصاًل مل يكن فيه حاجة 
وإخالص  النعمة  كفران  وجمرد  رأي  وسفاهة  محقًا  يكون  بل  اخلالص،  إىل 
له رشعا  املبيحة  احلاجة  عن  جترد  فحيث  وأوالدها...  وبأهلها  هبا  اإليذاء 

بواسطة   ،52 ملحمود حممد عيل ص  5-  الرشيعة  يف  والتقييد  اإلطالق  بني  الطالق   ( (
قاعدة اليقني ال يزول بالشك ص 28 ، 29 .

ر املختار  /228. حاشية ردِّ املحتار عىل الدُّ  (2(
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َتۡبُغواْ  فََل  َطۡعَنُكۡم 
َ
أ ﴿فَإِۡن  تعاىل:  قال  وهلذا  احلظر،  من  أصله  عىل  يبقى 

تطلبوا  أي: ال  َكبرِٗيا ٣٤﴾]النساء:4 [  ا  َعلِّيٗ َكَن   َ ٱللَّ إِنَّ  َسبِيًلۗ  َعلَۡيِهنَّ 
الفتح) ):  قال يف  الطالق((  اهلل  إىل  ))أبغض احلالل  الفراق، وعليه حديث: 
حتقق  أوقات  أعني  األوقات  بعض  يف  أبيح  ما  عىل  املباح  لفظ  »وحيمل 
احلاجة املبيحة« وإذا وجدت احلاجة املذكورة أبيح وعليها حيمل ما وقع منه 
 ومن أصحابه وغريهم من األئمة صونا هلم عن العبث واإليذاء 

بال سبب«.

من  فيه  ملا  حمرم،  زوجها  من  الطالق  املرأة  طلب  أن  الثالث:  الوجه 
تفويت حق الزوج واملفاسد فكذلك الشأن يف تطليق الزوج زوجته من غري 

األسباب املقتضية لذلك.

***

ينبني عىل حترر األصل يف الطالق أننا نستصحب هذا األصل يف مسائل 
احلظر  الطالق  يف  األصل  كان  فإذا  للطالق،  تكليفيًا  كان حكام  وإن  الشك 
واملنع فإن الواجب اجتنابه وعدم احلكم بوقوعه حال االشتباه إال باملسوغ 

الرشعي، وليس من ذلك الشك بكافة صوره.

فتح القدير البن اهلامم  /465.  ( (
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المطلب الثالث: العمل باالحتياط في مسائل الشك في الطالق:

االحتياط يف اللغة:

وِحياطًة:  وِحيطًة  َحْوطًا  حَيُوُطه  حاَطه  يقال  َحَوَط،  مادة  من  مأخوذ 
ُجُل  الرَّ واْحتاط  باألَْحَزم.  ُأموره  يِف  َأخذ  الرجُل:  واْحتاَط  ده  وتَعهَّ َحِفَظه 

لِنَْفِسِه َأي َأخذ بالثِّقة) ).

واالحتياط اصطالحًا:

فعل ما يتمكن به من إزالة الشك، وطلب األحوط هو األخذ باألوثق 
ما هو أمجع ألصول األحكام  فعل  يعني  من مجيع اجلهات، وفعل األحوط 

وأبعد عن شوائب التأويل)2).

فهو  أشبه احلالل من وجه واحلرام من وجه  الشبهة: كل يشء  وضابط 
وتعارض  العلامء  اختالف  االشتباه  أسباب  من  أن  البعض  ويذكر  شبهة) )، 

األدلة)4).

املحكم واملحيط األعظم، أليب احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس )ت: 458هـ(،   ( (
األوىل،  42 هـ-2000م  ط:  العلمية،  الكتب  دار  هنداوي،  احلميد  عبد  حتقيق: 

 / 48، 484، لسان العرب 279/7 مادة ح و ط.
عبد  الدين  لزين  التعريف،  التوقيف عىل مهامت  وانظر:  للكفوي ص: 56،  الكليات   (2(
الرؤوف املناوي )ت:   0 هـ(، دار عامل الكتب، ط: األوىل، 0 4 هـ-990 م ص 

.40
عمدة القاري أليب حممد حممود بن أمحد العيني )ت: 855هـ(، دار إحياء الرتاث العريب   ( (

. 0 / 
فتح الباري  /27 ، عمدة القاري  / 0 .  (4(
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واالحتياط مرشوع إذا وجدت شبهة قوية، ومن صور االحتياط املرشوع 
الشبهة: بسبب 

يف  الفقهاء  أورد  فقد  الفقهاء  بني  اخلالف  بسبب  الشبهة  كانت  إذا   . 
مرشوعية األخذ باالحتياط عدة أدلة منها:

اهلل  رسول  سمعت  يقول:    بشري  بن  النعامن  رواه  ما  أوالً: 
يعلمها  ))احلالل بني، واحلرام بني، وبينهام مشبَّهات، ال  يقول:   
يف  وقع  ومن  وعرضه،  لدينه  استربأ  املشبهات  اتقى  فمن  الناس،  من  كثري 
الشبهات: كراٍع يرعى حول احلمى، يوشك أن يواقعه، أال وإن لكل ملك 

محى، أال إن محى اهلل يف أرضه حمارمه(() ).

له  باالحتياط  املشتبه  اتقاء  أن  وهي  ظاهرة  احلديث  من  الداللة:  وجه 
وسيلة إىل استرباء الدين والعرض وأن األخذ باملشتبه وسيلة إىل الوقوع يف 

احلرام

اهلل  رسول  من  حفظت  ما   : عيل  بن  احلسن  رواه  ما  ثانيًا: 
؟ قال: حفظت منه: ))دع ما يريبك إىل ما ال يريبك(()2).

وعرضه  لدينه  استربأ  من  فضل  باب:  اإليامن،  كتاب:  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   ( (
 /20، حديث رقم: )52( وهذا لفظ البخاري ورواه مسلم يف كتاب: املساقاة، باب: 

أخذ احلالل وترك الشبهات  /9 2 ، حديث رقم: )599 ).
رواه النسائي 27/8 ، كتاب: األرشبة، باب: احلث عىل ترك الشبهات، حديث رقم:   (2(
)  57(، والرتمذي يف أبواب صفة القيامة والرقائق والورع 668/4، حديث رقم: 
املكتب  السبيل،  منار  أحاديث  الغليل يف ختريج  إرواء  يف  األلباين  )8 25( وصححه 

اإلسالمي، ط: الثانية، 405 هـ-985 م  /44.
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قال ابن رجب) ): »ومعنى هذا احلديث يرجع إىل الوقوف عند الشبهات 
ريب -والريب:  منه  قلبه  ملؤمن يف  املحض ال حيصل  احلالل  فإن  واتقائها، 
بمعنى القلق واالضطراب - بل تسكن إليه النفس، ويطمئن به القلب، وأما 

املشتبهات فيحصل هبا للقلوب القلق واالضطراب املوجب للشك«.
والوقوف عن املشتبهات هو االحتياط، وقد ذكر بعض الباحثني رشوط 
العمل باالحتياط وهي: قوة الشبهة ووجاهة الرأي اآلخر بمعنى أن الشبهة 
فال  العلامء  وزالت  الشذوذ  من  اآلخر  الرأي  يعد  بحيث  كانت ضعيفة  لو 

يلتفت إليها وال حيتاط هلا)2).
2. الشبهة الناشئة بسبب الشك وليس بسبب اخلالف، فإذا وجد شك 
إذا  أما  ومرشوع،  به  معمول  حينئذ  االحتياط  فإن  شبهة  حصول  أوجب 
العمل  الشبهة بحيث ال يكون معه سبب فال يرشع  حصل شك ال يوجب 
باالحتياط؛ ألنه ال شبهة فيه مثال ذلك: إذا تيقن الطهارة وشك يف احلدث 
باب  يفتح  حيث  التجديد  له  يستحب  وال  الطهارة،  عىل  ببقائه  حيكم  فإنه 

الوسواس) )، خالفًا للشافعية حيث يستحبون االحتياط حينئذ)4).

795هـ(،  )ت:  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  لزين  واحلكم،  العلوم  جامع   ( (
حتقيق: شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، ط: السابعة 422 هـ-

 200م  /280.
ط:  أشبيليا،  دار  خمدوم  اهلل  كرامة  ملصطفى  اإلسالمية  الرشيعة  يف  الوسائل  قواعد   (2(

األوىل، 420 هـ-999 م ص  49- 504.
العمل باالحتياط يف الفقه اإلسالمي ص   2.  ( (

رشح صحيح مسلم أليب زكريا حميي الدين بن رشف النووي )ت: 676هـ(، دار إحياء   (4(
الرتاث، ط: الثانية، 92  هـ 50/4.
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يقول ابن تيمية) ): »االحتياط بمجرد الشك يف أمور املياه ليس مستحبًا 
وال مرشوعًا، بل املستحب بناء األمر عىل االستصحاب«.

وقال ابن تيمية)2): »وأما مع الشك فاألصل يف ذلك الطهارة واالحتياط 
يف ذلك وسواس؛ فإن الرجل إذا أصابه ما جيوز أن يكون طاهرًا وجيوز أن 
يكون نجسًا مل يستحب له التجنب عىل الصحيح وال االحتياط؛ فإن عمر بن 
اخلطاب  مرَّ هو وصاحب له بميزاب فقطر عىل صاحبه منه ماء. فقال 
صاحبه: يا صاحب امليزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب 

امليزاب: ال ختربه؛ فإن هذا ليس عليه«) ).

ويف خصوص الطالق؛ فإذا شك اإلنسان هل أوقع الطالق أو ال؟ فام 
األفضل يف هذه احلال؟ للفقهاء قوالن:

خمترص الفتاوى املرصية، لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية )ت:   ( (
728هـ(، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار ابن القيم، السعودية، ط: الثانية، 406 هـ-

986 م ص 4 .
جمموع الفتاوى  520/2-  52.  (2(

املصنف حتقيق:  الصنعاين )ت:   2هـ(، يف  بن مهام  الرزاق  عبد  مقارب  بلفظ  رواه   ( (
حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، ط: الثانية،  40 هـ  /76، األثر برقم: 

(250(
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القول األول: أن املطلق يف حال الشك األوىل، له عدم التزام الطالق واطراح 
الشك مطلقا وعدم الطالق أو الرجعة:

عبد  والشيخ  تيمية)2)،  ابن  اختيار  وهو  احلنفية) )،  مذهب  مقتىض  وهو 
الرمحن السعدي) )، والشيخ حممد بن صالح العثيمني)4).

األدلة:

الدليل األول:

إىل  حبيب  الرمحن  إىل  »بغيض  فهو  رشعًا  فيه  مرغب  غري  الطالق  أن 
الشيطان«)5)، ال سيام وأن األصل هو استمرار النكاح وبقاؤه.

الثاين: الدليل 

من  آكد  دوامه  النكاح  إن  حيث  من  العبادات  يف  الشك  عىل  القياس 
ابتدائه كالصالة، وعند الشك يف الصالة هل أحدث أم ال فال يستحب له أن 

وذلك أن احلنفية ألغوا حكم الشك مطلقًا بدون تفصيل كام سبق من حكاية مذهبهم.  ( (
)ت:  تيمية  بن  السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  الدين  لتقي  الفقهية،  االختيارات   (2(
728هـ(، دار املعرفة، بريوت، لبنان 97  هـ ص  57، وقال: »... بل يكره أو حيرم 

إيقاعه ألجل الشك«.
جمموع الفوائد واقتناص األوابد للشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي )ت: 76  هـ(،   ( (
ابن اجلوزي، ط: األوىل، 8 4 هـ-998 م ص: 88،  دار  الصميل  به: سعد  اعتنى 

.89
الرشح املمتع، للشيخ حممد بن صالح العثيمني )ت:  42 هـ(، دار ابن اجلوزي، ط:   (4(

األوىل، 422 هـ-428 م   / 7 .
االختيارات الفقهية البن تيمية ص  57.  (5(
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ينرصف عنها بالشك ملا فيه من إبطال الصالة بالشك، ومثله إبطال النكاح، 
بل نقول: إن الصالة إذا أبطلها أمكن ابتداؤها بخالف النكاح) ).

القول الثاين: أن الورع التزام الطالق:

يف  واحلنابلة  الشافعية) )،  مذهب  وهو  املالكية)2)،  قول  قياس  وهو 
املشهور)4).

وقال الشافعي)5): »والورع واالحتياط أن حينث نفسه، فإن كان يعرف 
من عادته أنه إذا طلق امرأته طلق واحدة أو اثنتني راجعها، وإن كان يعرف 
هذا  ويف  بيقني«  لغريه  فتحل  ثالثًا،  طلقها  الثالث..  يطلق  أنه  عادته  من 

وجاهة وقوة.

االختيارات الفقهية البن تيمية ص  57.  ( (
وذلك بناء عىل قوهلم باالحتياط يف مسائل الشك يف الطالق.  (2(

العلمية  الكتب  دار  476هـ(،  الشريازي )ت:  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  املهذب، أليب   ( (
 /42، احلاوي الكبري، أليب احلسن عيل بن حممد البغدادي املاوردي )ت: 450هـ(، 
األوىل،  ط:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  وعادل  معوض  عيل  حتقيق: 

9 4 هـ-999 م 0 / 27، حتفة املحتاج 69/8.
املحرر يف الفقه ملجد الدين، أيب الربكات، عبد السالم بن تيمية )ت: 652هـ(، مطبعة   (4(
السنة املحمدية، 69  هـ-950 م 60/2، املغني 492/7، املبدع 406/6، كشاف 

القناع 2/5  .
، ليحيى بن أيب اخلري بن سامل العمراينِّ )ت: 558هـ(،  البيان يف مذهب اإلمام الشافعيِّ  (5(
األوىل،  42 هـ-2000م  ط:  جدة،  املنهاج،  دار   ، النوريِّ حممد  قاسم  حتقيق: 

.225/ 0
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وقال املاوردي) ): »... فالتزامه حلكمها ورعًا أن يرجتعها، فإن كان قد 
ويستبقيها  الرجعة  ترضه  مل  طلق  قد  يكن  مل  وإن  بالرجعة،  له  حلت  طلق 
عىل طلقتني، وإن كان الشك يف الطالق الثالث هل أوقعها أم ال؟ فالورع 
اعتزال  الشك يف  فيغلب  نفقتها،  ويلتزم  يعتزهلا  أن  هبا،  االستمتاع  يرتك  أن 
ثالثًا  يطلقها  أن  هبا  االستمتاع  أراد  وإن  النفقة،  التزام  يف  واليقني  الوطء 
الطالق،  يقع هذا  مل  قبل  فإن كان قد وطئها من  بيقني،  لتستبيح نكاح غريه 
وإن مل يكن قد طلقها من قبل وقع هذا الطالق وحلت له لزوج بعده، فإذا 

استحلت بزوج حلت له أن ينكحها«.

الثالث  الشك  كان  فإن  األكثر  يتم  أن  »والورع  الشريازي)2):  وقال 
الطالق كي ال  بالتزام  بيقني« فعللوا  وما دوهنا طلقها ثالثًا حتى حتل لغريه 

يستبيح عضوا بالشك) ).

وقال املجد ابن تيمية)4): »ومتام التورع من الشك قطعه برجعة أو عقد 
إن أمكن وإال فبفرقة متيقنة بأن يقول: إن مل تكن طُلقت فهي طالق«.

احلاوي الكبري 0 / 27.  ( (
املهذب  /42.  (2(

احلاوي الكبري 0 / 27.  ( (
املحرر يف الفقه 60/2.  (4(



الشك في الطالق

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمةالعـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
45

الطالق  كان  إن  رجعة  قبل  الوطء  ترك  له  يستحب  احلنابلة) ):  وقال 
رجعيًا؛ وذلك مراعاة خلالف من أوجب ترك وطء الرجعية مطلقًا لوجود 
الشك يف احلل؛ لكون الزوج شاكًا يف حلها كام لو اشتبهت الزوجة باألجنبية.

دليل هذا القول:

واحتياط  وخطره  البضع  شأن  عظم  إىل  نظروا  هنا  باالحتياط  القائلون 
الرشع لعقده فقالوا: االحتياط واألوىل أن يلتزم الشاك بحكم الطالق حتى 

ال يستبيح بضعا بالشك)2).

الشهود  من  عقده  رشوط  زيادة  النكاح  لشأن  الشارع  لتعظيم  ويدل 
وأوثق؛  آكد  ورشوطه  املال  من  أكرب  فشأنه  املالية  العقود  بخالف  والويل 
حل  املرأة  يف  تقابل  إذا  أنه  عليه  ورتبوا  التحريم) )،  األبضاع  يف  األصل  إذ 
وحرمة غلبت احلرمة)4)، كام ُيمنع أيضًا بناء عىل هذا التحري يف الفروج)5).
دقائق أويل النهى لرشح املنتهى وهو رشح منتهى اإلرادات، ملنصور بن يونس البهويت   ( (
الكتب، ط: األوىل، 4 4 هـ- 99 م  /42 ، مطالب  )ت:  05 هـ(، دار عامل 
أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، ملصطفى بن سعد السيوطي الرحيباين الدمشقي )ت: 

 24 هـ(، املكتب اإلسالمي، ط: الثانية، 5 4 هـ-994 م 468/5
احلاوي الكبري 0 / 27.  (2(

األشباه والنظائر للسيوطي ص  6، األشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم املعروف   ( (
بابن نجيم )ت: 970هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل، 9 4 هـ-999 م 
املواهب  حاشية  اجلنية،  الفوائد   ،2 /8 املحيط  البحر  املنثور  /77 ،   ،57 ص 
البشائر، ط:  دار  دمشقية،  رمزي  به  اعتنى  الفاداين،  ياسني  الفيض حممد  السنية، أليب 

الثالثة، 7 4 هـ-996 م  /  2، 2 2.
املنثور  /77 .  (4(

األشباه والنظائر البن نجيم ص 57.  (5(
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املناقشة:

 . يمكن القول أيضًا بأن تعظيم شأن العالقة الزوجية رشعًا ال يستلزم 
مل  ذلك  ومع  الرشيعة  يف  شأنًا  أعظم  العبادات  أن  بدليل  املذكور  االحتياط 

يراع فيها هذا اجلانب.

الزواج  شأن  عظم  ألنه  مسلم  غري  هذا  بأن  جياب  أن  يمكن  اجلواب: 
العبادات  وأما  البضع أعظم وغريمها  النسب وحل  ما يرتتب عليه من  ألن 

فآثارها أخف.

األول:  حمظورين:  ارتكبنا  الطالق،  التزام  الورع  إن  قيل:  إذا  أنه   .2
التفريق بني الزوجني، والثاين، وهو أشد من األول: إحالل هذه املرأة لغري 
الزوج، وقد تكون يف عصمته، كام يستلزم لوازم أخرى من حرمان الزوجة 

من النفقة، ومن املرياث إذا مت، ومن أشياء كثرية من حقوقها) ).

فيمكننا القول: إن االحتياط هو عدم إيقاع الطالق بالشك وعدم إيقاع 
الثالث عند الشك هبا؛ ألنه عند احلكم بالثالث احتياطًا يفيض إىل احتاملية 
إنام  أنه  احلال  واقع  يكون  ربام  ألنه  زوج؛  عصمة  يف  هي  التي  املرأة  تزويج 

طلقها زوجها مرة أو مرتني فقط أو مل يطلقها أصاًل.

ابن  ومبدأ االحتياط يف شأن الطالق يستلزم حماذير متعددة، لذا هاجم 
حزم)2) مبدأ االحتياط الذي بنى عليه املالكية قوهلم يف الطالق فقال: »وكل 

الرشح املمتع   / 7 .  ( (
اإلحكام يف أصول األحكام، أليب حممد عيل بن أمحد بن حزم األندلس القرطبي )ت:   (2(

456هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت 6/5.
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احتياط أدى إىل الزيادة يف الدين ما مل يأذن به اهلل تعاىل أو إىل النقص منه أو 
إىل تبديل يشء منه فليس احتياطًا وال هو خريًا، بل هو هلكة وضالل ورشع 

مل يأذن به اهلل تعاىل، واالحتياط كله لزوم القرآن والسنة«.

وأجاب عام استدلوا به بقوله)1(: »وقال املالكيون: من شك أطلق امرأته 
أم مل يطلقها فال يشء عليه فأصابوا، ثم قالوا: فإن أيقن أنه طلقها ثم شك أو 
واحدة أو اثنتني أو ثالثًا فهي طالق ثالثًا، وقالوا: من شك أطلق امرأة من 
نسائه أم ال فال يشء عليه، فإن أيقن أنه طلق إحداهن ثم مل يدر أيتهن هي؟ 
فهن كلهن طلق. ففرقوا بني ما ال فرق بينه بدعوى عارية عن الربهان، فإن 
قالوا: إن ههنا هو عىل يقني من الطالق فقلنا: نعم وعىل شك من الزيادة عىل 
نسائه  من  ليس  وكذلك  قبل  قدمنا  ما  كسائر  باطل  والشك  واحدة  طالقها 
احلكم  نقل  من  املخالفني  أنكرناه عىل  فام  فقد دخلتم  أنه طلقها  يوقن  امرأة 

بالظنون«.

خطرية  ملتزمات  يستلزم  االحتياط  يف  املالكية  رأي  أن  حزم  ابن  وبني 
وهي ما ييل:

أ. أن فيه حتريم يقني احلالل من باقي نسائه اللوايت مل يطلقهن.

ب. أن طرد قوهلم والزمه حتليل احلرام املتيقن؛ إذ أباحوا الفروج اللوايت 
مل تطلق للناس.

اإلحكام يف أصول األحكام 4/5، 5.  ( (
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ال  قاتل  بينهم  اختلط  قد  رجاالً  وجدوا  إذا  أهنم  قوهلم:  عىل  يلزم  ج. 
يعرفونه بعينه أو زان حمصن ال يعرفونه بعينه أن يقتلوهم كلهم، وأن حيملوا 
وأن  بعينه،  يعرفونه  ال  عمد  قاتل  فيها  أن  أيقنوا  مدينة  أهل  عىل  السيف 
وأن  بعينه،  يعرفونه  ال  سارقًا  فيها  أن  أيقنوا  إذا  أهلها  مجيع  أيدي  يقطعوا 
وأن  بعينه،  يعرفونه  ال  طعامًا حرامًا  فيه  أن  أيقنوا  قد  بلد  طعام  كل  حيرموا 
يرمجوا كل حمصنة وحمصن يف الدنيا ألن فيهم من قد زنى بال شك، ولزمهم 

فيمن تصدق بيشء من ماله ثم جهل مقداره أن يتصدق بامله كله.

يف  الشك  بني صور  تفريقهم  املالكية  عىل  حزم  ابن  إنكار  أن  ريب  وال 
باطلة؛  ذلك  عىل  رتبها  التي  استلزاماته  لكن  االستدالل،  يعضده  الطالق 

حيث إن الفرق شاسع بني الطالق وسائر ما ذكره من األمور األخرى) ).

الرتجيح:

الذي يرتجح -واهلل أعلم- هو القول األول؛ وذلك ملا ييل:

 . قوة أدلة هذا القول ووجاهتها وإمكان مناقشة أدلة أصحاب القول 
الثاين.

2. أن فيه رفعًا للحرج عن املسلمني وتيسريًا عليهم.

املنذر،  البن  اخلالف  مسائل  عىل  اإلرشاف  كتاب  خالل  من  اإلسالمي  الفقه  قواعد   ( (
للدكتور حممد الروكي، دار القلم، ط: األوىل، 9 4 هـ-998 م ص 88 .
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 . أن »االحتياط إّنام يرشع، إذا مل تتبني السنّة، فإذا تبينت فاالحتياط هو 
اتباعها وترك ما خالفها«) ).

4. أن طرد القول الثاين يستلزم لوازم غري سليمة، لذا راعى بعض من 
القول  عىل  الوطء  عليه  حيرم  فقالوا:  الطالق  أقل  يف  اليقني  عىل  البناء  يرى 

بتحريم وطء الرجعية؛ ألنه تيقن حرمته ثم شك يف حله)2).

قال الشيخ السعدي، ، عن القول بأن االحتياط التزام الطالق) ): 
يف  العبد  تدخل  مل  إذا  املشتبهات  توقي  يف  حيسن  االحتياط  فإن  نظر؛  »فيه 
حمذور رشعي، فإذا أدخلته فيه فرتك االحتياط هو املتعني، وذلك أن الطالق 
املصالح،  املفاسد وزوال كثري من  فيه من كثري من  ملا  أبغض احلالل إىل اهلل 
فمتى قلنا االحتياط التزام الطالق وقعنا يف هذه املحاذير ونحن معنا األصل 

وهو العصمة فإن األصل بقاء النكاح حتى جيزم بزواله«.

ط:  الرسالة،  مؤسسة  )ت:  75هـ(،  اجلوزية  قيم  ابن  بكر  أيب  بن  ملحمد  املعاد،  زاد   ( (
السابعة والعرشون 5 4 هـ-994 م 96/2 .

املحرر 60/2.  (2(
جمموع الفوائد واقتناص األوابد ص 88، 89.  ( (
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الثالث المبحث 
الشك في أصل الطالق

الزوج هل  املسألة: أن يقع الشك يف أصل الطالق بحيث يرتدد  صورة 
طلق زوجته أو ال) )، وترد هنا حاالت عدة يكثر وقوعها جدًا عند كثري من 
الناس وترد عىل املفتني وكذلك ترد يف مكاتب االستشارات األرسية بكثرة، 
بسبب حدوث  ذلك  أكان  بالطالق سواء  التلفظ  من  اخلوف  بسبب  وذلك 
خصام بني الزوجني وأشكل عىل الزوج هل تلفظ بالطالق أم بسبب آخر، 
أو كان بسبب خالف سبق بينهام وأشكل عليه هل بدر منه طالق ونسيه أم 
ال وما شابه ذلك، وهذه املسألة تكتسب أمهية خاصة بسبب أثرها األرسي 
الشك  فإن كان  بيان حكمها،  أمهية  يؤكد  الكبري، كام هو ظاهر مما  والنفيس 
اهلل،  شاء  إن  بحثه  سيأيت  كام  الوسواس  وبسبب  مرضيًا  شكًا  وليس  طبيعيًا 

فإن احلكم فيه قد اختلف فيه الفقهاء عىل قولني:

الوسيط يف املذهب، أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطويس )ت: 505هـ(،   ( (
حتقيق: أمحد إبراهيم وحممد تامر، دار السالم، ط: األوىل، 7 4 هـ 420/5.
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القول األول: أن الشك يف أصل الطالق ال يقع معه طالق:

قال به احلنفية) )، والشافعية)2) واحلنابلة) ).

وذلك لألدلة التالية:

الدليل األول:

حكم  رفع  إىل  راجع  فالطالق  بالشك؛  يزول  ال  اليقني  قاعدة  إعامل 
بيقني  ثابت  وهو  للوطء  املبيح  النكاح  هو  الزوجة  يف  األصل  فإن  األصل؛ 
عىل  مستقرة  الرشع  وأحكام  بالشك)4)،  يرتفع  فال  عليه  طارئ  والشك 
تغليب اليقني عىل الشك)5)، قياسه ما لو شك املتطهر يف احلدث أو املحدث 

يف الطهارة)6).

)ت:  الكاساينِّ  مسعود  بن  بكر،  أيب  الّدين  لعالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع   ( (
الثانية، 406 هـ-986 م  /26 ، جممع األهنُر  العلميَّة، ط:  الكتب  دار  587هـ(، 
087 هـ(،  )ت:  أفندي  بداماد  املعروف  بن حممد  الرمحن  لعبد  األبُحر،  ملتقى  رشح 

دار إحياء الرتاث العريبِّ  /96 .
اخلطيب  ملحمد  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني   ،225/ 0 البيان   (2(
5 4 هـ-994 م  األوىل،  ط:  العلميَّة،  الكتب  دار  977هـ(،  )ت:  الرشبينيِّ 

4/ 49، حتفة املحتاج 69/8.
املحرر يف الفقه 60/2، املغني 492/7، الكايف  / 4 ، املبدع 405/6.  ( (

، ملحمد بن عبد اهلل اخلريشِّ )ت:  0  هـ(،  بدائع الصنائع  /26 ، حاشية اخلريشِّ  (4(
دار الفكر للطباعة 65/4، كتاب القواعد للحصني  / 27.

احلاوي الكبري 0 /272.  (5(
املغني 492/7.  (6(
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الثاين: الدليل 

فيه  ملا  النكاح  لبقاء  متشوف  الشارع  بأن  القول:  هلذا  االستدالل  يمكن 
ثم  الزوج والزوجة واألوالد واملجتمع ومن  املرعية يف جانب  املصالح  من 
فإن هذه املصالح متحققة متيقنة ال يصح إزالتها بشك طارئ بزوال النكاح.

الثالث: الدليل 

يمكن االستدالل هلذا القول: بأن إزالة عقد النكاح بالطالق هو كإثبات 
وعند  الرشعي،  للحكم  املثبت  الدليل  بمقتىض  إال  يثبت  فال  أصاًل  العقد 
الشك يف الطالق فإن الوصف الذي علق عليه الشارع الطالق وهو اللفظ 

الرصيح أو الكناية مل يتوفر ومن ثم وجب البقاء عىل األصل.

القول الثاين: أن الطالق ال يقع بالشك الذي يستوي طرفاه ويقع بالظن:

قال به املالكية) )، وقال به بعض الشافعية)2).

الرَبِّ )ت:  46هـ(،  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  املدينة، أليب عمر  أهل  فقه  الكايف يف   ( (
 ،582/2 400 هـ  الثانية،  ط:  احلديثة،  الرياض  مكتبة  أحيد،  حممد  حممد  حتقيق: 
القوانني الفقهية، ملحمد بن أمحد بن حممد بن جزي الكلبي الغرناطي )ت:  74هـ(، 
)ت:  املواق  الغرناطيِّ  العبدريِّ  يوسف  بن  ملحمد  واإلكليل،  التاج  ص:  5 ، 
897هـ(، دار الكتب العلميَّة، ط: األوىل، 6 4 هـ-994 م 78/5 ، رشح اخلريش 

65/4، حاشية الدسوقي 2/ 40 قال: »وأما إن ظن أنه طلق وقع عليه«.
رصح بالتفريق بني الشك والظن الرافعي يف العزيز رشح الوجيز 479/6، والنووي   (2(

يف روضة الطالبني 90/2 .
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وذلك لألدلة التالية:

الدليل األول:

تقابل يف  »وإذا  احلظر  األبضاع  بأن األصل يف  لذلك  االستدالل  يمكن 
امرأة سببا حتريم وحتليل، من غري ترجيح أحد الوجهني عىل الثاين، فاحلرمة 

مغلبة يف البضع عىل وضع الرشع«) ).

املناقشة: يمكن أن يناقش: بتسليم أن األصل يف األبضاع املنع واحلظر، 
النكاح  انعقاد  بعد  أنه  منه وهو  أقوى  آخر  يعارضه أصل  لكن هذا األصل 
فاألصل بقاؤه وعدم انحالله إال بسبب رشعي معترب متيقن، فكام أن النكاح 
فكذلك  بالظن  فيه  يكتفى  وال  الرشوط  وثبوت  الصيغة  بيقني  إال  يثبت  ال 

انحالله ال يثبت إال بيقني.

الثاين: الدليل 

غالب  عىل  أحال  قد  املطهر  الرشع  بأن  القول:  هلذا  يستدل  أن  يمكن 
...((  : مسعود  ابن  كحديث  أحاديث صحيحة  يف  الصالة  يف  الظن 
ثم  ليسلم،  ثم  عليه،  فليتم  الصواب  فليتحّر  صالته،  يف  أحدكم  شك  وإذا 

يسجد سجدتني(()2)، مما يدل عىل اعتباره يف سائر األحكام.
غياث األمم يف التياث الظلم، لعبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني امللقب بإمام   ( (
الثانية،  إمام احلرمني، ط:  الديب، مكتبة  العظيم  احلرمني )ت: 478هـ(، حتقيق: عبد 

 40 هـ ص  50، وينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ص  6.
حيث  القبلة  نحو  التوجه  باب:  الصالة،  كتاب:  البخاري  /89،  رواه  عليه،  متفق   (2(
الصالة،  ومواضع  املساجد  كتاب:  ومسلم  /400،   ،)40 ( رقم:  حديث  كان، 

باب: السهو يف الصالة والسجود له، حديث رقم: )572).
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املناقشة: يمكن أن يناقش هذا الدليل: بأن حقيقته قياس أحكام الطالق 
العبد وربه  العبادات صلة بني  القياس ال يصح لكون  العبادات، وهذا  عىل 
فأحلق الظن باليقني يف أحكامه تيسريًا للعبادة يف بنائها عىل املساحمة، بخالف 

حقوق العباد التي تقوم عىل طلب اليقني لبنائها عىل املشاحة.

الرتجيح:

الذي يرتجح -واهلل أعلم- هو القول األول وذلك ملا ييل:

أدلة  مناقشة  وإمكان  االعرتاض  من  القول وسالمتها  هذا  أدلة  قوة   . 
أصحاب القول الثاين.

2. أن يف األخذ بالقول األول احتياطًا لألبضاع وسدًا لباب الوسواس، 
صلة  انفصال  وعدم  الزوجية  وبقاء  الطالق  وقوع  عدم  األصل  أن  وذلك 
يف  توجد  ال  برشوط  النكاح  لعقد  احتاط  الشارع  وأن  سيام  ال  الزوجني، 
ِر  غريه مثل الشهادة واملهر وجعله ميثاًقا غليًظا، كام ال حتل الزوجة بظن توفُّ
العقد  هذا  انحالل  يف  القول  فكذلك  بتحققها  اجلزم  وعدم  النكاح  رشوط 
أنه يف األخذ  أنه ال ينحل إال بيقني األسباب الرشعية النحالله، إضافة إىل 

بالقول الثاين فتحا لباب الوسواس والشك والريبة.

جلآ  الزوجني،  بني  مشكالت  إىل  خصوصًا  الشك  هذا  أدى  ما  وكثريًا 
بسببها إىل الطالق كحل هلذه املشكلة، ومن ثم فإن القول بعدم الوقوع متفق 
بعض  لدى  تكثر  التي  املشكلة  تلك  من  ختفيف  وفيه  الرشعية  املقاصد  مع 

الفئات من الناس.
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المبحث الرابع
الشك في عدد الطالق مع تحقق أصل الطالق

صورة املسألة:

أن يتيقن الزوج من إيقاع الطالق لكن يشك هل أوقع مرة أو مرتني أو 
ثالثًا، وهذا الشك قد يكون دافعه طبيعيًا بحيث ينسى ما الذي أوقعه بسبب 
الطلقات  عدد  عدم ضبط  عليه  ترتب  السابق  الطالق  عىل  بعيد  زمن  ميض 
حال  الذهن  رشود  بسبب  أو  الرجعة  عىل  باإلشهاد  املراجعة  توثيق  لعدم 
من  قول  عىل  الطلقات  عدد  تذكر  معه  يستطيع  ال  مما  الزوجة  مع  اخلالف 
الوسواس  بسبب  يكون  قد  كام  واحد،  جملس  أو  بلفظ  الطالق  تعدد  يرى 
والنسيان، فإذا كان الشك طبيعيًا فقد اختلف الفقهاء يف عدد الطلقات التي 

تقع بذلك عىل ثالثة أقول:

القول األول: أن املطلق يلزمه األقل من عدد الطلقات يف حال الشك:

قال به الشافعية) )، وهو قول للاملكية)2)، وقال به احلنابلة يف املشهور) )، 

املهذب  /42، البيان 0 /225، حتفة املحتاج 69/8.  ( (
عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، جلالل الّدين عبد اهلل بن نجم بن شاس )ت:   (2(
، ط: األوىل،  42 هـ- الغرب اإلسالميِّ 6 6هـ(، دراسة وحتقيق: محيد حلمر، دار 

 200م 2/  5.
املحرر 60/2، املغني 7/ 49، اإلنصاف 9/9  ، كشاف القناع 2/5  .  ( (
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به  وقال  اململكة)2)،  يف  لإلفتاء  الدائمة  اللجنة  رأي  وهو  الفقهاء) )؛  وأكثر 
احلنفية) ) وقيدوه بأنه وجدت غلبة ظن باألكثر فإنه يقع.

وذلك لألدلة التالية:

الدليل األول:

العدد  اليقني هو األقل، وقد شك يف عدد الطالق فلم حيكم بوقوع  أن 
املشكوك فيه الزائد عىل أصل الطالق، كالشك يف أصل الطالق)4)؛ إذ األصل 
هو األقل من عدد الطالق وهو املتيقن وما زاد فهو مشكوك)5)، »ومن تيقن 

الفعل وشك يف القليل أو الكثري محل عىل القليل؛ ألنه املتيقن«)6).

الثاين: الدليل 

أن ِملك الزوج ثالث تطليقات متيقن وقد شك فيام زال منها، واألصل 
البقاء عىل اليقني والواحدة هي املتيقنة فال يقع غريها)7).

احلاوي الكبري 0 /274.  ( (
السعودية،  العربية  اململكة  يف  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى   (2(
واإلفتاء  العلمية  البحوث  إدارة  النارش  الدويش،  الرزاق  عبد  بن  أمحد  وترتيب  مجع 

.47 ،46/20
بدائع الصنائع  /26 ، حاشية ابن عابدين  / 28.  ( (

احلاوي الكبري 0 /274، عقد اجلواهر الثمينة 2/  5.  (4(
بدائع الصنائع  /26 ، املغني 7/ 49.  (5(

األشباه والنظائر للسيوطي ص 25 ، 27   (6(
عقد اجلواهر الثمينة 2/  5  (7(
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الثالث: الدليل 
فيحكم  أو رجعية  بائنة  كوهنا  فرتدد يف  الطالق  وقع يف صفة  الشك  أن 

بالرجعية ألهنا أضعف الطالقني فكان متيقنًا) ).
القول الثاين: أنه يقع األكثر من عدد الطلقات:

قال به املالكية)2)، وهو قول أيب يوسف وقيده فيام إذا مل يكن هناك غلبة 
ظن) ).

األدلة:

الدليل األول:

ما رواه احلسن بن عيل : ما حفظت من رسول اهلل ؟ 
قال: حفظت منه: ))دع ما يريبك إىل ما ال يريبك(()4).

بدائع الصنائع  /26 .  ( (
املدونة 67/2، الكايف فقه أهل املدينة 582/2، املعونة عىل مذهب عامل املدينة، أليب   (2(
الشافعي،  حسن  حممد  حتقيق:  422هـ(،  )ت:  البغدادي  عيل  بن  الوهاب  عبد  حممد 
الثمينة  اجلواهر  عقد  8 4 هـ-998 م  /576،  األوىل،  ط:  العلمية،  الكتب  دار 
دار  646هـ(،  )ت:  احلاجب  بن  عمر  بن  الدين  جلامل  األمهات،  جامع   ،5  /2
الياممة، ط: األوىل، 9 4 هـ-998 م ص  0 ، منح اجلليل 48/4 ، الرشح الكبري 

للدردير 2/ 40.
)ت:  البخاري  مازة  بن  أمحد  بن  حممود  الدين  برهان  املعايل  أليب  الربهاين،  املحيط   ( (
6 6هـ(، حتقيق: عبد الكريم اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: األوىل، 

424 هـ-2004م  /7  ، حاشية ابن عابدين  / 28.
رواه النسائي 27/8 ، كتاب: األرشبة، باب: احلث عىل ترك الشبهات، حديث رقم:   (4(
)  57(، والرتمذي يف أبواب صفة القيامة والرقائق والورع 668/4، حديث رقم: 

)8 25( وصححه األلباين يف إرواء الغليل  /44.
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الزيادة  يف  »الشك  أن  قاعدة  منه  يستنبط  احلديث  أن  الداللة:  وجه 
ربوي  إىل عقد  العقد  الربا حتيل  الزيادة يف  الزيادة يف  أن  فكام  كتحققها«) )، 
فتلزمه  اثنتني  أم  ثالثًا  الطالق، فمن شك هل طلق  الشك يف  حمرم فكذلك 

الطلقة املشكوك فيها؛ الحتامل كون املطلق قد أوقع ثالث تطليقات)2).

الثاين: الدليل 
أن الشك يف احلظر واإلباحة يوجب تغليب احلظر عىل اإلباحة، كام لو 
للتحريم،  تغليبًا  نكاحها؛  فيحرم عليه  بأجنبية  الزواج  اختلطت أخت مريد 
مجيعه  غسل  عليه  فيجب  موضعها،  يعرف  فلم  نجاسة  ثوبه  أصاب  وكمن 
التأبيد  يعرفها حرمتا عىل  ومل  إحدى زوجتيه،  للنجاسة، وكمن طلق  تغليبًا 
تغليبًا  األكثر  لزمه  الطالق  عدد  إذا شك يف  ما  فمثله  الطالق،  تغليبًا حلكم 

للطالق) ).

املناقشة:

يمكن مناقشة هذين الدليلني من وجهني:

الوجه األول: أن تغليب احلظر ال يرد يف صورة الشك وإنام يكون عند 
النجاسة منه؛ فألن  إذا شك يف موضع  الثوب  فأما  املبيح واحلارض،  اجتامع 

الصادق  ودراسة:  حتقيق  4 9هـ(،  )ت:  الونرشييس  حييى  بن  املسالك ألمحد  إيضاح   ( (
28، رشح  قاعدة:   80 427 هـ-2006م ص  األوىل،  ط:  حزم،  ابن  دار  الغرياين، 
املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب ألمحد بن عيل املنجور )ت:995هـ(، دراسة وحتقيق: 

حممد الشيخ حممد األمني، دار عبد اهلل الشنقيطي  /426.
الرشح الكبري للدردير 2/ 40.  (2(

احلاوي الكبري 0 /274، وانظر: حاشية ابن عابدين  / 28.  ( (
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النجاسة فيه قد يمنع الصالة فيه، فلم يستبحها فيه إال بيقني طهارة،  وقوع 
فكذلك عىل مجيعه، وأما القياس عىل ما إذا اشك حال اختالط أخته بأجنبية، 

فألن التحريم قد ثبت فلم يستبح أحدمها بالشك) ).

الوجه الثاين: خمالفة أصحاب هذا القول لقاعدة اليقني مع كوهنا معتربة 
عندهم ولذا قال القرايف)2): »إن كل مشكوك فيه ملغى يف الرشيعة« وقال) ): 
معتربة  فالقاعدة  بعدمه«  جيزم  الذي  كاملعدوم  جيعل  فيه  مشكوك  كل  »إن 
التزم هبا  كام  يلتزموا هبا،  مل  الطالق  أهنم يف بعض مسائل  املالكية، غري  عند 

الشافعية ومن قال بقوهلم)4)، بناء عىل تعارضها مع أصل االحتياط)5).

الثاين: الدليل 

أن املطلق قد تيقن وقوع ثلم يف النكاح وأن هناك حترياًم، وال يرفعه إال 
الرجعة إذا كانت الزوجة مدخوالً هبا أو جتديد العقد إن كانت غري مدخول 
هبا، وتلك الرجعة والعقد مشرتط يف صحتهام أن يبقى بعض العصمة األوىل 
التي وقع الطالق فيها، وبقاء بعضها مشكوك فيه والشك يف الرشط شك يف 
فيبقى عىل  منه  والعقد مشكوك يف صحتيهام  الرجعة  فتبقى  املرشوط  صحة 

األصل املتيقن قبلهام وهو التحريم احلاصل بالطالق عليها)6).

احلاوي الكبري 0 /274.  ( (
الفروق للقرايف  /   .  (2(
الفروق للقرايف  /   .  ( (
الفروق للقرايف  /226.  (4(

قواعد الفقه اإلسالمي للروكي ص 85 ، 87 .  (5(
املعونة  /576، عقد اجلواهر الثمينة 4/2 5.  (6(
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املناقشة:

وهو  األصل  بقاء  أن  من  ذكروه  ما  أن  الدليل:  هذا  يناقش  أن  يمكن 
حل  يف  وشككنا  الطالق  إيقاع  حتققنا  قد  وأنه  بالطالق  احلاصل  التحريم 
الرجعة فيطرح الشك احتياطًا، فيقال: إن هذا يعارضه أصل هو أقوى منه، 
إن  ويقال:  الشك،  الطلقات عند  األقل من  إال  إيقاع  أن األصل عدم  وهو 
الثنتني مشكوك فيه فيطرح الشك  الزوج قد ملك ثالث تطليقات وسقوط 

ويعمل باألصل) ).

كام أنه ال يقال: إن األصل بقاء التحريم إال إذا ثبت وقوع الثالث، وهذا 
ما ال يدل عليه يقني وال غلبة ظن.

نفقتها وال حيل  أو ثالثًا فتجب  إذا شك هل طلقها طلقة  أنه  الثالث:  القول 
وطؤها حتى يتبني:

وهو رواية ألمحد)2).

دليل هذا القول:

أن املطلق الشاك يف العدد قد شكَّ يف حل زوجته برفع التحريم بالرجعة 
، حيث ال  التبنيُّ بعد يقني حرمتها احلاصل بالطالق فلم حيل له الوطء قبل 
يزول التحريم املتيقن بالشك، كام لو أصاب ثوبه نجاسة وشك يف موضعها 

إيضاح املسالك ص  8، ، رشح املنهج املنتخب  /427.  ( (
املغني 7/ 49، املبدع 406/6، اإلنصاف 40/9 .  (2(
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بغسل  إال  يزول  الثوب وال  بغسل موضع من  النجاسة  يزول حكم  فإنه ال 
مجيعه) ).

املناقشة:

يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن يقال: إن يقني احلرمة إنام هو يف األجنبية 
أو من حصل اليقني بإبانتها، ويف صورة الشك ليس هذا متحققًا ومن ثم مل 
الطالق  بمجرد  احلرمة  يقني  وأما  الصورة،  هذه  عىل  القاعدة  تطبيق  يستقم 
يتيقن  مل  ما  وهو  البائن  بالطالق  يكون  إنام  احلرمة  يقني  ألن  متحققًا  فليس 

منه.

الرتجيح:

الذي  فإن  مناقشات  من  عليها  ورد  وما  السابقة  األقوال  أدلة  ذكر  بعد 
يرتجح -واهلل أعلم- هو القول األول؛ وذلك لوجهني:

الوجه األول: قوة أدلة هذا القول وإمكان مناقشة أدلة األقوال األخرى.

الوجه الثاين: أن هذا القول تدل عليه القواعد الرشعية ومنها باإلضافة 
يف  فاعل  غري  فهو  ال  أم  فعله  هل  يشء  يف  شك  من  »كل  أن  سبق  ما  إىل 
يف  ثبت حصوله  الذي  اليشء  وأن  النكاح) )،  بقاء  األصل  وأن  احلكم«)2)، 

املغني 7/ 49، اإلنصاف 40/9 .  ( (
املجموع املذهب  /79.  (2(

قواعد ابن رجب، لزين الدين، عبد الرمحن بن أمحد البغدادي الدمشقي )ت: 795هـ(،   ( (
ختريج  يف  التمهيد   ،65 للسيوطي:  والنظائر  األشباه   ، 22 ص  العلمية  الكتب  دار 

الفروع عىل األصول ص 46 ، املنثور  /2  .
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الزمن املايض -وهو النكاح هنا- حيكم ببقائه يف احلال ما مل يوجد دليل عىل 
خالفه واليشء الثابت وجوده يف احلال حيكم أيضًا باستمراره من املايض ما 
وقد حكى  الظن  غلبة  حالة  الراجح  عىل  شامل  وهذا  يزيله) )،  ما  يوجد  مل 
»اختلف  فقال:  بالظن  االستصحاب  حكم  انقطاع  يف  اخلالف  املقري)2) 
من  بد  أو ال  املختار-  بالظن -وهو  االستصحاب  ينقطع حكم  العلامء هل 
مالك هو  أن مذهب  الصالة  الباجي يف  فقهية أصولية ونص  اليقني؟ وهي 

الثاين ومذهب أيب حنيفة األول«.

نجيب  حتقيق:  العثامنية  الدولة  علامء  من  مكونة  جلنة  تأليف:  العدلية،  األحكام  جملة   ( (
املادة 0  ص 7 ،  باغ كراتيش  آرام  نور حممد كارخانه جتارت كتب  هواويني، نرش: 
درر احلكام يف رشح جملة األحكام، لعيل حيدر خواجه أمني أفندي )ت:  5  هـ(، 

تعريب: فهمي احلسيني، دار اجليل، ط: األوىل،   4 هـ- 99 م  /27.
القواعد أليب عبد اهلل حممد بن حممد املقري )ت: 758هـ(، حتقيق ودراسة: د. أمحد بن   (2(

عبد اهلل بن محيد، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث بجامعة أم القرى  / 29.
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المبحث الخامس
الشك في تعيين المطلقة

صورة املسألة:

وطلق  زوجة  من  أكثر  له  كان  فيمن  املطلقة  تعيني  يف  الشك  يقع  أن 
أحداهن ونسيها.

اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

القول األول: أن الطالق يقع عىل من تقع عليها القرعة ويعتزل نساءه قبلها 
وجتب نفقتهن عىل الزوج إىل أن تتم القرعة:

قال به احلنابلة يف املشهور) ).

األدلة:

الدليل األول:

والطالق  االشتباه،  عند  والعدل  بالتساوي  احلقوق  متيز  القرعة  أن 
متييزه  فوجب  بالذكر  حتديدها  يمكن  ومل  املطلقات  من  واحدة  يف  حمصور 
تعيينه  فوجب  منهن  معينة  غري  واحدة  عىل  واقع  الطالق  لكون  بالقرعة؛ 

)ت:  اخلالل  بغالم  املعروف  البغدادي  جعفر  بن  العزيز  عبد  بكر  أليب  املسافر،  زاد   ( (
 6 هـ(، حتقيق: مصطفى بن حممد القباين، دار األوراق الثقافية، 7 4 هـ-6 20م 
القناع  كشاف   ، 4 /9 اإلنصاف   ،408/6 املبدع   ،6 /2 املحرر   ، 02/ 

.    ،  2/5



الشك في الطالق

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021ممجلة قضاء | مجلة علمية محكمة
64

القرعة  فتقوم  نسائه) )،  بإحدى  وكالسفر  مرضه  يف  عبيده  كإعتاق  بقرعة 
مقام الشاهد واملخرب للرضورة)2).

الثاين: الدليل 

أن القرعة وردت يف النصوص الرشعية عن األنبياء واملرسلني مقرة هلا 
 وأصحابه من بعده، وقالوا: إهنا تفويض إىل  وفعلها رسول اهلل 
لنا سبيل إىل تعيينه، كام أهنا مزيلة للتهمة،  اهلل ليعني بقضائه وقدره ما ليس 

فالتعيني هبا أوىل من التعيني بالتشهي أو جعل املرأة معلقة إىل املوت) ).

املناقشة:

نوقش: بأنه ال مدخل للقرعة يف الطالق)4) وذلك من ثالثة أوجه:

الوجه األول: أن القرعة ال ترفع الطالق عمن وقع عليه.

الوجه الثاين: أنه حيتمل أن تكون املطلقة غري من خرجت عليها القرعة.

الوجه الثالث: أهنا ال تزيل التحريم عن املطلقة وهلذا لو ذكر أن املطلقة 
غريها حرمت عليه ولو أن التحريم ارتفع أو زال الطالق ملا عاد بالذكر، كام 

كشاف القناع 2/5  .  ( (
قواعد ابن رجب ص 48 ، 56 .  (2(

البيان  دار  قيم اجلوزية )ت:  75هـ(، مكتبة  ابن  بكر  أيب  بن  الطرق احلكمية، ملحمد   ( (
ص   25، 258، 259.

)ت:  الرميلِّ  محزة  بن  أمحد  بن  حممد  الّدين  لشمس  املنهاج،  رشح  إىل  املحتاج  هناية   (4(
004 هـ(، دار الفكر، بريوت، 404 هـ-984 م 478/6.
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أن احلق مل يثبت لواحد حتى يمكن متييز احلق بالقرعة) )، فإذا كانت القرعة 
قد خترج غري املطلقة فإهنا إذا أخطأت املطلقة وأصابت غريها أفىض ذلك إىل 

حتريم من هي زوجة، وحل من هي أجنبية)2).

الثالث: الدليل 

مل  املطهر  الشارع  فإن  للرضورة  واملخرب  الشاهد  مقام  قامت  القرعة  أن 
ملا يف نفس  بام ظهر وبدا وإن كان خمالفًا  بل  بام يف نفس األمر  العباد  يكلف 

األمر ) )

القول الثاين: أنه جيب عىل املطلق التعيني وال حيل له وطء واحدة منهن قبله:

قال به احلنفية)4)، وهو قول للاملكية)5)، وقال به الشافعية)6)، وهو رواية 
ألمحد)7)، واختارها ابن قدامة)8).

املغني، املبدع مع املقنع 409/6.  ( (
الطرق احلكمية ص:  25.  (2(

قواعد ابن رجب ص 56 .  ( (
األصل املعروف باملبسوط، لإلمام حممد بن احلسن الشيباين )ت: 89 هـ(، حتقيق: أبو   (4(
الوفا األفغاين، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتيش  /2 ، املبسوط 0 / 20، 

بدائع الصنائع  /228، العناية  /5 2.
عقد اجلواهر الثمينة 4/2 5، ومل أقف عىل من نص عىل هذا القول سواه.  (5(

املهذب  /42، الوسيط 5/ 42.  (6(
اإلنصاف   ،409/6 املقنع  مع  املبدع   ، 56 ص  رجب  ابن  قواعد   ،6 /2 املحرر   (7(

. 44/9
املقنع مع املبدع 409/6.  (8(
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األدلة:

الدليل األول:

أن إحدى الزوجات املشكوك يف طالقهن طالق قبل البيان؛ ألنه أضاف 
الطالق إىل معينة وإنام طرأت اجلهالة بعد ذلك، واملعينة حمل لوقوع الطالق 
فيكون البيان ههنا إظهارًا أو تعيينًا ملن وقع عليها الطالق وال حيل له أن يطأ 
واحدة منهن حتى يعلم التي طلق فيجتنبها؛ ألن إحداهن حمرمة بيقني وكل 
ال  وهو  منهام  واحدة  وطئ  فلو  املحرمة  هي  تكون  أن  حيتمل  منهام  واحدة 

يعلم باملحرمة فربام وطئ املحرمة) ).

تعاىل  اهلل  وبني  بينه  فيام  ينبغي  أنه  احلنفية)2)  فنص  تذكره  ويف حال عدم 
أن يطلق كل واحدة منهن تطليقة رجعية ويرتكها حتى تنقيض عدهتا فتبني؛ 
ألن إحداهن حمرمة بيقني، وال جيوز له أن يطأ واحدة منهن بالتحري؛ حيث 
عند  تناوله  حيل  فيام  جيوز  إنام  التحري  فإن  الفرج؛  يف  للتحري  مدخل  ال 
الرضورة والفروج ال حتل عند الرضورة، وال جيوز له أن يرتكهن بغري بيان 

ملا فيه من اإلرضار هبن بإبطال حقوقهن من هذا الزوج ومن غريه.

املناقشة:

يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهني:

بدائع الصنائع  /228.  ( (
يف  القول  هذا  لبقية أصحاب  أقف  ومل  الصنائع  /228،  بدائع  املبسوط 0 /202،   (2(
هذه احلال عىل نص، ومقتىض قوهلم هو ما نص عليه احلنفية؛ ألن إحدى الزواج حمرمة 

بيقني وال مدخل للتحري يف هذا الباب.
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الوجه األول: أن تعليق األمر بالتذكر تعليق عىل جمهول التحقق؛ حيث 
قد يستمر النسيان وعدم التحقق فيفيض إىل اإلرضار بالزوجني.

وقال ابن القيم) ) عن القول: »أنه يعني يف املبهمة، ويقف يف حق املنسية 
عن اجلميع، فينفق عليهن ويكسوهن، ويعتزهلن إىل أن يفرق بينهام املوت أو 

يتذكر: وهذا يف غاية احلرج، واإلرضار به وبالزوجات«.

وال  إخبارًا،  أو  للطالق،  إنشاء  يكون  أن  إما  التعيني  أن  الثاين:  الوجه 
يصلح لواحد منهم؛ فالتعيني من املطلق ليس إنشاء للطالق يف املعينة، فإنه 
يكن  مل  وإذا  له،  اجلميع حالالً  ولكان  املتقدم طالقًا،  يكن  مل  إنشاء  كان  لو 
التي أوقعت عليها الطالق، وهذا  املعينة هي  إنشاء فهو إخبار منه بأن هذه 

خرب غري مطابق، بل هو خالف الواقع)2).

الثاين: الدليل 

حتقق  قد  ألنه  يعرفها؛  فلم  بأجنبية  امرأته  اختلطت  لو  ما  عىل  القياس 
التحريم يف إحدى النساء، فلم حيل له وطء واحدة منهام قبل البيان، ويرجع 

يف البيان إليه؛ ألنه هو املطلق، فكان أعرف بعني من طلقها) ).

الطرق احلكمية ص 252.  ( (

الطرق احلكمية ص 254.  (2(
املهذب  /42.  ( (
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القول الثالث: وقوع الطالق عىل كل الزوجات:

قال به املالكية) ).

قال ابن عبد الرب)2): »مل خيتلف قول مالك يف من طلق امرأة من نسائه ومل 
يدر أيتهم املطلقة أهنن يطلقن عليه كلهن«.

دليل هذا القول:

قياس حالة الشك يف هذه الصورة عىل ما لو اشتبهت األجنبية بالزوجة، 
وكام لو شك يف امرأتني إحدامها أخته من الرضاعة فكام حترم اجلميع يف هذه 
احلال فإنه حترم مجيع الزوجات فيام إذا اشتبهت عليه املطلقة من غريها؛ ألن 

كل واحدة منهن قد شك هل حتل له أم ال) ).

املناقشة:

مل  واملطلق  واحدة  من  أكثر  عىل  الطالق  شمول  يتضمن  ذكر  ما  أن   . 
يطلق إال واحدة فقط من نسائه وهذا ال دليل عليه)4).

مسألة  قياسه عىل  يصح  ال  إنه  يقال:  بأن  الدليل  هذا  مناقشة  يمكن   .2
االشتباه املذكورة؛ ألن االشتباه هو بني حمرمات عىل اإلنسان وصورة املسألة 

هي يف حالئل.

واإلكليل  التاج  املعونة  /576،   ،582/2 املدينة  أهل  فقه  الكايف   ،70/2 املدونة   ( (
79/5 ، منح اجلليل 45/4 ، الرشح الكبري للدردير مع حاشية الدسوقي 402/2.

الكايف فقه أهل املدينة 582/2  (2(
املعونة  /576، اإلنصاف 44/9 .  ( (

الطرق احلكمية ص  25.  (4(
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القول الرابع: عدم وقوع الطالق وعدم وجوبه عىل أي زوجة من الزوجات:

وهو قول ابن القيم) ).

دليل هذا القول:
هي  هل  فيها:  مشكوك  النساء  من  واحدة  وكل  يقينًا،  ثابت  النكاح  أن 
غري  بواحدة  الطالق  إيقاع  يمكن  وال  بالشك،  تطلق  فال  ال؟  أم  املطلقة 
ثم  ومن  البعض،  من  الطالق  عليها  يوقع  بأن  أوىل  البعض  وليس  معينة، 
فيبقى النكاح يف حق كل واحدة منهن حتى يتبني أهنا املطلقة، وتبقى أحكامه 

املرتتبة عليه)2).

املناقشة:

يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهني:

لكن  زوجة عىل حدة  كل  إىل  النظر  يف  هو  إنام  الشك  أن  األول:  الوجه 
منهن  بواحدة  الطالق  إيقاع  تيقن  قد  الزوج  فإن  الزواج  جمموع  إىل  بالنظر 

ومن ثم فال يمكن إجراء قاعدة اليقني ال يزول بالشك يف هذه احلال.

ابن  السلف كام رصح  قائل من  له  يعلم  القول ال  أن هذا  الثاين:  الوجه 
به ممن سبق  القول  باالتفاق عىل عدم  القول  فيمكن  ثم  ومن   ، القيم 

. اإلمام ابن القيم

قال  قائل  به  يعلم  القول ال  بأن هذا  القيم  ابن  احلكمية ص  25، وقد رصح  الطرق   ( (
ص 252: »... فاألقوال التي قيل هبا يف هذه املسألة ال خترج عن أربعة: ثالثة قيل هبا، 

وواحد ال يعلم به قائل«.
الطرق احلكمية ص  25.  (2(
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الرتجيح:

بالتعيني  القول  الواردة عليه فإن  أدلة األقوال واملناقشات  النظر يف  بعد 
عند  مأخذهيام  تبني ضعف  الزواج  الطالق عىل مجيع  بوقوع  القول  وكذلك 

املناقشة وصعوبة حتقيق هذين القولني يف الواقع.

استقرار  سيام  ال  املأخذ  قوي    القيم  ابن  اإلمام  إليه  اجته  ما  وأما 
النساء، فال يرتفع بالشك يف طالقها،  النكاح وثبوته لكل واحدة من  حكم 
العقد  حتريم  يقني  يستلزم  الذي  الصورة  هذه  يف  النكاح  بقاء  أصل  وإعامل 
عىل املشكوك يف زوال نكاحها عندما نحكم بوقوع الطالق، وهذا أشد كام 

هو ظاهر من حتليلها لزوجها يف هذه الصورة.

فعاًل،  ُطلِّقت  قد ختِرج غري من  القرعة  أن   ( (
 القيم  ابن  قال  وكام 

فكام جيوز أن تقع عىل املطلقة جيوز أن تقع عىل غريها، فإذا أخطأت املطلقة 
وأصابت غريها أفىض ذلك إىل حتريم من هي زوجة، وحل من هي أجنبية، 
وإذا  املطلقة،  أهنا  يتبني  منهن حتى  واحدة  كل  النكاح يف حق  فيبقى  وعليه 
يظهر  ال  القول  هذا  أن  غري  عليه،  مرتتبة  فأحكامه  فيها،  باقيًا  النكاح  كان 
عىل  خترجيه  مسلاًم  ليس  وألنه  جهة  من  به  قائل  ال  أنه  من  سبق  ملا  رجحانه 
يرتجح  الذي  فإن  ثم  ومن  بيانه،  سبق  كام  بالشك«  يزول  ال  »اليقني  قاعدة 
يعمل  أنه  من  املشهور  يف  احلنابلة  قول  وهو  األول  القول  هو  أعلم  واهلل 

بالقرعة وذلك ملا ييل:

الطرق احلكمية ص  25.  ( (
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القرعة هلا أصل رشعي يف العمل عند االشتباه وهذه  الوجه األول: أن 
احلال مل نتمكن من حتديد من وقع عليها الطالق ومن ثم فإن األخذ بالقرعة 
ونحو  القافة  اختالف  عند  النسب  يف  عليها  املعول  فهي  الرشعية  نظائره  له 
يف  ملا  التحقق  إمكان  عدم  عند  الظواهر  عىل  مبنية  الرشعية  وأحكام  ذلك، 

نفس األمر.

الوجه الثاين: ضعف أدلة األقوال األخرى بإمكان مناقشتها.
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المبحث السادس
شك المطلق في الحنث

الذي علق  بتحقق الرشط  املطلق يف احلنث بشكه  باملبحث شك  واملراد 
عليه الطالق، وصورة املسألة: فيام إذا قال: أنت طالق إن فعلت كذا أو أنت 
طالق إن مل أفعل كذا اليوم فمىض اليوم وشك هل فعله أو ال فهل يقع عليه 

الطالق؟

اختلف الفقهاء يف ذلك عىل ثالثة أقوال:

القول األول: عدم وقوع الطالق:

الشافعية) )،  به  وقال  للاملكية)2)،  وقول  احلنفية) )،  قول  مقتىض  وهو 
واحلنابلة)4).

دليل هذا القول:

يف  بالشك  الطالق  وقوع  عدم  أدلة  بذات  القول  هلذا  يستدل  أن  يمكن 
املسألة  فُتخرج هذه  املرشوط  الرشط شك يف  الشك يف  الطالق، ألن  أصل 

عىل األدلة والقواعد الرشعية املذكورة سلفًا.

وذلك خترجيًا عىل قوهلم بعدم وقوع الطالق يف الشك بأصل الطالق؛ حيث إن باهبام   ( (
واحد.

التاج واإلكليل 79/5 ، حاشية الدسوقي 402/2.  (2(
احلاوي الكبري 0 /278، الوسيط 420/5  ( (

املحرر 60/2، املبدع 405/6، كشاف القناع 2/5  ، وينظر: املغني 494/7.  (4(
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ال سيام وأن األصل بقاء النكاح كام ال خيفى وعدم الطالق وكذلك عدم 
فعل الرشط فهذه األصول كلها تدل عىل احلكم.

فعله  عىل  يدل  ليشء  شكه  واستند  احلنث  يف  شك  من  أن  الثاين:  القول 
للمحلوف عليه يستحب له فراق زوجته وإال فال:

وهو قول للاملكية) ).

دليل هذا القول:

الشك وقرب  قد قوي  احلال  بأن يف هذه  القول:  يستدل هلذا  أن  يمكن 
من الظن فكان الورع التزام الطالق، ألن احتامل الطالق أقوى من عدمه.

املناقشة:

الدليل  لعدم  بالظن  يقع  ال  الطالق  بأن  الدليل:  هذا  يناقش  أن  يمكن 
عليه، وقد سبق مناقشة أدلة من قال بوقوع الطالق بالظن يف مسألة الشك 

يف أصل الطالق.

عقد اجلواهر الثمينة 2/  5، منح اجلليل 272/2، حاشية اخلريش 65/4، حاشية   ( (
رأى  لو  إذا  بام  لذلك:  الفقهية  / 5 ، ومثلوا  القوانني  وانظر:  الدسوقي 402/2، 
ال  أم  يدخل  أال  عليه  املحلوف  كونه  يف  وشك  حلف  قد  وكان  داره  داخال  شخصا 

بحيث غاب وتعذر حتقيقه.
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فعله  يدل عىل  استند شكه ليشء  احلنث وقد  أن من شك يف  الثالث:  القول 
للمحلوف عليه أنه جُيرب عىل الطالق وينجز عليه وإال فال:

وهو قول للاملكية) ).

دليل هذا القول:

حتى  قوي  قد  احلال  هذه  يف  الشك  أن  القول:  هلذا  يستدل  أن  يمكن 
أصبح غلبة ظن والظن الراجح أقرب إىل اليقني منه إىل الشك فوجب إعامل 
مقتضاه كام وجب األخذ بالظن يف أحكام العبادة فيام إذا شك يف الصالة.

املناقشة:

دليل  إىل  حيتاج  باليقني  الظن  إحلاق  بأن  الدليل:  هذا  يناقش  أن  يمكن 
وقد دل الدليل عليه يف بعض الصور الرشعية كسجود السهو فيعمل به عند 

ذاك ويبقى غريه عىل األصل.

القول الرابع: التفصيل: فإن كان الرشط عدميا لزمه الطالق وإال فال:

وهو قول للحنابلة)2).

 ،272/2 اجلليل  منح  ص  0 ،  األمهات  جامع   ،5  /2 الثمينة  اجلواهر  عقد   ( (
حاشية اخلريش 65/4.

املحرر 60/2، املبدع  /42 ، اإلنصاف 8/9  ، مطالب أويل النهى 467/5.  (2(



الشك في الطالق

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمةالعـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
75

دليل هذا القول:

الطالق  إىل  أقرب  العدمي  الرشط  بأن  القول:  هلذا  يستدل  أن  يمكن 
البات غري املعلق من الرشط الوجودي، فإن شك هل مل يفعل أو ال فاألصل 

أنه مل يفعل فيتحقق الرشط ويقع الطالق.

املناقشة:

هذا  أن  العدم غري  األصل  كان  وإن  بأنه  الدليل:  هذا  يناقش  أن  يمكن 
األصل يقابله أصل أقوى ومنه وهو أن الشك يف حتقق الرشط هو شك يف 
املرشوط أصاًل، فمتى ما شككنا يف حتقق الرشط املعلق عليه الطالق وجوديًا 

أو عدميًا فقد ثبت الشك يف حتقق الطالق واألصل عدمه.

الرتجيح:

الذي يرتجح -واهلل أعلم- هو القول األول؛ وذلك ملا ييل:

 . قوة ما استدل به أصحاب أدلة هذا القول وسالمتها من االعرتاض 
وإمكان مناقشة أدلة أصحاب األقوال األخرى.

2. أن هذا القول متخرج عىل قواعد الشك يف الرشيعة، وأن حكم الشك 
اليقني؛ ال سيام وأن الشك يف هذه املسألة يف  ملغى يف الرشيعة واملرجع هو 
احلقيقة هو عائد إىل الشك يف الطالق؛ ألن الشك يف الشك يؤول إىل الشك 
يف املرشوط، وقد رجحت سلفًا عدم وقوع الطالق يف بالشك، ال سيام وأن 
الرشيعة ال تتشوف إىل الطالق ومن مقاصدها إبقاء عقد النكاح ملا فيه من 

املصالح الدينية والدنيوية للزوجني واألرسة واملجتمع.
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المبحث السابع
طالق الموسوس

الوسوسة لغة:

حديث النفس ويطلق عىل الصوت اخلفي من الريح وعىل صوت احليل، 
ورجل موسوس أي غلبت عليه الوسوسة) ).

وقد تعددت تعريفات الفقهاء ومن تلك التعريفات:
أ. عرف بأنه مرض حيدث من غلبة السوداء خيتلط معه الذهن)2)

ب. وقيل: املوسوس من يشك بال سبب) ).

ج. وقيل: من يكثر منه الشك)4).

د. كام عرف بأنه: انشغال بفكرة تسيطر عىل العقل فتحرضه عىل أعامل 
خرقاء خارجة عن املألوف)5).

واقعي  غري  متكرر  شك  هو  الوسواس  أن  عىل  تدل  التعريفات  وهذه 
كالطهارة  العبادات  يف  الشك  يقع  وقد  الناس  بعض  فيه  يبتىل  طبيعي  وغري 

لسان العرب مادة: و س س 254/6، 255، تاج العروس 7 /2 .  ( (
املصباح املنري 658/2.  (2(

منح اجلليل 44/4 .  ( (
تنوير املقالة أليب عبد اهلل حممد بن إبراهيم التتائي )ت: 942هـ(، حتقيق: حممد عايش   (4(

شبري، ط: األوىل، 409 هـ-988 م 286-284/2.
ط:  النفائس،  دار  قنيبي،  صادق  وحامد  قلعجي  رواس  ملحمد  الفقهاء،  لغة  معجم   (5(

الثانية، 408 هـ-988 م ص  50.



الشك في الطالق

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمةالعـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
77

حقيقة  من  الفقهاء  ذكره  وما  كالطالق،  غريها  يف  يقع  وقد  والصالة، 
الوسواس املعتمد عىل املشاهدات مما يرد من الفتاوى وقبل ذلك من حتليل 

النصوص الرشعية واستنباط حقيقة الوسواس وأحكامها منها.

وما ذكره الفقهاء يتطابق مع ما قرره املتخصصون يف علم النفس والطب 
النفيس، فقد عرفه معجم مصطلحات الطب النفيس بأنه: األفكار واملشاعر 

التي تتكرر وتدفع إىل القرس ألفعال أو أفكار متكررة) ).

القهري  الوسواس  السعودية  العربية  اململكة  الصحة يف  وعرفت وزارة 
وخماوف  بأفكار  تتميز  بالقلق،  املرتبطة  النفسية  االضطرابات  من  نوع  بأنه 
غري منطقية )وسواسية( تؤدي إىل تكرار بعض الترصفات إجبارًيا = قهريًا، 

مما يعوق احلياة اليومية)2).

املتواصلة  الصور  أو  األفكار  من  جمموعة  »هي  الوسواسية  واألفكار 
وتراوده وتالزمه مع عجزه  املريض  تقتحم عقل  التي  واملستمرة  واملتسلطة 

عن دفعها أو طردها أو التخلص منها«) ).

وكل هذه التعريفات تفيد األمرين التاليني:

 . أن الوسواس يظهر بصورة كثرة شكوك سلبًا أو إجيابًا، يف أمر ما مثل 
ترك الطهارة أو ترك الصالة أو فعل من األفعال مثل إيقاع الطالق.

العلوم  تعريب  مركز  الرشبيني،  لطفي  إعداد  النفيس  الطب  مصطلحات  معجم   ( (
الصحية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ص 25 .

https://cutt.us/w4urC موقع وزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية  (2(
الوسواس القهري، ملحمد رشيف سامل، دار العقيدة، ط: اخلامسة، 2008م ص 6 .  ( (
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درجات  وهلا  الشخص،  تعرتي  مرضية  نفسية  حال  الوسواس  أن   .2
ختتلف شدة وضعفا إىل أن تصل إىل ما يسمى الوسواس القهري.

وفيام يتصل هبذا املبحث نجد يف واقع الناس أنه يبتىل الكثريون بالوسواس 
أنه طلق زوجته  الزوج  فيتوهم  الطالق،  عمومًا، ويقع خصوصًا يف مسائل 
أنه فعل الرشط الذي علق الطالق عليه، وهذا من أكثر ما يعكر  أو يتوهم 
يعِرف هذا  يطاق،  الزوجني إىل جحيم ال  الزوجية وحييل حياة  احلياة  صفو 
من يستقبل أسئلة املستفتني أو له اتصال بمراكز اإلرشاد األرسي، مما يؤكد 
أمهية بيان احلكم الرشعي، الذي بدوره يسهم بوأد اخلالف األرسي يف هذا 

املجال، وحيافظ عىل كيان األرسة.

يكون  وقد  مريض،  نفيس  اختالل  بسبب  يكون  قد  الوسواس  وهذا 
بأسباب أخرى ُتبَحث يف كتب العقائد والسلوك، فإذا كان اإلنسان موسوسًا 

يف الطالق بحيث بدت عليه أمارته، فإن لذلك عدة صور وهي:

الصورة األوىل: أن يشك هل أجرى لفظ الطالق يف قلبه أو ال؟

واحلكم هو عدم وقوع الطالق؛ وذلك أنه قد رصح مجهور الفقهاء بعدم 
لفظًا  ليست  النية  ألن  إمجاعًا؛  وحكي  بقلبه  املطلق  نواه  إذا  الطالق  وقوع 
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يف  طلق  إذا  أنه  والزهري  سريين  ابن  عن  نقل  أنه  إال  كناية) )،  وال  رصحيًا 
نفسه طلقت)2)، اعتبارًا بالنية.

وقوع  بعدم  واحلنابلة)4)  عندهم،  املشهور  يف  املالكية) ) رصحوا  أن  كام 
الطالق إذا أجرى لفظة الطالق عىل نفسه واستحرضها بقلبه من غري تلفظ 
الطالق  يقع  ال  أيضًا  أنه  ذكروا  الشافعية)5)  أن  كام  لسانه،  عىل  جيرهيا  كام 
مع  نفسه  يسمع  ما  بقدر  صوته  يرفع  مل  إذا  الطالق  بكلمة  لسانه  بتحريك 

اعتدال سمعه وعدم املانع ألن هذا ليس بكالم.

ويدل لذلك:

ابن  حاشية  للحنفية:  وانظر   ،92/4 اجلليل  منح   ،4 /4 اخلريش  حاشية  يف  حكاه   ( (
حتفة   ، 07/ 0 البيان   ، 7 / 0 الكبري  احلاوي  وللشافعية:  عابدين  /0 2، 
املحتاج 20/8، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، لشمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب 
كشاف   ،5 /9 الفروع  وللحنابلة:   ،4 8/2 الفكر  دار  977هـ(،  )ت:  الرشبيني 

القناع 259/5.
فتح الباري 94/9 ، وانظر أقوال السلف يف ذلك يف املحىل، أليب حممد عيل بن حزم   (2(

)ت: 456هـ(، دار الفكر، بريوت، 457/9، 458.
حاشية اخلريش 49/4، منح اجلليل 92/4، وانظر: جواهر اإلكليل، للشيخ صالح بن   ( (
عبد السميع األيب األزهري، املكتبة الثقافية، بريوت  /9  ، ورصح يف منح اجلليل 
بأنه ال أثر بالوسوسة يف هذه احلال، وانظر ألقوال املالكية رشح البخاري، أليب احلسن، 
ط:  الرشد،  مكتبة  إبراهيم،  بن  يارس  حتقيق:  449هـ(،  )ت:  بطال  بن  خلف  بن  عيل 

الثانية،  42 هـ- 200م 48/7 .
زاد املسافر  /266، كشاف القناع 259/5.  (4(

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع 8/2 4.  (5(
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الدليل األول:

ما رواه أبو هريرة ، عن النبي  قال: ))إن اهلل جتاوز عن 
أمتي ما حدثت به أنفسها، ما مل تعمل أو تتكلم(() ) قال قتادة: »إذا طلق يف 

نفسه فليس بيشء«)2)، وقال عقبة بن عامر: »ال جيوز طالق املوسوس«) ).

الداللة: أن احلديث حجة يف أن املوسوس ال يقع طالقه)4) حيث  وجه 
جعل ما مل ينطق به اللسان لغوًا ال حكم له، حتى إذا تكلم به يقع اجلزاء عليه 

املتكلم)5). ويلزم 

الثاين: الدليل 

من  الفقهية  األحكام  سائر  يف  كام  الشك  ورود  عند  باليقني  العربة  أن 
العبادات واملعامالت وغريها.

الصورة الثانية: أن يشك شكًا وسواسيًا هل تلفظ بالطالق بلسانه أو ال:

فاحلكم يف هذه احلال أنه ال يقطع طالقه؛ وذلك لوجهني:

متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الطالق، باب: الطالق يف اإلغالق والكره، حديث   ( (
النفس  اهلل عن حديث  باب: جتاوز  كتاب:  ومسلم  /6  ،  رقم: 5269، 46/7، 

واخلواطر بالقلب إذا مل تستقر، حديث رقم: )27 ).
صحيح البخاري 46/7.  (2(
صحيح البخاري 45/7.  ( (

فتح الباري 9/ 9 .  (4(
رشح ابن بطال للبخاري 48/7 .  (5(
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الوجه األول: أن املطلق إذا شك شكًا طبيعيًا هل طلق أم ال؟ فإن حكمه 
أنه ال يرتتب عليه وقوع الطالق، فإذا كان الشك الطبيعي ال يقع به طالق 

فإن الشك الوسوايس أوىل.
حكمه  مرفوع  األحوال  عموم  يف  الوسوايس  الشك  أن  الثاين:  الوجه 
من  الفقهاء  عليه  نص  كام  الطالق  ذلك  ومن  الفقه،  أبواب  سائر  يف  رشعًا 
ما  ذلك  ومن  ذلك  يف  العلم  أهل  فتاوى  تعددت  وقد  املذاهب) )،  خمتلف 
)2) يف أن املوسوس الذي أجربه 

 قرره الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم
عىل الطالق وسوسته ال يقع طالقه، وذلك أنه جيد يف نفسه أن بقاء الزوجة 
معه حمرم، وهو راغب يف زوجته؛ فهو نظري املكره؛ بل أبلغ من ناحية وهو 
األصول  عىل  وبناؤه  البخاري،  وكالم  الشيخني  كالم  معنى  يف  وهذا  لغو، 

الرشعية ظاهر.

) ): »... فام حدث اإلنسان به نفسه 
 وقال الشيخ حممد بن عثيمني

فإنه ال يعترب حتى لو عزم عىل نفسه أن  فإنه ال يعترب شيئًا، وإذا كان طالقًا 

وممن رصح برفع حكم الشك يف الطالق للموسوس سواء شك يف أصل الطالق أم يف   ( (
احلنث املالكية كام يف البيان والتحصيل 6/ 6 ، منح اجلليل 42/4 ، التاج واإلكليل 
 /8 4، وانظر للحنفية: البحر الرائق 5/ 5، حاشية ابن عابدين 224/4،وانظر: 
دار  العثيمني )ت:  42 هـ(،  العالمة حممد بن صالح  الشيخ  لفضيلة  املمتع،  الرشح 

ابن اجلوزي، ط: األوىل، 428 هـ 299/2،   /0 .
مطبعة  89  هـ(،  )ت:  الشيخ  آل  إبراهيم  بن  حممد  الشيخ  سامحة  ورسائل  فتاوى   (2(

احلكومة يف مكة املكرمة، ط: األوىل، 99  هـ   /8 .
فتاوى إسالمية، ألصحاب الفضيلة سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ   ( (
حممد بن صالح بن عثيمني وفضيلة الشيخ عبد اهلل بن جربين مجع وترتيب: حممد بن 

عبد العزيز املسند، دار الوطن، ط: األوىل، 4 4 هـ-994 م  /277.
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يطلق فال يكون طالقًا حتى ينطق به فيقول مثاًل زوجتي طالق، ثم إن املبتىل 
بالوسواس ال يقع طالقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا مل يكن عن قصد، ألن 
هذا اللفظ باللسان يقع من املوسوس من غري قصد وال إرادة، بل هو مغلق 
))ال   : النبي  قال  املانع، وقد  الدافع وقلة  لقوة  عليه ومكره عليه 
إذا مل يرده إرادة حقيقة بطمأنينة،  طالق يف إغالق(() ) فال يقع منه الطالق 
به  يقع  ال  فإنه  اختيار  وال  قصد  بغري  عليه  مرغاًم  يكون  الذي  اليشء  فهذا 

طالق«.

الصورة الثالثة: أن يشك هل فعل املرشوط عليه:

ومثال هذه الصورة أن يعلق اإلنسان الطالق عىل فعله أو فعل غريه ثم 
به،  يقم  مل  أم  الطالق  عليه  املعلق  بالفعل  هو  قام  هل  وسواسيًا  شكًا  يشك 
وجود  عدم  األصل  ألن  الطالق؛  فيها  يقع  ال  كسابقتها  احلال  هذه  وحكم 

الرشط، ثم إن الوسواس مرفوع حكمه كام سبق

***

)ت:  الشيباين  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  إغالق((  يف  عتاق  وال  طالق  ))ال  بلفظ:  رواه   ( (
 24هـ(، يف مسنده حتقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون مؤسسة الرسالة، ط: األوىل، 
 42 هـ- 200م  78/4 ، حديث رقم: )60 26( وأبو داود 258/2، كتاب: 
ماجة  /660،  وابن   ،)2 9 ( رقم:  حديث  غلط،  عىل  الطالق  يف  باب:  الطالق، 
كتاب: الطالق، باب: طالق املعتوه والصغري والنائم، حديث رقم: )2046( وقال يف 
التلخيص احلبري  /449، 450: »ويف إسناده حممد بن عبيد بن أيب صالح وقد ضعفه 

أبو حاتم الرازي...«، وضعفه حمققو املسند  78/4 .
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وأما  بالطالق  الوسواس  اتصل  إذا  فيام  هي  إنام  املذكورة  الصور  وهذه 
إن طلق باختياره بدون أثر للوسواس كام يكون عند طلب القايض فهنا يقع 

الطالق كغريه.
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الثامن المبحث 
شك المرأة في طالق زوجها لها

يرد كثريًا من جهات الفتوى من شك بعض الزوجات بطالق زوجها هلا 
بام ال يصل إىل اليقني، وربام قوي هذا الشك وربام ضعف كام أنه قد يكون 
شكا طبيعيًا وقد يكون وسواسيًا فإذا شكت الزوجة بطالق زوجها هلا فإن 

هذا الشك ال أثر هلا؛ وذلك خترجيًا لألوجه التالية:

الوجه األول:

ما سبق من اطراح الشك والبناء عىل اليقني يف مسائل الطالق وغريها من 
التعويل عىل الشك يف عموم احلاالت، فاألصل  يفيد عدم  املسائل، والذي 

بقاء الزوجية ورفع حكم الشك.

الوجه الثاين:

أن الشك لو كان مؤثرًا فإن حمل التأثري هو شك من يملك إيقاع الطالق 
القواعد  ومن  حقوقه،  ومن  إليه  ومنسوب  فعله  فالطالق  الزوج،  وهو 
صفته  يف  قوله  القول  كان  اليشء  أصل  يف  قوله  القول  كان  »من  الفقهية: 
»قول  القول  كان  الطالق«  عدد  يف  الزوجان  اختلف  لو  وهلذا  فال  ال  وما 

الزوج...«) ).

وقد نص الفقهاء عىل أن الطالق هو لفظ الزوج، ويوضح ذلك عبارات 
التالية: الفقهاء ونصوصهم 

املنثور يف القواعد  /9 2.  ( (
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 . جاء يف اهلداية) ): »أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة يف طهر مل 
جيامعها فيه ويرتكها حتى تنقيض عدهتا«.

مل  طهر  يف  واحدة  تطليقة  امرأته  الرجل  يطلق  »أن  املدونة)2):  ويف   .2
جيامعها فيه ويرتكها حتى تنقيض عدهتا«.

خمتار،  عاقل  بالغ  زوج  كل  من  الطالق  »يصح  الشريازي) ):  وقال   . 
فأما غري الزوج فال يصح طالقه«.

4. قال املجد بن تيمية)4):»ال يقع الطالق إال من زوج«.

فرس  لو  يقبل  كام  منه،  ويقبل  يدين  فإنه  للطالق  إيقاعه  بعدم  أخرب  فإن 
كنايات الطالق بام يقتضيه لفظها حتى لو فرست الزوجة بخالف ذلك وكام 

يقبل قوله فيام إذا فرس لفظ الطالق بام مكن قبوله.

)ت:  59هـ(،  املرغيناينِّ  الفرغاينِّ  بكر  أيب  بن  لعيلِّ  املبتدي،  بداية  رشح  يف  اهلداية   ( (
، بريوت  / 22. حتقيق: طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريبِّ

ط:  العلميَّة،  الكتب  دار  79 هـ(،  )ت:  األصبحي  أنس  بن  مالك  لإلمام  املدونة،   (2(
األوىل، 5 4 هـ-994 م 99/4.

املهذب  / .  ( (
املحرر 50/2.  (4(
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التاسع المبحث 
اآلثار االجتماعية للشك في الطالق وعالجه

المطلب األول: اآلثار االجتماعية للشك في الطالق:

َرَفع حكم الشك عمومًا »وهو أيضًا من  من فضل اهلل تعاىل ورمحته أن 
يريد  بل  واحلرية؛  القلق  الوقوع يف  املسلمني  من  يريد  وأنه ال  اإلسالم  يرس 
الشكوك  هذه  ملثل  اإلنسان  استسلم  ولو  جلية،  واضحة  أمورهم  تكون  أن 
والشكوك  الوساوس  هبذه  يقف  لن  الشيطان  ألن  حياته؛  عليه  لتنغصت 
أمور الصالة والصيام وغريمها، بل يف  يأتيه يف  بل  الطهارة فقط،  أمور  عند 
أصلها،  من  الوساوس  هذه  الشارع  فقطع  أهله،  مع  حياته؛ حتى  أمور  كل 
وأمر برتكها، بل ودفعها حتى ال يكون هلا أثر عىل النفس«) )، وقد ال تقف 
الطالق بل يشمل كل حياته األرسية مع زوجه وأبنائه  آثاره عند الشك يف 
جوانب  من  جانب  يف  للوسواس  جتلٍّ  هو  إنام  الشك  هذا  ألن  وغريهم؛ 
الشخصية، ومن ثم فيمكن أن يسقط عىل نواح أخرى يف احلياة األرسية.

ومن يطلع عىل أسئلة الناس ألهل العلم وكذلك ما يعرض للمرشدين 
األرسيني يف هذا اجلانب وتصفح ما يرد عليهم من أسئلة يف الكتب ويف مواقع 
اإلنرتنت جيد جليًا خطر الشك يف الطالق عىل حياة الزوجني واألرسة، إذ 
يعاين كثري من املتزوجني من أزواج وزوجات يف كثرة الشكوك والوسواس 
يطاق،  ال  جحيم  إىل  حياهتم  وحييل  مضاجعهم  يقض  مما  الطالق  شأن  يف 
فينشأ عن ذلك ضعف للعالقة والتواصل بني الزوجني وخوف مستمر بأن 

الرشح املمتع /2  .  ( (
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تكون عالقة الزوجني ليست رشعية مما يستدعي استمرار تواصل الزوجني 
املختصني،  واألطباء  الكبرية  املشكلة  هذه  حل  يف  رغبة  الفتوى  جهات  مع 
بن صالح  العالمة حممد  الشيخ  ذكره  ما  علامئنا  بعض  يذكره  ما  أمثلة  ومن 
العثيمني يف قوله) ): »ابتىل به بعض الناس فيحصل عنده وسواس يف طالق 
إن  قلت:  إين  يعافينا-يقول:  أن  اهلل  -نسأل  الناس  بعض  إن  حتى  زوجته، 
إن  قلت:  إين  أخاف  قال: ال،  فتحه  إذا  ثم  طالق،  فزوجتي  الكتاب  فتحت 
مل أفتحه فزوجتي طالق!! فكلام حصل أدنى يشء قال: إين قد علقت طالق 
عليه  يفسد  ما  واخلوف  الرتدد  من  عنده  فيحصل  اليشء،  هذا  عىل  زوجتي 

الزوجية«. حياته 

كام أن أثر الشك ال يقترص عىل الزوجني بل يتعدى أثره الكبري إىل األرسة 
إذا  التشكيك يف رشعيتهم  وربام  هبم  الصلة  حقوقهم وضعف  يف  بالتقصري 
كان الشك مبكرًا، وربام ترتب التباعد الكامل بني الزوجني هلذا السبب.

المطلب األول: عالج الشك في الطالق:

حيظى موضوع الشك بدراسات كثرية جدًا يف شتى العلوم املتعلقة به من 
الفقه ورشوح احلديث  املادة الرشعية يف  اجلوانب الرشعية والنفسية، فنجد 
وكتب السلوك وفرية، ومن ثم فإن عالج الشك يف الطالق يف حالته الطبيعية 
التعامل  الرشعي يف  املنهج  وبيان  به،  املتعلقة  الرشعية  ببيان األحكام  يكون 
مع الشكوك الطبيعية، كاالستعاذة باهلل تعاىل واإلعراض، ونظري هذا ما ورد 
الشيطان  ))يأيت   : اهلل  رسول  قال   : هريرة  أيب  حديث  يف 

الرشح املمتع  / 7 .  ( (
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يقول: من خلق ربك؟  فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى  أحدكم 
فإذا بلغه فليستعذ باهلل ولينتِه(() ).

الرجيم،  الشيطان  من  باهلل  أعوذ  قل  أي:  ))فليستعذ((:  »ومعنى: 
عن  أي:  ))ولينته((:  قوله:  الشيطانية.  الواهية  والشبهات  األعراض  من 

االسرتسال معه يف ذلك«)2).
فمعناه:  ولينته((  باهلل  ))فليستعذ   : قوله  »وأما  النووي:  قال 
إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إىل اهلل تعاىل يف دفع رشه عنه وليعرض 
إنام  وهو  الشيطان  وسوسة  من  اخلاطر  هذا  أن  وليعلم  ذلك  يف  الفكر  عن 

يسعى بالفساد واإلغواء فليعرض«) ).

به  الشكوك فيخرج  املسلم من عدم االنجراف مع  ذلك مع أمهية محاية 
من احلد الطبيعي إىل املريض، فإذا تطور الشك إىل شك مريض فإن من املهم 
إىل  واإلرشاد  األحكام  ببيان  الذكر  سالف  الرشعي  املنهج  إىل  -باإلضافة 
املباح  الطبي  العالج  إىل  االجتاه  إليها-  والركون  الوسواس  عن  اإلعراض 
الذي ثبتت فاعليته عند ذوي االختصاص، من عقاقري وجلسات طبية تعدل 
إبليس وجنوده،  باب: صفة  اخللق،  بدء  كتاب:  البخاري 4/ 2 ،  رواه  عليه،  متفق   ( (
يف  الوسوسة  بيان  باب:  اإليامن،  كتاب:  ومسلم  /20 ،   ،) 276( رقم:  حديث 

اإليامن وما يقوله من وجدها، حديث رقم: )4  ).
عمدة القاري رشح صحيح البخاري 5 /72 .  (2(

األبرار،  قلوب  كتاب: هبجة  ذلك  يف  وانظر   ، 55/2 للنووي  مسلم،  رشح صحيح   ( (
اإلسالمية  الشؤون  وزارة  76  هـ(،  )ت:  السعدي  نارص  بن  الرمحن  عبد  للشيخ 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية، ط: الرابعة،  42 هـ ص 

. 9 ، 8
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منها  املسلم ودنياه والذي  منفعة يف دين  فإن يف هذا  والتفكري،  السلوك  من 
احلفاظ عىل األرسة من االهنيار عندما هتاجم وساوس الطالق عىل األزواج 

والزوجات.

نفسه  اإلنسان  وحتصني  والرقية  إليه  واللجوء  تعاىل  اهلل  دعاء  أن  كام 
باألذكار له دوره الفاعل يف محاية اإلنسان وعالجه وتقويته من كافة اجلوانب 
وبيان سنة النبي  وهديه والتأيس به، وكذلك بيان مقصد الرشيعة 

بالتيسري ورفع احلرج عن املكلف.

الطبية  واجلهات  الفتوى  جهات  بني  تواصل  قنوات  وجود  املهم  ومن 
طبيًا  تدخاًل  تستدعي  التي  باألعراض  والتعريف  املشكالت  هذه  مثل  حلل 

ألجل توجيه املستفتي يف هذه احلال.
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الخاتمة

النتائج:

عند  والشك  الرجحان  مع  الشك  يشمل  ما  الفقهاء  عند  بالشك  يراد  ـ 
تساوي الطرفني، بخالف األصوليني حيث قرصوا الشك عىل ما تساوى فيه 

الطرفان فقط.

ـ ترتبط أحكام الشك بالطالق عموما بقاعدة: اليقني ال يزول بالشك، 
املسائل وعند بعض  وخُترج أحكامه عليها مع االختالف يف ذلك يف بعض 

املذاهب.

ـ أن املرتجح هو أن األصل حتريم الطالق لغري حاجة حتقيقًا للمصالح 
الرشعية حلفظ األرسة وعدم تعريضها ملا يفيض إليه الطالق من مفاسد عىل 

الزوجني واألبناء.

إذا  الشك وهو مرشوع  إزالة  من  به  يتمكن  ما  فعل  هو  االحتياط  أن  ـ 
وجدت شبهة قوية.

ـ إذا شك اإلنسان هل أوقع الطالق أو ال؟ فإن الراجح يف هذه احلال 
عدم التزام الطالق واطراح الشك مطلقًا وعدم الطالق أو الرجعة.

ـ إذا الشك يف أصل الطالق فإن الطالق غري واقع عىل القول املرتجح.

ـ إذا شك املطلق الذي حتقق الطالق من عدد الطلقات فإن الراجح أنه 
يعتمد األقل من العدد املشكوك فيها؛ ألن ذلك هو اليقني.
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أكثر من زوجة  لديه  املطلقة ملن كان  الشك هو يف تعيني  إذا كان حمل  ـ 
التعيني  أن  هو  املرتجح  القول  فإن  الطالق  عليها  أوقع  من  تعيني  يف  وشك 

يكون عن طريق القرعة.
ـ إذا شك املطلق يف احلنث فإن الطالق غري واقع ملا سبق من أن األصل 

عدم احلنث.
الناس  ـ كثرة وقوع وسواس الطالق، وهو حالة مرضية تعرتي بعض 

ومن كان متصفًا بوسواس الطالق فال يقع طالقه.
ـ أنه ال أثر لشك الزوجة يف طالق زوجها هلا.

ـ أن للشك يف الطالق آثارًا كبرية عىل األرسة واألبناء، مما يستلزم أمهية 
التصدي له وعالجه أو ختفيف آثاره من جهات الفتوى واألطباء واملرشدين 

األرسيني والنفسيني.
التوصيات:

الشك  موضوع  يف  واجتامعية  فقهية  علمية  دراسات  إجراء  أمهية  ـ 
عموما والعوارض النفسية املؤثرة يف حكم الطالق خصوصًا عرب مؤمترات 

وحلقات نقاش وأبحاث ونرشها عىل اجلهات املعنية واملستفيدة.
دراسات  إقامة  يف  والنفسية  والطبية  الرشعية  العلمية  اجلهات  تآزر  ـ 
يف  مشكالت  من  يعرض  ملا  احللول  إجياد  يف  علمي  وتواصل  متخصصة 
واقع  توصيف  يف  الفتوى  جلهات  الطبية  اجلهات  مساندة  سيام  ال  الواقع، 
جتسري  وكذلك  للمفتي،  واضحة  غري  الفتوى  واقعة  تكون  عندما  املستفتي 

التواصل بني تلك اجلهات يف العالج.
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فهرس المصادر والمراجع
اإلحكام يف أصول األحكام، أليب حممد عيل بن أمحد بن حزم األندلس القرطبي .  

)ت: 456هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.
االختيارات الفقهية، لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية . 2

)ت: 728هـ(، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 97  هـ.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، ملحمد نارص الدين األلباين )ت: .  

420 هـ(، املكتب اإلسالمي، ط: الثانية، 405 هـ-985 م.
)ت: . 4 السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جلالل  والنظائر،  األشباه 

  9هـ(، دار الكتب العلمية، ط: األوىل،   4 هـ-990 م.
األشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم املعروف بابن نجيم )ت: 970هـ(، . 5

دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل، 9 4 هـ-999 م.
األشباه والنظائر، للسبكي، )ت:  77هـ(، دار الكتب العلمية، حتقيق: عادل . 6

عبد املوجود وعيل معوض، 422 هـ- 200م.
89 هـ(، . 7 )ت:  الشيباين  احلسن  بن  حممد  لإلمام  باملبسوط،  املعروف  األصل 

حتقيق: أبو الوفاء األفغاين، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتيش.
إغاثة اللهفان، ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت:  75هـ(، حتقيق: حممد . 8

حامد الفقي، مكتبة املعارف، اململكة العربية السعودية.
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، لشمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني . 9

)ت: 977هـ(، دار الفكر.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الّدين أبو احلسن عيّل بن سليامن . 0 

، ط: الثانية. املرداويِّ )ت: 885هـ(، دار إحياء الرتاث العريبِّ
ودراسة: .    حتقيق  4 9هـ(،  )ت:  الونرشييس  حييى  بن  املسالك، ألمحد  إيضاح 

الصادق الغرياين، دار ابن حزم، ط: األوىل، 427 هـ-2006م.
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نجيم . 2  بابن  املعروف  إبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق،  كنز  الرائق رشح  البحر 
)ت: 970هـ(، دار الكتاب اإلسالمي، ط: الثانية.

الزركيش .    هبادر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  بدر  اهلل  عبد  أليب  املحيط،  البحر 
)ت: 794هـ(، دار الكتبي، ط: األوىل، 4 4 هـ-994 م.

الكاساينِّ . 4  الّدين أيب بكر، بن مسعود  الرشائع، لعالء  ترتيب  الصنائع يف  بدائع 
)ت: 587هـ(، دار الكتب العلميَّة، ط: الثانية، 406 هـ-986 م.

بدائع الفوائد، ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت:  75هـ(، دار الكتاب . 5 
العريب، بريوت.

السعدي )ت: 76  هـ(، . 6  الرمحن بن نارص  هبجة قلوب األبرار، للشيخ عبد 
العربية  اململكة  يف  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة 

السعودية، ط: الرابعة،  42 هـ.
العمراينِّ . 7  سامل  بن  اخلري  أيب  بن  ليحيى   ، الشافعيِّ اإلمام  مذهب  يف  البيان 

األوىل،  ط:  جدة،  املنهاج،  دار   ، النوريِّ حممد  قاسم  حتقيق:  558هـ(،  )ت: 
 42 هـ-2000م.

الزبيدي . 8  الرزاق  عبد  بن  بن حممد  القاموس، ملحمد  العروس من جواهر  تاج 
)ت: 205 هـ(، دار اهلداية.

املواق )ت: 897هـ(، . 9  الغرناطيِّ  العبدريِّ  التاج واإلكليل، ملحمد بن يوسف 
دار الكتب العلميَّة، ط: األوىل، 6 4 هـ-994 م.

)ت: . 20 الزيلعي  البارعي  عيل  بن  لعثامن  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
 74هـ(، املطبعة الكربى األمريية، بوالق، ط: األوىل.

اهليتمي )ت: .  2 بن حجر  بن عيل  بن حممد  املنهاج، ألمحد  املحتاج يف رشح  حتفة 
 97هـ(، املكتبة التجارية الكربى بمرص، 57  هـ- 98 م.
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العلمية، ط: . 22 الكتب  دار  اجلرجاين )ت: 6 8هـ(،  بن حممد  لعيل  التعريفات، 
األوىل،  40 هـ- 98 م.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد .  2
وزارة  البكري،  العلوي وحممد  النمري )ت:  46هـ(، حتقيق: مصطفى  الرب 

األوقاف والشؤون اإلسالمية يف املغرب، 87  هـ.
حتقيق: . 24 942هـ(،  )ت:  التتائي  إبراهيم  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  املقالة،  تنوير 

حممد عايش شبري، ط: األوىل، 409 هـ-988 م.
)ت: . 25 النووي  رشف  بن  الدين  حميي  زكريا  أليب  واللغات،  األسامء  هتذيب 

676هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت.
)ت: . 26 املناوي  الرؤوف  عبد  الدين  لزين  التعريف،  مهامت  عىل  التوقيف 

  0 هـ(، دار عامل الكتب، ط: األوىل، 0 4 هـ-990 م.
األثري . 27 ابن  اجلزري  الشيباين  حممد  بن  املبارك  الدين  ملجد  األصول،  جامع 

األوىل،  ط:  احللواين،  مكتبة  األرناؤوط،  القادر  عبد  حتقيق:  606هـ(،  )ت: 
92  هـ-972 م.

جامع األمهات، جلامل الدين بن عمر بن احلاجب )ت: 646هـ(، دار الياممة، . 28
ط: األوىل، 9 4 هـ-998 م.

)ت: . 29 رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  لزين  واحلكم،  العلوم  جامع 
الرسالة، ط:  مؤسسة  باجس،  وإبراهيم  األرناؤوط  795هـ(، حتقيق: شعيب 

السابعة، 422 هـ- 200م.
جواهر اإلكليل، للشيخ صالح بن عبد السميع األيب األزهري، املكتبة الثقافية، . 0 

بريوت.
الفكر .    دار  )ت:  0  هـ(،  اخلريشِّ  اهلل  عبد  بن  ملحمد   ، اخلريشِّ حاشية 

للطباعة.
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)ت: . 2  عابدي،  بابن  هري  الشَّ أمني،  ملحمد  املختار،  ر  الدُّ عىل  املحتار  ردِّ  حاشية 
252 هـ(، دار الفكر، ط: الثَّانية، 2 4 هـ-992 م.

املاوردي )ت: 450هـ(، .    البغدادي  احلاوي الكبري، أليب احلسن عيل بن حممد 
ط:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  وعادل  معوض  عيل  حتقيق: 

األوىل، 9 4 هـ-999 م.
474هـ(، . 4  )ت:  الباجي  خلف  بن  سليامن  الوليد  أليب  األصول،  يف  احلدود 

92  هـ- األوىل،  ط:  والنرش،  للطباعة  الزعبي  مؤسسة  محاد،  نزيه  حتقيق: 
 97 م.

)ت: . 5  أفندي  أمني  خواجه  حيدر  لعيل  األحكام،  جملة  رشح  يف  احلكام  درر 
األوىل،   4 هـ- ط:  اجليل،  دار  احلسيني،  فهمي  تعريب:   5  هـ(، 

 99 م.
دقائق أويل النهى لرشح املنتهى وهو رشح منتهى اإلرادات، ملنصور بن يونس . 6 

البهويت )ت:  05 هـ(، دار عامل الكتب، ط: األوىل، 4 4 هـ- 99 م.
روضة الطالبني، أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )ت: 676هـ(، . 7 

الثالثة،  ط:  دمشق،  بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  الشاويش،  زهري  حتقيق: 
2 4 هـ- 99 م.

روضة الناظر، أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة )ت: 620هـ(، . 8 
مؤسسة الريان، ط: الثانية،  42 هـ-2002م.

اخلالل . 9  بغالم  املعروف  البغدادي  بن جعفر  العزيز  عبد  بكر  املسافر، أليب  زاد 
الثقافية،  األوراق  دار  القباين،  حممد  بن  مصطفى  حتقيق:  )ت:  6 هـ(، 

7 4 هـ-6 20م.
زاد املعاد، ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت:  75هـ(، مؤسسة الرسالة، . 40

ط: السابعة والعرشون، 5 4 هـ-994 م.
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)ت: .  4 األنباري  القاسم  بن  حممد  بكر  أليب  الناس،  كالم  معاين  يف  الزاهر 
األوىل،  ط:  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الضامن،  حاتم  حتقيق:  28 هـ(، 

2 4 هـ-992 م.
فؤاد . 42 حممد  حتقيق:  )ت:  27هـ(،  القزويني  يزيد  بن  ملحمد  ماجة،  ابن  سنن 

عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.
سنن أيب داود، لسليامن بن األشعث السجستاين )ت: 275هـ(، حتقيق: حممد .  4

حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية.
بشار عواد . 44 الرتمذي )ت: 279هـ(، حتقيق:  بن عيسى  الرتمذي، ملحمد  سنن 

معروف دار الغرب اإلسالمي، 998 م.
عبد . 45 حتقيق:  )ت:  0 هـ(،  اخلراساين  شعيب  بن  ألمحد  الصغرى،  السنن 

الثانية، 406 هـ- بحلب، ط:  اإلسالمية  املطبوعات  مكتبة  أبو غدة،  الفتاح 
986 م.

عبد . 46 حممد  حتقيق:  458هـ(،  )ت:  البيهقي  احلسني  بن  ألمحد  الكربى،  سنن 
القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط: الثالثة، 424 هـ- 200م.

بطال )ت: 449هـ(، حتقيق: . 47 بن  البخاري، أليب احلسن، عيل بن خلف  رشح 
يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد، ط: الثانية،  42 هـ- 200م.

الرشح الكبري، ألمحد الدردير )ت:  20 هـ(، ومعه حاشية حممد بن أمحد بن . 48
عرفة الدسوقي )ت: 0 2 هـ(، دار الفكر.

رشح الكوكب املنري، لتقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي املعروف بابن النجار . 49
)ت: 972هـ(، حتقيق: حممد الزحييل ونزيه محاد، مكتبة العبيكان، ط: الثانية، 

8 4 هـ-997 م.
الرشح املمتع، لفضيلة الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني )ت:  42 هـ(، . 50

دار ابن اجلوزي، ط: األوىل، 428 هـ.
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ابن .  5 دار  )ت:  42 هـ(،  العثيمني  صالح  بن  حممد  للشيخ  املمتع،  الرشح 
اجلوزي، ط: األوىل، 422 هـ-428 م.

رشح املنهج املنتحب إىل قواعد املذهب، ألمحد بن عيل املنجور )ت:995هـ(، . 52
دراسة وحتقيق: حممد الشيخ حممد األمني، دار عبد اهلل الشنقيطي.

رشح النووي لصحيح مسلم، املسمى املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، .  5
العريب،  الرتاث  أحياء  دار  676هـ(،  )ت:  النووي  رشف  بن  الدين  ملحيي 

بريوت، ط: الثانية، 92  هـ.
رشح صحيح مسلم، أليب زكريا حميي الدين بن رشف النووي )ت: 676هـ(، . 54

دار إحياء الرتاث، ط: الثانية، 92  هـ.
الصحاح، أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري )ت:  9 هـ(، حتقيق: أمحد . 55

407 هـ- الرابعة،  ط:  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد 
987 م.

صحيح اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري، )ت: 256هـ(، حتقيق: حممد زهري . 56
النارص، دار طوق النجاة، ط: األوىل، 422 هـ.

حممد . 57 حتقيق:  )ت:  26هـ(،   ، النيسابوريُّ احلجاج  بن  مسلم  اإلمام  صحيح 
، بريوت،. فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريبِّ

الطرق احلكمية، ملحمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت:  75هـ(، مكتبة دار . 58
البيان.

اء البغداديِّ احلنبيلِّ )ت: 526هـ(،، . 59 العدة، أليب احلسني، حممد بن أيب يعىل الفرَّ
حتقيق: الدكتور أمحد بن عيل املباركي، ط: الثانية، 0 4 هـ-990 م.

العزيز رشح الوجيز، لعبد الكريم بن حممد الرافعي )ت:  62هـ(، دار الفكر.. 60



الشك في الطالق

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021ممجلة قضاء | مجلة علمية محكمة
98

بن .  6 بن نجم  اهلل  الّدين عبد  املدينة، جلالل  الثمينة يف مذهب عامل  عقد اجلواهر 
، ط:  شاس )ت: 6 6هـ(، دراسة وحتقيق: محيد حلمر، دار الغرب اإلسالميِّ

األوىل،  42 هـ- 200م.
إحياء . 62 دار  855هـ(،  )ت:  العيني  أمحد  بن  حممود  حممد  أليب  القاري،  عمدة 

الرتاث العريب.
ط: .  6 النفائس،  دار  شاكر  حممود  ملنيب  اإلسالمي،  الفقه  يف  باالحتياط  العمل 

األوىل، 8 4 هـ-998 م.
غياث األمم يف التياث الظلم، لعبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني امللقب . 64

بإمام احلرمني )ت: 478هـ(، حتقيق: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام احلرمني، 
ط: الثانية،  40 هـ.

فتاوى إسالمية، ألصحاب الفضيلة سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة . 65
مجع  جربين،  بن  اهلل  عبد  الشيخ  وفضيلة  عثيمني  بن  صالح  بن  حممد  الشيخ 
4 4 هـ- األوىل،  ط:  الوطن،  دار  املسند،  العزيز  عبد  بن  حممد  وترتيب: 

994 م.
السعودية، . 66 العربية  اململكة  العلمية واإلفتاء يف  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى 

العلمية  البحوث  إدارة  النارش  الدويش،  الرزاق  عبد  بن  أمحد  وترتيب:  مجع 
واإلفتاء.

الشيخ )ت: 89  هـ(، . 67 آل  إبراهيم  بن  الشيخ حممد  فتاوى ورسائل، سامحة 
مطبعة احلكومة يف مكة املكرمة، ط: األوىل، 99  هـ.

املعرفة، . 68 دار  852هـ(،  )ت:  العسقالين  بن حجر  عيل  بن  الباري، ألمحد  فتح 
الشيخ  سامحة  تعليقات  مع  الباقي  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  79  هـ،  بريوت 

عبد العزيز بن باز.
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، املعروف . 69 فتح القدير مع اهلداية، لكامل الّدين حممد بن عبد الواحد السيوايسِّ
بابن اهلامم )ت:  86هـ(، دار الفكر.

، املعروف . 70 فتح القدير مع اهلداية، لكامل الّدين حممد بن عبد الواحد السيوايسِّ
بابن اهلامم )ت:  86هـ(، دار الفكر.

الفروع، للشيخ حممد بن مفلح )ت:  76هـ(، حتقيق: عبداهلل بن عبد املحسن .  7
الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط: األوىل، 424 هـ- 200م.

الّدين، أمحد بن إدريس القرايفِّ )ت: 684هـ(، . 72 الفروق، أليب العباس شهاب 
عامل الكتب.

النفراوي .  7 غانم  بن  ألمحد  القريواين،  زيد  أيب  ابن  رسالة  عىل  الدواين  الفواكه 
األزهري )ت: 26  هـ(، دار الفكر 5 4 هـ-995 م.

الفاداين، . 74 ياسني  حممد  الفيض  أليب  السنية،  املواهب  حاشية  اجلنية،  الفوائد 
اعتنى به رمزي دمشقية، دار البشائر، ط: الثالثة، 7 4 هـ-996 م.

للدكتور . 75 وتطبيقية،  تأصيلية  نظرية  دراسة   - بالشك  يزول  ال  اليقني  قاعدة 
يعقوب عبد الوهاب الباحسني، مكتبة الرشد، 7 4 هـ-996 م.

القاموس املحيط، ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ت: 7 8هـ(، . 76
مؤسسة الرسالة بريوت، لبنان، ط: الثامنة، 426 هـ-2005م.

قواعد ابن رجب، لزين الدين، عبد الرمحن بن أمحد البغدادي الدمشقي )ت: . 77
795هـ(، دار الكتب العلمية.

البن . 78 اخلالف  مسائل  عىل  اإلرشاف  كتاب  خالل  من  اإلسالمي  الفقه  قواعد 
املنذر، للدكتور حممد الروكي، دار القلم، ط: األوىل، 9 4 هـ-998 م.

قواعد الوسائل يف الرشيعة اإلسالمية، ملصطفى كرامة اهلل خمدوم دار أشبيليا، . 79
ط: األوىل، 420 هـ-999 م.
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املقري )ت: 758هـ(، حتقيق ودراسة: . 80 بن حممد  اهلل حممد  القواعد، أليب عبد 
بجامعة  الرتاث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد  بن محيد،  اهلل  عبد  بن  أمحد  د. 

أم القرى.
الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ملوفق الّدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامَة )ت: 620هـ(، .  8

دار الكتب العلميَّة، ط: األوىل، 4 4 هـ-994 م.
)ت: . 82 الرَبِّ  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أليب  املدينة،  أهل  فقه  يف  الكايف 

الثانية،  ط:  احلديثة،  الرياض  مكتبة  أحيد،  حممد  حممد  حتقيق:   46هـ(، 
400 هـ.

كتاب القواعد، أليب بكر بن حممد املعروف بتقي الدين احلصني )ت: 829هـ(، .  8
مكتبة الرشد، دراسة وحتقيق: د. عبد الرمحن بن عبد اهلل الشعالن، ط: األوىل، 

8 4 هـ-997 م.
كشاف القناع، ملنصور بن يونس البهويت )ت:  05 هـ(، دار الكتب العلمية.. 84
الكليات، أليوب بن موسى الكفوي )ت: 094 هـ(، حتقيق: عدنان درويش، . 85

وحممد املرصي، مؤسسة الرسالة.
لسان العرب، ملحمد بن مكرم بن منظور )ت:   7هـ(، دار صادر، بريوت، . 86

ط: الثالثة، 4 4 هـ.
الكتب . 87 دار  884هـ(،  )ت:  مفلح  بن  حممد  بن  إلبراهيم  املقنع،  رشح  املبدع 

العلميَّة، بريوت- لبنان، ط: األوىل، 8 4 هـ-997 م.
حتقيق: . 88 العثامنية،  الدولة  علامء  من  مكونة  تأليف: جلنة  العدلية،  األحكام  جملة 

نجيب هواويني، نرش: نور حممد كارخانه جتارت كتب آرام باغ كراتيش.
جممع األهنُر، رشح ملتقى األبُحر، لعبد الرمحن بن حممد املعروف بداماد أفندي . 89

. )ت: 087 هـ(، دار إحياء الرتاث العريبِّ
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)ت: . 90 تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أيب  الدين  لتقي  الفتاوى،  جمموع 
املصحف،  لطباعة  فهد  امللك  جممع  قاسم،  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  728هـ(، 

املدينة املنورة، 6 4 هـ-995 م.
جمموع الفوائد واقتناص األوابد، للشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي )ت: .  9

76  هـ(، اعتنى به: سعد الصميل، دار ابن اجلوزي، ط: األوىل، 8 4 هـ-
998 م.

العالئي . 92 كيكلدي  خليل  الدين  لصالح  املذهب،  قواعد  يف  املذهب  املجموع 
)ت:  76هـ(، دراسة وحتقيق: د. جميد عيل العبيدي ود. أمحد خضري عباس، 

دار إعامر، 425 هـ-2004م.
املجموع رشح املهذب، ليحيى بن رشف النوويِّ )ت: 676هـ(، دار الفكر..  9
املحرر يف الفقه، ملجد الدين، أيب الربكات، عبد السالم بن تيمية )ت: 652هـ(، . 94

مطبعة السنة املحمدية، 69  هـ-950 م.
املحكم واملحيط األعظم، أليب احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس )ت: . 95

األوىل،  ط:  العلمية،  الكتب  دار  هنداوي،  احلميد  عبد  حتقيق:  458هـ(، 
 42 هـ-2000م.

املحىل، أليب حممد عيل بن حزم )ت: 456هـ(، دار الفكر، بريوت.. 96
البخاري . 97 مازة  بن  أمحد  بن  حممود  الدين  برهان  املعايل  أليب  الربهاين،  املحيط 

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  اجلندي،  الكريم  عبد  حتقيق:  6 6هـ(،  )ت: 
لبنان ط: األوىل، 424 هـ-2004م.

بن . 98 السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  الدين  لتقي  املرصية،  الفتاوى  خمترص 
تيمية )ت: 728هـ(، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار ابن القيم، السعودية، ط: 

الثانية، 406 هـ-986 م.
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املدونة، لإلمام مالك بن أنس األصبحي )ت: 79 هـ(، دار الكتب العلميَّة، . 99
ط: األوىل، 5 4 هـ-994 م.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، )ت:  24هـ(، حتقيق: شعيب األرناؤوط . 00 
وآخرون مؤسسة الرسالة، ط: األوىل،  42 هـ- 200م.

ميِّ املقرئ )ت: 770هـ(،، املكتبة .  0  املصباح املنري، ألمحد بن حممد بن عيل الفيوُّ
العلمية، بريوت.

املصنف، لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )ت:   2هـ(، حتقيق: حبيب . 02 
الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، ط: الثانية،  40 هـ.

مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، ملصطفى بن سعد السيوطي الرحيباين .  0 
الدمشقي )ت:  24 هـ(، املكتب اإلسالمي، ط: الثانية، 5 4 هـ-994 م.

املطلع عىل ألفاظ املقنع، أليب عبد اله حممد بن أيب الفتح البعيل )ت: 709هـ(، . 04 
ط:  السوادي،  مكتبة  اخلطيب،  حممود  وياسني  األرناؤوط  حممود  حتقيق: 

األوىل،  42 هـ- 200م.
معجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفائس، . 05 

ط: الثانية، 408 هـ-988 م.
تعريب . 06  مركز  الرشبيني،  لطفي  إعداد  النفيس،  الطب  مصطلحات  معجم 

العلوم الصحية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
البغدادي . 07  عيل  بن  الوهاب  عبد  حممد  أليب  املدينة،  عامل  مذهب  عىل  املعونة 

)ت: 422هـ(، حتقيق: حممد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، ط: األوىل، 
8 4 هـ-998 م.

)ت: . 08  بينيِّ  الرشَّ اخلطيب  ملحمد  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 
977هـ(، دار الكتب العلميَّة، ط: األوىل، 5 4 هـ-994 م.
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، أليب حممد موفق الّدين، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة . 09  املغني رشح خمترص اخلرقيِّ
املقديسِّ )ت: 620هـ(، مكتبة القاهرة، 88  هـ-968 م.

بالراغب . 0   املعروف  القاسم، احلسني بن حممد  القرآن، أليب  املفردات يف غريب 
ط:  القلم،  دار  الداودي،  عدنان  صفوان  حتقيق:  502هـ(،  )ت:  األصفهاين 

األوىل، 2 4 هـ.
الدين .     لشمس  األلسنة،  عىل  املشتهرة  األحاديث  كثري  بيان  يف  احلسنة  املقاصد 

حتقيق:  العريب،  الكتاب  دار  902هـ(،  )ت:  السخاوي  الرمحن  عبد  بن  حممد 
حممد عثامن اخلشت، ط: األوىل، 405 هـ-985 م.

حتقيق: . 2   95 هـ(،  )ت:  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  اللغة، ألمحد  مقاييس 
عبد السالم هارون، دار الفكر، 99  هـ-979 م.

الوليد، حممد بن أمحد بن رشد )ت: 520هـ(، دار .     املمهدات، أليب  املقدمات 
الغرب اإلسالمي، ط: األوىل، 408 هـ-988 م.

املنثور يف القواعد، أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش . 4  
)ت: 794هـ(، وزارة األوقاف الكويتية، ط: الثانية، 405 هـ-985 م.

الفكر، . 5   دار  299 هـ(،  )ت:  عليش  حممد  بن  أمحد  بن  ملحمد  اجلليل،  منح 
بريوت 409 هـ-989 م.

الكتب . 6   دار  476هـ(،  الشريازي )ت:  بن عيل  إبراهيم  إسحاق  املهذب، أليب 
العلمية.

عبد . 7   بن  حممد  بن  حممد  اهلل،  عبد  أليب  خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  مواهب 
محن املغريب املعروف باخلطَّاب )ت: 954هـ(، دار الفكر. الرَّ

  8 ..https://cutt.us/w4urC موقع وزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية
الرميلِّ . 9   محزة  بن  أمحد  بن  حممد  الّدين  لشمس  املنهاج،  رشح  إىل  املحتاج  هناية 

)ت: 004 هـ(، دار الفكر، بريوت، 404 هـ-984 م.
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)ت: . 20  املرغيناينِّ  الفرغاينِّ  بكر  أيب  بن  لعيلِّ  املبتدي،  بداية  رشح  يف  اهلداية 
، بريوت.  59هـ(، حتقيق: طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريبِّ

الوسواس القهري، ملحمد رشيف سامل، دار العقيدة، ط: اخلامسة، 2008م..  2 
الوسيط يف املذهب، أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطويس )ت: . 22 

505هـ(، حتقيق: أمحد إبراهيم وحممد تامر، دار السالم، ط: األوىل، 7 4 هـ.
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أسباب القتل
في الفقه اإلسالمي

-جمعًا ودراسة-

د. فيصل بن سعد الطويلعي
أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية

كلية العلوم واآلداب بطبرجل - جامعة الجوف
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المقدمة

أنفسنا  من رشور  به  ونعوذ  ونستهديه،  ونستعينه  نحمده  هلل،  احلمد  إن 
وسيئات أعاملنا، ونشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، أما بعد:

فإن اهلل  خلق اخللق، ورشع هلم رشائع ليعملوا هبا، وحّد هلم 
ارتكاب  أو  األوامر  ترك  عىل  ورّتب  يعتدوها،  وال  عندها  ليقفوا  حدودًا 
منه  حكمًة  ذلك  كل  وجوابر،  زواجر  ملستحقيها  تكون  عقوبات،  النواهي 

وعدالً.

ومن العقوبات املحّددة يف الرشع اإلسالمي؛ حّد القتل -عىل اختالف 
 جزاًء ملن ترك االمتثال  العلامء يف بعض أسبابه-، فجعله اهلل  بني 
لبعض األوامر والطاعات، أو تعاطى بعض النواهي واملحرمات، ردعًا له، 

وزجرًا لغريه، وعربة للمعتربين.

وأن  ه،  ُأمِّ من  باملرء  أرحم  وهو  الرامحني،  أرحم  تعاىل  اهلل  أن  تقرر  وقد 
فهو  عقابًا؛  ُجعل  حيث  القتَل  أن  جليًا  ليلوح  يشء،  كل  وسعت  رمحته 
دينهم  يف  خلَقه  ُيصلح  بام  وعلمه  اهلل  حكمة  اقتضته  ملا  وذلك  األنسب، 

ودنياهم.

الطحاوي  قال  كام  واالستسالم،  االنقياد  عىل  مبني  اإلسالم  أن  عىل 
واالستسالم«) )،  التسليم  ظهر  عىل  إال  اإلسالم  قدم  تثبت  »وال   :
بل  العقل،  إىل  حيّكمها  ال  وأن  للنصوص،  التسليم  املسلم  عىل  فالواجب 

متن الطحاوية بتعليق األلباين )ص: 4).  ( (
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العقل ينقاد للنصوص؛ أدرك احلكمة من ترشيعها أو مل ُيدرك، وما زّل َمن 
وحتكيم  النقل،  عىل رصيح  العقل  بتقديم  إال  الدين  أصول  مسائل  يف  زّل 

النصوص إىل العقول، واهلل املستعان.

إذا حترر هذا؛ فال شك أن من مقاصد البحث والتأليف؛ مجع املتفرقات، 
تأليف  أو  مستقل،  بحث  يف  القارئ  إىل  الكتب  بطون  يف  تباعد  ما  لتقريب 
املتعلقة  املسائل  من  تناثر  ما  مجع  عىل  اختياري  وقع  هنا  ومن  متخصص، 
بأسباب القتل يف هذا البحث، معنِونًا إياه بـ »أسباب القتل يف الفقه اإلسالمي 

-مجعا ودراسة-«، واهلل املوّفق.

أهداف البحث:

اإلسهام به إلثراء الرتاث الفقهي..  

به املثارة حول املسائل املتعّلقة بالقتل.. 2 دفع الشُّ

ليسهل .   مستقل  بحث  يف  القتل  أسباب  مسائل  من  تناثر  ما  مجع 
االطالع عليها.

تقديم فائدة علمية زائدة للمجتمع اإلسالمي.. 4

السابقة: الدراسات 

البحث،  هذا  بعنوان  مستقل  بحث  عىل  أقف  مل  والتقيص؛  البحث  بعد 
ويف مجع مسائله، وطريقة تناوله هلا )دراسة فقهية مقارنة(.

وأقرب ما وقفت عليه من البحوث املشاهبة هلذا البحث؛ ما ييل:
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https:// برابط  وجواب«،  سؤال  »اإلسالم  موقع  عىل  مقال  أوالً: 
islamqa.info/ar/answers/20824 وكان جوابًا عن سؤال: »أود أعرف 

)القتل( يف اإلسالم«،  عن أسباب ومسوغات ورشوط تطبيق حد اإلعدام 
تعّرض  غري  ومن  باختصار  أسباب  مخسة  لِذكر  متضّمنًا  اجلواب  فجاء 

املقارنة. الفقهية  للدراسة 

النفس  قتل  »موجبات  بعنوان:  »اإلسالم ويب«  موقع  فتوى عىل  ثانيًا: 
ومن الذي يتوىل إقامة احلد« ورقم 97 72، وهي خمترصة يف ثامنية أسطر، 
ومل تتضمن غري ثالثة أسباب باختصار، ومن غري دراسة مقارنة، ورابطها: 

.https://www.islamweb.net/ar/fatwa/72397

البحث: منهج 

سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي بتتّبع املسائل املتعلقة بأسباب 
القتل يف الفقه اإلسالمي، جلمعها ودراستها دراسة فقهية مقارنة بني املذاهب 
األربعة، مع عرض األدّلة ومناقشتها، ثم الرتجيح وذكر أسباب الرتجيح.

خطة البحث:

يتكّون البحث من مقدمة، ومتهيد، ومطلبني، وخامتة، وفهارس.

والدراسات  البحث،  وأهداف  االفتتاحية،  عىل:  فتشتمل  املقّدمة؛  أما 
السابقة عليه، ومنهجه، وخطة البحث.

التمهيد: احلكمة من مرشوعية القتل، ودفع الشبه املثارة حوله.

املطلب األول: أسباب القتل املتعلقة بحقوق اهلل، وفيه سبع مسائل:

https://islamqa.info/ar/answers/20824
https://islamqa.info/ar/answers/20824
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/72397
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املسألة األوىل: حكم قتل تارك الصالة.
املسألة الثانية: حكم قتل الزاين املحصن.

املسألة الثالثة: حكم قتل من عِمل عَمل قوم لوط.
املسألة الرابعة: حكم قتل من أتى هبيمة.

املسألة اخلامسة: حكم قتل شارب اخلمر يف املرة الرابعة.
املسألة السادسة: حكم قتل املرتد.
املسألة السابعة: حكم قتل الساحر.

مخس  وفيه  اآلدميني،  بحقوق  املتعّلقة  القتل  أسباب  الثاين:  املطلب 
مسائل:

املسألة األوىل: حكم قتل السارق بعد قطع األطراف.
املسألة الثانية: حكم قتل الصائل.

املسألة الثالثة: حكم قتل قاتل العمد.
املسألة الرابعة: حكم قتل املحارب وقاطع الطريق.

املسألة اخلامسة: حكم قتل اجلاسوس.

اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث.

الفهارس، وفيها:

فهرس اآلثار واألحاديث النبوية.

فهرس املصادر واملراجع.
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التمهيد
الحكمة من مشروعية القتل

ودفع الشبه المثارة حوله

قد تبنّي يف الرشع أن الشارع حّرم قتل النفس بل عّده من أكرب الكبائر، 
ومن الذنوب املوبقة، كام رّتب عليه العقوبات البالغة يف الردع والزجر.

َيۡقُتلُوَن  َوَل  َءاَخَر  إَِلًٰها   ِ ٱللَّ َمَع  يَۡدُعوَن  َل  ِيَن  تعاىل: ﴿َوٱلَّ اهلل  قال 
ثَاٗما68 

َ
ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ َوَل يَۡزنُوَنۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك يَۡلَق أ َم ٱللَّ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرَّ

يَُضَٰعۡف َلُ ٱۡلَعَذاُب يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَيۡخُلۡ فِيهِۦ ُمَهانًا69﴾) ).
ا فِيَها وََغِضَب  َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َخِٰلٗ وقال: ﴿َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ

ۥ َعَذابًا َعِظيٗما93﴾)2). َعدَّ َلُ
َ
ُ َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ ٱللَّ

 ، قال: جاء أعرايب إىل النبي ، وعن عبد اهلل بن عمرو
فقال: يا رسول اهلل، ما الكبائر؟ قال: ))اإلرشاك باهلل(( قال: ثم ماذا؟ قال: 
الغموس(( قلت: وما  ))اليمني  قال:  ماذا؟  ثم  قال:  الوالدين((  ))ثم عقوق 

اليمني الغموس؟ قال: ))الذي يقتطع مال امرئ مسلم، هو فيها كاذب(() ).

ارتكبها  إذا  اجلرائم  لبعض  عقوبًة  القتَل  الرشُع  جعل  فقد  املقابل؛  ويف 
املكّلف، وذلك لعظم شناعة جرمه وخمالفته ألعظم مقاصد الرشع.

سورة الفرقان: 68 - 69.  ( (
سورة النساء:  9.  (2(

أخرجه البخاري يف كتاب الديات -باب إثم من أرشك باهلل، وعقوبته يف الدنيا واآلخرة   ( (
.6920 ( 4/9(
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واملال،  والنفس،  الدين،  اخلمس؛  الرضورات  اإلسالم جاء حلفظ  ألن 
فناسب  ورعايتها،  متفقة عىل حفظها  كلها  الرشائع  بل  والعقل،  والعرض، 
والردع؛  الزجر  يف  بالغة  الرضورات  هذه  تضييع  أراد  َمن  عقوبة  تكون  أن 

وهي القتل.

تضييع  إىل  كلها  ترجع  اإلسالمي  الفقه  يف  القتل  أسباب  أن  نرى  فلذا 
رضوري من الرضورات اخلمس التي جاءت الرشائع حلفظها كام سيأيت بيان 

ذلك وتوضيحه يف مسائل هذا البحث -بإذن اهلل تعاىل-.

رضوري  احلكم:  رشع  من  »...واملقاصد  الفقه:  أصول  كتاب  ففي 
كل  يف  روعيت  التي  اخلمسة  وهي  املناسبات،  مراتب  أعىل  وهي  أصاًل؛ 
وعقوبة  الكفار  بقتل  واملال،  والنسل  والعقل  والنفس  الدين  حفظ  ملة: 
وسارق  وحمارب  لزاٍن  الزواجر  ورشع  املسكر  وحد  والقصاص  املبتدع 

وغاصب...«) ).

اجلريمة،  بعظم  تعظم  العقوبة  كانت  حيث  للغاية،  بالغة  حكمة  وهذه 
الشارع  تسمية  ذلك  ومن  مراتعه،  ومحاية  حلفظه  رُشع  ما  عظم  وتناسب 
للقصاص حياة، نظرا لكونه يعود عىل رضوريات احلياة باحلفظ واحلامية.

أصول الفقه البن مفلح ) /282 ).  ( (
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القصاص  أي لكون  َحَيٰوةٞ﴾) )،  ٱۡلقَِصاِص  ِف  تعاىل: ﴿َولَُكۡم  اهلل  قال 
بالقتل، فكان القصاص بذلك حياة حلفظه للحياة، ومن  يردع من كان هيّم 

ذلك قوهلم: »القتل أقّل للقتل«)2).

ولكونه  تقتضيه،  حلمكة  رُشع  حيث  رُشع  إنام  القتل  أن  هبذا  فتحرر 
قًا ملقاصد الشارع يف الترشيع، وحافظًا للرضوريات اخلمس التي  حينئذ حمقِّ
وبذلك  وبقائها،  بحفظها  إال  ودنياهم  دينهم  يف  الناس  مصالح  تستقيم  ال 
تندفع الشبه املثارة حول مرشوعية القتل، وأنه مغاير للرمحة والسامحة التي 
ينية والدنوية، واحلّد ِمن كل  يّتسم هبا اإلسالم، ألن حفَظ مصالح الناس الدِّ
يعود عىل حياة الناس ومصاحلهم باإلبطال والتضييع والتعكري؛ عنُي الرمحة 

والسامحة واحلكمة.

ففي املوافقات: »هذه الرشيعة املعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثام 
مقاصد  لتحقيق  وضعت  بل  الدين،  سلطة  الناس حتت  إدخال  ملجرد  اتفق 
الشارع يف قيام مصاحلهم يف الدين والدنيا معًا، وروعي يف كل حكم منها: 
إما حفظ يشء من الرضوريات اخلمس الدين، والنفس، والعقل، والنسل، 
جتر  مل  لوالها  والتي  ملة،  كل  يف  املرعية  العمران  أسس  هي  التي  واملال، 

مصالح الدنيا عىل استقامة، ولفاتت النجاة يف اآلخرة«) ).

سورة البقرة: 79 .  ( (
انظر: تأويل مشكل القرآن )ص:  ).  (2(

املوافقات )مقدمة/5).  ( (
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المطلب األول: أسباب القتل المتعلقة بحقوق الله:

وفيه سبع مسائل:

املسألة األوىل: حكم قتل تارك الصالة:

حترير حمل النزاع:

يكفر  أنه  لوجوهبا؛  جاحدًا  كان  إن  الصالة  تارك  أن  عىل  العلامء  اتفق 
العقوبة)2)،  يستحق  هتاونًا؛  الصالة  تارك  أن  عىل  اتفقوا  كام  بذلك) )، 
أو  ُيقتل  فِعلها؛ فهل  ِمن  أقر بوجوهبا وامتنع  إن  واختلفوا يف حتديد عقوبته 

ال؟ عىل قولني:

حتى  وُيعّزر  وحُيبس  فاسق؛  تكاساًل  الصالة  تارك  أن  األول:  القول 
يصيل، وال يقتل، وهو مذهب احلنفية) ).

الفقهية  والقوانني   ،)97/20( الفتاوى  وجمموع   ،)74/8( القرطبي  تفسري  انظر:   ( (
)ص:4 ).

انظر: جمموع الفتاوى )2 /277).  (2(
)رد  عابدين  ابن  وحاشية  الفالح )ص: 7 (،  مراقي  الطحطاوي عىل  انظر: حاشية   ( (

املحتار( ) /52 ).
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مذهب  وهو  ُيقتل،  وتكاساًل؛  هتاونًا  الصالة  تارك  أن  الثاين:  القول 
والشافعية)2)، واحلنابلة) ). املالكية) )، 

األدّلة:

استدل أصحاب القول األول بام ييل:

ٱلُۡمۡشِكنَِي  فَٱۡقُتلُواْ  ٱۡلُُرُم  ۡشُهُر 
َ
ٱۡل ٱنَسلََخ  ﴿فَإَِذا  تعاىل:  اهلل  قول   ) (

لَُهۡم ُكَّ َمۡرَصٖدۚ فَإِن تَابُواْ  وُهۡم َوٱۡقُعُدواْ  َحۡيُث وََجدتُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم َوٱۡحُصُ
َ َغُفورٞ رَِّحيٞم5﴾)4). َكٰوةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
َوأ

فجعل فعل الصالة وإيتاء الزكاة رشطًا يف وجوب ختلية سبيلهم؛ وذلك 
بعد ذكر قتل املرشكني باحلرص، فإذا ارتفع القتل بزوال سمة الرشك فاحلرص 
واحلبس باق ملنع الزكاة وترك الصالة، فال جيب حينئذ ختليته إال بعد اإلتيان 
بالصالة وأداء الزكاة، فأفادت اآلية إجياب قتل املرشك، وحبس تارك الصالة 

ومانع الزكاة ولو بعد اإلسالم حتى يأيت هبام)5).

انظر: جامع األمهات )ص:06 (، والقوانني الفقهية )ص:4 (، فمشهور مذهبهم؛   ( (
أنه يؤاخذ هبا يف آخر الوقت الرضوري ال االختياري، فإن امتنع فِعاًل وقوالً؛ ُقتل حدًا 

ال كفرًا.
 ،)6 2/ ( املحتاج  ومغني   ،) 46/2( املفتني  وعمدة  الطالبني  روضة  انظر:   (2(

ومذهبهم أنه يقتل حدًا ال كفرًا.
انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي ) / 40-404(، وكشاف   ( (
القناع عن متن اإلقناع ) /228(، والصحيح من مذهبهم أن من ترك الصالة هتاونًا 

وكساًل؛ ُيقتل كفرًا، وال ُيقتل حتى يستتاب ثالثة أيام كسائر املرتدين.
سورة التوبة: 5.  (4(

انظر: أحكام القرآن للجصاص ) /08 ).  (5(
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 : ، قال: قال رسول اهلل  )2( عن عبد اهلل بن مسعود 
إال  اهلل،  رسول  وأين  اهلل  إال  إله  ال  أن  يشهد  مسلم،  امرئ  دم  حيل  ))ال 

التارك  الدين  من  واملارق  الزاين،  والثيب  بالنفس،  النفس  ثالث:  بإحدى 
للجامعة(() ).

فحرص أسباب القتل يف املذكورة، فلو ضممنا إليها تارك الصالة؛ بطل 
احلرص يف قوله: ))إال بإحدى ثالث((، فصار احلكم يتعلق بإحدى أربع، وال 

يصح ذلك)2).

-تبارك  احلق  حلق  حبسه  فكان  العبد،  حلق  حُيبس  املكلَّف  وألن   ) (
وتعاىل- أحق) ).

القتل، كاحلج  إيقاع عبادة رشعية، فلم ُيوجب تركه  )4( وألن الصالة 
والصوم والزكاة)4).

نَّ ٱنلَّۡفَس بِٱنلَّۡفِس َوٱۡلَعنۡيَ 
َ
أخرجه البخاري يف كتاب الديات - باب قول اهلل تعاىل: ﴿أ  ( (

َق  ّنِ َوٱۡلُُروَح قَِصاٞصۚ َفَمن تََصدَّ نَّ بِٱلّسِ ُذِن َوٱلّسِ
ُ
ُذَن بِٱۡل

ُ
نِف َوٱۡل

َ
نَف بِٱۡل

َ
بِٱۡلَعنۡيِ َوٱۡل

ٰلُِموَن45﴾ )5/9)  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
َّۡم َيُۡكم بَِمآ أ ۥۚ َوَمن ل ُ اَرةٞ لَّ بِهِۦ َفُهَو َكفَّ

به  يباح  ما  والديات -باب  والقصاص  واملحاربني  القسامة  كتاب  6878، ومسلم يف 
دم املسلم- ) /02  (، 676 .

انظر: التجريد للقدوري )025/2 ).  (2(
انظر: الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( ) /52 ).  ( (

انظر: التجريد للقدوري )025/2 ).  (4(
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واستدّل أصحاب القول الثاين بام ييل:

ٱلُۡمۡشِكنَِي َحۡيُث  فَٱۡقُتلُواْ  ٱۡلُُرُم  ۡشُهُر 
َ
ٱۡل ٱنَسلََخ  ) ( قوله تعاىل: ﴿فَإَِذا 

قَاُمواْ 
َ
وُهۡم َوٱۡقُعُدواْ لَُهۡم ُكَّ َمۡرَصٖدۚ فَإِن تَابُواْ َوأ وََجدتُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم َوٱۡحُصُ

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم5﴾) ). َكٰوةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ ٱلصَّ
آخرين؛  التوبة رشطني  مع  التوبة، وذكر  غاية  إىل  بقتاهلم  تعاىل  اهلل  فأمر 
إقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، فلم يكن سبيل إىل إلغائهام، فدّل عىل أن املمتنع 

من الصالة ُيقتل)2).

الصالة  فعل  وقبلوا  اهلل  أمر  أطاعوا  لو  أهنم  بأنه ال خالف يف  ونوقش: 
أهنم  أمواهلم؛  عىل  احلول  حال  وال  وقت صالة،  الوقت  يكن  ومل  والزكاة، 
مسلمون وأن دماءهم حمظورة، فعلمنا بذلك أن فعل الصالة والزكاة ليس 
لو  إذ  اإليامن، وقبول رشائعه،  إظهار  القتل، وأن رشطه  ارتفاع  من رشوط 
كان فعل الصالة والزكاة من رشوط زوال القتل ملا ارتفع القتل عمن أسلم 

يف غري وقت الصالة، وال عمن مل يؤد زكاته مع إسالمه) ).

))أمرت أن   قال:  ، أن رسول اهلل  ابن عمر  )2( عن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، ويقيموا 

سورة التوبة: 5.  ( (
القرطبي  وتفسري   ،)  0/2( قدامة  البن  واملغني   ،)526/2( الكبري  احلاوي  انظر:   (2(

.(74/8(
انظر: أحكام القرآن للجصاص ) /06 ).  ( (
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إال  فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهلم  الزكاة،  الصالة، ويؤتوا 
بحق اإلسالم، وحساهبم عىل اهلل(() ).

مل  من  أن  عىل  فدل  الصالة،  إقامة  التوبة؛  بعد  القتل  ترك  يف  فاشرتط 
ُيقتل)2). يقمها؛ 

للنبي  الرجل  قول  -يف  قال   ، اخلدري  سعيد  أيب  عن   ) (
-: يا رسول اهلل اتق اهلل، أن النبي  قال له: ))ويلك، 
أولست أحق أهل األرض أن يتقي اهلل؟(( قال: ثم وىل الرجل، قال خالد بن 
الوليد: يا رسول اهلل، أال أرضب عنقه؟ قال: ))ال، لعله أن يكون يصيل((...

احلديث) ).

فعّلل منَع قتله بالصالة، فدّل عىل أن الصالة متنع القتل، فاقتىض مفهومه 
أن يكون تركها موجبًا للقتل)4).

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- هو القول الثاين قول اجلمهور، وذلك ملا ييل:

َكٰوةَ  ٱلزَّ َوَءاتَُواْ  لَٰوةَ  ٱلصَّ قَاُمواْ 
َ
َوأ تَابُواْ  ﴿فَإِن  -باب  اإليامن  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   ( (

الناس  بقتال  األمر  اإليامن -باب  25، ومسلم يف كتاب   ( 4/ ( -﴾ َسبِيلَُهۡمۚ فََخلُّواْ 
حتى يقولوا: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل- ) / 5) 22.

انظر: الذخرية للقرايف )2/ 48).  (2(
، وخالد بن  أخرجه البخاري يف كتاب املغازي -باب بعث عيل بن أيب طالب   ( (
كتاب  يف  ومسلم   ،4 5  ( 6 /5( الوداع-  حجة  قبل  اليمن  إىل   ، الوليد 

الزكاة -باب ذكر اخلوارج وصفاهتم- )742/2) 064 .
انظر: املعلم بفوائد مسلم )5/2 (، فتح الباري البن حجر )69/8).  (4(
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القتل،  يوجب  الصالة  ترك  أن  عىل  دّلت رصاحة  األحاديث  أن  أوالً: 
قوله  عموم  عىل  باخلاص  ُيقىض  أن  فوجب  أمرها،  يف  خاص  وذلك 
إله إال اهلل وأين رسول  امرئ مسلم، يشهد أن ال  ))ال حيل دم   :

اهلل، إال بإحدى ثالث...(() ).

وال  ببدل  النيابة  يدخله  ال  الذي  اإلسالم  أركان  أحد  الصالة  أن  ثانيًا: 
مال، فوجب أن يقتل املكّلف برتكها كاإليامن)2). واهلل تعاىل أعلم.

املسألة الثانية: حكم قتل الزاين املحصن:

حترير حمل النزاع:

ال خالف بني العلامء يف أن عقوبة الزاين املحصن؛ القتل بالرجم.

امرأة  تزوج  إذا  املسلم  احلر  أن  عىل  العلم  أهل  »أمجع  اإلرشاف:  ففي 
يوجب  أنه حمصن،  الفرج:  تزوجيًا صحيحًا، ودخل هبا، ووطئها يف  مسلمة 

عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم«) ).

انظر: املغني البن قدامة )0/2  ).  ( (
انظر: احلاوي الكبري )526/2).  (2(

اإلرشاف عىل مذاهب العلامء )7/ 25(، وانظر نحوه يف: اإلقناع يف مسائل اإلمجاع   ( (
.(255/2(
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من  األربعة؛  املذاهب  وأرباب  األمصار،  فقهاء  ذلك  عىل  نص  وقد 
والشافعية) )، واحلنابلة)4). واملالكية)2)،  احلنفية) )، 

واألصل يف ذلك أحاديث صحاح؛ منها:

عن عبادة بن الصامت ، قال: قال رسول اهلل : ))خذوا 
عني، خذوا عني، قد جعل اهلل هلن سبياًل، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، 

والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم(()5).

، أهنام قاال: إن رجاًل من  عن أيب هريرة، وزيد بن خالد اجلهني 
إال  اهلل  أنشدك  اهلل،  رسول  يا  فقال:   ، اهلل  رسول  أتى  األعراب 
بيننا  أفقه منه، نعم فاقض  قضيت يل بكتاب اهلل، فقال اخلصم اآلخر: وهو 
كان  ابني  إن  قال:  قل،   : اهلل  فقال رسول  وأذن يل،  اهلل،  بكتاب 
عسيفًا)6)عىل هذا، فزنى بامرأته، وإين أخربت أن عىل ابني الرجم، فافتديت 
ابني جلد  أنام عىل  فأخربوين  العلم،  أهل  فسألت  ووليدة)7)،  بامئة شاة،  منه 
 : مائة وتغريب عام، وأن عىل امرأة هذا الرجم، فقال رسول اهلل

انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي )2/ 4 (، وتبيني احلقائق ) /67 ).  ( (
خليل  خمترص  رشح  يف  اجلليل  ومواهب   ،)248/ ( املمهدات  املقدمات  انظر:   (2(

.(294/6(
انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )2 /46 (، وكفاية األخيار )ص: 47).  ( (
انظر: املبدع يف رشح املقنع )7/ 8 (، وكشاف القناع عن متن اإلقناع )89/6).  (4(

أخرجه مسلم يف كتاب احلدود -باب حد بالزنى- ) /6   ) 690 .  (5(
العسيف: األجري، وانظر: مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار )2/ 0 ).  (6(

الوليدة: أي اجلارية واألمة، وانظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر )225/5).  (7(
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وعىل   ، ردٌّ والغنم  الوليدة  اهلل،  بكتاب  بينكام  ألقضني  بيده  نفيس  ))والذي 

اعرتفت  فإن  هذا،  امرأة  إىل  أنيس  يا  اغد  عام.  وتغريب  مائة،  جلد  ابنك 
 ، اهلل  رسول  هبا  فأمر  فاعرتفت،  عليها،  فغدا  قال:  فارمجها((، 

فُرمجت) ).

فهذا حكم الزاين املحصن، وأهنم متفقون عىل أنه ُيقتل رمجًا إذا توفرت 
اخلوارج  حاشا  ذلك  يف  خيالف  ومل  املسألة،  صدر  يف  السابقة  الرشوط  فيه 

وبعض املعتزلة، ومن وافقهم من أهل البدع واألهواء -قدياًم وحديثًا-.

ففي التمهيد: »...فهذا ما ألهل السنة من األقاويل يف هذا الباب، وأما 
أهل البدع فأكثرهم ينكر الرجم ويدفعه وال يقول به يف يشء من الزناة ثيبًا 

وال غري ثيب. عصمنا اهلل من اخلذالن برمحته«)2).

ويف البيان: »وهو إمجاع األمة إال قومًا من اخلوارج؛ فإهنم قالوا: ال يرجم 
الثيب وإنام جيلد«اهـ) ).

ويف التوضيح: »وفيه داللة عىل الرد عىل من أنكر الرجم، وهم اخلوارج، 
وال يلتفت إليهم«اهـ)4).

أخرجه البخاري يف كتاب الرشوط -باب الرشوط التي ال حتل يف احلدود- ) / 9 )   ( (
بالزنى- ) /24  )  نفسه  2724، ومسلم يف كتاب احلدود -باب من اعرتف عىل 

. 696
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )9/ 8).  (2(

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )2 /46 ).  ( (
التوضيح لرشح اجلامع الصحيح )0 /8 2).  (4(
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وبعض  معظمهم  أو  اخلوارج  من  طائفة  الرجم  »فأنكر  الفتح:  ويف 
املعتزلة«اهـ) ).

املسألة الثالثة: حكم قتل من عِمل عَمل قوم لوط:

حترير حمل النزاع:

يف  للرجل  الرجل  إتيان  وهو  لوط،  قوم  عمل  حتريم  عىل  العلامء  أمجع 
دبره)2)، واختلفوا فيام جيب عىل من عِمل عَمل قوم لوط عىل أقوال ثالثة:

ُيعزر،  القول األول: أن َمن ارتكب عمل قوم لوط؛ فال حد عليه وإنام 
وحُيبس، وهو مذهب احلنفية) ).

يرجم  بالرجم؛  القتل  لوط؛  قوم  عَمل  عِمل  َمن  حّد  أن  الثاين:  القول 
الفاعل واملفعول به، أحصنا أو مل حيصنا، وهو مذهب املالكية)4).

فتح الباري البن حجر )2 /48 ).  ( (
انظر: اإلرشاف عىل مذاهب العلامء البن املنذر )286/7).  (2(

القدوري  خمترص  عىل  النرية  واجلوهرة   ،)262/5( اهلداية  رشح  العناية  انظر:   ( (
.( 55/2(

الرباين  الطالب  كفاية  عىل  العدوي  وحاشية   ،) 89/8( واإلكليل  التاج  انظر:   (4(
.( 26/2(
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إن كان  الزنا؛ فريجم  أتى ذكرًا يف دبره، حد  أن حّد من  الثالث:  القول 
حنيفة) )،  أيب  صاحبي  مذهب  وهو  املحصن،  غري  ويغرب  وجيلد  حمصنًا، 

واحلنابلة) ). والشافعية)2)، 

األدّلة:

استدل أصحاب القول األول بام ييل:

 : ، قال: قال رسول اهلل  ) ( عن عبد اهلل بن مسعود 
إال  اهلل،  رسول  وأين  اهلل  إال  إله  ال  أن  يشهد  مسلم،  امرئ  دم  حيل  ))ال 

التارك  الدين  من  واملارق  الزاين،  والثيب  بالنفس،  النفس  ثالث:  بإحدى 
للجامعة(()4).

لغة  زانيًا  يسمى  ال  لوط  قوم  عمل  وعامل  الزاين،  غري  عن  القتل  فنفى 
وال رشعًا، واحلدود موضوعة عىل استحقاق األسامء التي علقت هبا، ال عىل 

املأثم)5).

انظر: العناية رشح اهلداية )262/5(، اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري )55/2 ).  ( (
معرفة  إىل  املحتاج  ومغني  االختصار )ص:476(،  غاية  حل  يف  األخيار  كفاية  انظر:   (2(

معاين ألفاظ املنهاج )5/ 44).
انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )0 /76 (، ورشح منتهى   ( (

اإلرادات = دقائق أويل النهى لرشح املنتهى ) /46 ).
تقدم، وأنه يف الصحيحني.  (4(

انظر: رشح خمترص الطحاوي للجصاص )69/6 -70 ).  (5(
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)2( أن اللواط ليس بزنا الختالف الصحابة  يف موجبه، وال هو 
يف معنى الزنا؛ ألنه ليس فيه اشتباه األنساب وال إضاعة الولد؛ فلم جيب فيه 

احلّد) ).

) ( وألن اللواط منكر حمّرم، ليس فيه تقدير، فوجب فيه التعزير)2).

واستدّل أصحاب القول الثاين بأدلة منها:

))من   : اهلل  رسول  قال  قال:   ، عباس  ابن  عن   ) (
وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل، واملفعول به(() ).

وهذا عام، ومل يشرتط فيه اإلحصان، ألن اإلحصان إنام اعُترب يف الزنا، 
وهذا ليس بزنا إِذ العرب ال تسمي إتيان الرجل للرجل زنا، فلم ُيشرتط يف 

اللواط إحصان)4).

حّد  يف  التفريق  من  ورد  بام  خيّصص  احلديث  هذا  عموم  بأن  ويناقش: 
الزنا بني البكر والثيب، ألن الشارع سّمى كليهام فاحشة.

انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي )46/2 -47 ).  ( (
انظر: تبيني احلقائق ) /80 ).  (2(

 ( 58/4( لوط-  قوم  عمل  عمل  فيمن  -باب  احلدود  كتاب  يف  داود  أبو  أخرجه   ( (
4462، والرتمذي يف أبواب احلدود -ما جاء يف حد اللوطي- )57/4) 456 ، وابن 
ماجه يف كتاب احلدود -باب من عمل عمل قوم لوط- )856/2)  256، وصححه 
احلاكم يف املستدرك )95/4 ) 8047، ووافقه عليه الذهبي، وصحح ابُن عبد اهلادي 

إسناَده، وانظر: املحرر يف احلديث )ص:624).
انظر: املعونة ) /400 (، واإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف )2/ 86).  (4(
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)2( وألن اللواط أغلظ من الزنا، إِذ املزين هبا جنس مباح وطئها، وإنام 
وطؤه،  بمباح  ليس  جل  والرَّ رشعًا،  فيه  املأذون  الوجه  خالف  عىل  أتيت 
مل  أو  مطلقًا -أحصن  الرجم  الزنا، وهي  أغلظ من حد  فيه  العقوبة  فكانت 

حيصن-) ).

واستدّل أصحاب القول الثالث بام ييل:

تُوَن ٱۡلَفِٰحَشَة َما َسَبَقُكم 
ۡ
تَأ

َ
) ( قول اهلل تعاىل ﴿َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦٓ أ

وقال:  فاحشة،  اللواَط  اهلل  فسمى  ٱۡلَعٰلَِمنَي80﴾)2)،  ّمَِن  َحٖد 
َ
أ ِمۡن  بَِها 

 : اهلل  رسول  وقال  فَـَٔاُذوُهَما﴾) )،  ِمنُكۡم  تَِيٰنَِها 
ۡ
يَأ اِن  َ ﴿َوٱلَّ

مائة  بالبكر جلد  البكر  اهلل هلن سبياًل،  قد جعل  ))خذوا عني، خذوا عني، 

ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم(()4)، فدل عىل أن املذكور يف 
هذا احلديث؛ حدُّ الفاحشة؛ زنًا كان أو لواطًا)5).

الزنا؛ الشتامله عىل قضاء شهوة يف حمل  معنى  اللواط عمٌل يف  أنه   )2(
ما جيب يف  فيه  فوجب  املاء عىل وجه متحَض حرامًا،  لقصد سفح  مشتهى، 

الزنا)6).

انظر: املعونة عىل مذهب عامل املدينة ) /400 (، واجلامع ملسائل املدونة )424/22).  ( (
سورة األعراف: 80.  (2(

سورة النساء: 6 .  ( (
تقدم خترجيه.  (4(

انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )7 /97 (، وكفاية األخيار )ص:476).  (5(
انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي )46/2 ).  (6(
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) ( وألنه حد جيب بالوطء، فاختلف فيه البكر والثيب، كاحلد يف الزنا 
باملرأة) ).

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- هو القول الثالث، وأن حد اللواط؛ حدُّ الزنا سواء 
بسواء، وذلك ملا ييل:

واملرأة،  الرجل  بني  الفاحشة  حّد  حّده  فكان  فاحشة،  اللواط  أن  أوالً: 
لعموم اآلية واألخبار الواردة يف ذلك.

ثانيًا: »وألنه إيالج فرج آدمي يف فرج آدمي، ال ملك له فيه، وال شبهة 
ملك، فكان زنى كاإليالج يف فرج املرأة«)2). واهلل أعلم.

املسألة الرابعة: حكم قْتل من أتى هبيمة:

حترير حمل النزاع:

فيام جيب  اختلفوا  وإنام  البهيمة) )،  العلامء يف حتريم وطء  ال خالف بني 
عىل واطئ البهيمة عىل قولني:

انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )85/4).  ( (
انظر: املغني البن قدامة )9/ 6).  (2(
انظر: املحىل باآلثار )2 /400).  ( (
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القول األول: أن واطئ البهيمة ال ُيقتل، وليس عليه حّد، ولكنه يعزر، 
وهو مذهب احلنفية) )، واملالكية)2)، والشافعية) )، واحلنابلة)4).

القول الثاين: أن َمن أتى هبيمة؛ ُقتل، وهو قول للشافعية)5)، ورواية عند 
احلنابلة)6).

األدّلة:

استدّل أصحاب القول األول بام ييل:

 : ، قال: قال رسول اهلل  ) ( عن عبد اهلل بن مسعود 
إال  اهلل،  رسول  وأين  اهلل  إال  إله  ال  أن  يشهد  مسلم،  امرئ  دم  حيل  ))ال 

التارك  الدين  من  واملارق  الزاين،  والثيب  بالنفس،  النفس  ثالث:  بإحدى 
للجامعة(()7).

وكل هذا معدوم يف مسألتنا، فلم يسغ قتله)8).

انظر: املبسوط للرسخيس )02/9 (، والعناية رشح اهلداية )265/5).  ( (
انظر: املدونة )486/4(، والقوانني الفقهية )ص:2 2).  (2(

املنهاج  املحتاج  ومغني   ،) 25/4( الطالب  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى  انظر:   ( (
.(445/5(

انظر: اإلنصاف )0 /78 (، وكشاف القناع )95/6).  (4(
انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )2 /70 (، وكفاية األخيار )ص:477).  (5(

انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )86/4(، واملبدع يف رشح املقنع )87/7 ).  (6(
تقدم، وأنه متفق عليه.  (7(

انظر: املعونة عىل مذهب عامل املدينة ) /400 ).  (8(
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)2( عن ابن عباس : »ليس عىل الذي يأيت البهيمة حد«) ).

وهذا أصح إسنادًا مما روي عن ابن عباس  مرفوعًا، ولو كان ذلك 
ثابتًا عن النبي  عنده، ملا خالفه إىل غريه إال وقد علم نسخه)2).

بدليل عدم وجوب سرته،  البهيمة  لفرج  يثبت  ال  الفرج  أن حكم   ) (
فكان اإليالج فيه بمنزلة اإليالج يف كوة، لعدم انتهاك حرمة فرج فيه) ).

)4( وألنه ليس يف إتيان البهيمة تضييع ولد، وال إفساد فراش؛ فلم يكن 
يف معنى الزنا يف كونه جناية)4).

إنام رُشع للردع والزجر، والبهيمة ليسْت بمشتهاة يف حق  )5( أن احلد 
بني آدم، وال يميل طبع العقالء إىل إتياهنا، بل تعافه نفوسهم، فلم حيتج إىل 

زاجر بحد وإنام يعّزر)5).

أتى هبيمة- )59/4 )  فيمن  له- يف كتاب احلدود -باب  داود -واللفظ  أبو  أخرجه   ( (
4465، والرتمذي بلفظ: »من أتى هبيمة فال حد عليه« يف أبواب احلدود -باب ما جاء 
فيمن يقع عىل البهيمة- )57/4( عقب حديث 455 ، والنسائي يف الكربى -كتاب 
الرجم- باب من وقع عىل هبيمة )486/6)  0 7، وصححه ابن عبد اهلادي، وانظر: 

تنقيح التحقيق )528/4).
انظر: رشح خمترص الطحاوي )76/6 (، وحاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين   (2(

.(   /2(
انظر: املعونة عىل مذهب عامل املدينة ) /400 (، واملبسوط للرسخيس )02/9 ).  ( (

انظر: العناية رشح اهلداية )265/5).  (4(
رشح  يف  واملبدع   ،)86/4( أمحد  اإلمام  فقه  يف  والكايف   ،) 02/9( املبسوط  انظر:   (5(

املقنع )87/7 (، ومغني املحتاج )445/5).
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)6( وأما وجه تعزيره؛ فألنه فعل منكرًا، وارتكب جريمة، وليس فيها 
حّد مقدر، فاستحق عليها عقوبة، فوجب تعزيره ردعًا وزجرًا) ).

واستدّل أصحاب القول الثاين بأدلة منها:
))من   : اهلل  رسول  قال  قال:    عباس  ابن  عن   ) (
ما  عباس:  البن  فقيل  البهيمة((،  واقتلوا  فاقتلوه،  هبيمة  عىل  وقع  وجدمتوه 
شيئًا  ذلك  يف    اهلل  رسول  عن  سمعت  ما  قال:  البهيمة؟  شأن 
ولكن أرى رسول اهلل ، كره أن يؤكل من حلمها أو ينتفع هبا وقد 

عمل هبا ذلك العمل)2).
فدّل هذا اخلرب عىل أن واطئ البهيمة ُيقتل) ).

ونوقش: بأن احلديث شاذ ال يثبت احلد بمثله، وقد صح عن ابن عباس 
 خالفه، ولو كان ثابتًا غرَي منسوخ؛ مَلا خالفه)4).

انظر: رشح خمترص الطحاوي للجصاص )76/6 (، والعناية رشح اهلداية )265/5(،   ( (
وحاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين )2/   ).

 (56/4( البهيمة-  عىل  يقع  فيمن  جاء  ما  -باب  احلدود  أبواب  يف  الرتمذي  أخرجه   (2(
 (486/6( هبيمة  عىل  وقع  من  باب  الرجم-  -كتاب  الكربى  يف  والنسائي   ، 455
هبيمة-  أتى  ومن  حمرم  ذات  أتى  من  باب   - احلدود  كتاب  يف  ماجه  وابن   ،7 00
عليه  ووافقه   ،8049  ( 95/4( املستدرك  يف  احلاكم  2564، وصححه   (856/2(
ابن حزم وغريه -كام سيأيت يف مناقشة  اهلادي، وضّعفه  ابن عبد  الذهبي، كام صححه 
االستدالل به- وانظر: املحىل باآلثار )2 /400(، واملحرر يف احلديث )ص:624).
أمحد  اإلمام  فقه  يف  والكايف   ،) 70/ 2( الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  البيان  انظر:   ( (

.(86/4(
للرسخيس  واملبسوط   ،) 76/6( للجصاص  الطحاوي  خمترص  رشح  انظر:   (4(
الطالب  كفاية  العدوي عىل  املقنع )87/7 (، وحاشية  واملبدع يف رشح   ،) 02/9(

الرباين )2/   ).
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)2( وألن هذا الفرج ال ُيستباح بحال، فوجب أن يغلظ فيه احلد) ).

الرتجيح:

أتى  َمن  وأن  اجلمهور(،  )قول  األول  القول  هو  أعلم-  الراجح -واهلل 
هبيمة؛ ال ُيقتل وال حّد عليه، وإنام يعّزر، وذلك ملا ييل:

أن احلديث مل يصح يف قتله، وال يمكن قياسه عىل الوطء يف فرج اآلدمي؛ 
إذ ال حرمة له، بل النفوس تعافه وتنفر منه، فبقي عىل األصل يف انتفاء احلد، 
ألن احلدود تدرأ بالشبهات، فال جيوز أن يثبت احلد بحديث فيه هذه الشبهة 

وهذا الضعف)2). واهلل أعلم.

املسألة اخلامسة: حكم قتل شارب اخلمر يف املرة الرابعة:

حترير حمل النزاع:

أمجع العلامء أن يف رشب قليل اخلمر وكثريها احلد) )، وال خيتلفون أيضًا 
يقتل  وإنام خالفهم يف هل  الرابعة،  قبل  اخلمر  قتل شارب  يف عدم وجوب 

شارب اخلمر بعد أن حيد فيها ثالث مرات أم ال؟ عىل قولني:

القول األول: أن شارب اخلمر ال ُيقتل بعد الرابعة، وأن احلديث الوارد 
يف ذلك؛ منسوخ، وإنام املرشوع أن جُيلد يف الرابعة أيضًا، وعىل هذا مجاهري 

انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )2 /70 ).  ( (
انظر: املغني البن قدامة )62/9).  (2(

انظر: اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )245/2).  ( (
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واحلنابلة)4)،  والشافعية) )،  واملالكية)2)،  احلنفية) )،  مذهب  وهو  الفقهاء، 
وقد ُحكي إمجاعًا -كام سيأيت-.

القول الثاين: أن من رشب اخلمر وحّد فيها ثالثًا، ثم رشهبا الرابعة؛ أنه 
يقتل، وهو مذهب الظاهرية)5).

األدّلة:

استدل أصحاب القول األول بام ييل:

سكر  ))إذا   : اهلل  رسول  قال  قال:    هريرة  أيب  عن 
))فإن  الرابعة:  فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه(( ثم قال يف 
النبي  أن   ، ذؤيب  بن  قبيصة  عن  لفظ:  ويف  عنقه((.  فارضبوا  عاد 
 قال: ))من رشب اخلمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد يف 
الثالثة أو الرابعة فاقتلوه((، فأيت برجل قد رشب فجلده، ثم أيت به فجلده، 

ثم أيت به فجلده، ثم أيت به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة)6).

انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي )94/4 (، والعناية رشح اهلداية )02/5 ).  ( (
انظر: البيان والتحصيل )6 / 29).  (2(

انظر: احلاوي الكبري )  /86 (، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي )2 /8 5).  ( (
املربع  والروض   ،) 569/7( راهويه  بن  وإسحاق  أمحد  اإلمام  مسائل  انظر:   (4(

)ص:670).
انظر: املحىل باآلثار )2 /74 ).  (5(

أخرجه أبو داود من حديث قبيصة  -واللفظ الثاين له- يف كتاب احلدود -باب   (6(
إذا تتابع يف رشب اخلمر- )65/4 ) 4485، والرتمذي من حديث معاوية  يف 
أبواب احلدود -باب ما جاء من رشب اخلمر فاجلدوه، ومن عاد يف الرابعة فاقتلوه- 
 )49/4( عقب حديث رقم 444 ، وابن ماجه من حديث أيب هريرة  -واللفظ =
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فدّل هذا عىل أن األمر بقتل شارب اخلمر يف الرابعة منسوخ غري معمول 
به، فلم يكن عليه غري احلد) ).

واستدّل أصحاب القول الثاين بام ييل:

سكر  ))إذا   : اهلل  رسول  قال  قال:    هريرة  أيب  عن 
))فإن  الرابعة:  فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه(( ثم قال يف 

عاد فارضبوا عنقه(()2).

فصح أمر النبي  بقتله يف الرابعة، ومل يصح نسخه، وال حجة 
.( (

 يف قول أحد دون رسول اهلل

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- هو القول األول، وأن شارب اخلمر ال ُيقتل بعد 
الرابعة أيضا، وأن احلديث الوارد يف ذلك؛ منسوخ، بل ُحكي اإلمجاع عىل 
نسخه، وأقل دالالت ذلك؛ ضعف القول املخالف وشذوذه -وإن مل يثبت 

اإلمجاع-.

 ،2572  (859/2( مرارًا  اخلمر  رشب  من  باب   - احلدود  كتاب  يف  له-  األول   =
برقم 4445، واحلاكم من    ابن حبان من حديث أيب سعيد اخلدري  وصححه 

حديث أيب هريرة برقم 5  8.
العلامء  مذاهب  عىل  واإلرشاف   ، 444 رقم  حديث  عقب   )49/4( الرتمذي  سنن   ( (

البن املنذر )6/7  (، وهناية املطلب يف دراية املذهب )7 /   ).
تقّدم خترجيه.  (2(

انظر: املحىل باآلثار )2 /74 ).  ( (
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قال اإلمام الرتمذي  عقب حديث قبيصة  -يف كون القتل 
منسوخًا-: »والعمل عىل هذا احلديث عند عامة أهل العلم، ال نعلم بينهم 

اختالفًا يف ذلك يف القديم واحلديث«) ).

بخرب  الرابعة  املرة  يف  الشارب  عن  القتل  ُأزيل  »...ثم  اإلرشاف:  ويف 
رسول اهلل ، وبإمجاع عوام أهل العلم من أهل احلجاز، والعراق، 
الناس ال  والشام، ومرص، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إال شاذًا من 

يعد خالفهم ِخالفًا«)2).

تعاىل  واهلل  ذلك«) )اهـ.  باإلمجاع يف  منسوخ  »والقتل  املطلب:  هناية  ويف 
أعلم.

املسألة السادسة: حكم قتل املرتد:

حترير حمل النزاع:

اتفقوا -من حيث اجلملة- عىل أن الرجل املرتد عن اإلسالم إذا استتيب 
املرأة  قتل  يف  اختلفوا  وإنام  وُيقتل)4)،  دمه،  حل  قد  أنه  كفره؛  عىل  ومتادى 

املرتدة عىل قولني:

سنن الرتمذي )49/4( عقب حديث رقم 444 .  ( (
اإلرشاف عىل مذاهب العلامء البن املنذر )6/7  ).  (2(

هناية املطلب يف دراية املذهب )7 /   ).  ( (

انظر: اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ) /55 ).  (4(
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القول األول: أن املرأة املرتدة ال تقتل، وإنام حتبس وترضب يف كل األيام 
حتى تسلم، وهو مذهب احلنفية) ).

القول الثاين: أن املرأة املرتدة ُتقتل بعد استتابتها كالرجل، وهو مذهب 
والشافعية) )، واحلنابلة)4). املالكية)2)، 

األدّلة:

استدل أصحاب القول األول بام ييل:

، قال: وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي  ) ( عن ابن عمر 
النساء  قتل  عن    اهلل  رسول  »فنهى   ، اهلل  رسول 

والصبيان«)5).

 يف  اهلل  قال: كنا مع رسول   ، ربيع  بن  )2( عن رباح 
غزوة فرأى الناس جمتمعني عىل يشء فبعث رجاًل، فقال: ))انظر عالم اجتمع 
هؤالء؟(( فجاء فقال: عىل امرأة قتيل. فقال: ))ما كانت هذه لتقاتل(( قال: 

انظر: االختيار لتعليل املختار )49/4 (، وتبيني احلقائق ) /284).  ( (
للقرايف  والذخرية  )ص:457(،  املالكي  الوهاب  عبد  للقايض  املسائل  عيون  انظر:   (2(

.(40/ 2(
انظر: احلاوي الكبري )  /55 (، وحاشية البجريمي عىل اخلطيب )4/ 24).  ( (

انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )60/4(، وكشاف القناع عن متن اإلقناع )74/6 ).  (4(
 (6 /4( احلرب-  يف  النساء  قتل  -باب  والسري  اجلهاد  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (5(
5 0 ، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري -باب حتريم قتل النساء والصبيان يف احلرب- 

. 744 (  64/ (
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وعىل املقدمة خالد بن الوليد فبعث رجاًل. فقال: ))قل خلالد ال يقتلن امرأة 
وال عسيفًا(() ).

))ما  املقتولة:  املرأة  يف  قال  ثم  النساء،  قتل  عن    النبي  فنهى 
بعلة  يكون  إنام  القتل  استحقاق  أن  عىل  ذلك  فدّل  لتقاتل((؛  هذه  كانت 
القتال، وأن النساء ال يقتلن؛ ألهنن ال يقاتلن، وهذا عام يف النساء، وال فرق 

يف ذلك بني الكفر األصيل، وبني الكفر الطارئ)2).

) ( أن اهلل تعاىل نص عىل علة القتل يف بعض املواضع بقوله تعاىل: ﴿فَإِن 
بنية  باملحاربة، وليس للمرأة  القتل متعلق  فَٱۡقُتلُوُهۡم﴾) )، فثبت أن  َقَٰتلُوُكۡم 
صاحلة للمحاربة؛ فلم يسغ قتلها يف الكفر األصيل وال يف الطارئ، ولكنها 
حتبس ملرشوعية احلبس يف حقها يف الكفر األصيل، إلهنا تسرتق، واالسرتقاق 
حبس نفسها عنها، ثم إن احلبس مرشوع يف حق كل من تراجع عام أقر به كام 

يف سائر احلقوق، فرُشع حبسها باالرتداد أيضا حتى تعود إىل اإلسالم)4).

أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد -باب يف قتل النساء- ) / 5) 2669، وابن ماجه   ( (
يف كتاب اجلهاد - باب الغارة، والبيات، وقتل النساء، والصبيان- )947/2) 2842، 

وصححه ابن حبان برقم 4789، واحلاكم برقم 2565.
للرسخيس  واملبسوط   ،) 20/6( للجصاص  الطحاوي  خمترص  رشح  انظر:   (2(

.( 09/ 0(
سورة البقرة:  9 .  ( (

انظر: املبسوط للرسخيس )0 /0  ).  (4(
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)4( وألن املرأة حمقونة الدم قبل إسالمها بالنهي عن قتلها، فوجب أن 
دُمها  حُيقن  مل  إْذ  الكفر،  إىل  عادت  إذا  اإلسالم  بعد  حكمها  كذلك  يكون 

باإلسالم، فوجب أن ال يكون زوال اإلسالم عنها موجًبا لقتلها) ).

والرهبان  والزمنى  والشيوخ  باألعمى  ينتقض  هذا  بأن  ونوقش: 
ارتدادهم،  بعد  ال  إسالمهم  قبل  الدم  حمقونو  فإهنم  الصوامع،  وأصحاب 

فيقتلون بالردة وال ُيقتلون بالكفر األصيل)2).

واستدل أصحاب القول الثاين بام ييل:

عباس  ابن  ذلك  فبلغ  فأحرقهم،  بزنادقة  أيت  ، أنه  عيل  عن   ) (
))ال   : اهلل  رسول  لنهي  أحرقهم،  مل  أنا  كنت  لو  فقال:   ،
تعذبوا بعذاب اهلل(( ولقتلتهم، لقول رسول اهلل : ))من بدل دينه 

فاقتلوه(() ).

وهذا عام يف الرجل واملرأة)4).

ونوقش: بأن ابن عباس  هو راوي اخلرب، وكان يقول: »املرتدة ال 
تقتل«، فعلمنا أن قوله: ))من بدل دينه فاقتلوه((: يف الرجال دون النساء)5).

انظر: رشح خمترص الطحاوي للجصاص )22/6 ).  ( (
انظر: احلاوي الكبري )  /58 (، والذخرية للقرايف )2 / 4).  (2(

أخرجه البخاري يف كتاب الديات -باب حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم- )5/9 )   ( (
.6922

والذخرية   ،)60/4( أمحد  اإلمام  فقه  يف  والكايف   ،) 56/  ( الكبري  احلاوي  انظر:   (4(
.(4 / 2(

انظر: رشح خمترص الطحاوي للجصاص )6/ 2 ).  (5(
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 : ، قال: قال رسول اهلل  )2( عن عبد اهلل بن مسعود 
إال  اهلل،  رسول  وأين  اهلل  إال  إله  ال  أن  يشهد  مسلم،  امرئ  دم  حيل  ))ال 

التارك  الدين  من  واملارق  الزاين،  والثيب  بالنفس،  النفس  ثالث:  بإحدى 
للجامعة(() ).

فدّل هذا احلديث أيضًا عىل أن الكفر بعد اإليامن؛ علُة القتل، فوجب أن 
تستحق املرأة به القتل كالرجل)2).

الرتجيح:

بعد  ُتقتل  املرتدة  املرأة  وأن  الثاين،  القول  هو  أعلم-  -واهلل  الراجح 
استتابتها كالرجل، وذلك ملا ييل:

أوالً: أن احلديث -كام تقدم- عام يف الرجال والنساء.

ثانيًا: أن املرأة تقتل بالقتل وبالزنا مع اإلحصان كالرجل، فكذلك ُتقتل 
دم  تبيح  فإهنا  بعد حظره  الرجل  دم  أباحت  إْذ كل معصية  كالرجل،  بالردة 

املرأة) ). واهلل أعلم.

تقدم، وأنه متفق عليه.  ( (
انظر: احلاوي الكبري )  /56 ).  (2(

انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف )847/2(، والذخرية للقرايف )2 / 4(،   ( (
وكشاف القناع عن متن اإلقناع )74/6 ).
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املسألة السابعة: حكم قتل الساحر:
حترير حمل النزاع:

أمجع العلامء عىل حتريم عمل السحر، وأنه من كبائر الذنوب) )، واختلفوا 
يف قتل الساحر عىل قولني:

بعمل  البينة  عليه  ثبتت  إذا  وجوبًا  ُيقتل  الساحر  أن  األول:  القول 
والشافعية)4)،  واملالكية) )،  احلنفية)2)،  مذهب  وهو  بسحره،  أقر  أو  السحر، 

واحلنابلة)5).
القول الثاين: أن الساحر ال جيب قتله، وهو الظاهر من مذهب أم املؤمنني 

)6)، ورواية عند احلنابلة)7).
 عائشة

انظر: رشح النووي عىل مسلم )4 /76 ).  ( (
عابدين  ابن  وحاشية   ،)4 2 )ص:  احلنفي  للسمرقندي  املسائل  عيون  انظر:   (2(

.(240/4(
الرباين  الطالب  كفاية  عىل  العدوي  وحاشية   ،) 7 /8( واإلكليل  التاج  انظر:   ( (

.(  4/2(
65 (، ومغني املحتاج )282/5(، وقّيدوا بأن يكون يف  انظر: احلاوي الكبري )  /   (4(

سحره كفر.
اإلقناع  متن  عن  القناع  وكشاف   ،)  4/ 0( املقنع  متن  عىل  الكبري  الرشح  انظر:   (5(

.( 87/6(
اخلالف  حكى  حيث   ،)242/8( املنذر  البن  العلامء  مذاهب  عىل  اإلرشاف  انظر:   (6(
  عائشة  عن  روينا  »وقد  بقوله:  ذلك  وأردف  بقتله،  القائلني  ذكر  ثم  قتله،  يف 
يذكر يف  الرقاب«اهـ، ومل  ثمنها يف  باعتها وجعلت  كانت سحرهتا،  باعت ساحرة  أهنا 
عدم قتلها غري أثر عائشة ، والقول بذلك ظاهر يف ترّصفها، إذ لو وجب قتلها 

عندها؛ مَلا باعها. واهلل أعلم.
انظر: املغني البن قدامة )0/9 (، والرشح الكبري عىل متن املقنع )0 /4  ).  (7(
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األدّلة:

استدل اجلمهور عىل وجوب قتل الساحر بام ييل:

ٰ َيُقوَلٓ إِنََّما َنُۡن فِۡتَنةٞ فََل  َحٍد َحتَّ
َ
) ( قوله تعاىل: ﴿َوَما ُيَعّلَِماِن ِمۡن أ

تَۡكُفۡر﴾) ).
لقوله  الساحر،  قتل  فوجب  كفر،  السحر  عمل  أن  عىل  اآلية  فدّلت 

: ))من بدل دينه فاقتلوه(()2).

)2( عن جندب  قال: قال رسول اهلل : ))حد الساحر 
رضبة بالسيف(() ).

وهذا دليل عىل أن الساحر ُيقتل)4).

ساحر  كل  اقتلوا  »أن  بعث  أنه    اخلطاب  بن  عمر  عن   ) (
وساحرة«)5).

سورة البقرة: 02 .  ( (
انظر: التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )220/8).  (2(

 ، 460 أخرجه الرتمذي يف أبواب احلدود -باب ما جاء يف حد الساحر- )60/4)   ( (
جندب  عن  الوجه...والصحيح  هذا  من  إال  مرفوعًا  نعرفه  ال  حديث  »هذا  وقال: 
موقوفًا«اهـ، وضّعفه ابن املنذر أيضًا، وانظر: اإلرشاف عىل مذاهب العلامء البن املنذر 

.(24 /8(
للقدوري  والتجريد   ،)846/2( اخلالف  مسائل  نكت  عىل  اإلرشاف  انظر:   (4(

)  /5825(، واملغني البن قدامة )0/9 (، واملبدع يف رشح املقنع )494/7).
أخرجه ابن أيب شيبة )562/5( برقم 28982.  (5(
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ُيقتل،  الساحر  أن  فبنّي  سنّته،  باتباع  املأمور  الراشد  اخلليفة  قول  وهذا 
.( (

 وأمر بذلك، وقد وافقه مجاعة من الصحابة

)4( وألن رضر سحر يتعدى إىل الناس، فيكون بذلك ساعيًا يف األرض 
بالفساد، فوجب قتله)2).

واستدّل أصحاب القول الثاين بام ييل:

عن عبد اهلل بن مسعود ، قال: قال رسول اهلل : ))ال حيل 
دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل، إال بإحدى ثالث: 

النفس بالنفس، والثيب الزاين، واملارق من الدين التارك للجامعة(() ).

والساحر مل يصدر منه أحد الثالثة، فوجب أن ال حيل دمه)4).

فكان  الكفر،  عىل  السحر  ِعلم  لتوقف  كفر  السحر  عمل  بأن  ويناقش: 
الساحر داخاًل يف الثالثة، فُيقتل بذلك.

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- هو القول األول، وأن الساحر جيب قتله، وذلك 
ملا ييل:

انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )65/4(، والذخرية للقرايف )2 /6 ).  ( (
انظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ) / 29).  (2(

تقدم، وأنه متفق عليه.  ( (
انظر: املغني البن قدامة )0/9 ).  (4(
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أن قتله ُأثر عن مجٍع من الصحابة ، حتى اشتهر عنهم ذلك، فلم 
ينكر عليهم أحد، فكان إمجاعًا منهم عىل قتله) ). واهلل أعلم.

المطلب الثاني: أسباب القتل المتعّلقة بحقوق اآلدميين:

وفيه مخس مسائل:

املسألة األوىل: حكم قتل السارق بعد قطع األطراف:

حترير حمل النزاع:

فيام  اختلفوا  ثم  أوالً)2)،  السارق  من  ُتقطع  اليمنى  اليد  أن  عىل  أمجعوا 
يفعل به إن تكرر منه الرسقة إىل املرة اخلامسة عىل ثالثة أقوال:

القول األول: أن السارق تقطع يف املرة األوىل يده اليمنى، فإن رسق ثانيًا 
قطعت رجله اليرسى، فإن رسق بعد ذلك مل يقطع، ولكن يعزر وحيبس يف 

السجن حتى تظهر توبته، وهو مذهب احلنفية) )، واحلنابلة)4).

القول الثاين: أن السارق يقطع يف الرسقة يده اليمنى، ثم رجله اليرسى، 
ثم يده اليرسى، ثم رجله اليمنى، فإن رسق بعد ذلك رضب وسجن وحبس، 

وهو مذهب املالكية)5)، والشافعية)6).
انظر: املغني البن قدامة )9/  ).  ( (

انظر: اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )2/ 26).  (2(
انظر: العناية رشح اهلداية )95/5 (، والبحر الرائق )66/5).  ( (

انظر: اإلنصاف )0 /285(، وكشاف القناع عن متن اإلقناع )47/6 ).  (4(
انظر: البيان والتحصيل )6 /249(، والقوانني الفقهية )ص:6 2).  (5(

انظر: مغني املحتاج )494/5(، وحاشية البجريمي عىل اخلطيب )209/4).  (6(
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للشافعي) )،  القديم  وهو  الرابعة،  بعد  ُيقتل  السارق  أن  الثالث:  القول 
وقول أيب مصعب من املالكية)2)، وحكي أيضًا عن الظاهرية) ).

األدّلة:

استدّل أصحاب القول األول بام ييل:

) ( عن عيل  أنه ال يقطع إال اليد والرجل، وإن رسق بعد ذلك 
هبا  يأكل  يدًا  له  أدع  أال  اهلل،  ألستحيي  »إين  يقول:  وكان  ونكل،  سجن، 

ويستنجي«)4).

فدل عمل هذا اخلليفة  عىل أنه ال يقطع غري اليد والرجل)5).

)2( أن قطع اليد اليمنى والرجل اليرسى؛ ثبت بدليل اإلمجاع، فلم يزد 
عليها ما مل يثبت بإمجاع، وقطع العضو ال يكون بمحتمل)6).

انظر: هناية املطلب )7 /   (، وفيه: »وإنام نقل القول البعيد عن الشافعي يف القتل   ( (
يف الكّرة اخلامسة يف الرسقة«اهـ، ومغني املحتاج )495/5(، وفيه: »وال يقتل كام نقل 

عن القديم«اهـ.
انظر: البيان والتحصيل )6 /249(، وفيه: »ومل يقل به أحد من أصحاب مالك غري   (2(

أيب مصعب« ، وانظر: الذخرية للقرايف )2 / 8 ).
انظر: املبسوط للرسخيس )9/ 66 (، وفيه: »وعند أصحاب الظواهر يف املرة اخلامسة   ( (

يقتل«.
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف )0 /86 ) 8764 .  (4(

انظر: املغني البن قدامة )25/9 (، والبحر الرائق )66/5).  (5(
انظر: املبسوط للرسخيس )67/9 -68 ).  (6(
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) ( وألن القطع إنام رشع زاجرًا ال متلفًا، ويف استيفاء األعضاء األربعة 
ويف  منافعه،  ببقاء  يتم  إنام  حكاًم  الشخص  بقاء  إذ  حكاًم،  للشخص  إتالف 
عن  بالتحرز  مأمور  واإلمام  اجلنس،  منفعة  تفويت  األربعة؛  أعضائه  قطع 
الشديد  احلر  يف  يقيمه  ال  فلذا  اإلمكان،  بحسب  احلد  إقامة  عند  اإلتالف 
والربد الشديد، وال يف حالة املرض، ومأمور باحلسم بعد القطع، كل ذلك 
اليمنى والرجل  اليد  السارق غري  ُيقطع من  فلم  كي ال يؤدي إىل اإلتالف، 

اليرسى فضاًل عن قتله) ).

توبته،  تظهر  حتى  السجن  يف  وحيبس  يعزر  بأنه  القول  وجه  وأما   (4(
فاالستحسان، حساًم لرّشه وردعًا له عن الرسقة)2).

واستدّل أصحاب القول الثاين بام ييل:

 : ، قال: قال رسول اهلل  ) ( عن عبد اهلل بن مسعود 
إال  اهلل،  رسول  وأين  اهلل  إال  إله  ال  أن  يشهد  مسلم،  امرئ  دم  حيل  ))ال 

التارك  الدين  من  واملارق  الزاين،  والثيب  بالنفس،  النفس  ثالث:  بإحدى 
للجامعة(() ).

فدّل عىل أن اإلنسان ال يقتل بالرسقة)4).

والبحر   ،)292/ 0( املقنع  متن  عىل  الكبري  والرشح   ،) 68/9( املبسوط  انظر:   ( (
الرائق )66/5).

انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي )69/2 (، والعناية رشح اهلداية )95/5 ).  (2(
تقدم، وأنه متفق عليه.  ( (

انظر: املقدمات املمهدات ) / 22).  (4(
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رسق  ))إذا  قال:   ، النبي  عن   ، هريرة  أيب  عن   )2(
فإن  يده،  فاقطعوا  عاد  فإن  رجله،  فاقطعوا  عاد  وإن  يده،  فاقطعوا  السارق 

عاد فاقطعوا رجله(() ).

فِعله  ملا جيب  بيان  وهو  األربعة،  األطراف  قطع  عىل  احلديث  هذا  فدّل 
بالسارق، ولو وجب قتله يف اخلامسة ألبانه كام أبان قطعه يف األربع)2).

ويناقش: بأن احلديث ضعيف ال يثبت.

كاملرة  فيها  القطع  ) ( وألنه رسقة مع وجود بعض األطراف؛ فوجب 
األوىل والثانية) ).

)4( وألن الرشع مل يرد بقطع يشء يف الرسقة سوى األطراف األربعة، ومل 
يثبت بعد ذلك يشء آخر، فلم يبق بعد الرابعة إال تعزيره وتأديبه بالرضب 

واحلبس، ومل جيز قتله)4).

واستدّل من قال بقتل السارق يف اخلامسة بام ييل:

فقال:  بلص   أيت  اهلل  رسول  أن  حاطب:  بن  احلارث  عن 
))اقتلوه(( قالوا: يا رسول  ))اقتلوه(( فقالوا: يا رسول اهلل إنام رسق، فقال: 

أخرجه الدارقطني )9/4 2) 92  ، واحلديث ضعيف؛ يف سنده الواقدي، قال عنه   ( (
اإلمام أمحد: »الواقدي كذاب«، وانظر: تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي )566/4(، 

ونصب الراية ) /68 ).
املنهاج  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  ومغني   ،) 25/  ( الكبري  احلاوي  انظر:   (2(

.(494/5(
انظر: املعونة عىل مذهب عامل املدينة ) /425 ).  ( (

انظر: املعونة عىل مذهب عامل املدينة ) /425 (، ومغني املحتاج )495/5).  (4(



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أسباب القتل في الفقه اإلسالمي

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
144

ثم  رجله،  فُقطعت  رسق  ثم  قال:  يده((.  ))اقطعوا  قال:  رسق،  إنام  اهلل، 
أيضًا  ثم رسق  كلها،  قوائمه  ُقطعت  ، حتى  بكر  أيب  عهد  رسق عىل 
 أعلم هبذا حني  : كان رسول اهلل  اخلامسة، فقال أبو بكر 

قال: ))اقتلوه(( ثم دفعه إىل فتية من قريش ليقتلوه) ).

ونوقش: بأن احلديث ضعيف ال يصلح االحتجاج به)2).

الرتجيح:

السارق غري  من  يقطع  وأنه ال  األول،  القول  أعلم- هو  الراجح -واهلل 
اليد والرجل، وال يقتل أيضًا، وذلك ملا ييل:

أوالً: مل يثبت دليل يف قطعه بعد الثانية، وال أمجعت األمة عىل ذلك، فلم 
جيز اإلقدام عليه، إِذ األصل يف احلد التوقيف، واحلدود تدرأ بالشبهات.

. ثانيًا: قد ثبت ما يوافق هذا القول رصحيًا عن اخلليفة الراشد عيل

ثالثًا: أن الرسقة جناية أوجبت قطعًا فكان يف اليد والرجل كاملحاربة) ).

 ، حدٍّ يف  يرشع  فلم  اجلنس،  ملنفعة  تفويتًا  اليدين  قطع  يف  أن  رابعًا: 
كالقتل)4). واهلل تعاىل أعلم.

اليد-  بعد  السارق  من  الرجل  قطع  -باب  السارق  قطع  كتاب  يف  النسائي  أخرجه   ( (
للحاكم  الصحيحني  عىل  املستدرك  تلخيص  يف  الذهبي  عنه  قال   ،4977  (89/8(

)4/ 42(: »منكر«.
انظر: البيان والتحصيل )6 /249(، واهلداية يف رشح بداية املبتدي )70/2 ).  (2(

انظر: الرشح الكبري عىل متن املقنع )0 /292).  ( (
انظر: املغني البن قدامة )25/9 ).  (4(
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املسألة الثانية: حكم قتل الصائل)1(:

حترير حمل النزاع:

ال خالف بني العلامء يف أن َمن شهر السالح عىل غريه وصال عليه مريدًا 
قتُله دفعًا  بقتله؛ جيوز له  املعتدى عليه ِمن دفع الصائل إال  قتله، ومل يتمكن 
الفقهية  املذاهب  أرباب  النفس واألهل، وال يشء عليه)2)، ونص عليه  عن 

والشافعية)5)، واحلنابلة)6). واملالكية)4)،  احلنفية) )،  من 

األدلة:

استدلوا عىل جواز قتل الصائل بام ييل:

نُفَسُكۡم﴾)7).
َ
) ( قوله تعاىل: ﴿َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

الناس ويتطاول  الصائل: اسم فاعل من صال، والصؤول من الرجال: الذي يرضب   ( (
صياالً  يصول  اجلمل  وصال  وصولة،  صوال  وثب  أي  عليه:  صال  يقال:  عليهم، 
به  واملراد  فيأكلهم،  الناس  ويواثب  راعَيه  يأكل  الذي  أي  وهو مجل صؤول؛  وصواالً 
هنا، القاصد الوثوب عىل غريه وعزمه عىل قتله اعتداًء، وانظر: املطلع عىل ألفاظ املقنع 

)ص:  2(، ولسان العرب )  /87 ).
انظر: احلاوي الكبري )  / 45(، والذخرية للقرايف )2 /267).  (2(

انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي )2/ 8 (، وتبيني احلقائق )67/2(، وحاشية ابن   ( (
عابدين )رد املحتار( )546/6).

انظر: جامع األمهات )ص:525(، والذخرية للقرايف )2 /262(، ومواهب اجلليل   (4(
يف رشح خمترص خليل )6/ 2 (، والتاج واإلكليل ملخترص خليل )8/ 5 ).
انظر: اللباب يف الفقه الشافعي )ص:87 (، والوسيط يف املذهب )528/6).  (5(

والروض   ،) 0 / 0( للمرداوي  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف  انظر:   (6(
املربع رشح زاد املستقنع )ص:0 4).

سورة النساء: 29.  (7(
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عن  الدفع  له  فكان  نفسه،  بإحياء  مأمور  اإلنسان  أن  عىل  اآلية  فدّلت 
نفسه، ومل يكن عليه يشء يف قتل الصائل إذا تعنّي طريقًا للدفع) ).

  النبي  سمعت  قال:   ، عمرو  بن  اهلل  عبد  عن   )2(
يقول: ))من قتل دون ماله فهو شهيد(()2).

وال يستحق درجة الشهادة إال وقتاله مأذون فيه، فدل أنه لو كان القاتَل؛ 
مل يضمن، ألن الضامن ال جيامع اإلذن) ).

عليه  يكن  فلم  حلياته؛  وإيثارًا  نفسه  عن  دفعًا  قتله  إنام  القاتل  أن   ) (
ضامن وال قصاص لتعّينه طريقًا لدفع رشه)4).

يف  اإلذن  ُيسقطه  أن  فوجب  الضامن،  ُيسقط  القتال  يف  اإلذن  أن   )4(
الدفاع عن النفس، من سُبع أو صائل قياسًا عىل احلربيني)5).

)5( وألنه لو مل يدفعه ألدى إىل استيالء قطاع الطرق عىل أموال الناس 
له  الدين وأمواهلم، فكان  الفساق والظلمة عىل أنفس أهل  ظلاًم، والستوىل 

الدفع دفعًا لرشهم)6)، واهلل أعلم.

انظر: احلاوي الكبري )  / 45).  ( (
 (  6/ ( ماله  دون  قاتل  من  -باب  والغصب  املظامل  -كتاب  البخاري  أخرجه   (2(
بغري  مال غريه  أخذ  من قصد  أن  الدليل عىل  -باب  اإليامن  كتاب   - 2480، ومسلم 
حق، كان القاصد مهدر الدم يف حقه، وإن قتل كان يف النار، وأن من قتل دون ماله فهو 

شهيد- ) /24 )  4 .
انظر: خمترص املزين )75/8 (، والكايف يف فقه اإلمام أمحد )2/4  ).  ( (

انظر: تبيني احلقائق ) /245(، وحاشية ابن عابدين )4/   ).  (4(
انظر: الذخرية للقرايف )2 /  ).  (5(

انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )2/4  ).  (6(
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املسألة الثالثة: حكم قتل قاتل العمد:

حترير حمل النزاع:

أمجع أهل العلم عىل أن احلر يقاد به احلر، وإن كان اجلاين صحيحًا َسِويَّ 
أن  أمجعوا  كام  والرجلني،  اليدين  أقطع  أو  أعمى  أو  مقعدًا  واملقتول  اخلَْلق، 

عىل الرجل واملرأة القصاص يف النفس إذا كان القتل عمدًا) ).

العمد جيب عليه القصاص -من  وال خالف يف هذه املسألة، وأن قاتل 
حيث اجلملة-، واألصل يف ذلك آيات وأحاديث، منها:

َوٱۡلَعنۡيَ  بِٱنلَّۡفِس  ٱنلَّۡفَس  نَّ 
َ
أ فِيَهآ  َعلَۡيِهۡم  ﴿َوَكَتۡبَنا  تعاىل:  قوله   ) (

قَِصاٞصۚ  َوٱۡلُُروَح  ّنِ  بِٱلّسِ نَّ  َوٱلّسِ ُذِن 
ُ
بِٱۡل ُذَن 

ُ
َوٱۡل نِف 

َ
بِٱۡل نَف 

َ
َوٱۡل بِٱۡلَعنۡيِ 

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
َّۡم َيُۡكم بَِمآ أ ۥۚ َوَمن ل ُ اَرةٞ لَّ َق بِهِۦ َفُهَو َكفَّ َفَمن تََصدَّ

ٰلُِموَن45﴾)2). ٱلظَّ
ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱۡلقَِصاُص ِف ٱۡلَقۡتَلۖ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ )2( وقوله: ﴿َيٰٓ

ءٞ  َشۡ ِخيهِ 
َ
أ ِمۡن  ۥ  َلُ ُعِفَ  َفَمۡن   ۚ نَثٰ

ُ
بِٱۡل نَثٰ 

ُ
َوٱۡل بِٱۡلَعۡبِد  َوٱۡلَعۡبُد  ّرِ  بِٱۡلُ ٱۡلُرُّ 

َورَۡحَةۗٞ  ّبُِكۡم  رَّ ّمِن  َتۡفِيٞف  َذٰلَِك  بِإِۡحَسٰٖنۗ  إَِلۡهِ  َدآٌء 
َ
َوأ بِٱلَۡمۡعُروِف  فَٱّتَِباُعۢ 

 ،)5 2/6( عابدين  ابن  وحاشية   ،)274/2( اإلمجاع  مسائل  يف  اإلقناع  انظر:   ( (
معاين  معرفة  إىل  املحتاج  ومغني   ،)2  /6( اجلليل يف رشح خمترص خليل  ومواهب 

ألفاظ املنهاج )227/5(، وكشاف القناع عن متن اإلقناع )504/5).
سورة املائدة: 45.  (2(
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َحَيٰوةٞ  ٱۡلقَِصاِص  ِف  َولَُكۡم  ِلٞم178 
َ
أ َعَذاٌب  فَلَُهۥ  َذٰلَِك  َبۡعَد  ٱۡعَتَدٰى  َفَمِن 

ۡلَبِٰب لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن179﴾ ) ).
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ َيٰٓ

 : ، قال: قال رسول اهلل  ) ( عن عبد اهلل بن مسعود 
إال  اهلل،  رسول  وأين  اهلل  إال  إله  ال  أن  يشهد  مسلم،  امرئ  دم  حيل  ))ال 

التارك  الدين  من  واملارق  الزاين،  والثيب  بالنفس،  النفس  ثالث:  بإحدى 
للجامعة(()2).

فقتلها  هلا،  أوضاح  عىل  جارية  قتل  هيوديًا  ، أن  أنس  عن   )4(
))أقتلك فالن؟((   وهبا رمق، فقال:  النبي  بحجر، فجيء هبا إىل 
ثم سأهلا  أن ال،  برأسها:  فأشارت  الثانية،  قال  ثم  أن ال،  برأسها:  فأشارت 

الثالثة، فأشارت برأسها: أن نعم، فقتله النبي  بحجرين) ).

))...إن  قال:    اهلل  رسول  أن   : هريرة  أيب  عن   )5(
الفيل، وسلط عليهم رسوله واملؤمنني، أال وإهنا مل حتل  اهلل حبس عن مكة 
أال  هنار،  من  ساعة  يل  ُأحلت  وإنام  أال  بعدي،  ألحد  حتل  وال  قبيل،  ألحد 
ُيلتقط  وال  ُيعضد شجرها،  وال  شوكها،  خُيتىل  ال  حرام،  هذه  ساعتي  وإهنا 

سورة البقرة: 78  - 79 .  ( (
تقدم، وأنه متفق عليه.  (2(

 (5/9( باحلجر-  أقاد  من  -باب  الديات  كتاب  يف  له-  -واللفظ  البخاري  أخرجه   ( (
ثبوت  -باب  والديات  والقصاص  واملحاربني  القسامة  كتاب  يف  ومسلم   ،6879
باملرأة-  الرجل  وقتل  واملثقالت،  املحددات،  من  وغريه  باحلجر  القتل  يف  القصاص 

. 672 ( 299/ (
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وإما  ُيودى  إما  النظرين:  بخري  فهو  قتيل  له  قتل  ومن  منشد،  إال  ساقطتها 
ُيقاد...(( احلديث) ).

تعاىل  واهلل  تقّدم-.  -كام  العلامء  بني  فيها  وفاق ال خالف  واملسألة حمل 
أعلم.

املسألة الرابعة: حكم قتل املحارب وقاطع الطريق:

حترير حمل النزاع:

ال خالف بني العلامء يف حتريم احلرابة وقطع الطريق، لقوله تعاىل: ﴿إِنََّما 
ُيَقتَّلُٓواْ  ن 

َ
أ فََساًدا  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  َويَۡسَعۡوَن  ۥ  َورَُسوَلُ  َ ُيَارُِبوَن ٱللَّ ِيَن  ٱلَّ ُؤاْ  َجَزٰٓ

ۡرِضۚ َذٰلَِك 
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
أ

ۡنَياۖ َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم33﴾)2). لَُهۡم ِخۡزٞي ِف ٱدلُّ
ويف املقدمات: »فمحاربة اهلل ورسوله عصياهنام بإخافة السبيل، وإخافة 
السبيل هو السعي يف األرض فسادًا أو السعي يف األرض فسادًا هو احلرابة 

نفسها ال غريها...فمن أخاف السبيل فقد استحق اسم احلرابة بإمجاع«) ).

أخرجه البخاري يف كتاب الديات -باب من قتل له قتيل فهو بخري النظرين- )5/9)   ( (
6880، ومسلم يف كتاب احلج -باب حتريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها، 

إال ملنشد عىل الدوام- )989/2) 55  .
سورة املائدة:   .  (2(

انظر: املقدمات املمهدات ) /228-227).  ( (
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الطرق، وويف طريقة  ُيفعل بقطاع  الفقهاء اختلفوا يف تفاصيل ما  ثم إن 
أربعة أقوال؛  توزيع األجزية يف اآلية عىل أنواع اجلنايات املذكورة فيها عىل 

تفاصيلها كاآليت:

القول األول: أن قطع الطريق أربعة أنواع؛ إن أخذوا املال ال غري تقطع 
فقط  قتلوا  وإن  األطراف،  كانوا صحيحي  إن  أيدهيم وأرجلهم من خالف 
ومل يأخذوا املال ُقتلوا، وإن أخذوا املال وقتلوا فاإلمام باخليار إن شاء قطع 
وقتل معًا، وإن شاء قتل ال غري ثم هو خمري بني أن يقتله صلبًا وبني أن يقتله 
بال صلب، وإن قطعوا الطريق وأخافوا السبيل، ومل يقتلوا أحدًا ومل يأخذوا 

ماالً فإهنم حيبسون ويعزرون حتى يتوبوا، وهو مذهب احلنفية) ).

القول الثاين: أن املحارب ال عفو فيه إذا ظفر به، فإن قتل أحدًا فال بد من 
بقدر جرمه وكثرة  اجتهاده  فيه  فاإلمام خمرّي ويسعه  أحدًا  يقتل  مل  قتله، وإن 
مقامه يف فساده، فإما قتله، أو صلبه ثم قتله، أو يقطعه من خالف، أو ينفيه 

إىل بلد يسجن هبا حتى يتوب، وهو مذهب املالكية)2).

يأخذوا  ومل  قتلوا  إن  أوجه؛  أربعة  الطريق عىل  قطاع  أن  الثالث:  القول 
ومل  املال  أخذوا  وإن  وُصلبوا،  ُقتلوا  املال؛  وأخذوا  قتلوا  وإن  قتلوا،  املال 
يقتلوا؛ تقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف، فإن أخافوا ومل يأخذوا ماالً ومل 

انظر: املبسوط للرسخيس )99/9 (، وحتفة الفقهاء ) /56 ).  ( (
انظر: الذخرية للقرايف )2 /26 -27 (، ورشح زروق عىل متن الرسالة )875/2-  (2(

.(876
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القول  من  قريب  وهو  الشافعية) )،  مذهب  وهو  وعزروا،  حبسوا  يقتلوا؛ 
األول، غري أهنم ال خيريون بني القتل والصلب أو القطع إذا مجعوا بني أخذ 

املال والقتل، وإنام حيكمون بالقتل والصلب معًا.

وإن  قتلوا،  املال  يأخذوا  ومل  قتلوا  إن  الطريق؛  قطاع  أن  الرابع:  القول 
تقطع  يقتلوا؛  ومل  املال  أخذوا  وإن  ُصلبوا،  ثم  ُقتلوا  املال؛  وأخذوا  قتلوا 
ُنُفوا  يقتلوا؛  ومل  ماالً  يأخذوا  ومل  أخافوا  فإن  من خالف،  وأرجلهم  أيدهيم 
الذي  من  قريب  أيضًا  وهو  احلنابلة)2)،  مذهب  وهو  متفرقني،  يرشدوا  بأن 

قبله، غري أهنم نصوا عىل تعزيرهم بالنفي والترشيد.

فتبنّي هبذا أن مذاهبهم متفقة عىل قتلهم إذا قتلوا، وأن احلرابة من أسباب 
القتل، إذا قتلوا فيها، وإنام اختالفهم يف غري ذلك. واهلل تعاىل أعلم.

ۥ  َ َورَُسوَلُ ِيَن ُيَارُِبوَن ٱللَّ ُؤاْ ٱلَّ كام أن مجيعهم يستدل باآلية: ﴿إِنََّما َجَزٰٓ
رُۡجلُُهم 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتَّلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل

َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ  ۡنَياۖ  ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِف ٱدلُّ
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َعَذاٌب َعِظيٌم33﴾) ).

انظر: كفاية األخيار يف حل غاية االختصار )ص:487(، ومغني املحتاج )500/5-  ( (
.(502

املستقنع  زاد  رشح  املربع  والروض   ،) 82/ ( اإلرادات  منتهى  رشح  انظر:   (2(
)ص:678-677).

سورة املائدة:   .  ( (
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تلك  بني  التخيري  أو  الرتتيب  عىل  محلها  يف  ختتلف  أنظارهم  أن  غري 
اتفاقهم عىل  مع  احلرابة،  املرتكبة يف  اجلريمة  يناسب  بام  املذكورة  العقوبات 

أن القتل متحتم إذا قتلوا. واهلل أعلم.

املسألة اخلامسة: حكم قتل اجلاسوس)1(:

حترير حمل النزاع:

واختلفوا يف  ُيقتل)2)،  احلريب؛  الكافر  اجلاسوس  أن  املسلمون عىل  أمجع 
اجلاسوس املعاهد أو اجلاسوس املسلم هل ُيقتل أو ال؟ عىل قولني:

ُيقتل، وأما اجلاسوس  القول األول: أن اجلاسوس املسلم: يعاقب، وال 
وفداء،  ومّن  ورق  قتل  بني  اإلمام  فيه  خيرّي  األسري؛  حكم  فحكمه  الذمي، 

وهو مذهب احلنفية) )، والشافعية)4)، واحلنابلة)5).

اجلاسوس عىل وزن فاعول: من التجسس وهو التفتيش عن بواطن األمور، وهو حمرم   ( (
القاري  وانظر: عمدة  املسلمني،  كان من جهة  إذا  الكفار، ومرشوع  كان من جهة  إذا 

رشح صحيح البخاري )4 / 25).
انظر: رشح النووي عىل مسلم )2 /67).  (2(

 ،) 25/5( الطوري  وتكملة  اخلالق  ومنحة  الدقائق  كنز  رشح  الرائق  البحر  انظر:   ( (
وحاشية ابن عابدين )رد املحتار( )2/4 2).

املهذب  رشح  واملجموع   ،) 90/ 2( الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  البيان  انظر:   (4(
)9 /40 (، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب )4/ 22(، غري أهنم إنام نصوا 
يف املعاهد؛ عىل أن عهده ينتقض بالتجسس ألعداء املسلمني، وبذلك يكون حربيًا.

انظر: املبدع يف رشح املقنع ) /55 (، وكشاف القناع عن متن اإلقناع ) /08 ، 5).  (5(
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الذي يطلع عىل عورات املسلمني،  الثاين: أن اجلاسوس )العني(  القول 
أو  مستأمنًا  كافرًا  كان  سواء  عليه،  ظهر  إن  ُيقتل  للعدو؛  أخبارهم  وينقل 

مسلاًم، وهو مذهب املالكية) )، وهو اختيار ابن عقيل من احلنابلة)2).

األدّلة:

استدّل أصحاب القول األول بأدلة منها:

املنافق،  هذا  عنق  اهلل أرضب  رسول  يا  دعني،   : عمر  قول   ) (
فقال:  بدر  أهل  عىل  اطلع  اهلل  لعل  يدريك  وما  بدرًا،  شهد  قد  ))إنه  فقال: 

اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم(() ).

فدل احلديث عىل أن اجلاسوس املسلم ال ُيقتل)4).

ويناقش: بأن املانع من قتله إنام ُعلم من ِقبل الوحي، وال يوقف عليه يف 
غريه.

)2( وأما غري املسلم )املعاهد(؛ فألنه قصد نكاية املسلمني، فكان حكمه 
حكم األسري إذا ُظفر به)5).

انظر: التاج واإلكليل ملخترص خليل )4/ 55(، وحاشية الدسوقي )82/2 ).  ( (
انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )0 /249).  (2(

سيأيت قريبًا -بطوله- يف أدلة أصحاب القول الثاين.  ( (
الفروع  وتصحيح  والفروع   ،) 90/ 2( الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  البيان  انظر:   (4(

.(  7/ 0(
انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع ) /08 ).  (5(
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واستدل أصحاب القول الثاين بام ييل:
) ( عن عيل ، وهو يقول: بعثنا رسول اهلل  أنا والزبري 
فخذوه  كتاب،  معها  ظعينة  هبا  فإن  خاخ،  روضة  ))ائتوا  فقال:  واملقداد 
الكتاب،  فقلنا: أخرجي  باملرأة،  فإذا نحن  بنا خيلنا،  تعادى  فانطلقنا  منها(( 
فقالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقني الثياب، فأخرجته 
أيب  بن  فيه: من حاطب  فإذا   ، اهلل  به رسول  فأتينا  من عقاصها، 
اهلل  رسول  أمر  ببعض  مكة، خيربهم  أهل  من  املرشكني،  من  ناس  إىل  بلتعة 
ال  قال:  هذا؟((  ما  حاطب  ))يا   : اهلل  رسول  فقال   ،
تعجل عيل يا رسول اهلل إين كنت امرًءا ملصقًا يف قريش -قال سفيان: كان 
هلم  املهاجرين  من  معك  كان  ممن  وكان  أنفسها-  من  يكن  ومل  هلم،  حليفًا 
قرابات حيمون هبا أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، أن أختذ 
فيهم يدًا حيمون هبا قرابتي، ومل أفعله كفرًا وال ارتدادًا عن ديني، وال رضًا 
))صدق(( فقال عمر: دعني،   : بالكفر بعد اإلسالم، فقال النبي 
يا رسول اهلل أرضب عنق هذا املنافق، فقال: ))إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك 
لكم((  غفرت  فقد  شئتم،  ما  اعملوا  فقال:  بدر  أهل  عىل  اطلع  اهلل  لعل 
وََعُدوَُّكۡم  َعُدّوِي  َتتَِّخُذواْ  َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ فأنزل اهلل عز وجل: ﴿َيٰٓ

ۡوِلَآَء﴾) ))2).
َ
أ

سورة املمتحنة:  .  ( (
﴿َل  تعاىل:  اهلل  وقول  اجلاسوس  -باب  والسري  اجلهاد  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (2(
الفضائل  كتاب  يف  ومسلم   ، 007  (59/4( ۡوِلَآَء﴾- 

َ
أ وََعُدوَُّكۡم  َعُدّوِي  َتتَِّخُذواْ 

 ( 94 /4( - وقصة حاطب بن أيب بلتعة  باب من فضائل أهل بدر-
.2494
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فدّل هذا احلديث عىل قتل اجلاسوس، ألن النبي  مل ينكر عىل 
أنه  أخرب  وإنام  الفعل؛  ذلك  يف  جيب  ال  ذلك  إن  له  قال  وال   ، عمر 
الذي  لعذره  قبوله  مع  بدر،  أهل  من  لكونه   ، حاطب  عىل  جيب  ال 
اعتذر به لعلمه بصدقه يف ذلك من جهة الوحي، فكان ذلك خصوصًا له، ال 

يشاركه فيه غريه، وال يقاس عليه بعده) ).

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- هو القول الثاين، وأن اجلاسوس املسلم ُيقتل، كام 
ُيقتل املعاهد -إن رأى اإلمام ذلك -، وذلك ملا ييل:

النبي  ينكر  مل  حيث  ذلك،  يف  واضح    حاطب  حديث  أوالً: 
 عىل عمر  طلَب قتله، وإنام بنّي وجود مانع من قتله، فبقي 

َمن مل يشهد له الوحي بذلك عىل أصل جواز قتله إذا ظفر به.

يف  فسادًا  وأشد  املحارب،  من  املسلمني  عىل  أرض  اجلاسوس  أن  ثانيًا: 
ُيَارُِبوَن  ِيَن  ٱلَّ ُؤاْ  َجَزٰٓ األرض منه؛ وقد قال اهلل تعاىل يف املحارب: ﴿إِنََّما 
بالقتل  اجلاسوس  فكان  اآلية،  فََساًدا﴾  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  َويَۡسَعۡوَن  ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ

أوىل)2). واهلل أعلم.

انظر: البيان والتحصيل )7/2 5(، والذخرية للقرايف ) /400).  ( (
انظر: النوادر والزيادات ) / 52 (، والبيان والتحصيل )7/2 5).  (2(
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الخاتمة

وفيها أهم نتائج البحث.

يتلّخص من هذا البحث ما ييل:

القتَل  جعل  كام  الكبائر،  أكرب  من  وعّده  النفس  قتل  حّرم  الشارع  أن 
حلفظها،  اإلسالم  جاء  التي  اخلمس  الرضورات  تضييع  أراد  ملن  عقوبًة 

واتفقت الرشائع عىل رعايتها.

القتل  املحصن؛  الزاين  عقوبة  وأن  القتل،  يوجب  الصالة  ترك  وأن 
بالرجم، وأن حد اللواط؛ حدُّ الزنا سواء بسواء، وأن املرتد يقتل رجاًل كان 
أو امرأة، وأن الساحر جيب قتله، وأن قاتل العمد جيب عليه القصاص -من 
حيث اجلملة-، وأن احلرابة من أسباب القتل، إذا قتلوا فيها، وأن اجلاسوس 

املسلم ُيقتل، وأن الصائل جيوز قتله إذا تعنّي طريقًا لدفع رشه.

وأن شارب اخلمر ال ُيقتل بعد الرابعة، وكذا السارق، وأن َمن أتى هبيمة 
أيضا؛ ال ُيقتل وإنام يعّزر. واهلل تعاىل أعلم.

واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم عىل آله وصحبه أمجعني
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الفهارس

فهرس اآلثار واألحاديث النبوية

الصفحةطرف احلديث أو األثر

 4 إذا رسق السارق فاقطعوا يده

0  إذا سكر فاجلدوه

6  أمرت أن أقاتل الناس

48 إن اهلل حبس عن مكة الفيل

 4 أن رسول اهلل  أيت بلّص

48 أن هيوديًا قتل جارية

5  أنه أيت بزنادقة فأحرقهم

 4 إين ألستحيي اهلل، أال أدع له يدًا

54 بعثنا رسول اهلل  أنا والزبري واملقداد

ما  اهلل،  رسول  يا  فقال:   ، النبي  إىل  أعرايب  جاء 
الكبائر

  0

9  ، 24 خذوا عني، خذوا عني

   كنا مع رسول اهلل  يف غزوة
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الصفحةطرف احلديث أو األثر

ال حيل دم امرئ مسلم

 ،  8 ،  5
 ، 26 ، 22
 ،  9 ،  6
 48 ، 42

4  ال يقتلن امرأة وال عسيفًا

27 ليس عىل الذي يأيت البهيمة حد

5   ، 8  من بدل دينه فاقتلوه

0  من رشب اخلمر فاجلدوه

46 من قتل دون ماله فهو شهيد

28 من وجدمتوه وقع عىل هبيمة فاقتلوه

 2 من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط

20 والذي نفيس بيده ألقضني بينكام بكتاب اهلل

   وجدت امرأة مقتولة

7  ويلك، أولست أحق أهل األرض أن يتقي اهلل



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أسباب القتل في الفقه اإلسالمي

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
159

فهرس المصادر والمراجع
زكريا .   بن  حممد  بن  زكريا  املؤلف:  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى 

األنصاري، النارش: دار الكتاب اإلسالمي.
املنذر . 2 بن  إبراهيم  بن  حممد  بكر  أبو  املؤلف:  العلامء،  مذاهب  عىل  اإلرشاف 

مكة  مكتبة  النارش:  محاد،  أبو  األنصاري  أمحد  صغري  املحقق:  النيسابوري، 
الثقافية، رأس اخليمة - اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة: األوىل، 425 هـ-

2004م.
الوهاب .   أبو حممد عبد  القايض  املؤلف:  اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، 

بن عيل بن نرص البغدادي املالكي، املحقق: احلبيب بن طاهر، النارش: دار ابن 
حزم، الطبعة: األوىل، 420 هـ-999 م.

الكتامي . 4 امللك  عبد  بن  حممد  بن  عيل  املؤلف:  اإلمجاع،  مسائل  يف  اإلقناع 
الصعيدي،  فوزي  حسن  املحقق:  القطان،  ابن  احلسن  أبو  الفايس،  احلمريي 
النارش: الفاروق احلديثة للطباعة والنرش، الطبعة: األوىل، 424 هـ-2004م.

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املؤلف: عالء الدين أبو احلسن عيل . 5
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  احلنبيل،  الدمشقي  املرداوي  سليامن  بن 

الثانية. الطبعة: 
حممد، . 6 بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

املعروف بابن نجيم املرصي، ويف آخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني 
عابدين،  البن  اخلالق  منحة  وباحلاشية:  القادري،  احلنفي  الطوري  عيل  بن 

النارش: دار الكتاب اإلسالمي.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، املؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن . 7

أمحد الكاساين احلنفي، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 406 هـ-
986 م.
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أمحد . 8 بن  موسى  بن  أمحد  بن  حممود  حممد  أبو  املؤلف:  اهلداية،  رشح  البناية 
 - العلمية  الكتب  دار  النارش:  العيني،  الدين  بدر  احلنفى  الغيتايب  حسني  بن 

بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 420  هـ-2000م.
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل . 9

العمراين اليمني الشافعي، املحقق: قاسم حممد النوري، النارش: دار املنهاج - 
جدة، الطبعة: األوىل،  42  هـ- 2000م.

املؤلف: . 0  املستخرجة،  ملسائل  والتعليل  والتوجيه  والرشح  والتحصيل  البيان 
الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، حققه: د. حممد حجي وآخرون،  أبو 
هـ- الثانية، 408   الطبعة:  لبنان،   - بريوت  اإلسالمي،  الغرب  دار  النارش: 

988 م.
بن .    عيل  بن  عثامن  املؤلف:   ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

بن  الدين أمحد  الزيلعي احلنفي، احلاشية: شهاب  الدين  البارعي، فخر  حمجن 
، النارش: املطبعة الكربى  ْلبِيُّ حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ

األمريية - بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل،     هـ.
أبو . 2  محدان  بن  جعفر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  للقدوري،  التجريد 

أ. د حممد  الفقهية واالقتصادية،  الدراسات  املحقق: مركز  القدوري،  احلسني 
الطبعة:  القاهرة،   - السالم  دار  النارش:  حممد،  مجعة  عيل  د  أ.  رساج،  أمحد 

الثانية، 427  هـ-2006م.
املؤلف: .    اخلطيب،  عىل  البجريمي  حاشية   = اخلطيب  رشح  عىل  احلبيب  حتفة 

الفكر،  دار  النارش:  الشافعي،  املرصي  ِمّي  الُبَجرْيَ عمر  بن  حممد  بن  سليامن 
تاريخ النرش: 5 4 هـ-995 م.

الدين . 4  عالء  بكر  أبو  أمحد،  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  الفقهاء،  حتفة 
الثانية،  الطبعة:  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  السمرقندي، 

4 4  هـ-994 م.
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التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب، املؤلف: خليل بن إسحاق . 5 
عبد  بن  أمحد  د.  املحقق:  املرصي،  املالكي  اجلندي  الدين  ضياء  موسى،  بن 
الكريم نجيب، النارش: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة: 

األوىل، 429 هـ-2008م.
جامع األمهات، املؤلف: عثامن بن عمر ابن احلاجب الكردي املالكي، املحقق: . 6 

أبو عبد الرمحن األخرض األخرضي، النارش: الياممة للطباعة والنرش والتوزيع، 
الطبعة: الثانية،  42 هـ-2000م.

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه . 7 
= صحيح البخاري، املؤلف: حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، 
ترقيم حممد  النجاة،  دار طوق  النارش:  النارص،  نارص  بن  زهري  املحقق: حممد 

فؤاد عبد الباقي، الطبعة: األوىل، 422 هـ.
التميمي . 8  يونس  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بكر  أبو  املؤلف:  املدونة،  ملسائل  اجلامع 

البحوث  النارش: معهد  باحثني يف رسائل دكتوراه،  املحقق: جمموعة  الصقيل، 
الفكر  دار  توزيع:  القرى،  أم  جامعة   - اإلسالمي  الرتاث  وإحياء  العلمية 

للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل، 4 4  هـ-  20م.
بِيِدّي . 9  الزَّ العبادي  احلدادي  بن حممد  بن عيل  بكر  أبو  املؤلف:  النرية،  اجلوهرة 

اليمني احلنفي، النارش: املطبعة اخلريية، الطبعة: األوىل، 22  هـ.
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، املؤلف: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي . 20

املالكي، النارش: دار الفكر.
حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، املؤلف: أبو احلسن، عيل بن .  2

البقاعي،  حممد  الشيخ  يوسف  املحقق:  العدوي،  الصعيدي  مكرم  بن  أمحد 
النارش: دار الفكر - بريوت، تاريخ النرش: 4 4 هـ-994 م.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أسباب القتل في الفقه اإلسالمي

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
162

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين، املؤلف: أبو . 22
احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي، 
النارش:  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  الشيخ  معوض،  حممد  عيل  الشيخ  املحقق: 

دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة: األوىل، 9 4 هـ -999 م.
الرمحن .  2 عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  العباس شهاب  أبو  املؤلف:  الذخرية، 

بو  وحممد  أعراب،  وسعيد  حجي،  حممد  املحقق:  بالقرايف،  الشهري  املالكي 
خبزة، النارش: دار الغرب اإلسالمي- بريوت، الطبعة: األوىل، 994 م.

رد املحتار عىل الدر املختار، املؤلف: ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد . 24
العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، النارش: دار الفكر-بريوت، الطبعة: الثانية، 

2 4 هـ-992 م.
الروض املربع رشح زاد املستقنع، املؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين . 25

الشيخ  وتعليقات  العثيمني  الشيخ  حاشية  ومعه:  احلنبيل،  البهويت  إدريس  بن 
 - املؤيد  دار  النارش:  نذير،  حممد  القدوس  عبد  أحاديثه:  خرج  السعدي، 

الرسالة. مؤسسة 
روضة الطالبني وعمدة املفتني، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف . 26

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

سنن ابن ماجه، املؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، حتقيق: . 27
حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البايب 

احللبي.
الضحاك، . 28 بن  موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  املؤلف:  الرتمذي،  سنن 

عبد  فؤاد  وحممد  شاكر،  حممد  أمحد  وتعليق:  حتقيق  عيسى،  أبو  الرتمذي، 
البايب  النارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى  الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، 

احللبي - مرص، الطبعة: الثانية، 95   هـ-975 م.
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الدارقطني، حققه وضبط . 29 عمر  بن  احلسن عيل  أبو  املؤلف:  الدارقطني،  سنن 
اللطيف  عبد  شلبي،  املنعم  عبد  حسن  األرنؤوط،  شعيب  عليه:  وعلق  نصه 
الطبعة:  -لبنان،  بريوت  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  برهوم،  أمحد  اهلل،  حرز 

األوىل، 424  هـ-2004م.
الرشح الكبري عىل متن املقنع، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة . 0 

الكتاب  دار  النارش:  الدين،  شمس  الفرج،  أبو  احلنبيل،  اجلامعييل  املقديس 
العريب للنرش والتوزيع، أرشف عىل طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار.

احلنفي، .    اجلصاص  بكر  أبو  عيل  بن  أمحد  املؤلف:  الطحاوي،  خمترص  رشح 
أ. د. سائد بكداش، د. حممد عبيد  املحقق: د. عصمت اهلل عنايت اهلل حممد، 
اهلل خان، د. زينب حممد حسن فالتة، أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: 
الطبعة:  الرساج،  البشائر اإلسالمية - ودار  دار  النارش:  د. سائد بكداش،  أ. 

األوىل   4  هـ-0 20م.
حاتم، . 2  أبو  حبان  بن  حممد  املؤلف:  بلبان،  ابن  برتتيب  حبان  ابن  صحيح 

 - الرسالة  مؤسسة  النارش:  األرنؤوط،  شعيب  املحقق:  الُبستي،  الدارمي، 
بريوت، الطبعة: الثانية، 4 4  -  99 م.

دار .    النارش:  البابريت،  حممود  بن  حممد  بن  حممد  املؤلف:  اهلداية،  رشح  العناية 
الفكر.

الثعلبي . 4  نرص  بن  عيل  بن  الوهاب  عبد  حممد  أبو  املؤلف:  امَلَسائِل،  ُعُيوُن 
د إبراهيم بورويبة، النارش: دار ابن  البغدادي املالكي، دراسة وحتقيق: عيل حممَّ
الطبعة: األوىل، 0 4 هـ- لبنان،  للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت -  حزم 

2009م.
القوانني الفقهية، املؤلف: أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن . 5 

جزي الكلبي الغرناطي.
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الكايف يف فقه اإلمام أمحد، املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن . 6 
قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس  اجلامعييل  قدامة  بن  حممد 
املقديس، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 4 4  هـ-994 م.

املرداوي، . 7  سليامن  بن  عيل  الدين  لعالء  الفروع  تصحيح  ومعه  الفروع  كتاب 
املؤلف: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد اهلل، شمس الدين املقديس 
الراميني ثم الصاحلي احلنبيل، املحقق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، النارش: 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 424  هـ- 200مـ.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، املؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن . 8 

حسن بن إدريس البهويت احلنبيل، النارش: دار الكتب العلمية.
ابن . 9  الدين  الفضل، مجال  أبو  بن عىل،  مكرم  بن  املؤلف: حممد  العرب،  لسان 

الثالثة،  الطبعة:  بريوت،   - صادر  دار  النارش:  اإلفريقي،  األنصاري  منظور 
4 4 هـ.

املبدع يف رشح املقنع، املؤلف: إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، . 40
لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  الدين،  برهان  إسحاق،  أبو 

الطبعة: األوىل، 8 4  هـ-997 م.
املبسوط، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس، النارش: .  4

دار املعرفة - بريوت، تاريخ النرش: 4 4 هـ- 99 م.
زكريا . 42 أبو  املؤلف:  واملطيعي((،  السبكي  تكملة  ))مع  املهذب  رشح  املجموع 

حميي الدين حييى بن رشف النووي، النارش: دار الفكر.
األندليس .  4 حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أبو  املؤلف:  باآلثار،  املحىل 

القرطبي الظاهري، النارش: دار الفكر - بريوت.
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حييى . 44 بن  إسامعيل  املؤلف:  للشافعي(،  باألم  ملحقًا  )مطبوع  املزين  خمترص 
النرش:  سنة  بريوت،   - املعرفة  دار  النارش:  املزين،  إبراهيم  أبو  إسامعيل،  بن 

0 4 هـ-990 م.
45 . =  العدل إىل رسول اهلل  العدل عن  بنقل  املسند الصحيح املخترص 

النيسابوري،  القشريي  أبو احلسن  بن احلجاج  املؤلف: مسلم  صحيح مسلم، 
املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.

بن . 46 املؤلف: عياض بن موسى بن عياض  اآلثار،  األنوار عىل صحاح  مشارق 
عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل دار النرش: املكتبة العتيقة ودار الرتاث.

املطلع عىل ألفاظ املقنع، املؤلف: حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيل، أبو . 47
اخلطيب،  حممود  وياسني  األرناؤوط  حممود  املحقق:  الدين،  اهلل، شمس  عبد 

النارش: مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة: األوىل  42 هـ- 200م.
املعونة عىل مذهب عامل املدينة »اإلمام مالك بن أنس«، املؤلف: أبو حممد عبد . 48

الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي املالكي، املحقق: محيش عبد احلّق، 
الكتاب:  أصل  املكرمة،  مكة   - الباز  أمحد  التجارية، مصطفى  املكتبة  النارش: 

رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة املكرمة.
حممد . 49 الدين،  شمس  املؤلف:  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 

األوىل،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  الشافعي،  الرشبيني  أمحد  بن 
5 4 هـ-994 م.

بن حممد . 50 أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  أبو حممد  املؤلف:  قدامة،  البن  املغني 
بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس، 

النارش: مكتبة القاهرة.
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القرطبي، .  5 رشد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو  املؤلف:  املمهدات،  املقدمات 
حتقيق: الدكتور حممد حجي، النارش: دار الغرب اإلسالمي، بريوت - لبنان، 

الطبعة: األوىل، 408  هـ-988 م.
اهلل . 52 عبد  أبو  الدين  شمس  املؤلف:  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب 

عيني  الرُّ حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب 
املالكي، النارش: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 2 4 هـ-992 م.

بن .  5 بن يوسف  اهلل  بن عبد  امللك  املؤلف: عبد  املذهب،  دراية  املطلب يف  هناية 
حممد اجلويني، أبو املعايل، امللقب بإمام احلرمني، حققه وصنع فهارسه: أ. د. 
428 هـ- األوىل،  الطبعة:  املنهاج،  دار  النارش:  الّديب،  حممود  العظيم  عبد 

2007م.
النهاية يف غريب احلديث واألثر، املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن . 54

الطناحي،  الزاوي، حممود حممد  أمحد  األثري، حتقيق: طاهر  ابن  اجلزري  حممد 
النارش: املكتبة العلمية - بريوت، 99  هـ-979 م.

نة من غريها من األُمهاِت، املؤلف: أبو حممد . 55 يادات عىل َما يف املَدوَّ النَّوادر والزِّ
النارش:  الباحثني،  من  حتقيق: جمموعة  املالكي  القريواين،  زيد  أيب  بن  اهلل  عبد 

دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، 999 م.
اهلداية يف رشح بداية املبتدي، املؤلف: عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين . 56

املرغيناين، املحقق: طالل يوسف، النارش: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت 
- لبنان.

أمحد . 57 املحقق:  الغزايل،  بن حممد  أبو حامد حممد  املؤلف:  املذهب،  يف  الوسيط 
الطبعة:  القاهرة،   - السالم  دار  النارش:  تامر،  حممد  حممد  إبراهيم،  حممود 

األوىل، 7 4 .
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اهلادي . 58 عبد  بن  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  املؤلف:  احلديث،  يف  املحرر 
احلنبيل، املحقق: د. يوسف عبد الرمحن املرعشيل، حممد سليم إبراهيم سامرة، 
الثالثة،  الطبعة:  بريوت،   - لبنان   - املعرفة  دار  النارش:  الذهبي،  مجال محدي 

 42 هـ-2000م.
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القضاء بالشاهد الواحد

د. عبد الله بن أحمد المحمادي
األستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن

بالمعهد العالي للقضاء
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المقدمة

آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني.

أما بعد:

هبا  يتبني  التي  الطرق  وأوضح  اإلثبات،  وسائل  أعظم  من  فالشهادة 
الصادق من الكاذب واملحق من املبطل يف اخلصومات بني الناس، فالقايض 
يعتمد يف حكمه عىل ما يشهد به الشهود وما تقوم به البينة، وحيكم بمقتىض 
ما يتقرر لديه من شهادات وما يتضح لديه من بينات، وهلذا السبب صارت 
أبوابًا يف كتبهم،  الفقهاء قدياًم وحديثًا، فعقدوا هلا  اهتامم  الشهادات موضع 
الشهادة  ملوضوع  بالنسبة  العدد  واختالف  الشهود  عدد  عن  فيها  ثوا  حتدَّ
فُتقبل  الشهادة  يف  العدد  ُيشرتط  ال  قد  بأنه  وذكروا  هبا،  املشهود  واحلادثة 
ملوضوع  تبعًا  حينئذ  العدد  وخيتلف  التعدد  ُيشرتط  وقد  الواحد،  شهادة 

الشهادة.

فنصاب الشهادة يف بعض املراتب شاهد واحد، رجاًل كان أو امرأة، عىل 
خالٍف يف ذلك بني الفقهاء.

هذا جمال بحثي، فهو يف قضايا ومسائل حيكم فيها القايض بشهادة شاهد 
واحد، وقد عنونت له بـ »القضاء بالشاهد الواحد«.

خطة البحث:

وتشتمل عىل ستة مباحث وخامتة، وبيان ذلك عىل النحو اآليت:
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املبحث األول: تعريف القضاء.

املبحث الثاين: تعريف الشاهد.

املبحث الثالث: القضاء بالشاهد الواحد يف إثبات رؤية هالل رمضان.

املبحث الرابع: القضاء بالشاهد الواحد مع يمني املدعي.

املبحث اخلامس: القضاء بالشاهد الواحد من غري يمني.

املبحث السادس: القضاء بشهادة امرأة واحدة فيام ال يطلع عليه الرجال.

اخلامتة: وتشتمل عىل أهم النتائج التي توصلت إليها يف البحث.

البحث: منهج 

حترير حمل النزاع بذكر مواطن االتفاق واخلالف إن احتاجت املسألة .  
إىل ذلك.

الكتب . 2 من  األقوال  وتوثيق  املعتربة،  الفقهية  املذاهب  االقتصار عىل 
املعتمدة يف كل مذهب.

أو .   مناقشات  من  عليها  يرد  ما  وذكر  األقوال،  أدلة  استقصاء 
اعرتاضات، واجلواب عنها ما أمكن.

ترجيح ما يظهر رجحانه، وبيان سبب الرتجيح.. 4

عزو اآليات إىل سورها، بذكر اسم السورة ورقم اآلية.. 5
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ختريج األحاديث واآلثار من مصادرها، فإن كان احلديث أو األثر يف . 6
للحكم بصحته، وإال خّرجته من  بذلك  اكتفيت  أو يف أحدمها  الصحيحني 

املصادر األخرى مع ذكر ما قاله أهل احلديث يف درجته.

توثيق املعاين اللغوية من كتب اللغة املعتمدة.. 7

هذا . 8 يف  املعتمدة  الكتب  من  الغريب  ورشح  باملصطلحات  التعريف 
الفن.

العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتقيم.. 9

العناية بدراسة ما له صلة واضحة بالبحث.. 0 

ختم البحث بخامتة تتضمن أهم النتائج..   

الزلل، وأن يرزقنا اإلخالص  أسأل اهلل أن يوفقنا للصواب، وأن جينبنا 
يف القول والعمل.
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المبحث األول
تعريف القضاء

أ. تعريف القضاء يف اللغة:

ِمْن  ألنه  قضاٌي؛  وأصله  قضاء،  يقىض  قىض  مصدر  اللغة:  يف  القضاء 
قضيُت، إال أن الياء ملَّا جاءت بعد األلف مهزت، فقيل: قضاء) ).

قال ابن فارس: »القاف والضاد واحلرف املعتل أصل صحيح يدل عىل 
إحكام أمٍر وإتقانه وإنفاذه جلهته«)2).

وقال ابن األثري: »يقال: قىض يقيض قضاًء فهو قاٍض؛ إذا حكم وفصل. 
وقضاء اليشء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه«) ).

فكلمة قضاء ُتطلق يف اللغة عىل عدة معاٍن، منها:

ّبَِك  أوالً: الفصل واحلكم، ومنه قوله تعاىل: ﴿َولَۡوَل َكَِمةٞ َسَبَقۡت ِمن رَّ
َسّمٗ لَُّقِضَ بَۡيَنُهۡم﴾)4) أي: لُفصل احلكم بينهم. َجٖل مُّ

َ
إَِلٰٓ أ

 (5(﴾ يَۡوَمنۡيِ ثانيًا: اخللق، ومنه قوله تعاىل: ﴿َفَقَضىُٰهنَّ َسۡبَع َسَمَٰواٖت ِف 
. أي: خلقهنَّ

انظر: الصحاح 789/2 ، لسان العرب 5 /86 .  ( (
مقاييس اللغة ص 86.  (2(

النهاية يف غريب احلديث واألثر ص759.  ( (
سورة الشورى، اآلية 4 .  (4(

سورة فصلت، اآلية 2 .  (5(
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﴾) ) أي:  ٓ إِيَّاهُ لَّ َتۡعُبُدٓواْ إِلَّ
َ
ثالثًا: األمر، ومنه قوله تعاىل: ﴿َوقََضٰ َربَُّك أ

أمر ربك.

رابعًا: اإلهناء والفراغ من اليشء، ومنه قوله تعاىل: ﴿َوقََضۡيَنآ إَِلۡهِ َذٰلَِك 
أي: فرغتم   ( (﴾ لَٰوةَ قََضۡيُتُم ٱلصَّ أي: أهنيناه. وقوله تعاىل: ﴿فَإَِذا  ۡمَر﴾)2) 

َ
ٱۡل

منها.

خامسًا: املوت والقتل، ومنه قوله تعاىل: ﴿ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِجاٞل َصَدقُواْ 
أي: مات. وقوله تعاىل:  َنَۡبُهۥ﴾)4)  قََضٰ  ن  مَّ فَِمۡنُهم  َعلَۡيهِۖ   َ ٱللَّ َعَٰهُدواْ  َما 

﴿فََوَكَزهُۥ ُموَسٰ َفَقَضٰ َعلَۡيهِ﴾)5) أي: قتله.
أي:  قَاٍض﴾)6)  نَت 

َ
أ َمآ  ﴿فَٱۡقِض  تعاىل:  قوله  ومنه  العمل،  سادسًا: 

فاعمل ما أنت عامل.

ن 
َ
أ َقۡبِل  ِمن  بِٱۡلُقۡرَءاِن  َتۡعَجۡل  ﴿َوَل  تعاىل:  قوله  ومنه  البيان،  سابعًا: 

ُيۡقَضٰٓ إَِلَۡك وَۡحُيُهۥ﴾)7) أي: من قبل أن ُيبيَّن لك بيانه.

) )  سورة اإلرساء، اآلية 2.
سورة احلجر، اآلية 66.  (2(

سورة النساء، اآلية  0 .  ( (
سورة األحزاب، اآلية  2.  (4(
سورة القصص، اآلية 5 .  (5(

سورة طه، اآلية 72.  (6(
سورة طه، اآلية 4  .  (7(
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وهذه املعاين كلها ترجع إىل معنى واحد وهو انقطاع اليشء ومتامه) ).

القضاء  أن  األول، وهو  املعنى  القضاء هو  لتعريف  املعاين  وأقرب هذه 
بمعنى الفصل واحلكم؛ ألن القايض يفصل بني اخلصمني باألحكام الرشعية 
ألنه  قاضيًا؛  القايض  ي  »ُسمِّ فارس:  ابن  قال  والسنة،  الكتاب  من  املتلقاة 

حيكم األحكام وُينِْفُذها«)2).

ب. تعريف القضاء يف االصطالح:

احلنفية: تعريف 

قوٌل ملزم يصدر عن والية عامة) ).

املالكية: تعريف 

اإلخبار عن حكم رشعي عىل سبيل اإللزام)4).

الشافعية: تعريف 

إلزام من له اإللزام بحكم الرشع)5).

العرب  النهاية يف غريب احلديث واألثر ص759، لسان  انظر: الصحاح 789/2 ،   ( (
5 /86 -87 ، القاموس املحيط ص25  .

مقاييس اللغة ص 86.  (2(
االختيار لتعليل املختار 97/2.  ( (

تبرصة احلكام  /9.  (4(
هناية املحتاج 224/8.  (5(
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احلنابلة: تعريف 

تبيني احلكم الرشعي واإللزام به، وفصل اخلصومات) ).

وهذه التعريفات متقاربة املعنى مع اختالف يسري يف األلفاظ والعبارات.

رشح منتهى اإلرادات 462/6، كشاف القناع 5 /7.  ( (
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الثاني المبحث 
تعريف الشاهد

أ. تعريف الشاهد يف اللغة:

واهلاء  »الشني  فارس:  ابن  قال  َشِهَد؛  من  فاعل  اسم  اللغة:  يف  الشاهد 
والدال أصٌل يدل عىل حضور وعلم وإعالم«) ).

ي  فُسمِّ لألداء،  القضاء  جملس  حيرض  الشاهد  ألن  احلارض؛  فالشاهد: 
احلارض شاهدًا، وأداؤه شهادة)2).

وجاء يف املحكم البن سيده: »الشاهد: العامل الذي ُيبني ما َعِلَمه«) ).

يعلمه  ما  بنيَّ  أي  احلاكم:  عند  الشاهد  »وَشِهَد  العرب:  لسان  ويف 
وأظهره«)4).

قال اجلوهري: » وَشِهَد له بكذا شهادة؛ أي أدَّى ما عنده من الشهادة، 
فهو شاهد«)5).

اد)6). د، وُشهَّ وجُيَْمُع الشاهد عىل شهداء، وشهود، وأشهاد، وُشهَّ

مقاييس اللغة ص7 5.  ( (
انظر: أنيس الفقهاء ص  2.  (2(

املحكم واملحيط األعظم يف اللغة 0/4  .  ( (
لسان العرب  /9 2.  (4(

الصحاح  / 42.  (5(
واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية   ،  0/4 اللغة  يف  األعظم  واملحيط  املحكم  انظر:   (6(

ص497، املغرب يف ترتيب املعرب ص49 .
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ب. تعريف الشاهد يف االصطالح:

الشاهد يف اصطالح الفقهاء هو: َمْن أدَّى الشهادة يف جملس القضاء، أو 
ها) ). ل الشهادة ولو مل يؤدِّ َمْن حتمَّ

ل هو: أن ُيدعى ليشهد ويستحفظ الشهادة)2). فالتَّحمُّ

واألداء هو: أن ُيدعى ليشهد بام َعِلَمه واسُتحِفَظ إياه) ).

للشهادة يف  ُيستدعى  القانونيني فهو: »شخص  الشاهد يف اصطالح  أما 
أن حيلف  بعد  يعلم عنها شخصيًا،  أفعال  أو يف  فيها،  التحقيق  مسألة جيري 

اليمني لقول احلق«)4).

سلطة  أي  أو  املحكمة  إىل  به  ُيؤتى  الذي  الشخص  أو  »الدليل  هو:  أو 
للحادث  مشاهدته  حول  بمعلوماته  وإقراره  بشهادته  لإلدالء  قضائية؛ 

املحاكمة«)5). موضوع 

انظر: موسوعة الفقه اإلسالمي   /86-87، حقوق الشاهد وواجباته ص29.  ( (
تبرصة احلكام  /75 .  (2(

املرجع السابق  /76 .  ( (
معجم املصطلحات القانونية ص 50.  (4(

معجم املصطلحات الفقهية والقانونية ص204.  (5(
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الثالث المبحث 
القضاء بالشاهد الواحد

في إثبات رؤية هالل رمضان

عىل  رمضان؛  يف  اهلالل  رؤية  به  يثبت  الذي  العدد  يف  الفقهاء  اختلف 
ثالثة أقوال.

القول األول:

ال يثبت هالل رمضان إال بشهادة رجلني عدلني، وهبذا قال املالكية) )، 
وهو قول لإلمام أيب حنيفة)2)، وقول عند الشافعية) )، ورواية عند احلنابلة)4).

انظر: املدونة  /94 ، التفريع  / 0 ، الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي  /4  ،   ( (
عقد اجلواهر الثمينة  /55 ، مواهب اجلليل  /279.

الرائق 288/2- البحر  اهلداية 26/4،  البناية رشح  الصنائع 29/2 ،  بدائع  انظر:   (2(
.289

هناية   ،285/6 املجموع   ، 45/2 الطالبني  روضة  الكبري  /2 4،  احلاوي  انظر:   ( (
املحتاج  /49 .

انظر: رشح الزركيش 627/2، املبدع  /8 ، اإلنصاف مع الرشح الكبري 8/7  .  (4(



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

القضاء بالشاهد الواحد

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
180

القول الثاين:

عند  الصحيح  هو  وهذا  واحد،  عدل  بشهادة  رمضان  هالل  يثبت 
به  وقال  حنيفة) )،  أيب  لإلمام  وقول  احلنابلة)2)،  عند  واملذهب  الشافعية) )، 

ابن املاجشون وابن العريب من املالكية)4).

الثالث: القول 

إن كان يف السامء علة من غيم أو قرت مما حيول دون الرؤية، ففي هذه احلالة 
ُتقبل شهادة عدل واحد، وإن كانت السامء صحوًا صافية وشهد واحد برؤية 
اهلالل فال تقبل شهادته، بل ال ُبد من شهادة مجع كثري يقع العلم بخربهم، 

وهذا هو القول املعتمد عند احلنفية)5).

هناية   ،285/6 املجموع   ، 45/2 الطالبني  روضة  الكبري  /2 4،  احلاوي  انظر:   ( (
املحتاج  /49 .

انظر: املغني 6/4 4، الفروع  /4 ، رشح الزركيش 627/2، اإلنصاف مع الرشح   (2(
الكبري 8/7  ، رشح منتهى اإلرادات 2/ 4 .

انظر: بدائع الصنائع 29/2 ، البناية رشح اهلداية 26/4، البحر الرائق 289/2.  ( (
انظر أحكام القرآن البن العريب  /84، حاشية العدوي عىل رشح اخلريش  /4 2.  (4(
انظر: املبسوط  /9  ، بدائع الصنائع 29/2 ، تبيني احلقائق  /9  ، فتح القدير   (5(

59/2، البحر الرائق 286/2.
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األدلة:

أدلة القول األول:

 . قوله : ))صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن ُغمَّ عليكم 
ُّوا ثالثني، وإن شهد شاهدان ذوا عدٍل فصوموا وأفطروا(() ). فأمِت

الواحد  حكم  أن  فُعلم  بعدلني،  الشهادة  حكم  »فعلَّق  املاوردي:  قال 
خمالف حلكمهام«)2).

ونوقش بام ييل:

أ. أن هذا احلديث إنام يدل عىل ما ذكروه بمفهومه، واألحاديث الدالة عىل 
ثبوت هالل رمضان برؤية الواحد قد دلت بمنطوقها، فوجب تقديمها) ).

ب. أن هذا استدالل بمفهوم الرشط وهو غري مراد هنا؛ ألن أدلة القول 
الثاين رصحية يف وجوب الصوم برؤية الواحد)4).

2. أهنا شهادة عىل رؤية اهلالل، فوجب أن ال ُيقبل فيها أقل من عدلني، 
قياسًا عىل هالل شوال)5).

أخرجه اإلمام أمحد يف املسند 4/ 2 ، والنسائي يف سننه - كتاب الصيام - باب قبول   ( (
شهادة الرجل الواحد عىل هالل شهر رمضان -  /99 رقم 7 24، والدارقطني يف 
حه األلباين  سننه - كتاب الصيام - باب الشهادة عىل رؤية اهلالل - 68/2 ، وصحَّ

يف إرواء الغليل 6/4 .
احلاوي الكبري  /2 4.  (2(

انظر: املغني 8/4 4، الرشح الكبري 7/ 4 .  ( (
انظر: األحكام فيام خيتلف فيه الرجال والنساء من األحكام 287/2.  (4(

انظر: املنتقى رشح املوطأ 6/2 ، احلاوي الكبري  /2 4، املغني 7/4 4.  (5(
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ونوقش بام ييل:

أ. أنه ال قياس مع النص، حيث وردت نصوص رصحية تدل عىل ثبوت 
رؤية هالل رمضان بشهادة الواحد) ).

شوال؛  هالل  عن  اإلخبار  يفارق  رمضان  هالل  عن  اإلخبار  أن  ب. 
فاإلخبار هبالل شوال يقتيض اخلروج من عبادة الصوم، فكان اشرتاط رؤية 
االثنني أحوط، بينام اإلخبار هبالل رمضان يقتيض الدخول فيها، فكان قبول 

الواحد أحوط)2).

أدلة القول الثاين:

 . حديث ابن عمر  قال: »تراءى الناس اهلالل، فأخربت رسول 
اهلل  أين رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام«) ).

وجه الداللة: أن النبي  رتَّب صومه وصوم الناس عىل إخبار 
ابن عمر  وحده)4).

انظر: األحكام فيام خيتلف فيه الرجال والنساء من األحكام 288/2.  ( (
اإلسالمي  الفقه  يف  االنفراد  أحكام   ، 4 /7 الكبري  الرشح   ،4 8/4 املغني  انظر:   (2(

ص 4 .
هالل  رؤية  عىل  الواحد  شهادة  يف  باب   - الصوم  كتاب   - سننه  يف  داود  أبو  أخرجه   ( (
الصيام - 56/2 ،  كتاب   - والدارقطني يف سننه  رقم 42 2،  رمضان - 756/2 
باب   - الصيام  كتاب   - الكربى  السنن  يف  والبيهقي  املستدرك  / 42،  يف  واحلاكم 
الذهبي،  ووافقه  احلاكم  حه  وصحَّ  ،2 2/4  - رمضان  هالل  رؤية  عىل  الشهادة 
يف  واأللباين   ،284/6 املجموع  يف  والنووي   ، 64/6 املحىل  يف  حزم  ابن  حه  وصحَّ

إرواء الغليل 6/4 .
انظر: رشح الزركيش 626/2.  (4(
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  النبي  إىل  أعرايب  جاء  قال:    عباس  ابن  حديث   .2
))أتشهد أن ال إله إال اهلل؟(( قال: نعم، قال:  فقال: إين رأيت اهلالل، قال: 
الناس  يف  أذن  بالل  ))يا  قال:  نعم،  قال:  اهلل؟((  رسول  حممدًا  أن  ))أتشهد 

فليصوموا غدًا(() ).

هبذا  رمضان  هالل  رؤية  أثبت    النبي  أن  الداللة:  وجه 
األعرايب وحده، فدل ذلك عىل كونه كافيًا يف إثبات الرؤية)2).

واحد،  من  فُقبل  املشاهدة،  طريقه  فيام  الفريضة  وقت  عن  خرب  أنه   . 
كاخلرب بدخول وقت الصالة) ).

واحد  عدٍل  من  فُقبل  وامُلْخرَب،  امُلْخرِب  فيه  يشرتك  ديني  خرب  أنه   .4
كالرواية)4).

هالل  رؤية  عىل  الواحد  شهادة  يف  باب   - الصوم  كتاب   - سننه  يف  داود  أبو  أخرجه   ( (
ما جاء  باب   - الصوم  أبواب   - والرتمذي يف سننه  رقم40 2،  رمضان - 754/2 
باب   - الصيام  كتاب   - سننه  يف  والنسائي  رقم 69،   69/2  - بالشهادة  الصوم  يف 
وابن  رقم   24،   98/  - رمضان  شهر  هالل  عىل  الواحد  الرجل  شهادة  قبول 
ماجه يف سننه - كتاب الصيام - باب ما جاء يف الشهادة عىل رؤية اهلالل -  /529  
رقم 652 ، والدارقطني يف سننه - كتاب الصيام - 58/2 ، واحلاكم يف املستدرك 
 /424، والبيهقي يف السنن الكربى - كتاب الصيام - باب الشهادة عىل رؤية هالل 
فه األلباين يف  حه احلاكم يف املستدرك  /424، وضعَّ رمضان 4/  2-2 2، وصحَّ

إرواء الغليل 5/4 .
)2)انظر: أحكام االنفراد يف الفقه اإلسالمي ص9  .

انظر: املغني 8/4 4، الرشح الكبري 7/ 4 .  ( (
الرشح   ،4 8/4 املغني  الكبري  /  4،  احلاوي   ،  0/2 الصنائع  بدائع  انظر:   (4(

الكبري 7/ 4 ، رشح الزركيش 626/2.
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5. أنه إجياب عبادٍة فُقبل من واحٍد احتياطًا للفرض) ).

6. أنه خرب ديني ال هتمة فيه، بخالف آخر الشهر)2).

دليل القول الثالث:

يكذبه  ال  فيام  ُيقبل  العدل  الواحد  »خرب  بقوله:  الكاساين  هلم  استدل 
ال  مجاعة  مساواة  مع  بالرؤية  تفرده  ألن  يكذبه؛  الظاهر  وههنا  الظاهر، 
أو  كذبه  دليل  املوانع  وارتفاع  الرؤية  إىل  املوصلة  األسباب  يف  إياه  حيصون 
غلطه يف الرؤية، وليس كذلك إذا كان بالسامء علة، ألن ذلك يمنع التساوي 
يف الرؤية جلواز أنَّ قطعة من الغيم انشقت فظهر اهلالل فرآه واحد، ثم استرت 

بالغيم من ساعته قبل أن يراه غريه«) ).

ونوقش: بأن األحاديث التي ورد فيها إثبات الرؤية بشهادة عدل واحد 
ليس فيها تفريق بني حالة الصحو والغيم، ثم هذا الدليل الذي استندوا إليه 
يقبل  ال  قوهلم  وأما  عليه،  يعول  فال  الرشعي  النص  مواجهة  يف  عقيل  دليل 
سائر  عىل  رمضان  هالل  بقياس  عليهم  فرُيد  الكثري،  اجلمع  إال  الصحو  يف 
احلقوق - عدا الزنا وسائر الشهور حيث تثبت بشاهدين، بل إن الزنا الذي 
عىل  يدلنا  املشاهد  والواقع  أربعة،  من  أكثر  فيه  يشرتط  ال  احلقوق  أشد  هو 
البرص،  كانوا مشرتكني يف حاسة  وإن  فالناس  االستدالل،  هذا  عدم صحة 
أحدمها  فرياه  اهلالل،  اثنان  يرتاءى  فقد  اإلدراك،  يف  متامثلني  غري  أهنم  إال 

انظر: املهذب 595/2.  ( (
انظر: الفروع  /4 ، املبدع  /8، رشح منتهى اإلرادات 2/ 4 .  (2(

بدائع الصنائع 29/2 .  ( (
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أن  املرئي، وجيوز  دون اآلخر حلدة برصه، وال يكون ذلك قادحًا يف اليشء 
يراه أحد الناظرين دون غريه ملعرفته بامَلْطَلِع ومواضع ظهوره، بينام ال توجد 

هذه املعرفة عند البقية) ).

الرتجيح:

الثاين من أن رؤية هالل  الراجح -واهلل أعلم- ما قاله أصحاب القول 
رمضان تثبت بشهادة رجل واحد؛ وذلك ملا ييل:

قد  الواحد  بشهادة  رمضان  هالل  ثبوت  عىل  الدالة  األحاديث  أن   . 
الواحد  به عىل عدم االكتفاء بشهادة  املستدل  بينام احلديث  دلت بمنطوقها، 

قد دل بمفهومه، واملنطوق مقدم عىل املفهوم)2).

2. أن إثبات رؤية هالل رمضان بشهادة رجل واحد فيه احتياٌط للدين، 
 رجٌل  ملَّا شهد عند عيل  واإلنسان مطالب باالحتياط لدينه) )، وهلذا 
عىل رؤية هالل رمضان، صام وأمر الناس أن يصوموا، وقال: »أصوم يومًا 

من شعبان أحب إيلَّ من أن أفطر يومًا من رمضان »)4).

الرجال  فيه  خيتلف  فيام  األحكام   ،4 8/4 املغني  الكبري  /2 4،  احلاوي  انظر:   ( (
والنساء من األحكام 2/ 29، مسائل يف الفقه املقارن ص58 .

انظر: رشح الزركيش 627/2، أحكام االنفراد يف الفقه اإلسالمي ص42 .  (2(
انظر: احلاوي الكبري  /  4، الفروع  /4 ، املبدع  /8، األحكام فيام خيتلف فيه   ( (
الرجال والنساء من األحكام 2/ 29، أحكام االنفراد يف الفقه اإلسالمي ص42 .
باب   - الصيام  كتاب   - الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،94/2 األم  يف  الشافعي  رواه   (4(

الشهادة عىل رؤية هالل رمضان - 2/4 2 من طريق اإلمام الشافعي.
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العامة هالل شهر رمضان، ورآه رجل عدل،  تر  الشافعي: »فإن مل  قال 
رأيت أن أقبله؛ لألثر واالحتياط ») ).

هالل  رؤية  إثبات  في  الواحدة  المرأة  بشهادة  القضاء  مسألة: 
رمضان:

القول  عىل   - واحد  رجل  برؤية  يثبت  رمضان  هالل  أن  عرفنا  أن  بعد 
عىل  واحدة،  امرأة  برؤية  ثبوته  يف  اختلفت  قد  الفقهاء  أقوال  فإن  الراجح، 

النحو اآليت:

أوالً: مذهب احلنفية:

يثبت هالل رمضان برؤية املرأة الواحدة عند وجود علة يف السامء متنع 
الرؤية؛ ألن هذا ليس بشهادة، بل هو إخبار، بدليل أن حكمه يلزم الشاهد 
وهو الصوم، وحكم الشهادة ال يلزم الشاهد، فدل أنه ليس بشهادة بل هو 
إخبار، واملرأة من أهل اإلخبار، أما إذا كانت السامء صحوًا فال يثبت إال برؤية 
األسباب  إياه يف  مساواة مجاعة  مع  بالرؤية  الواحد  تفرد  الكثري؛ ألن  العدد 
املوصلة إىل الرؤية وارتفاع املوانع دليل الكذب أو الغلط يف الرؤية، وليس 

كذلك إذا كان بالسامء علة، ألن ذلك يمنع التساوي يف الرؤية)2).

األم 94/2.  ( (
انظر: خمترص الطحاوي ص56، بدائع الصنائع 0/2  ، تبيني احلقائق  /9  ، فتح   (2(

القدير 59/2، البحر الرائق 287/2.
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ثانيًا: مذهب املالكية:

ال يثبت هالل رمضان برؤية امرأة، وال رجل وامرأة، وال رجل وامرأتني، 
وال بجمٍع من النساء، بل ال بد من رؤية رجلني عدلني؛ ألهنا رؤية يتعلق هبا 

حكم رشعي، فلم ُيقبل فيها شهادة الواحد؛ رجاًل كان أو امرأة) ).

ثالثًا: مذهب الشافعية:

ال يثبت هالل رمضان برؤية املرأة حتى عىل القول الصحيح بأنه يثبت 
برؤية رجل واحد)2)، قال الشريازي: » فإن قلنا: ُيقبل من واحد، فهل ُيقبل 
الواحد  فيه قول  ُقبل  ما  ُيقبل؛ ألن  فيه وجهان: أحدمها:  العبد واملرأة؟  من 
ُقبل من العبد واملرأة كأخبار رسول اهلل . والثاين: ال ُيقبل، وهو 
الفرع  شاهد  من  ُيقبل  ال  أنه  بدليل  الشهادة،  طريق  طريقها  الصحيح؛ ألن 
مع حضور شاهد األصل، فلم ُيقبل من العبد واملرأة كسائر الشهادات«) ).

رابعًا: مذهب احلنابلة:

يثبت هالل رمضان برؤية املرأة الواحدة؛ ألنه خرب ديني، أشبه الرواية، 
واخلرب عن القبلة ودخول وقت الصالة)4)، قال ابن قدامة: » فإن كان امُلْخرِبُ 

مواهب  هبامش  واإلكليل  التاج  املالكي  /4  ،  املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف  انظر:   ( (
اخلريش  /4 2- رشح  اجلليل  /280-279،  مواهب  اجلليل  /280-279، 

5 2، حاشية العدوي عىل رشح اخلريش /4 5-2 2.
انظر: احلاوي الكبري  /  4، روضة الطالبني 45/2 ، املجموع 286-285/6.  (2(

املهذب 595/2.  ( (
املبدع  /8،   ،628/2 الزركيش  7/ 4 ، رشح  اإلنصاف  مع  الكبري  الرشح  انظر:   (4(

كشاف القناع 0/5 2.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

القضاء بالشاهد الواحد

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
188

الوجهني  وأحد  حنيفة،  أيب  قول  وهو  قوهلا،  قبوُل  املذهب  فقياس  امرأًة 
القبلة،  عن  واخلرب  الرواية،  فأشبه  ديني،  خرب  ألنه  الشافعي؛  ألصحاب 
فلم  برؤية اهلالل،  ُتقبل؛ ألنه شهادة  أن ال  الصالة. وحيتمل  ودخول وقت 

ُيقبل فيه قول امرأة، كهالل شوال«) ).

الرتجيح:

باب  من  ال  الشهادة،  باب  من  اهلالل  رؤية  أنَّ  أعلم-  -واهلل  يرتجح 
شهادهتا  املرأة؛ ألن  قول  فيها  ُيقبل  مل  شهادة  كانت  وإذا  والرواية،  اإلخبار 
العلم- إال يف األموال وفيام خيتص  أقوال أهل  ُتقبل -عىل الصحيح من  ال 
الكتاب  من  النص  بذلك  ورد  كام  الرجال  عليه  يطلع  ال  مما  النساء  بشؤون 
امرأة  شهادة  فيه  ُتقبل  ال  واحد،  رجل  شهادة  فيه  ُيقبل  ما  وألنَّ  والسنة، 

واحدة؛ ألن شهادهتا عىل النصف من شهادة الرجل.

خرب  ألنه  التأريخ؛  علم  به  ُأريد  إذا  إال  اهلالل  رؤية  يف  قوهلا  ُيقبل  فال 
وليس بشهادة، قال ابن فرحون: » ُيقبل قول املرأة يف رؤية اهلالل إذا ُأريد به 
علم التأريخ؛ ألنه خرب، فإن تعلَّق به فرٌض كصوم رمضان والفطر منه، فال 

بد من شاهدين«)2).

املغني 9/4 4.  ( (
تبرصة احلكام  /254.  (2(
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المبحث الرابع
القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي

اختلف الفقهاء يف مرشوعية القضاء بالشاهد واليمني؛ عىل قولني:

القول األول:

املالكية) )،  قال  وبه  املدعي،  ويمني  واحد  رجل  بشهادة  القضاء  جيوز 
واحلنابلة) ). والشافعية)2)، 

القول الثاين:

ال جيوز القضاء بشاهد ويمني املدعي، وبه قال احلنفية)4).

عقد   ، 78 /4 املجتهد  بداية   ، 9 /8 والزيادات  النوادر   ،246/2 املوطأ  انظر:   ( (
اجلواهر الثمينة  /65 ، القوانني الفقهية ص225.

األخيار  كفاية   ،252/8 الطالبني  روضة   ،68/ 7 الكبري  احلاوي   ،7/7 األم  انظر:   (2(
ص750، مغني املحتاج 4/ 44.

انظر: اإلرشاد إىل سبيل الرشاد ص489، املغني 4 /0  ، رشح الزركيش 06/7 ،   ( (
اإلنصاف مع الرشح الكبري 0 /24، كشاف القناع 5 /25 .

تبيني  الصنائع 57/6 ،  بدائع  املبسوط 7 /29،  الطحاوي ص   ،  انظر: خمترص   (4(
احلقائق 294/4، فتح القدير 55/6 .
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األدلة:

أدلة القول األول:

بيمني  قىض    اهلل  رسول  أن    عباس  ابن  عن   . 
وشاهد) ).

بالشاهد  القضاء  مرشوعية  يف  رصيح  نصٌّ  احلديث  أن  الداللة:  وجه 
واليمني، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، قال فيه الشافعي: »وهو ثابت 
عن رسول اهلل  ال يردُّ أحد من أهل العلم مثله لو مل يكن فيها 

ه«)2). غريه، مع أن معه غريه مما يشدُّ

منهم  الصحابة،  من  مجاعة  واليمني  بالشاهد  قىض  فقد  اإلمجاع،   .2
األمر،  هذا  انتشار  مع  أنكره  أنه  منهم  أحد  عن  َيِرد  ومل  األربعة،  اخللفاء 

فيكون إمجاعًا) ).

قال القرايف: »وإمجاع الصحابة عىل ذلك«)4).

وقال ابن فرحون: » وقىض به مجاعة من الصحابة ومل ُيرو عن أحد منهم 
أنه أنكره«)5).

    7/  - والشاهد  باليمني  القضاء  باب   - األقضية  كتاب   - مسلم  أخرجه   ( (
رقم2 7 .
األم 7/7.  (2(

انظر: االستذكار 50/22، اجلامع ألحكام القرآن  /92 - 9 ، الذخرية   / 5،   ( (
تبرصة احلكام  /229، احلاوي الكبري 7 /72.

الذخرية  / 5.  (4(
تبرصة احلكام  /229.  (5(
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وقال املاوردي: » ومثل هذا العمل املشهور إذا مل ُيعارض باخلالف كان 
إمجاعًا منترشًا وحجاجًا قاطعًا«) ).

 . أن اليمني ُترشع يف حق من ظهر صدقه وقوي جانبه، ولذلك رُشعت 
املنكر ملوافقة  اليد لقوة جانبه باحليازة والترصف، ويف حق  يف حق صاحب 
األصل، فإن األصل براءة ذمته، واملدعي ههنا قد قوي جانبه بالشاهد وظهر 

صدقه، فوجب أن ُترشع اليمني يف حقه)2).

أدلة القول الثاين:

يَُكونَا  َّۡم  ل فَإِن  رَِّجالُِكۡمۖ  ِمن  َشِهيَديِۡن  تعاىل: ﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ  قوله   . 
.( (﴾ َهَدآءِ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ تَاِن ِممَّ

َ
رَُجلَنۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ

بشهادة  يكون  احلقوق  إثبات  أن  الكريمة عىل  اآلية  دلت  الداللة:  وجه 
ذلك،  زاد عىل  فمن  واليمني،  الشاهد  تذكر  ومل  وامرأتني،  أو رجل  رجلني 
القرآن ال جيوز بخرب  فقد زاد عىل النص، والزيادة عىل النص نسخ، ونسخ 

اآلحاد)4).

احلاوي الكبري 7 /72.  ( (
انظر: الذخرية   / 5، احلاوي الكبري 7 /72، املغني 4 /   ، معونة أويل النهى   (2(

.422/9
سورة البقرة، اآلية 282.  ( (

اجلامع ألحكام  املجتهد 782/4 ،  بداية  للجصاص  / 62،  القرآن  أحكام  انظر:   (4(
القرآن  /92 ، الذخرية   /52، احلاوي الكبري 7 /68، مغني املحتاج 4/ 44، 

املغني 4 /0  ، الرشح الكبري 0 /24.
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ونوقش: بأنه ال حجة هلم يف اآلية؛ ألهنا دلَّت عىل مرشوعية الشاهدين 
النص نسخ.  الزيادة عىل  إنَّ  نزاع يف هذا. وقوهلم:  والشاهد واملرأتني، وال 
ال  له  تقرير  اليشء  عىل  والزيادة  واإلزالة،  الرفُع  النسَخ  ألن  صحيح؛  غري 
رفع، واحلكم بالشاهد واليمني ال يمنع احلكم بالشاهدين وال يرفعه، وألن 
إذا  فكذلك  نسخًا،  تكن  ومل  ترفعه  مل  عليه  باملزيد  متصلة  كانت  لو  الزيادة 
انفصلت عنه، وألن اآلية واردة يف التحمل دون األداء، والنزاع يف األداء، 
عند  به  ُيقىض  ما  ال  املعامالت،  يف  به  ُيستشهد  بمن  األمر  اآلية  فموجب 
يشء  احلقوق  حفظ  وطرق  يشء،  احلكم  فطرق  واخلصومات،  الدعاوى 
الطرق  من  أوسع  احلاكم  هبا  التي حيكم  فالطرق  تالزم،  بينهام  وليس  آخر، 

التي أرشد اهلل صاحب احلق إىل أن حيفظ حقه هبا) ).

دماء  ناٌس  الدَّعى  بدعواهم  الناس  ُيعطى  ))لو   : قوله   .2
رجال وأمواهلم، ولكن اليمني عىل املدعى عليه(()2).

ويف رواية: ))ولكن البينة عىل املدعي، واليمني عىل من أنكر(() ).

الكبري 7 /72،  احلاوي  الذخرية   /52،  القرآن  /92 ،  اجلامع ألحكام  انظر:   ( (
الزركيش  الطرق احلكمية ص7  ، رشح  املوقعني  / 8،  املغني 4 /   ، إعالم 

.   /7
يَۡمٰنِِهۡم 

َ
َوأ ٱللَِّ  بَِعۡهِد  وَن  يَۡشَتُ يَن  ٱلَِّ باب: ﴿إِنَّ   - التفسري  كتاب   - البخاري  أخرجه   (2(

ْوَلٰٓئَِك َل َخَلَٰق لَُهۡم﴾- 656/4  رقم 4277، ومسلم - كتاب األقضية 
ُ
َثَمٗنا قَلِيًل أ

- باب اليمني عىل املدعى عليه -  /6    رقم   7 .
أخرجه البيهقي يف السنن الكربى - كتاب الدعوى والبينات - باب البينة عىل املدعي   ( (
= واليمني عىل املدعى عليه - 0 /252. 
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وُروي أيضًا: ))البينة عىل املدعي، واليمني عىل املدعى عليه(() ).

فجعل  والبينة،  اليمني  بني  ق  فرَّ   النبي  أن  الداللة:  وجه 
بالشاهد  والقضاء  املدعى عليه،  واليمني يف جانب  املدعي،  البينة يف جانب 

واليمني جيعل اليمني يف جانب املدعي، وهذا خمالف لنص احلديث)2).

مقصورة  وليست  ويظهره،  احلق  يبني  ما  لكل  اسٌم  البينة  بأن  ونوقش: 
عىل الشهادة، ولذلك فإن الشاهد واليمني داخالن حتت اسم البينة.

التي  اليمني  بأن  البينة هي الشهادة فقط، فيجاب أيضًا  بأن  القول  وعىل 
يرتجح  مل  إذا  تكون  إنام  عليه  املدعى  جانب  يف    النبي  جعلها 
جانب املدعي بيشء غري الدعوى، فيكون جانب املدعى عليه أوىل باليمني؛ 
الصحيحني،  يف  ليست  الزيادة  »وهذه   :28 /5 الباري  فتح  يف  حجر  ابن  قال   =

وإسنادها حسن«.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 5 / 9 : »وأما احلديث املشهور يف 
ألسنة الفقهاء »البينة عىل من ادعى، واليمني عىل من أنكر« فهذا قد ُروي أيضًا، لكن 

ليس إسناده يف الصحة والشهرة مثل غريه، وال رواه عامة أهل السنن املشهورة«.
أخرجه الرتمذي - أبواب األحكام - باب ما جاء يف أن البينة عىل املدعي واليمني عىل   ( (
املدعى عليه -  /8  رقم 4  ، والدارقطني يف سننه - كتاب األقضية واألحكام 
- 8/4 2، والبيهقي يف السنن الكربى - كتاب الدعوى والبينات - باب البينة عىل 

املدعي واليمني عىل املدعى عليه - 0 /252.
من  العلم  أهل  عند  هذا  والعمل عىل  مقال...  إسناده  يف  »هذا حديث  الرتمذي:  قال 
أصحاب النبي وغريهم؛ أن البينة عىل املدعي، واليمني عىل املدعى عليه«.

وقال ابن قدامة يف املغني 4 /   : »وحديثهم ضعيف«.
وقال ابن حجر يف تلخيص احلبري 208/4: »إسناده ضعيف«.

الصنائع  بدائع   ، 0-29/ 7 املبسوط  للجصاص  /624،  القرآن  أحكام  انظر:   (2(
57/6 ، تبيني احلقائق 294/4، فتح القدير 55/6 .
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ح جانب املدعي بشاهد واحد، كان أوىل  لقوته بأصل براءة الذمة، فإذا ترجَّ
املتداعيني،  أقوى  جانب  يف  مرشوعة  فاليمني  بذلك،  جانبه  لقوة  باليمني؛ 
فأهيام قوي جانبه رُشعت اليمني يف حقه، وعليه فال تعارض بني األحاديث.

ولو سلمنا بالتعارض فإن حديث القضاء بالشاهد واليمني أصح وأشهر 
وأرصح يف االستدالل، فالعمل به عند التعارض أوىل، وأيضًا حديثهم عام 

وحديث الشاهد واليمني خاص، واخلاص مقدم عىل العام) ).

 . قوله : ))شاهداك أو يمينه(()2).

وجه الداللة: أن النبي  خريَّ املدعي بني أمرين ال ثالث هلام، 
إىل  جتاوزمها  يمنع  أمرين  بني  والتخيري  عليه،  املدعى  يمني  أو  شاهدين  إما 

غريمها أو اجلمع بينهام) ).

بّينتك، سواء  أي  ))شاهداك((   : بقوله  املراد  بأن  ونوقش: 
خص  وإنام  املدعي،  ويمني  رجاًل  أو  وامرأتني،  رجاًل  أو  رجلني،  كانت 
الشاهدين بالذكر؛ ألنه األكثر األغلب؛ قال ابن حجر: »وأجيب بأن املراد 
أو رجاًل  كانت رجلني  بّينتك، سواء  أي  ))شاهداك((   : بقوله 

ص68،  احلكمية  الطرق   ، 92/ 5 تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  فتاوى  جمموع  انظر:   ( (
إعالم املوقعني  /78.

األموال  يف  عليه  املدعى  عىل  اليمني  باب   - الشهادات  كتاب   - البخاري  أخرجه   (2(
اقتطع  من  وعيد  باب   - اإليامن  كتاب   - ومسلم  948/2/رقم2525،   - واحلدود 

حق مسلم بيمني فاجرة بالنار -  / 2  رقم8  .
الباري 5/ 28،  فتح  املبسوط 7 /0 ،  للجصاص  /625،  القران  أحكام  انظر:   ( (

فقه القضاء وطرق اإلثبات ص40 .
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وامرأتني أو رجاًل ويمني الطالب، وإنام خص الشاهدين بالذكر؛ ألنه األكثر 
األغلب، فاملعنى شاهداك أو ما يقوم مقامهام، ولو لزم من ذلك ردُّ الشاهد 

واليمني لكونه مل ُيذكر، للزم رد الشاهد واملرأتني لكونه مل ُيذكر«) ).

وقال ابن القيم: »قوله: ))شاهداك أو يمينه(( إشارة إىل احلجة الرشعية 
التي شعارها الشاهدان، فإما أن يقال: لفظ »شاهدان« معناه دليالن يشهدان، 

وإما أن يقال: رجالن أو ما يقوم مقامهام«)2).

الرتجيح:

واليمني؛  بالشاهد  القضاء  بمرشوعية  القائل  األول  القول  هو  الراجح 
من  وغريهم  الراشدين،  وخلفائه    اهلل  رسول  عن  ذلك  لثبوت 

والتابعني. الصحابة 

قال مالك: »مضت السنة يف القضاء باليمني مع الشاهد الواحد«) ).

اآلثار، وبعض  ثم  السنة  نقول؛ ألن عليه داللة  الشافعي: »وهبذا  وقال 
اإلمجاع، والقياس«)4).

وقال أمحد: »مضت السنة أن ُيقىض باليمني مع الشاهد الواحد«)5).

فتح الباري 5/ 28.  ( (
إعالم املوقعني  /82.  (2(

املوطأ 246/2.  ( (
األم 7/ 4 .  (4(

املغني 4 /2  ، رشح الزركيش 2/7  .  (5(
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  اهلل  برسول  اقتداًء  نختاره  الذي  »وهو  عبيد:  أبو  وقال 
واقتصاصًا ألثره، وليس ذلك خمالفًا لكتاب اهلل عند َمْن فهمه، وال بني حكم 

اهلل وحكم رسوله اختالف«) ).

المواضع التي ُيحكم فيها بالشاهد واليمين:

اتفق القائلون بمرشوعية القضاء بالشاهد واليمني عىل أنه جيوز القضاء 
هبام يف املال وما يؤول إىل املال)2).

العمد) )،  جراح  يف  القصاص  يف  ويمني  بشاهد  القضاء  مالك  وأجاز 
وقال: »إنه يشء استحسناه، وما سمعت فيه شيئًا«)4).

قال ابن عبد الرب: »وقد قيل إنه حيلف مع شاهده يف جراح العمد ويقتص، 
وهو قول ضعيف؛ ألن أصل اليمني مع الشاهد إنام ورد يف األموال خاصة، 

واهلل أعلم«)5).

الطرق احلكمية ص62.  ( (
الفقهية  القوانني  الثمينة  /65 ،  اجلواهر  عقد   ، 9 /8 والزيادات  النوادر  انظر:   (2(
الرشح  األخيار ص750،  كفاية   ،7 / 7 الكبري  احلاوي   ،6  /7 األم  ص225، 
اإلرادات  منتهى  رشح  ص 2 ،  احلكمية  الطرق   ،24/ 0 اإلنصاف  مع  الكبري 

.685/6
انظر: التفريع 8/2 2، تبرصة احلكام  /0 2، رشح اخلريش 202/7.  ( (

التاج واإلكليل هبامش مواهب اجلليل 0/8 2.  (4(
الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي2/  9.  (5(
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احلدود؛  سوى  يشء  كل  يف  ويمني  بشاهد  القضاء  الظاهرية  وأجاز 
والنكاح  والقصاص،  الدماء  يف  بذلك  حُيكم  أن  »فالواجب  حزم:  ابن  قال 

والطالق والرجعة، واألموال، حاشا احلدود«) ).

والصواب أنه ال ُيقىض بالشاهد واليمني إال يف املال أو ما ُيقصد به املال 
فقط.

فيام  واليمني  بالشاهد  احلكم  يصح  ال  أنه  عىل  »واتفقوا  هبرية:  ابن  قال 
عدا األموال وحقوقها«)2).

فقال  الشاهد،  مع  باليمني  احلكم  وثبت  تقرر  »وإذا  القرطبي:  وقال 
يتعلق هبا دون حقوق  أبو حممد عبدالوهاب: ذلك يف األموال وما  القايض 

األبدان؛ لإلمجاع عىل ذلك من كل قائل باليمني مع الشاهد«) ).

ُيقبل  فال  األموال  غري  يف  الدعوى  كان  إذا  »فأما  املباركفوري:  وقال 
شاهد ويمني باالتفاق«)4).

مسألة: القضاء بشهادة امرأٍة واحدة ويمين المدعي:

املدعي،  امرأٍة ويمني  القضاء بشهادة  العلم بجواز  مل يقل أحٌد من أهل 
قال  متوجهًا)5)،  لكان  بذلك  قيل  لو  أنه  يرى  تيمية  ابن  اإلسالم  لكن شيخ 

املحىل 274/9.  ( (
اإلفصاح عن معاين الصحاح 2/ 6 .  (2(

اجلامع ألحكام القرآن  /94   ( (
حتفة األحوذي 477/4.  (4(

انظر: الفروع 505/6، املبدع 0 /258، اإلنصاف 0 /25.  (5(
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ابن القيم: »قال شيخنا قدس اهلل روحه: ولو قيل حُيكم بشهادة امرأة ويمني 
الطالب لكان متوجهًا، قال: ألن املرأتني إنام ُأقيمتا مقام الرجل يف التحمل 
أنه  السنة  يف  وال  الكتاب  يف  ليس  فإنه  األداء  بخالف  إحدامها،  تنسى  لئال 
وقت  املرأتني  باستشهاد  األمر  من  يلزم  وال  امرأتني،  بشهادة  إال  حُيكم  ال 

التحمل أال حُيكم بأقل منهام«) ).

ورجل  نساء،  وأربع  برجلني،  يثبت  »املال  عثيمني:  ابن  الشيخ  وقال 
شيخ  واختار  املدعي،  ويمني  وامرأتني  املدعي،  ويمني  ورجل  وامرأتني، 
ذاكرة  كانت  إذا  املرأة  إن  فقال:  املدعي،  ويمني  وامرأة  -أيضًا-  اإلسالم 
للشهادة ومتيقنة، فالعلة التي ذكرها اهلل  وهي أن تضل إحدامها انتفت، 

فتكون طرق إثبات املال ستة، والسابعة القرائن الظاهرة«)2).

إعالم املوقعني  / 8.  ( (
الرشح املمتع 5 /452.  (2(
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المبحث الخامس
القضاء بالشاهد الواحد من غير يمين

وفيه مطلبان:

المطلب األول: القضاء بالشاهد الواحد من غير يمين في األموال:

اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:

القول األول:

ال جيوز للقايض أن حيكم بالشاهد الواحد حتى يشهد معه رجل آخر أو 
امرأتان، أو حيلف معه املدعي عند القائلني بجواز احلكم بالشاهد واليمني، 
أما إذا اقترص األمر عىل شاهد واحد فقط مل جيز احلكم بشهادته وحده، وهذا 

قول احلنفية) )، واملالكية)2)، والشافعية) )، واحلنابلة)4).

القول الثاين:

جيوز للقايض أن حيكم بالشاهد الواحد العدل من غري يمني، وهذا قول 
ابن القيم، وطائفة من قضاة السلف كرشيح، وزرارة بن أيب أوىف)5). وترجم 

انظر: تبيني احلقائق 209/4، فتح القدير 7/6، البحر الرائق 62/7.  ( (
انظر: التفريع 8/2 2، النوادر والزيادات 8/ 9 ، القوانني الفقهية ص225.  (2(

انظر: احلاوي الكبري 7 /8،  7، روضة الطالبني 225/8، كفاية األخيار ص754.  ( (
انظر: املبدع 0 /257، اإلنصاف 0 /24-28، كشاف القناع 5 /25 .  (4(

انظر: الطرق احلكمية ص69  (5(
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له أبو داود يف سننه بقوله: باب إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز 
له أن حيكم به) ).

قال ابن القيم: »وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلني إىل احلكم 
بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غري يمني.

قال أبو عبيد: روينا عن عظيمني من قضاة أهل العراق؛ رشيح وزرارة 
يف  لليمني  ذكر  وال  واحد،  شاهد  بشهادة  قضيا  أهنام    أوىف  أيب  بن 
حديثهام. حدثنا اهليثم بن مجيل عن رشيك عن أيب إسحاق قال: أجاز رشيح 
بن  بن سلمة عن عمران  بن محيد عن محاد  القاسم  شهاديت وحدي. حدثنا 
جدر قال: شهد أبو جملز عند زرارة بن أيب أوىف، قال أبو جملز: فأجاز شهاديت 

وحدي ومل ُيصب.

الشاهد  صدق  احلاكم  علم  فإذا  وإال  جملز،  أبو  عندي  ُيصب  مل  قلت: 
فليس  وإال  فعل.  باليمني  تقويته  رأى  وإن  بشهادته،  احلكم  له  الواحد جاز 
ذلك برشط، والنبي  ملَّا حكم بالشاهد واليمني مل يشرتط اليمني، 
ى هبا شهادة الشاهد. وقد قال أبو داود يف السنن: باب إذا علم احلاكم  بل قوَّ
صدق الشاهد الواحد جيوز له أن حيكم به. ثم ساق حديث خزيمة بن ثابت 

.(2(»

سنن أيب داود 4/    ( (
الطرق احلكمية ص69.  (2(



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

القضاء بالشاهد الواحد

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
201

األدلة:

دليل القول األول:

جيوز  ال  األموال  يف  الواحد  الشاهد  مع  هبا  احلكم  جاء  التي  اليمني  أن 
تركها؛ ألن الرشع جاء هبا، وألهنا قائمة مقام الشاهد اآلخر.

مع  املدعي  يمني  وتقوم  عدد،  من  إال  ُتقبل  ال  الفقهاء  عند  فالشهادة 
شاهده يف األموال مقام الشاهد اآلخر عند مجهورهم) ).

أدلة القول الثاين:

فرسًا  ابتاع    النبي  أن   : ثابت  بن  خزيمة  حديث   . 
رسول  فأرسع  فرسه،  ثمن  ليقضيه    النبي  فاستتبعه  أعرايب،  من 
األعرايب،  يعرتضون  رجال  فطفق  األعرايب،  وأبطأ  امليش،    اهلل 
فنادى  ابتاعه،    النبي  أن  يشعرون  وال  بالفرس،  فيساومونه 
بعته.  وإال  الفرس  هذا  مبتاعًا  كنت  إن   : اهلل  رسول  األعرايب 
ابتعته  قد  ))أوليس  فقال:  األعرايب،  نداء   حني سمع  النبي  فقام 
منك؟(( فقال األعرايب: ال واهلل ما بعتكه. فقال النبي : ))بىل قد 
ثابت:  بن  خزيمة  فقال  شهيدًا.  هلم  يقول:  األعرايب  فطفق  منك((  ابتعته 
»بم  فقال:  خزيمة،  عىل    النبي  فأقبل  بايعته.  قد  أنك  أشهد  أنا 

انظر: أحكام الشهادات يف املذاهب األربعة ص 29.  ( (
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شهادة    النبي  فجعل  اهلل.  رسول  يا  بتصديقك  قال:  تشهد؟« 
خزيمة بشهادة رجلني«) ).

قال ابن القيم: »ويف هذا احلديث عدة فوائد:

  النبي  فإن  علم صدقه،  إذا  الواحد  بالشاهد  االكتفاء  منها: 
ما قال خلزيمة أحتاج معك إىل شاهد آخر، وجعل شهادته بشهادتني؛ ألهنا 
التام فيام خيرب به عن اهلل.   بالصدق  تضمنت شهادته لرسول اهلل 
التبايع مع  واملؤمنون مثله يف هذه الشهادة، وانفرد خزيمة بشهادته له بعقد 
األعرايب، دون احلارضين، لدخول هذا اخلرب يف مجلة األخبار التي جيب عىل 
الشهادة  وهي  اإليامن،  لوازم  من  فيها  وتصديقه  فيها،  تصديقه  مسلم  كل 
التي ختتص هبذه الدعوى، وقد قبلها منه وحده، واحلديث رصيح فيام ترجم 

. عليه أبو داود

الواحد خمصوصًا بخزيمة دون من هو خري  بالشاهد  وليس هذا احلكم 
منه أو مثله من الصحابة، فلو شهد أبو بكر وحده أو عمر أو عثامن أو عيل 
ألجله  الذي  واألمر  وحده.  بشهادته  باحلكم  أوىل  لكان  كعب،  بن  أيب  أو 
جعل شهادته بشاهدين موجود يف غريه، ولكنه أقام الشهادة وأمسك عنها 

أخرجه اإلمام أمحد يف املسند 5/5 2-6 2، وأبو داود يف سننه - كتاب األقضية -   ( (
باب إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز له أن حيكم به - 4/   رقم 607 ، 
والنسائي يف سننه - كتاب البيوع - باب التسهيل يف ترك اإلشهاد عىل البيع - 6/ 7  

رقم 98 6، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي  / 96 رقم 2  4.
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لرسول  إذ ذلك من موجبات تصديقه  األداء؛  إىل وجوب  وبادر هو  غريه، 
.( (» اهلل

عام    اهلل  رسول  مع  خرجنا  قال:    قتادة  أيب  عن   .2
املرشكني  من  فرأيت رجاًل  قال:  للمسلمني جولة،  كانت  التقينا  فلام  حنني، 
قد عال رجاًل من املسلمني، فاستدرت حتى أتيته من ورائه، فرضبته بالسيف 
ثم  املوت،  ريح  منها  ًة وجدت  ني ضمَّ فضمَّ عيَلَّ  فأقبل  عاتقه)2)،  حبل  عىل 
الناس؟  بال  ما  فقلت:  اخلطاب،  بن  عمر  فلحقت  فأرسلني،  املوت  أدركه 
فقال:    اهلل  رسول  وجلس  رجعوا،  الناس  إن  ثم  اهلل.  أمر  قال: 
))من قتل قتياًل له عليه بينة فله سلبه((. قال: فقمُت فقلت: من يشهد يل؟ ثم 

جلست. ثم قال مثل ذلك. فقمُت فقلت: من يشهد يل؟ ثم جلست. ثم قال 
قتادة؟((.  أبا  يا  لك  ))ما   :فقال رسول اهلل فقمت.  الثالثة.  ذلك 
اهلل، سلب  رسول  يا  القوم: صدق  من  رجل  فقال  القصة.  عليه  فقصصُت 
ال  إذًا  هااهلل،  ال  الصديق:  بكر  أبو  فقال   . عنيِّ فأرضه  عندي،  القتيل  ذلك 
فقال  سلبه.  فيعطيك  ورسوله  اهلل  عن  يقاتل  اهلل  ُأْسِد  من  َأَسٍد  إىل  َيْعمُد 

الطرق احلكمية ص70-69.  ( (
حبل عاتقه: هو ما بني العنق والكتف. انظر: رشح صحيح مسلم للنووي 2 /89.  (2(
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رسول اهلل : ))صدق فَأْعطِِه إياه(( فأعطاين، فبعُت الدرع فابتعت 
ل ماٍل تأثَّلته)2) يف اإلسالم«) ). به خَمَْرفًا) ) يف بني سلمة، فإنه ألوَّ

الواحد،  الشاهد  عىل  تطلق  البينة  أن  عىل  يدل  »وهذا  القيم:  ابن  قال 
وهو  املسألة،  هذه  يف  الوجوه  أحد  وهذا   ، النبي  يستحلفه  ومل 
الصواب، أنه ُيقىض له بالسلب بشهادة واحد، وال معارض هلذه السنة، وال 

مسوغ لرتكها«)4).

وقال أيضًا: »ويف هذه املسألة ثالثة أقوال يف املذاهب:

أحدها: أنه ال بد من شاهدين.

والثاين: يكفي شاهد ويمني.

احلديث  هلذا  الدليل؛  يف  األصح  وهو  واحد،  شاهد  يكفي  والثالث: 
الصحيح الذي ال معارض له، وال وجه للعدول عنه«)5).

يف  النهاية  انظر:  جُيتنى.  أي  الرطب؛  منه  َرُف  خُيْ ألنه  بذلك؛  ي  ُسمِّ البستان،  املْخَرُف:   ( (
غريب احلديث واألثر ص260، رشح صحيح مسلم للنووي 2 / 9.

لته: أي اقتنيته وتأصلته، يقال: مال مؤّثل؛ أي جمموع ذو أصل، وأْثَلُة اليشء: أصله.  تأثَّ  (2(
انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر ص26، رشح صحيح مسلم للنووي 2 /92.
س األسالب، ومن قتل قتياًل فله  أخرجه البخاري يف أبواب اخُلمس - باب من مل خُيمِّ  ( (
س، وحكم اإلمام فيه -  /44   رقم  297، ومسلم يف كتاب  سلبه من غري أن خُيمَّ

اجلهاد والسري - باب استحقاق القاتل سلب القتيل -  /70   رقم  75 .
الطرق احلكمية ص 7.  (4(

املرجع السابق ص   .  (5(
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 . أن اليمني التي حيلفها املدعي مع شاهده إنام هي مقوية ومؤكدة هلذا 
الشاهد، فإذا ثبت عند احلاكم صدقه، وضبطه، وعدالته، فليس هناك حاجة 

إىل تقويته بيمني املدعي) ).

الرتجيح:

غري  من  الواحد  بالشاهد  األموال  يف  ُيقىض  أنه  أعلم-  -واهلل  الراجح 
ِقَبل املدعي، كأن يكون  يمني إذا ثبتت عدالة الشاهد، وتعذرت اليمني من 
مات  لو  كام  باحلال،  عامل  املدعي غري  يكون  أو  اليمني،  منه  صغريًا ال تصح 
َمْن ال وارث له، فوجد اإلمام يف دفرته دينًا له عىل إنسان فطالبه به فأنكر، 
فأحرض شاهدًا واحدا، فههنا ال يمكن حتليف املدعي وهو اإلمام مع شاهده؛ 

ألن اإلنسان يمكنه اإلحاطة بفعل نفسه، وال يمكنه ذلك يف فعل غريه.

ففي مثل هذه احلاالت جيوز للقايض أن حيكم بالشاهد الواحد من غري 
يمني؛ حتى ال تضيع احلقوق.

أن ال  للقايض  فاألوىل واألحوط  للمدعي،  اليمني  توجيه  أمكن  إذا  أما 
حيكم بشاهد واحد من غري يمني؛ خروجًا من خالف مجاهري أهل العلم.

انظر: أحكام الشهادات يف املذاهب األربعة ص296.  ( (
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المطلب الثاني: القضاء بالشاهد الواحد من غير يمين في الترجمة، 
والتزكية، والتعريف، والرسالة، وفيما يختص بمعرفة أهل الخبرة) ):

اختلف الفقهاء يف قبول قول الواحد يف ذلك، وسبب اخلالف هل هي 
يقبل  مل  الشهادة  قبيل  من  فمن جعلها  اخلرب؟  قبيل  من  أم  الشهادة  قبيل  من 

فيها إال اثنني، ومن جعلها من قبيل اخلرب اكتفى فيها بواحد.

اإلخبار،  عند  واحد  ترمجان  يكفي  أنه  ألحد  نزاع  »ال  الكرماين:  يقول 
أو شهادة،  أخبار  أهنا  النزاع يف  احلقيقة  الشهادة، ويف  عند  اثنني  من  بدَّ  وال 
شهادة  أهنا  احلنفي  سلَّم  ولو  بالتعدد،  يقل  مل  أخبار  أهنا  الشافعي  سلَّم  فلو 

لقال به«)2).

وإليك مذاهب الفقهاء يف قبول الشاهد الواحد يف ذلك.

أوالً: مذهب احلنفية:

والرتمجة؛  والرسالة  للتزكية  يكفي  »والواحد  احلقائق:  تبيني  يف  جاء 
تزكية  جيوز  حتى  العدالة،  إال  فيه  ُيشرتط  فال  الدين،  أمور  من  التزكية  ألن 
العبد واملرأة واألعمى واملحدود يف القذف إذا تاب؛ ألن خرب هؤالء مقبول 
عندمها،  وهذا  مقبولة،  األخبار  يف  روايتهم  أن  ترى  أال  الدينية،  األمور  يف 
ووصف  العدد  من  الشهادة  يف  ُيشرتط  ما  التزكية  يف  ُيشرتط  حممد:  وقال 

املتلفات،  وتقويم  العيوب،  ومعرفة  الدابة،  داء  ومعرفة  واجلراح،  الشجاج  كتقدير   ( (
وتقدير أثامن بعض السلع، وخرص الثامر، وقول القافة يف األثر والنسب، ونحو ذلك. 

انظر: أحكام الشهادات يف املذاهب األربعة ص290.
الكواكب الدراري 4/24 2.  (2(
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الذكورة حتى ُيشرتط يف تزكية شهود الزنا أربعة ذكور، ويف غريه من احلدود 
والقصاص رجالن، ويف غريمها من احلقوق جيوز رجالن أو رجل وامرأتان، 

وفيام ال يطلع عليه الرجال امرأة واحدة«) ).

وهذا  والرتمجة،  والرسالة  للتزكية  يكفي  »والواحد  الرائق:  البحر  ويف 
الشهادة، ألن والية  اثنان؛ ألهنام يف معنى  عندمها، وقال حممد: ال جيوز إال 
القايض تنبني عىل ظهور العدالة وهو بالتزكية، فُيشرتط فيه العدد كالعدالة، 
ي يف احلدود، وهلام أنه ليس يف معنى الشهادة، وهلذا  وُتشرتط الذكورة يف املزكِّ
ال ُيشرتط فيه لفظ الشهادة وجملس القضاء، واشرتاط العدد يف الشهادة أمر 
حتكمي؛ أي تعبدي يف الشهادة فال يتعداها، وحمل االختالف ما إذا مل يرض 
ى، جاز إمجاعًا...،  اخلصم بتزكية واحد، فإن ريض اخلصم بتزكية واحد فزكَّ
إىل  املزكي  ورسول  املزكي  إىل  القايض  رسول  فشمل  الرسالة  يف  وأطلق 
املدعي  عن  أو  الشهود،  عن  املرتجم  فشمل  الرتمجة  يف  وأطلق  القايض...، 

أو املدعى عليه.

ابن  ذكر  بل  املذكورة،  الثالث  يف  ينحرص  ال  الواحد  قول  قبول  تنبيه: 
والرابعة:  مسألة:  عرشة  إحدى  يف  العدل  الواحد  قول  ُيقبل  أنه  وهبان 
السابعة:  األرش.  تقدير  السادسة:  اجلرح.  اخلامسة:  للمتلفات.  التقويم 
املحبوس  بفلس  اإلخبار  الثامنة:  إحضاره.  بعد  فيه  امُلْسَلم  صفة  يف  اختلفا 
هالل  برؤية  اإلخبار  العارشة:  املبيع.  بعيب  اإلخبار  التاسعة:  إلطالقه. 

رمضان. احلادية عرشة: اإلخبار باملوت.

تبيني احلقائق 2/4 2.  ( (
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فيه قول  ُيقبل  الديانات  ما كان من  أن هذا ليس بحارص؛ ألن  اعلم  ثم 
خيتص  وال  وحرمته،  الطعام  وحل  ونجاسته؛  املاء  كطهارة  العدل  الواحد 
وحجر  الوكيل،  عزل  يف  العدل  قول  ُيقبل  وأيضًا  رمضان،  هالل  برؤية 
الذي  واملسلم  بالبيع،  الشفيع  وإخبار  وليها،  بنكاح  البكر  وإخبار  املأذون، 

مل هياجر، ونحوها«) ).

يف  أيضًا  امرأة  يكون  رجاًل،  الرتمجان  يكون  »وكام  احلكام:  درر  ويف 
املسائل واألحوال التي ُتقبل شهادة النساء فيها، إال أنه جيب عند الشيخني 
النساء  فيها شهادة  ُتقبل  التي ال  املسائل  أما يف  فيها،  احلرية والعدالة والثقة 

فال ُتقبل فيها ترمجتها«)2).

ثانيًا: مذهب املالكية:

شهادة  من  أقل  جترحيه  وال  الشاهد  تعديل  يف  ُيقبل  »ال  الكايف:  يف  جاء 
رجلني عدلني، وليس للنساء تعديل وال جتريح، وال ُيعدهلن إال الرجال«) ).

القايس  شهادة  ذلك  ومن  حبيب:  ابن  »قال  احلكام:  تبرصة  يف  وجاء 
ات واجلراح، فُيقبل يف ذلك  للجراح إذا كان احلاكم يأمره أن ينظر يف الشجَّ

وحده...

ويكفي عند أشهب يف ثبوت اخللطة شهادة رجل واحد. وكذلك اللوث 
يكفي فيه الشاهد العدل، وعند أشهب يكفي فيه الشاهد غري العدل، وهي 

البحر الرائق 68-67/7.  ( (
درر احلكام رشح جملة األحكام 657/4.  (2(

الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي 899/2.  ( (
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رواية عن مالك. وكذلك االكتفاء بقول واحد يف تزكية الرس، عىل اخلالف 
القاسم.  وابن  مالك  عند  العدل  القائف  قول  ُيقبل  وكذلك  املسألة...  يف 
ال  قال سحنون:  اثنني.  من  بد  ال  أنه  أيضًا  القاسم  وابن  مالك  عن  وُروي 
بد من اثنني ألنه يلحق به نسب. قال الباجي: وعىل القول األول، فُيقبل فيه 
شهادة.  أنه  عىل  مبني  الثاين  والقول  األظهر،  وهو  قال:  واملرأة،  العبد  قول 
وسبب اخلالف هل هو من باب الشهادة أو من باب الرواية ؟ واألظهر أنه 

ليس منهام، بل هو من باب احلكم باألمارات، وهبذا قال بعض احلنابلة.

م ألرش اجلنايات. وكذلك ُيقبل قول املقوِّ

وُيقبل قول اخلارص الواحد فيام خيرصه عند مالك...

مل  وإن  عليها  املشهود  باملرأة  ف  امُلعرِّ قبول  جيوز  شعبان:  ابن  قال  فرع: 
يكن عدالً...

القايض  إىل  اختصم  وإذا  مالك:  قال  الرتمجان.  بقول  فرع: جيوز احلكم 
ثقة مسلم مأمون،  ُيفهم عنه، فليرتجم عنه رجل  بالعربية وال  يتكلم  َمْن ال 
ترمجة  قبول  ويف  عبد،  أو  كافر  ترمجة  ُتقبل  وال  إلينا،  أحب  واثنان  فُيخربه، 
املرأة العدل قوالن مبنيان عىل أن ذلك هل هو من باب الشهادة أو من باب 
اخلرب ؟ قال مطرف وابن املاجشون: وذلك إذا مل جيد من الرجال من يرتجم 

له، وكان مما ُتقبل فيه شهادة النساء«) ).

تبرصة احلكام  /250-244.  ( (
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النساء لغريهن وال جترحيهن ال  الدواين: »وال جيوز تعديل  الفواكه  ويف 
لرجال وال لنساء، ال فيام جتوز شهادهتن فيه وال يف غريه... وال ُيقبل يف ذلك 
من  بد  بل ال  واحد،  التجريح  هو  الذي  مقابلها  التزكية وال يف  من  املذكور 

اثنني مستوفني جلميع الرشوط«) ).

ثالثًا: مذهب الشافعية:

أو  شهادة  هي  هل  الرتمجة  حكم  يف  »واخُتلف  الكبري:  احلاوي  يف  جاء 
خرب؟

أبو حنيفة: الرتمجة  العدد. وقال  تفتقر إىل  الشافعي أهنا شهادة  فمذهب 
خرب ال يفتقر إىل عدد، بل ُتقبل فيها ترمجة الواحد إذا كان عدالً.

فيها  ُتقبل  فال  بخرب،  وليست  شهادة  الرتمجة  أن  من  ذكرنا  ما  ثبت  فإذا 
ترمجة الوالد والولد كام ال ُتقبل شهادهتام.

فأما ترمجة املرأة؛ فإن كانت فيام ُتقبل فيه شهادة املرأة كاإلقرار باألموال 
وإن  كالشهادة،  وامرأتني  رجل  برتمجة  فيها  وُحِكم  املرأة،  ترمجة  ُسمعت 
كانت فيام ال ُتقبل فيه شهادة املرأة كاإلقرار باحلدود واملناكح، مل ُتسمع فيه 

ترمجة املرأة«)2).

ويف احلاوي أيضًا: »ال حيكم القايض بتعديل من شهد عنده وال بجرحه 
إال بشهادة مزكيني من أصحاب مسائله.

الفواكه الدواين 07/2 .  ( (
احلاوي الكبري 6 /76 -77 .  (2(
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فإن شهد بالتعديل أو اجلرح واحد، مل حيكم به يف تعديل وال جرح، وبه 
قال مالك، وحممد بن احلسن.

الواحد،  بقول  أبو حنيفة وأبو يوسف: حيكم يف اجلرح والتعديل  وقال 
وأجراه جمرى اخلرب، وخالف فيه كخالفه يف الرتمجة.

وال ُتقبل شهادة النساء يف التعديل واجلرح وإن شهد شهود األصل بام 
ُتقبل فيه شهادة النساء من األموال أو الوالدة أو عيوب النساء.

وليس  خرب  والتعديل  اجلرح  أن  يف  أصله  عىل  بناء  حنيفة  أبو  وَقبَِلها 
بشهادة.

ونحن نحمله عىل أصلنا يف أهنا شهادة وليست بخرب، ثم هي شهادة بغري 
املال فلم ُتقبل شهادهتن فيه«) ).

سؤاله  هنا  منه  »والغرض  اإلفك)2):  حلديث  يف رشحه  حجر  ابن  قال 
  بريرة عن حال عائشة، وجواهبا برباءهتا، واعتامد النبي 
عىل قوهلا حتى خطب فاستعذر من عبد اهلل بن أيّب. وكذلك سؤاله من زينب 
أيضًا، وقول عائشة يف حق  بنت جحش عن حال عائشة، وجواهبا برباءهتا 
ذلك  جمموع  ففي  بالورع.  اهلل  فعصمها  تساميني) )  كانت  التي  هي  زينب: 

املرجع السابق 6 /87 -88 .  ( (
أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات - باب تعديل النساء بعضهن بعضًا - 942/2   (2(

رقم 8 25.
وهو  السمو  من   ، النبي  عند  احلظوة  يف  وتطاولني  ُتعاليني  أي  تساميني:   ( (

العلو واالرتفاع. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر ص447.
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مراد الرتمجة) )، قال ابن بطال: فيه حجة أليب حنيفة يف جواز تعديل النساء، 
خرب  التزكية  الطحاوي:  قال  اجلمهور،  حممد  ووافق  يوسف،  أبو  قال  وبه 
ثالث  قول  إىل  اإلشارة  الرتمجة  ويف  القبول.  من  مانع  فال  شهادة،  وليست 
وهو أن ُتقبل تزكيتهن لبعضهن ال للرجال؛ ألن َمْن منع ذلك اعتل بنقصان 
ابن بطال: لو  الرجال، وقال  التزكية ال سيام يف حق  املرأة عن معرفة وجوه 
لكان  سوٍء  من  إبراًء  يكون  مجيٍل  وثناٍء  حسٍن  بقوٍل  تزكيتهن  ُتقبل  إنه  قيل 
حسنًا كام يف قصة اإلفك، وال يلزم منه قبول تزكيتهن يف شهادة توجب َأْخَذ 

مال. واجلمهور عىل جواز قبوهلن مع الرجال فيام جتوز شهادهتن فيه«)2).

فاملرجح  التزكية،  يف  العدد  اشرتاط  يف  السلف  »واختلف  أيضًا:  وقال 
يف  كام  اثنني  اشرتاط  احلسن؛  بن  حممد  قول  وهو  واملالكية  الشافعية  عند 
نائبه  ألنه  احلاكم،  بطانة  منهم  كثري  واستثنى  الطحاوي،  واختاره  الشهادة، 
واحد؛  من  والتعديل  اجلرح  قبول  األكثر  وأجاز  احلكم،  منزلة  قوله  ل  فُينزَّ

ل منزلة احلكم، واحلكم ال ُيشرتط فيه العدد«) ). ألنه ُينزَّ

رمضان  هالل  يف  إال  واحد  بشاهد  حُيكم  »ال  املحتاج:  هناية  يف  وجاء 
وتوابعه يف األظهر كام مرَّ يف الصوم، وأعاده هنا للحرص، وُأورد عىل احلرص 
بالنسبة  هبا  حُيكم  مل  موته،  قبل  أسلم  أنه  عدٌل  وشهد  مات  كذمي  أشياء؛ 
يثبت  وكاللَّوث  وتوابعها،  عليه  للصالة  بالنسبة  وتكفي  واحلرمان،  لإلرث 

أي ترمجة اإلمام البخاري للباب بقوله: باب تعديل النساء بعضهن بعضًا.  ( (
فتح الباري 5/ 27.  (2(

املرجع السابق 274/5.  ( (
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ومرَّ  بقوله،  ره  فُيعزِّ املتعزز  اخلصم  بامتناع  الثقة  العون  وكإخبار  بواحد، 
االكتفاء يف القسمة بواحد، ويف اخلرص بواحد«) ).

ويف مغني املحتاج: » ومنها أيضًا يف زكاة النبات االكتفاء بخارص واحد؛ 
أي عىل القول بأن اخلرص شهادة... ومنها ما مرَّ يف كتاب القضاء أنه يكفي 
للخصم  امُلْسِمُع  ومنها  التعزير،  يف  احلضور  من  الغريم  بامتناع  العون  قول 

كالم القايض أو اخلصم، ُيقبل فيه الواحد، وهو من باب الشهادة«)2).

رابعًا: مذهب احلنابلة:

يف  وذلك  يمني،  بال  الواحد  بالشاهد  »احلكم  احلكمية:  الطرق  يف  جاء 
صور:

وداء  وشبهها،  كاملوضحة  والطب،  اخلربة  أهل  بمعرفة  ما خيتص  منها: 
احليوان الذي ال يعرفه إال البيطار، فُتقبل يف ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار 

واحد إذا مل يوجد غريه، نص عليه أمحد.

من  أخذًا  بدوهنام،  ُيكتفى  ال  أصحابنا:  فقال  اثنني،  شهادة  أمكن  وإن 
القاسم والقائف  ُيقبل قول  الواحد، كام  قبول قول  رج  مفهوم كالمه. وُيتخَّ

وحده.

والتعريف  الرتمجة،  يف  يمني  بغري  الواحد  الشاهد  شهادة  قبول  ومنها: 
والرسالة، واجلرح والتعديل، نص عليه أمحد يف إحدى الروايتني عنه.

هناية املحتاج 8/ 294-29.  ( (
املحتاج4/ 44. مغني   (2(
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وترجم عليه البخاري يف صحيحه، فقال: باب ترمجة احلكام، وهل جيوز 
  ترمجان واحد؟ وقال خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت: أن النبي
وأْقَرْأُتُه  ُكُتَبُه،    للنبي  كتبُت  اليهود حتى  كتاب  يتعلَّم  أن  أمره 

ُكُتَبُهْم إذا كتبوا إليه.

قال  هذه؟  تقول  ماذا  وعثامن:  وعبدالرمحن  عيلٌّ  وعنده  عمر،  وقال 
عبدالرمحن بن حاطب: فقلُت خُتربك بصاحبها الذي صنع هبا.

وقال أبو مجرة: كنُت ُأَتْرِجُم بني ابن عباس وبني الناس.

.( (» وقال بعض الناس: ال بد للحاكم من ُمرتمَجنْيِ

بواحد  واالكتفاء  اخلرقي،  واختيار  والشافعي،  مالك  قول  هذا  قلت: 
قول أيب حنيفة، وهو الصحيح ملا تقدم، وهو اختيار أيب بكر«)2).

ويف املبدع: »وال ُيقبل يف الرتمجة واجلرح والتعديل والتعريف والرسالة 
وهو  الوجيز،  يف  به  وجزم  واملستوعب،  املحرر  يف  مه  قدَّ عدلني،  قول  إال 
ذلك  إىل  فافتقر  عليه،  حكمه  احلاكم  يبني  يشء  إثبات  ذلك  ألن  املذهب؛ 

كسائر احلقوق.

فعىل هذا ال بد من عدلني ذكرين أجنبيني يشهدان بذلك شفاها، وهذا 
يف غري املال والزنى، أما املال فيشهد رجالن أو رجل وامرأتان، ويف الزنى 

األصح أنه ال بد من أربعة؛ وذلك شهادة فيعترب فيه ما ُيعترب فيها.
ام، وهل جيوز ترمجان واحد؟ -  أخرجه البخاري يف كتاب األحكام - باب ترمجة احلكَّ  ( (

.26  /6
الطرق احلكمية ص   ،    .  (2(
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وعنه: ُيقبل قول واحد يف الكل، اختاره أبو بكر؛ حلديث زيد بن ثابت 
 أمره فتعلَّم كتاب اليهود، »حتى كتبت للنبي  أن النبي

كتبه وأقرأته كتبهم« رواه البخاري) ).

فعىل هذا يكفي إخبار عدل بدون لفظ الشهادة، ولو كان امرأة أو والدًا 
أو ولدًا«)2).

ويف كشاف القناع: »وال ُيقبل يف ترمجة، وجرح وتعديل، ورسالة -أي 
أو  مريض  حتليف  يف  القايض  رسالة  أو  الشهود،  أحوال  يتعرف  من  َبْعث 
مال  غري  يف  عدلني  رجلني  قول  إال  حاكم  عند  وتعريف  نحوه-  أو  رة  خُمدَّ
وزنى، كنكاح وحدِّ قذف ونحوه، ويف املال ُيقبل يف الرتمجة رجالن أو رجل 
وامرأتان، ويف الزنى أربعة رجال؛ ألن ذلك إثبات يشء يبني احلاكم حكمه 
والتعريف  والرسالة  والتعديل  واجلرح  كالشهادة.  ذلك  إىل  فافتقر  عليه، 
ويف  املال،  يف  وامرأتان  رجل  أو  فيها رجالن  فيكفي  كالرتمجة،  احلاكم  عند 
الزنى أربعة. وذلك املذكور من الرتمجة، واجلرح والتعديل، وإبالغ الرسالة 
بتعريف حال الشهود، والتعريف عند احلاكم؛ شهادة ُيعترب فيه لفظ الشهادة، 

فال يكفي اإلخبار به«) ).

سبق خترجيه.  ( (
املبدع 0 /88.  (2(

كشاف القناع 5 /57 .  ( (
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لٍة) )،  وجاء فيه أيضًا: »وُيقبل يف ُموِضَحٍة) )، ونحوها كهاشمٍة)2)، وُمنقِّ
مما  ألنه  غريه؛  عدم  مع  واحد  وبيطاٌر  واحد  طبيٌب  دابٍة؛  وداء  بعنٍي،  وداٍء 
ر غري الواحد  يعرس إشهاد اثنني عليه، فكفى الواحد كالرضاع، فإن مل يتعذَّ

فاثنان؛ ألنه األصل«)4).

الرتجيح:

ح -واهلل أعلم- أنه جيوز للقايض احلكم يف كلِّ ذلك بشاهد واحد  يرتجَّ
من  أو  الشهادة  باب  من  قلنا هي  الشاهد -سواء  ظنه صدق  إذا غلب عىل 
زيد  ترمجة  بقبوله    النبي  لفعل  احلكم-؛  باب  من  أو  اخلرب  باب 

وحده، واعتامده عىل تزكية بريرة لعائشة  يف حادثة اإلفك.

ابن  يقول  احلقوق؛  هبا  حُتفظ  التي  الطرق  من  أوسع  احلكم  وألن طرق 
شاهد  أو  بشاهدين  إال  حُيكم  ال  أنه  يقتيض  ما  القرآن  يف  »وليس  القيم: 
حيفظوا  أن  احلقوق  أصحاب  بذلك  أمر  إنام  سبحانه  اهلل  فإن  وامرأتني، 
حقوقهم هبذا النصاب، ومل يأمر بذلك احلكام أن حيكموا به، فضاًل عن أن 
بذلك... فطرق احلكم يشء، وطرق حفظ  إال  يقضوا  أالَّ  أمرهم  قد  يكون 
احلقوق يشء آخر، وليس بينهام تالزم، فُتحفظ احلقوق بام ال حيكم به احلاكم 

احلديث  غريب  النهاية يف  انظر:  بياضه.  أي  العظم؛  َوَضَح  ُتبدي  التي  هي  املوضحة:   ( (
واألثر ص977، املطلع عىل ألفاظ املقنع ص448.

اهلاشمة: هي التي هتشم العظم؛ أي تكرس. انظر: املطلع عىل ألفاظ املقنع ص448.  (2(
عن  وتنتقل  العظام  منها صغار  خيرج  حتى  تكرسه  أي  العظم؛  تنقل  التي  هي  لة:  املنقِّ  ( (

أماكنها. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر ص9 9، أنيس الفقهاء ص290.
كشاف القناع 5 /24 .  (4(
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مما يعلم صاحب احلق أنه حيفظ به حقه، وحيكم احلاكم بام ال حيفظ به صاحب 
احلق حقه وال خطر عىل باله«) ). ويقول الشوكاين: »وأما اإلخبار بأن فالنًا 
عدٌل أو غري عدل، أو يتصف بكذا وال يتصف بكذا، فهذا من باب الرواية، 
فال ُبدَّ أن حيصل للحاكم ظنُّ الصدق، فإن حصل بالواحد كفى ذلك، وإن 

مل حيصل بالواحد فال ُبدَّ من الزيادة«)2).

ويف كل األحوال ُيستحسن بالقايض أن ال يكتفي بواحٍد إذا ُوِجد غريه؛ 
مراعاة لالحتياط.

الطرق احلكمية ص7  .  ( (
السيل اجلرار  /64 .  (2(
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المبحث السادس
القضاء بشهادة امرأة واحدة

فيما ال يطلع عليه الرجال

اتفق الفقهاء عىل مرشوعية القضاء بشهادة النساء منفردات فيام ال يطلع 
عليه الرجال) ).

قال اإلمام الشافعي: »والوالدة وعيوب النساء ممَّا مل أعلم فيه خمالفًا يف 
أن شهادة النساء جائزة فيه ال رجل معهن«)2).

وقال ابن قدامة: »ال نعلم بني أهل العلم خالفًا يف قبول شهادة النساء 
املنفردات يف اجلملة. قال القايض: والذي ُتقبل فيه شهادهتن منفردات مخسة 
كالرتق  الثياب  حتت  والعيوب  والرضاع،  واالستهالل،  الوالدة،  أشياء؛ 

والقرن والبكارة والثيابة والربص، وانقضاء العدة«) ).

ودليلهم عىل ذلك ما ييل:

 ،6 /7 الرائق  البحر   ، 08/9 اهلداية  البناية رشح   ،4 9/6 الصنائع  بدائع  انظر:   ( (
روضة  الثمينة  / 5 ،  اجلواهر  عقد   ، 777/4 املجتهد  بداية   ، 58/5 املدونة 
الكبري  الرشح   ،442/4 املحتاج  مغني  ص752  األخيار  كفاية   ،227/8 الطالبني 

0 /  ، رشح الزركيش 4/7  ، كشاف القناع 5 /0  .
احلاوي الكبري 7 /9 .  (2(

املغني 4 /4  .  ( (



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

القضاء بالشاهد الواحد

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
219

النساء  السنة أن جتوز شهادة  أنه قال: »مضت  الزهري   . ما ُروي عن 
فيام ال يطَّلع عليه غريهن من والدات النساء وعيوهبن«) ).

2. أن الرجال ال يطَّلعون عليها يف العادة، فال ُبدَّ من قبول شهادة النساء 
فيها؛ ألن احلجة إلثبات احلقوق مرشوعة بحسب اإلمكان، فلو مل ُتقبل فيها 

شهادة النساء منفردات لضاعت احلقوق وتعطلت عند التجاحد)2).

يف  قبوهلا  ألن  الرضاع؛  عىل  منفردات  شهادهتن  ُتقبل  ال  احلنفية  وعند 
به،  املشهود  عىل  الرجال  اطالع  عدم  رضورة  وهي  للرضورة،  األصل 
االطالع  جاز  فإذا  الرجال،  من  املرأة  حمارم  عليه  يطَّلع  أن  جيوز  والرضاع 

عليه يف اجلملة مل تتحقق الرضورة) ).

استهالل  عىل  منفردات  النساء  شهادة  ُتقبل  ال  أيضًا،  حنيفة  أيب  وعند 
الصبي؛ ألن االستهالل صوت مسموع، والرجال والنساء فيه سواء، فكان 

مما يطَّلع عليه الرجال.

الرضاع  يف  املرأة  شهادة  باب   - الشهادات  كتاب   - املصنف  يف  عبدالرزاق  أخرجه   ( (
والنفاس - 8/    رقم 5427 ، وابن أيب شيبة يف مصنفه - كتاب البيوع واألقضية 

- باب ما جتوز فيه شهادة النساء - 85/6  رقم 749.
إعالم  املجموع  42/2 ،  احلكام  /250،  تبرصة   ، 4 / 6 املبسوط  انظر:   (2(

املوقعني  /84.
انظر: بدائع الصنائع 24/4، االختيار لتعليل املختار 69/2 ، تبيني احلقائق 87/2 ،   ( (

فتح القدير  /762.
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حيرضها  وال  الوالدة،  عند  صوٌت  االستهالل  ألن  صاحباه؛  وخالفه 
الرجال عادة، فصار كشهادهتن عىل نفس الوالدة) ).

والصواب أن شهادة النساء منفردات ُتقبل حتى يف الرضاع واالستهالل، 
وهو قول أكثر أهل العلم)2)؛ مستدلني عىل ذلك بام ييل:

جُت أم حييى بنت أيب إهاب، فجاءت   . عن عقبة بن احلارث قال: تزوَّ
ذلك  فذكرُت    النبي  فأتيت  أْرَضْعُتُكاَم.  قد  فقالت:  أمة سوداء، 
ْيُت فذكرُت ذلك له، قال: ))وكيف وقد زعمْت أن  له، فأعرض عني، فتنحَّ

قد أْرَضَعْتُكاَم؟(( فنهاه عنها) ).

ويف رواية: فقال: ))وكيف وقد قيل؟ دْعها عنك(()4).

قبول  عىل  يدل  مما  هبا،  واكتفى  املرضعة  شهادة  َقبَِل    فالنبي 
شهادة النساء وحدهن يف الرضاع.

2. ُروي عن عيل  أنه أجاز شهادة القابلة وحدها يف االستهالل)5).
يف  اللباب   ، 0/6 القدير  فتح   ،209/4 احلقائق  تبيني   ، 44/ 6 املبسوط  انظر:   ( (

رشح الكتاب  /56.
الطالبني  روضة  املجتهد 777/4 ،  بداية  املدينة 907/2،  أهل  فقه  يف  الكايف  انظر:   (2(

227/8، مغني املحتاج 442/4، املغني 4 /5  ، اإلنصاف 0 /  .
رقم   94 /2  - والعبيد  اإلماء  شهادة  باب   - الشهادات  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   ( (

.25 6
أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات - باب شهادة املرضعة - 2/ 94 رقم 7 25.  (4(
الرضاع -  امرأة عىل  باب شهادة  الرضاع -  أبواب  املصنف -  أخرجه عبدالرزاق يف   (5(
485/7 رقم 986  ، وابن أيب شيبة يف مصنفه - كتاب البيوع واألقضية - باب ما 
 جتوز فيه شهادة النساء - 87/6  رقم 756، والدارقطني يف سننه - كتاب يف األقضية  =
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النساء   . أن الشهادة عىل الرضاع شهادة عىل عورة، فُقبل فيها شهادة 
منفردات كالوالدة) ).

4. أن االستهالل تابع للوالدة، والوالدة تثبت بشهادة النساء وحدهن 
باتفاق، فُيلحق هبا، ألن التابع له حكم املتبوع)2).

يطَّلع عليه غريهن،  فيام ال  ُتقبل  النساء منفردات  أن شهادة  ثبت  إذا  مسألة: 
فام النصاب املطلوب لذلك؟

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل أربعة أقوال:

القول األول:

أن نصاب الشهادة فيام ينفرد به النساء امرأٌة واحدٌة، وبه قال احلنفية) )، 
واملذهب عند احلنابلة)4).

= واألحكام - 4/  2، والبيهقي يف السنن الكربى - كتاب الشهادات - باب ما جاء 
يف عددهن - 0 / 5 ، وقال: »قال إسحاق احلنظيل: لو صحت شهادة القابلة عن 
  لو ثبت عن عيل  الشافعي:  به، ولكْن يف إسناده خلل. وقال  لقلنا    عيل 

رصنا إليه إن شاء اهلل، ولكنه ال يثبت عندكم وال عندنا عنه«.
انظر: املجموع  42/2 ، املغني 4 /5  .  ( (

انظر: املغني 4 /5  ، الرشح الكبري 0 /  ، وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية   (2(
.227/ 

الرائق  البحر  القدير 8/6،  فتح  الصنائع 9/6 4،  بدائع  املبسوط 6 / 4 ،  انظر:   ( (
.6 /7

انظر: املغني 4 /5  ، املبدع 0 /260، اإلنصاف 0 /2 ، كشاف القناع 5 /0  .  (4(
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القول الثاين:

املالكية) )،  قال  وبه  امرأتان،  النساء  به  ينفرد  فيام  الشهادة  نصاب  أن 
ورواية عند احلنابلة)2).

الثالث: القول 

عثامن  قال  وبه  نسوة،  ثالث  املنفردات  النساء  من  الشهادة  نصاب  أن 
البتِّي) ).

القول الرابع:

أن نصاب الشهادة من النساء املنفردات أربع نسوة، وبه قال الشافعية)4).

األدلة:

أدلة القول األول:

جُت أم حييى بنت أيب إهاب، فجاءت   . عن عقبة بن احلارث قال: تزوَّ
ذلك  فذكرت  النبي  فأتيت  أرضعُتكام.  قد  فقالت:  سوداء،  أمة 

املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   ، 9 /8 والزيادات  النوادر   ، 58/5 املدونة  انظر:   ( (
907/2، عقد اجلواهر الثمينة  /54 .

الكبري  الرشح  الفقه ص 68،  يف  املحرر  الرشاد ص505،  سبيل  إىل  اإلرشاد  انظر:   (2(
0 /4 ، رشح الزركيش 5/7  ، اإلنصاف 0 /2 .

الطرق   ،  6/ 4 املغني   ،2 / 7 الكبري  احلاوي   ، 778/4 املجتهد  بداية  انظر:   ( (
احلكمية ص2  .

األخيار ص752،  كفاية   ،227/8 الطالبني  روضة   ،2 / 7 الكبري  احلاوي  انظر:   (4(
هناية املحتاج 296/8.
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ْيُت فذكرت ذلك له، قال: ))وكيف وقد زعمت أن  له، فأعرض عني، فتنحَّ
قد أرضعْتكام؟((، فنهاه عنها) ).

العبد،  شهادة  قبول  األحكام:  من  احلديث  هذا  »ويف  القيم:  ابن  قال 
وقبول شهادة املرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل عىل فعل نفسه«)2).

املرضعة،  شهادة  قبول  عىل  باحلديث  اسُتدل  »وقد  الشوكاين:  وقال 
ووجوب العمل هبا وحدها«) ).

الرضاع  يف  قال:))جُيزئ    النبي  أن    عمر  ابن  عن   .2
شهادة امرأة واحدة(()4).

 . ُروي عن عيل  أنه أجاز شهادة القابلة وحدها يف االستهالل)5).

سبق خترجيه ص 220.  ( (
الطرق احلكمية ص   .  (2(

نيل األوطار 78/6 .  ( (
الرضاع -  أبواب  املسند 09/2 ، وعبدالرزاق يف املصنف -  أخرجه اإلمام أمحد يف   (4(
مصنفه  يف  شيبة  أيب  وابن   ،  982 484/7/رقم   - الرضاع  عىل  امرأة  شهادة  باب 
 - أرضعتهام  قد  فتقول:  املرأة  فتجئ  املرأة  يتزوج  الرجل  يف  باب   - النكاح  كتاب   -
95/4 -96 ، والبيهقي يف السنن الكربى - كتاب الرضاع - باب شهادة النساء يف 
الرضاع - 464/7، كلهم بلفظ: »ُسئل النبي  ما الذي جيوز يف الرضاع من 
الشهود ؟ فقال: ))رجل أو امرأة((«. قال البيهقي: »فهذا إسناد ضعيف ال تقوم بمثله 

احلجة«، وقال ابن القيم يف الطرق احلكمية ص2  : »وهذا ال ُيعرف إسناده«.
سبق خترجيه ص 220.  (5(
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النساء  السنة أن جتوز شهادة  أنه قال: »مضت  الزهري  4. ما ُروي عن 
فيام ال يطَّلع عليه غريهن من والدات النساء وعيوهبن«) ).

املحىل  واجلمع  والالم،  باأللف  حمىل  مجٌع  النساء  لفظ  أن  الداللة:  وجه 
وهو  األقل  فيتناول  اجلنس،  به  يراد  بمعهود  ُيسبق  مل  إذا  والالم  باأللف 

الواحد، فيكفي يف النصاب شهادة امرأة واحدة)2).

نظر  ألن  العورة؛  إىل  النظر  ليخف  باالتفاق  سقطت  الذكورة  أن   .5
اجلنس إىل جنسه أخف، فكذا يسقط اعتبار العدد؛ ألن نظر الواحدة أخف 

من نظر اجلامعة) ).

العدد،  فيه  ُيشرتط  فال  املنفردات،  النساء  بقول  يثبت  معنى  أنه   .6
كالرواية وأخبار الديانات)4).

أدلة القول الثاين:

ر أحدمها   . أن املعترب يف الشهادات شيئان: العدد والذكورة، وقد تعذَّ
سائر  يف  كام  معتربًا  فيبقى  العدد،  اعتبار  يتعذر  ومل  هنا،  الذكورة  وهو 

الشهادات)5).

سبق خترجيه ص 9 2.  ( (
يف  اللباب   ،6 /7 الرائق  البحر   ،209/4 احلقائق  تبيني   ، 4 / 6 املبسوط  انظر:   (2(

رشح الكتاب  /56، وسائل اإلثبات  /  2.
انظر: البناية رشح اهلداية 0/9  ، فتح القدير 9/6، اللباب يف رشح الكتاب  /56.  ( (

انظر: املبسوط 6 / 4 ، املغني 4 /6  ، كشاف القناع 5 /   .  (4(
انظر: املبسوط 6 / 4 ، عقد اجلواهر الثمينة  /54 .  (5(
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انفراد كفى منه شخصان،  ُقبلت شهادته يف يشء عىل  أنَّ كلَّ جنٍس   .2
وال يكفي منه واحدة، كالرجال) ).

ُيقبل منهم إال   . أن الرجال أكمل منهن، وشهادهتم أقوى وآكد، وال 
اثنان، فكذلك النساء من باب أوىل)2).

دليل القول الثالث:

ينفردن  ال  الذي  املوضع  يف  للرجل  املرأتني  شهادة  ضمَّ  تعاىل  اهلل  أن 
فيه، فوجب أن ُيستبدل الرجل بامرأة يف املوضع الذي ينفردن فيه، فيرصن 

ثالثًا) ).

أدلة القول الرابع:

ن تَۡرَضۡوَن  تَاِن ِممَّ
َ
َّۡم يَُكونَا رَُجلَنۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ  . قوله تعاىل: ﴿فَإِن ل

.(4(﴾ َهَدآءِ ِمَن ٱلشُّ
وجه الداللة: أن اهلل تعاىل أقام شهادة امرأتني مقام شهادة رجل واحد، 
وال ُيقبل من الرجال إال اثنان، فلم ُيقبل من النساء إال أربع؛ ألهنن كرجلني، 

فشهادة أربع نسوة بمنزلة شهادة رجلني)5).

انظر: الذخرية 0 /256، املغني 4 /5  .  ( (
انظر: الذخرية 0 /256، املغني 4 /6  ، رشح الزركيش 5/7  .  (2(

انظر: احلاوي الكبري 7 / 2، املغني 4 /6  .  ( (
سورة البقرة، اآلية 282.  (4(

انظر: املبسوط 6 / 4 ، بدائع الصنائع 9/6 4، احلاوي الكبري 7 /22، املجموع   (5(
 2/ 4 ، كفاية األخيار ص752، الطرق احلكمية ص   .
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2. قوله : ))شهادة امرأتني تعدل شهادة رجل(() ).

رجل،  شهادة  تعدل  امرأتني  شهادة  أن  عىل  احلديث  دل  الداللة:  وجه 
وأقل ما ُيقبل من الرجال هو اثنان، وعليه فال بد هنا من أربع نسوة؛ ليعدلن 

أقل النصاب من الرجال)2).

املوضع  يف  هو  إنام  رجل  بشهادة  امرأتني  شهادة  بكون  املراد  بأن  ونوقش: 
أن  بدليل  كذلك؛  األمر  فليس  به  ينفردن  ما  ا  أمَّ الرجل) )،  مع  فيه  تشهد  الذي 

النبي  َقبِل شهادة امرأة واحدة يف الرضاع)4).

الرتجيح:

يرتجح -واهلل أعلم- القول األول، وهو قبول شهادة املرأة الواحدة فيام 
النساء عادة؛ لقوة أدلته، ال سيام حديث عقبة بن احلارث  ال يطَّلع عليه إال 
إليه  املصري  فوجب  تأويله،  وال  رّده  يسوغ  ال  فهو حديث صحيح   ،

والعمل به، قال ابن القيم: »واألصل فيه حديث عقبة بن احلارث«)5).

النساء - 2/ 94 رقم 5 25،  باب شهادة  الشهادات -  البخاري يف كتاب  أخرجه   ( (
إطالق  وبيان  الطاعات،  بنقص  اإليامن  نقصان  بيان  باب   - اإليامن  كتاب  يف  ومسلم 

لفظ الكفر عىل غري الكفر باهلل، ككفر النعمة واحلقوق -  /86 رقم 79.
انظر: املجموع  2/ 4 ، كفاية األخيار ص752، أحكام االنفراد يف الفقه اإلسالمي   (2(

ص9 4.
انظر: املغني 4 /6  ، الرشح الكبري 0 /5 .  ( (

سبق خترجيه ص 220.  (4(
الطرق احلكمية ص   .  (5(
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وألن الرضورة داعية إىل قبول شهادة املرأة الواحدة، من جهة أن األمر 
متعلق بالعورات، وسرتها مطلوب، فإذا دعت الرضورة إىل النظر إليها، فإنه 

ر بقدرها) ). ُيقترص عىل أقل عدد ممكن، وهو الواحدة؛ ألن الرضورة ُتقدَّ

ا ما استدل به أصحاب األقوال األخرى فيجاب عنه بأنه يف معارضة  وأمَّ
النص، وما كان معارضًا للنص فال ُيلتفت إليه)2).

مسألة:

فإن شهد الرجل بذلك، ُقبلت شهادته وحده؛ ألنه أكمل من املرأة، فإذا 
اكُتفي هبا وحدها، فألن ُيكتفى به أوىل، وألنَّ ما ُقبِل فيه قول املرأة الواحدة، 

ُقبِل فيه قول الرجل، كالرواية) ).

ُقبِل من باب  قال الشيخ ابن عثيمني: »إذا شهد الرجل يف هذه األشياء 
أوىل؛ ألن شهادة الرجل أقوى من شهادة املرأة، وإنام سومح بشهادة املرأة؛ 
ر أن رجاًل اطَّلع عىل  ُقدِّ ألن الغالب أن الرجال ال يطَّلعون عىل ذلك، فإذا 

هذا فإنه ُيقبل«)4).

يقول ابن القيم: »والرجل فيه كاملرأة. ومل يذكروا هنا يمينًا. وظاهر نص 
أمحد: أنه ال يفتقر إىل اليمني. والفرق بني هذا الباب وباب الشاهد واليمني 

انظر: أحكام االنفراد يف الفقه اإلسالمي ص440.  ( (
انظر: أحكام الشهادات يف املذاهب األربعة ص02 .  (2(

املغني   ،209/4 احلقائق  تبيني   ،4 9/6 الصنائع  بدائع   ، 44/ 6 املبسوط  انظر:   ( (
4 /7  ، الرشح الكبري 0 /5 ، رشح الزركيش 5/7  ، رشح منتهى اإلرادات 

.688/6
الرشح املمتع 5 /457.  (4(
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حيث اعتربت اليمني هناك؛ أن املغلَّب يف هذا الباب: هو اإلخبار عن األمور 
الغائبة التي ال يطَّلع عليها الرجال، فاكتفي بشهادة النساء. ويف باب الشاهد 
واليمني: الشهادة عىل أمور ظاهرة يطَّلع عليها الرجال يف الغالب، فإذا انفرد 

هبا الشاهد الواحد احتيج إىل تقويته باليمني«) ).

الطرق احلكمية ص7  .  ( (
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الخاتمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده. وبعد.

فأختم هذا البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها، وهي:

أن رؤية هالل رمضان تثبت بشهادة رجل واحد..  

يف . 2 قوهلا  ُيقبل  ولكن  املرأة،  بشهادة  تثبت  ال  رمضان  رؤية هالل  أن 
رؤية اهلالل إذا أريد به علم التاريخ.

جيوز القضاء بشهادة رجل واحد ويمني املدعي يف املال وما يؤول إىل .  
ماٍل عند عامة أهل العلم.

القضاء بشهادة امرأة واحدة ويمني املدعي يف األموال مل يقل به أحد، . 4
لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أنه لو قيل به لكان متوجهًا.

جيوز للقايض أن حيكم يف األموال بالشاهد الواحد من غري يمني إذا . 5
رت اليمني من ِقَبل املدعي. علم ِصْدَق الشاهد، وتعذَّ

الرتمجة، . 6 يف  يمني  غري  من  واحد  عدٍل  بشهادة  احلكم  للقايض  جيوز 
والتزكية، والتعريف، والرسالة، وفيام خيتص بمعرفة أهل اخلربة والطب.

إال أنه رعاية لالحتياط ينبغي عىل القايض أن ال يكتفي بواحد مع وجود 
غريه.
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الرجال، . 7 عليه  يطَّلع  ال  فيام  منفردات  النساء  بشهادة  القضاء  جيوز 
كالوالدة، واالستهالل، والرضاع، والعيوب حتت الثياب، وانقضاء العدة، 

وغري ذلك مما خيتص بشؤون النساء.

النساء امرأة واحدة -عىل الصحيح . 8 أن نصاب الشهادة فيام ينفرد به 
إال  عليه  يطلع  ال  فيام  واحدة  امرأة  بشهادة  فُيقىض  العلم-  أهل  أقوال  من 

النساء عادة.

ُقبلت شهادته وحده، ألنه أكمل  والرجل فيه كاملرأة، فإن شهد بذلك، 
من املرأة، فإذا اكُتفي هبا وحدها، َفأَلْن ُيكتفى به أوىل.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصىل اهلل وسلَّم عىل نبينا حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعني.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم..  
أحكام االنفراد يف الفقه اإلسالمي، أمحد بن حممد حممود الرباين، مكتبة الرشد، . 2

الرياض، الطبعة األوىل، 427 هـ-2006 م.
العاصمة، .   دار  املنيعي،  املذاهب األربعة، حممد بن عثامن  الشهادات يف  أحكام 

الرياض، الطبعة األوىل، 428 هـ-2007م.
عبداهلل . 4 بن  أمحد  د.  األحكام،  من  والنساء  الرجال  فيه  خيتلف  فيام  األحكام 

العمري، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة األوىل، 420 هـ-999 م.
أحكام القرآن، أبو بكر أمحد بن عيل اجلصاص، دار الكتب العلمية، بريوت، . 5

الطبعة األوىل، 5 4 هـ-994 م.
اجليل، . 6 دار  العريب،  بابن  املعروف  عبداهلل  بن  حممد  بكر  أبو  القرآن،  أحكام 

بريوت، 408 هـ- 988 م، حتقيق: عيل بن حممد البجاوي.
املعرفة، . 7 دار  احلنفي،  املوصيل  حممود  بن  عبداهلل  املختار،  لتعليل  االختيار 

بريوت، الطبعة األوىل، 9 4 هـ-998 م.
اهلاشمي، . 8 موسى  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  الرشيف  الرشاد،  سبيل  إىل  اإلرشاد 

مؤسسة الرسالة؛ بريوت، الطبعة األوىل، 9 4 هـ-998 م، حتقيق: الدكتور 
عبداهلل الرتكي.

األلباين، . 9 الدين  نارص  حممد  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 
املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 99  هـ-979 م.

أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن عبدالرب، مؤسسة الرسالة، الطبعة . 0  االستذكار، 
األوىل، 4 4 هـ- 99 م.

القاهرة، .    احلديث،  دار  اجلوزية،  قيم  ابن  العاملني،  رب  عن  املوقعني  إعالم 
427 هـ-2006م، حتقيق: عصام الدين الصبابطي.
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السعيدية، . 2  املؤسسة  هبرية،  ابن  املظفر  أبو  الصحاح،  معاين  عن  اإلفصاح 
الرياض.

األوىل، .    الطبعة  املنصورة،  الوفاء،  دار  الشافعي،  إدريس  بن  حممد  األم، 
422 هـ/ 200م، حتقيق: د. رفعت فوزي عبداملطلب.

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن املرداوي، دار هجر، . 4 
الطبعة األوىل، 7 4 هـ-996 م، حتقيق: الدكتور عبداهلل الرتكي.

أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، الشيخ قاسم القونوي، . 5 
عبدالرزاق  بن  أمحد  د.  حتقيق:  427 هـ،  األوىل،  الطبعة  اجلوزي،  ابن  دار 

الكبييس.
املعرفة، . 6  دار  احلنفي،  نجيم  ابن  الدين  زين  الدقائق،  كرت  رشح  الرائق  البحر 

بريوت، لبنان.
الكاساين، . 7  بن مسعود  بكر  أبو  الدين  الرشائع، عالء  ترتيب  الصنائع يف  بدائع 

خري  حممد  حتقيق:  420 هـ-2000م،  األوىل،  الطبعة  بريوت،  املعرفة،  دار 
طعمة حلبي.

بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد ابن رشد، دار ابن حزم، . 8 
بريوت، الطبعة األوىل، 6 4 هـ-995 م، حتقيق: ماجد احلموي.

العلمية، . 9  الكتب  دار  احلنفي،  العيني  أمحد  بن  حممود  اهلداية،  رشح  البناية 
بريوت، الطبعة األوىل، 420 هـ/2000م، حتقيق: أيمن صالح شعبان.

التاج واإلكليل ملخترص خليل، حممد بن يوسف املواق املالكي، مطبوع هبامش . 20
مواهب اجلليل، دار عامل الكتب، الرياض،  42 هـ- 200م.

ابن .  2 إبراهيم  الوفاء  أبو  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة 
فرحون املالكي، دار عامل الكتب، الرياض،  42 هـ- 200م.
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تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل الزيلعي، دار املعرفة، بريوت، . 22
الثانية. الطبعة 

دار .  2 املباركفوري،  عبدالرمحن  حممد  الرتمذي،  جامع  برشح  األحوذي  حتفة 
الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 0 4 هـ-990 م.

بريوت، . 24 اإلسالمي،  الغرب  دار  اجلالب،  بن  احلسني  بن  عبيداهلل  التفريع، 
لبنان، الطبعة األوىل، 408 هـ-987 م، حتقيق: د. حسني بن سامل الدمهاين.

دار . 25 العسقالين،  ابن حجر  الكبري،  الرافعي  أحاديث  ختريج  يف  احلبري  تلخيص 
املعرفة، بريوت، لبنان.

الرياض، . 26 الكتب،  عامل  دار  القرطبي،  أمحد  بن  حممد  القرآن،  ألحكام  اجلامع 
 42 هـ- 200م.

هبامش . 27 مطبوعة  العدوي،  أمحد  بن  عيل  اخلريش،  رشح  عىل  العدوي  حاشية 
رشح اخلريش، دار صادر، بريوت.

الطبعة . 28 بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املاوردي،  بن حممد  الكبري، عيل  احلاوي 
عادل  والشيخ  معوض،  عيل  الشيخ  حتقيق:  4 4 هـ-994 م،  األوىل، 

عبداملوجود.
بحث . 29 املشوح،  مشوح  بن  حسني  مقارنة،  دراسة  وواجباته  الشاهد  حقوق 

تكمييل لنيل درجة املاجستري، املعهد العايل للقضاء، 426 هـ
الكتب،  42 هـ-. 0  عامل  دار  حيدر،  عيل  األحكام،  جملة  رشح  احلكام  درر 

 200م.
الطبعة .    بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  القرايف،  إدريس  بن  أمحد  الذخرية، 

األوىل، 994 م، حتقيق: حممد بو خبزة.
روضة الطالبني، حييى بن رشف النووي، دار الكتب العلمية، بريوت، حتقيق: . 2 

الشيخ عادل عبداملوجود، والشيخ عيل معوض.
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سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد بن ماجه، دار الفكر، بريوت..   
سنن أيب داود، سليامن بن األشعث السجستاين، دار احلديث، الطبعة األوىل، . 4 

88  هـ-969 م.
بريوت، . 5  اإلسالمي،  الغرب  دار  الرتمذي،  عيسى  بن  حممد  الرتمذي،  سنن 

الطبعة الثانية، 998 م، حتقيق: د. بشار عواد معروف.
سنن الدارقطني، عيل بن عمر الدارقطني، عامل الكتب، بريوت.. 6 
السنن الكربى، أمحد بن احلسني البيهقي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، . 7 

52  هـ.
الرسالة، . 8  مؤسسة  النسائي،  شعيب  بن  أمحد  عبدالرمحن  أبو  النسائي،  سنن 

بريوت، الطبعة األوىل، 422 هـ- 200م، حتقيق: حسن عبداملنعم شلبي.
ابن . 9  دار  الشوكاين،  عيل  بن  حممد  األزهار،  حدائق  عىل  املتدفق  اجلرار  السيل 

كثري، دمشق، الطبعة الرابعة،   4 هـ/2 20م، حتقيق: حممد صبحي حسن 
حالق.

رشح اخلريش عىل خمترص خليل، حممد بن عبداهلل اخلريش، دار صادر، بريوت.. 40
رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، حممد بن عبداهلل الزركيش، مكتبة العبيكان، .  4

الطبعة األوىل،   4 هـ- 99 م، حتقيق: د. عبداهلل اجلربين.
الثانية، . 42 الطبعة  النووي، مؤسسة قرطبة،  رشح صحيح مسلم، حييى بن رشف 

4 4 هـ-994 م.
الطبعة .  4 هجر،  دار  املقديس،  قدامة  بن  حممد  بن  عبدالرمحن  الكبري،  الرشح 

األوىل، 7 4 -996 م، حتقيق: الدكتور عبداهلل الرتكي.
ابن . 44 دار  العثيمني،  صالح  بن  حممد  الشيخ  املستقنع،  زاد  عىل  املمتع  الرشح 

اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، 428 هـ.
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الرسالة، بريوت، . 45 البهويت، مؤسسة  رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس 
الطبعة األوىل،  42 هـ-2000م، حتقيق: د. عبداهلل الرتكي.

الطبعة . 46 بريوت،  الفكر،  دار  اجلوهري،  محاد  بن  إسامعيل  نرص  أبو  الصحاح، 
األوىل، 8 4 هـ-998 م، حتقيق: شهاب الدين أيب عمرو.

الطبعة . 47 دمشق،  الياممة،  دار  البخاري،  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 
اخلامسة، 4 4 هـ- 99 م.

صحيح سنن النسائي، حممد نارص الدين األلباين، مكتب الرتبية العريب لدول . 48
اخلليج، الطبعة األوىل، 409 هـ-988 م.

العربية، . 49 الكتب  إحياء  دار  النيسابوري،  احلجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 
حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي.

الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، ابن قيم اجلوزية، دار احلديث، القاهرة، . 50
الطبعة األوىل،  42 هـ-2002م، حتقيق: سيد عمران.

دار .  5 شاس،  بن  نجم  بن  عبداهلل  املدينة،  عامل  مذهب  يف  الثمينة  اجلواهر  عقد 
الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 5 4 هـ-995 ، حتقيق: الدكتور 

حممد أبو األجفان، وعبداحلفيظ منصور.
فتح الباري برشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، املكتبة . 52

الثالثة، 407 هـ. السلفية، الطبعة 
فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبدالواحد املعروف بابن اهلامم احلنفي، دار .  5

صادر، بريوت، الطبعة األوىل، 5   هـ.
الفروع، أبو عبداهلل حممد بن مفلح، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة . 54

األوىل، 8 4 هـ-997 م، حتقيق: حازم القايض.
األردن، . 55 األمل،  دار  أبو صفية،  فخري  الدكتور  اإلثبات،  وطرق  القضاء  فقه 

0 20م.
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غنيم . 56 بن  أمحد  الشيخ  القريواين،  زيد  أيب  ابن  رسالة  عىل  الدواين  الفواكه 
النفراوي املالكي، مكتبة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، الطبعة الثالثة، 

74  هـ-955 م.
القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت، . 57

الطبعة السابعة، 424 هـ- 200م.
القوانني الفقهية، حممد بن أمحد بن جزي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة . 58

األوىل، 8 4 هـ-998 م.
الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، أبو عمر يوسف بن عبدالرب، مكتبة الرياض . 59

ولد  أحيد  حممد  حممد  حتقيق:  98  هـ-987 م،  األوىل،  الطبعة  احلديثة، 
ماديك املوريتاين.

يف . 60 العدل  وزارة  البهويت،  يونس  بن  منصور  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف 
اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 429 هـ-2008م.

احلصني .  6 احلسيني  حممد  بن  بكر  أبو  االختصار،  غاية  حل  يف  األخيار  كفاية 
5 4 هـ-995 م،  األوىل،  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي، 

حتقيق: كامل حممد عويضة.
الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري، حممد بن يوسف الكرماين، دار . 62

إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية،  40 هـ- 98 م
الكتاب .  6 دار  احلنفي،  الغنيمي  عبدالغني  الشيخ  الكتاب،  رشح  يف  اللباب 

العريب، بريوت، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد.
لسان العرب، مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، دار إحياء الرتاث العريب، . 64

بريوت، الطبعة الثالثة، 9 4 هـ/999 م.
املكتب . 65 مفلح،  بن  حممد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  املقنع،  رشح  يف  املبدع 

اإلسالمي،94  هـ-974 م.
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املبسوط، شمس الدين الرسخيس، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية.. 66
العريب، . 67 الرتاث  إحياء  دار  النووي،  رشف  بن  حييى  املهذب،  رشح  املجموع 

5 4 هـ-995 م، حتقيق: حممد نجيب املطيعي.
بن . 68 عبدالرمحن  وترتيب  مجع  تيمية،  بن  أمحد  اإلسالم  شيخ  فتاوى  جمموع 

املنورة،  املدينة  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  قاسم،  بن  حممد 
6 4 هـ-995 م.

بريوت، . 69 حزم،  ابن  دار  تيمية،  بن  عبدالسالم  الربكات  أبو  الفقه،  يف  املحرر 
وأمحد  الطويل  عبدالعزيز  حتقيق:  429 هـ-2008م،  األوىل،  الطبعة  لبنان، 

اجلامز.
مكتبة ومطبعة . 70 بن سيده،  إسامعيل  بن  اللغة، عيل  األعظم يف  واملحيط  املحكم 

88  هـ-968 م،  األوىل،  الطبعة  بمرص،  وأوالده  احللبي  البايب  مصطفى 
حتقيق: عبدالستار أمحد فراج.

املحىل، أبو حممد عيل بن حزم، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة .  7
األوىل، 8 4 هـ-997 م.

إحياء . 72 دار  الطحاوي،  بن سالمة  حممد  بن  أمحد  جعفر  أبو  الطحاوي،  خمترص 
العلوم، بريوت، الطبعة األوىل، 406 هـ-986 م، حتقيق: أبو الوفا األفغاين.

املدونة الكربى، مالك بن أنس، دار صادر، بريوت..  7
ماجد . 74 د.  و  د. حممد عثامن شبري،  و  د. عمر األشقر،  املقارن،  الفقه  مسائل يف 

أبو رخية، و د. عبدالنارص أبو البصل، دار النفائس، األردن، الطبعة الرابعة، 
424 هـ- 200م.

املستدرك عىل الصحيحني، أبو عبداهلل احلاكم، مكتب املطبوعات اإلسالمية، . 75
حلب.

مسند اإلمام أمحد، أمحد بن حنبل الشيباين، دار صادر، بريوت.. 76
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املصنف، عبدالرزاق الصنعاين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية،  40 هـ-. 77
 98 م، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي.

السلفية، . 78 الدار  شيبة،  أيب  بن  بن حممد  عبداهلل  واآلثار،  األحاديث  يف  املصنف 
اهلند، الطبعة األوىل، 402 هـ- 98 م، حتقيق: خمتار أمحد الندوي.

جدة، . 79 السوادي،  مكتبة  البعيل،  الفتح  أيب  بن  حممد  املقنع،  ألفاظ  عىل  املطلع 
وياسني  األرناؤوط  حممود  حتقيق:  األوىل،  42 هـ- 200م،  الطبعة 

اخلطيب.
معجم املصطلحات الفقهية والقانونية، د. جرجس جرجس، مراجعة أنطوان . 80

الناشف، الرشكة العاملية للكتاب.
العربية، .  8 النهضة  مكتبة  كرم،  د.عبدالواحد  القانونية،  املصطلحات  معجم 

بريوت، الطبعة األوىل، 407 هـ
النجار، . 82 بابن  الشهري  الفتوحي  أمحد  بن  املنتهى، حممد  النهى رشح  أويل  معونة 

د.  حتقيق:  6 4 هـ-996 م،  األوىل،  الطبعة  لبنان،  بريوت،  خرض،  دار 
عبدامللك بن عبداهلل بن دهيش.

بريوت، .  8 لبنان،  مكتبة  املطرزي،  نارص  الفتح  أبو  املعرب،  ترتيب  يف  املغرب 
الطبعة األوىل، 999 م، حتقيق: حممود فاخوري، وعبداحلميد خمتار.

الرياض، . 84 الكتب،  عامل  دار  املقديس،  قدامة  بن  عبداهلل  الدين  موفق  املغني، 
الرتكي،  عبداهلل  الدكتور  حتقيق:  7 4 هـ-997 م،  الثالثة،  الطبعة 

احللو. وعبدالفتاح 
مطبعة . 85 اخلطيب،  الرشبيني  حممد  املنهاج،  ألفاظ  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 

مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، 77  هـ/958 م.
الطبعة . 86 بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  فارس،  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس 

األوىل، 422 هـ- 200م.
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املنتقى رشح موطأ اإلمام مالك، أبو الوليد سليامن الباجي، دار الكتاب العريب، . 87
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التطبيق األصولي
على نظام المرافعات الشرعية السعودي

ة على بعض مواد النظام( )دراسة تطبيقيَّ

د. مشهور بن حاتم الحارثي
أستاذ أصول الفقه المشارك 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة
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المقدمة

آله  العاملني، والصالة والسالم عىل اهلادي األمني، وعىل  احلمد هلل رب 
وصحبه أمجعني، وبعد..

املرافعات  نظام  عىل  األصويل  )التطبيق  بعنوان:  أصويل  بحث  فهذا 
من  رغبُت  النظام«(،  مواد  بعض  عىل  تطبيقية  »دراسة  السعودي  الرشعية 
نظام  قراءة  األنظمة عمومًا، ويف  قراءة  الفقه يف  أثِر علم أصول  بياَن  خالله 
ذلك طريقتني من  واستعملت يف  الرشعية عىل وجه اخلصوص،  املرافعات 

طرق التطبيق األصويل:

النظامية  التحلييل: وذلك بدراسة بعض املواد  التطبيق األصويل  األوىل: 
دراسة حتليلية لفظية، وتطبيق أهم القواعد األصولية والفقهية عىل نصوصها.

الثانية: التطبيق األصويل املوضوعي: وذلك بدراسة النظام كاماًل دراسة 
من  قاعدة  أو  األصول  من  بأصل  املتعلقة  املواد  بعض  ومجع  موضوعية، 

القواعد األصولية والفقهية.

البحث؛ لئال يطول، وإنام هي إشارات أصولية،  ُأِرد االستقصاء يف  ومل 
وحماولة لتفعيل علم أصول الفقه يف قراءة املواد النظامية، وبيان أثره عليها.

وال خيفى أن مثل هذه البحوث تعود فائدهتا عىل الباحث أوالً يف تنمية 
ملكته األصولية وجتويدها، وعىل الِعْلم ثانيًا يف حترير بعض أصوله وقواعده 
النظامية  املادة  فهم  ثالثًا يف  املرافعات(  )نظام  التطبيق  وحتكيمها، وعىل حمل 

وتنزيلها عىل حماهلِّا من الوقائع اإلجرائية القضائية.
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وهي  وخامتة،  مباحث  أربعة  إىل  مقدمته  بعد  البحث  هذا  قسمت  وقد 
كاآليت:

املبحث األول: تعريف )التطبيق األصويل( لغة واصطالحًا:

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تعريف )التطبيق( لغة واصطالحًا.

املطلب الثاين: تعريف )األصويل( لغة واصطالحًا.

املطلب الثالث: تعريف مصطلح )التطبيق األصويل(.

املبحث الثاين: نبذة عن نظام املرافعات الرشعية السعودي.

املبحث الثالث: التطبيق األصويل التحلييل عىل بعض مواد النظام:

وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: التطبيق األصويل التحلييل عىل املادة الثالثة.

املطلب الثاين: التطبيق األصويل التحلييل عىل املادة الرابعة.

املطلب الثالث: التطبيق األصويل التحلييل عىل املادة السادسة والستني.

املطلب الرابع: التطبيق األصويل التحلييل عىل املادة السابعة والستني.

املطلب اخلامس: التطبيق األصويل التحلييل عىل املادة األوىل بعد املائة.

املبحث الرابع: التطبيق األصويل املوضوعي عىل بعض مواد النظام:

وفيه مخسة مطالب:
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النظام،  مواد  بعض  الرشعية عىل  األحكام  تطبيق صيغ  األول:  املطلب 
وفيه فرعان:

الفرع األول: تطبيق صيغ األحكام التكليفية، وفيه ثالث مسائل:

املسألة األوىل: صيغة الوجوب.

الثانية: صيغة التحريم. املسألة 

املسألة الثالثة: صيغة اجلواز.

الفرع الثاين: تطبيق صيغ األحكام الوضعية، وفيه مسألتان:

املسألة األوىل: صيغة الصحة.

املسألة الثانية: صيغة البطالن.

مواد  بعض  عىل  التيسري(  جتلب  )املشقة  قاعدة  تطبيق  الثاين:  املطلب 
النظام.

املطلب الثالث: تطبيق قاعدة )الرضر يزال( عىل بعض مواد النظام.

املطلب الرابع: تطبيق قاعدة )العادة حمكمة( عىل بعض مواد النظام.

املطلب اخلامس: تطبيق قاعدة )سد الذرائع( عىل بعض مواد النظام.

اخلامتة:

النتائج والتوصيات. وفيها 
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منهجي يف البحث:

توثيق املعلومات بالعزو ملصادرها األصلية املتقدمة ثم املتأخرة عند .  
احلاجة لذلك.

بعد . 2 اآلية  ورقم  السورة  اسم  بذكر  البحث  يف  الواردة  اآليات  عزو 
اآلية مبارشة يف صلب البحث.

ختريج األحاديث من مصادرها األصلية، واالكتفاء بالصحيحني إن .  
مع  األخرى،  السنة  كتب  من  جته  خرَّ فيهام  يكن  مل  فإن  فيهام،  احلديث  كان 

ذكر درجته وحكم املحدثني  عليه.

اإلطالة، . 4 خشية  البحث  يف  أسامؤهم  الواردة  لألعالم  أترجم  مل 
واكتفيت بذكر تاريخ الوفاة بعد اسم العَلم يف صلب البحث.

منهجي يف التطبيق األصويل:

أوالً: التطبيق األصويل التحلييل:

أورد نص املادة النظامية من نظام املرافعات الرشعية السعودي كاملة .  
التنفيذية. مع الئحتها 

ألهم . 2 معزوة   ،)( هكذا  قوسني  بني  األصولية  القاعدة  نص  أذكر 
الكتب األصولية.

أورد حمل الشاهد من املادة أو الئحتها، وأبنيِّ وجه التطبيق األصويل..  
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ثانيًا: التطبيق األصويل املوضوعي:

عنوان .   يف  النظام  مواد  عىل  تطبيقه  املراد  األصويل  املوضوع  أذكر 
املبحث أو املطلب.

أمجع املواد النظامية املتعلقة باملوضوع األصويل، وأكتفي بإيراد نص . 2
املادة النظامية أو موضع الشاهد منها، وأحيانا أذكر مفادها اختصارًا وُأِحيل 

ملوضعها من النظام يف احلاشية.

واهللَ تعاىل أسأل أن جيعل هذا البحث خالصًا لربِّ العاملني، نافعًا لعباده 
املؤمنني، ذخرًا لكاتبه وقارئه يوم الدين، وصلِّ اللهم وسلِّم عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعني.
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تمهيد

أعامل  من  وهو  كبرية،  ومكانًة  عالية،  منزلًة  اإلسالم  يف  للقضاء  إن 
األنبياء والرسل الكرام -عليهم الصالة والسالم- كام قال تعاىل: ﴿َوَداوُۥَد 
َوُكنَّا ِلُۡكِمِهۡم  ٱۡلَقۡوِم  َغَنُم  َنَفَشۡت فِيهِ  إِۡذ  ٱۡلَۡرِث  َيُۡكَماِن ِف  إِۡذ  َوُسلَۡيَمَٰن 
ۡرنَا َمَع َداوُۥَد  َوَسخَّ ۡمَنَٰها ُسلَۡيَمَٰنۚ َوُكّ َءاتَۡيَنا ُحۡكٗما وَِعۡلٗماۚ  َشِٰهِديَن78 َفَفهَّ
ۚ َوُكنَّا َفٰعِلنَِي79﴾ )األنبياء: 78 - 79(، وقال تعاىل  رۡيَ َباَل يَُسّبِۡحَن َوٱلطَّ ٱۡلِ
َبنۡيَ  لَِّما  ٗقا  ُمَصّدِ بِٱۡلَّقِ  ٱۡلِكَتَٰب  إَِلَۡك  نَزنۡلَآ 

َ
﴿َوأ  : حممد  لنبيه 

تَتَّبِۡع  َوَل   ۖ ُ نَزَل ٱللَّ
َ
أ بَِمآ  بَۡيَنُهم  فَٱۡحُكم  َعلَۡيهِۖ  َوُمَهۡيِمناً  ٱۡلِكَتِٰب  ِمَن  يََديۡهِ 

َولَۡو  َوِمۡنَهاٗجاۚ  ِشَۡعٗة  ِمنُكۡم  َجَعۡلَنا   ٖ
لُِكّ  ۚ ٱۡلَّقِ ِمَن  َجآَءَك  ا  َعمَّ ۡهَوآَءُهۡم 

َ
أ

فَٱۡستَبُِقواْ  َءاتَىُٰكۡمۖ  َمآ  َۡبلَُوُكۡم ِف  ّلِ َوَلِٰكن  َوِٰحَدٗة  ٗة  مَّ
ُ
أ َلََعلَُكۡم   ُ َشآَء ٱللَّ

ِ َمۡرِجُعُكۡم َجِيٗعا َفُينَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ َتَۡتلُِفوَن48﴾  ٱۡلَۡيَرِٰتۚ إَِل ٱللَّ
َجآُءوَك  فَإِن  ۡحِتۚ  لِلسُّ ٰلُوَن  كَّ

َ
أ لِۡلَكِذِب  ُٰعوَن  وقال: ﴿َسمَّ  ،)48 )املائدة: 

ٔٗاۖ ِإَوۡن  وَك َشۡي ۡعرِۡض َعۡنُهۡمۖ ِإَون ُتۡعرِۡض َعۡنُهۡم فَلَن يَُضُّ
َ
ۡو أ

َ
فَٱۡحُكم بَۡيَنُهۡم أ

)املائدة:  ٱلُۡمۡقِسِطنَي42﴾  ُيِبُّ   َ ٱللَّ إِنَّ  بِٱۡلقِۡسِطۚ  بَۡيَنُهم  فَٱۡحُكم  َحَكۡمَت 
.(42

بني  التحاكم  وإجراءات  الرتافع  فقه  بالقضاء  املتَّصلة  العلوم  أهم  ومن 
املعارصة  واحلكومات  الدول  يف  العدلية  املنظومات  اعتنت  ولذا  اخلصوم، 
ببيان كيفية الرتافع أمام حماكمها، وتوضيح مسار الدعوى القضائية من حني 
ابتدائها إىل حني الفصل فيها، وذلك عىل شكل مواد نصيَّة منتظمة يف وثيقة 



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التطبيق األصولي على نظام المرافعات الشرعية

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
248

واحدة ُتعَرف بـ)قانون املرافعات( أو )نظام املرافعات(، وكان من بني تلك 
األنظمة يف هذه البالد املباركة: )نظام املرافعات الرشعية السعودي() ).

ال  فإنه  العربية،  باللغة  ُكتَبت  قد  النظامية  النصيَّة  املواد  هذه  إن  وحيث 
وفقه  النصوص  تفسري  قواعد  َعرْب  إال  تفسريها  وصحِة  َفْهِمها  إىل  طريق 
لكونه  الفقه؛  به علم أصول  اعتنى  الذي  الباب  اللفظية)2)، وهو  الدالالت 
نظر  ومعظم  والسنة،  الكتاب  نصوص  من  لالستنباط  السليمة  األداة 
والنهي  واألمِر  واخلصوِص  كالعموِم  الدالالِت  هذه   يف  األصوليني 

ودليِل اخلطاِب ومفهوِمه وغري ذلك) ).

قوا فيه عىل  وقد امتاز فقهاء الرشيعة اإلسالمية بعلم أصول الفقه، وتفوَّ
حقوقهم،  هلم  ونظَّمت  ألفرادها  عْت  رَشَّ التي  واحلضارات  األمم  من  كثري 
القانون(:  )أصول  كتاهبام  يف  ستيت  وأبو  السنهوري  يقول  ذلك  ويف 
العامل  فقهاء  عىل  امتازوا  بل  الرومان،  فقهاء  عىل  امتازوا  املسلمني  )فقهاء 
استنباط  أصول  هي  آخر  نوع  من  عامة  ومبادئ  أصوالً  باستخالصهم 

وه بعلم أصول الفقه()4). األحكام من مصادرها، وهذا ما سمَّ

البالد  معظم  يف  الوضعية  والقوانني  األنظمة  من  كبرٍي  عدٍد  تأثُر  وظهر 
العربية هبذا العلم، وتبنَّى فقهاء القانون الوضعي فيها طرق الدالالت التي 

الرشعية  املرافعات  نظام  نبذة يسرية عن  البحث إلعطاء  الثاين يف هذا  املبحث  أفردت   ( (
ونشأته وحمتوياته.

ينظر: تفسري النصوص للصالح ) / 74).  (2(
ينظر: البحر املحيط للزركيش ) /5).  ( (

ينظر: أصول القانون )ص  ).  (4(
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التي  املصطلحات  ذات  عليها  وأطلقوا  نفسها،  الفقه  أصول  علامء  وضعها 
أطلقها األصوليون رمحهم اهلل تعاىل) ).

ومن أمثلة ذلك ما جاء يف املادة الثالثة يف القانون املدين األردين: )ُيرَجع 
يف فهم النص وتفسريه وتأويله وداللته إىل قواعد أصول الفقه اإلسالمي(، 
ما  لتثبيت  املادة  هذه  وضُع  )ُرِئَي  املادة:  هلذه  اإليضاحية  املذكرة  يف  وجاء 
أن  وأصوله، خصوصًا  اإلسالمي  بالفقه  ارتباطه  من  املرشوع  هذا  به  يتميَّز 
ما  حسب  وقواعده  التفسري  مبادئ  عن  عبارة  هو  اإلسالمي  الفقه  أصول 

ارتضاه أئمة ذلك العلم وقواعد اللغة العربية،..()2).

ويف املادة األوىل من املجموعة املدنية يف القانون املرصي إشارة إىل اعتبار 
النصوص  )ترسي  ه:  نصُّ ما  األوىل  فقرهتا  ففي  ومفهومها،  األلفاظ  منطوق 
يف  أو  لفظها  يف  النصوص  هذه  تتناوهلا  التي  املسائل  مجيع  عىل  الترشيعية 

فحواها() )، إىل غري ذلك من األمثلة)4).

ر الباحثون أن علم أصول الفقه: )علم ال يستغني عنه رجال  وهكذا قرًّ
وتفسري  فهم  يف  السطحية  حتايش  يرومون  ممن  والقضاء  والقانون  الفقه 

النصوص وتكييف الوقائع واستنباط األحكام()5).

ينظر: مناهج األصوليني للدريني )ص79  -80 ).  ( (
ينظر: القانون املدين األردين )م: ).  (2(
ينظر: القانون املدين املرصي )م: ).  ( (

ينظر: تفسري النصوص للصالح ) /740).  (4(
ينظر: أصول الفقه يف نسيجه اجلديد )ص4( للزملي.  (5(
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المبحث األول
تعريف )التطبيق األصولي( لغة واصطالحًا

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: تعريف )التطبيق( لغة واصطالحًا:

لفظ )التطبيق( لغة:

معان،  ة  عدَّ اللغة  يف  وله  َأْطباق،  ومَجُْعها:  )َطَبق(،  كلمة  من  مأخوذ 
منها) ):

إذا .   الشيئان:  وتطابق  يشء،  كلِّ  غطاء  فالطََّبق:  واملساواة:  التغطية 
تساويا، ويقال: طابقت بني الشيئني، إذا جعلتهام عىل حذٍو واحٍد وألَزْقَتهام، 
أي:  ِطَباٗقا﴾)امللك:  (،  َسَمَٰوٰٖت  َسۡبَع  َخلََق  ِي  ﴿ٱلَّ تعاىل:  قوله  ومنه 

بعضها فوق بعض.

العموم: ومنه َغْيٌث َطَبق، أي: عامٌّ واسع، ويقال: َطبَّق الغيُم تطبيقًا، . 2
  ِأي: أصاب مطُره مجيَع األرض، ويف احلديث: »َفَدَعا َرُسوُل اهلل

تهم السامء باملطر. اْلَغْيَث، َفَأْطبَقْت َعَلْيِهْم َسبعًا«)2) أي: عمَّ َفُسُقوا 

ينظر: مقاييس اللغة البن فارس ) /44 (، املفردات لألصفهاين )ص6 5(، لسان   ( (
 ،)  65/ ( للفريوزآبادي  املحيط  القاموس   ،)209/ 0( منظور  البن  العرب 

الكليات للكَفوي )ص585(، مادة: )طبق( يف اجلميع.
أخرجه البخاري، ك: االستسقاء، ب: إذا استشفع املرشكون باملسلمني عند القحط، ح   (2(

.( 020(
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إصابة اليشء: وأصله من إصابة املِْفَصل، يقال: املطبِّق من السيوف .  
 ، احلقَّ َطبَّق  ويقال:  املِْفَصل،  إصابة  والتطبيق:  فُيبِينُه،  املِْفَصل  ُيصيب  الذي 
ابِن  قوُل  برأيه، ومنه  األموَر  الذي يصيب  الرجال:  واملطبِّق من  إذا أصابه، 
امُلطلَّقة َثالثًا غرَي مْدخول هبا:  ُفْتياُه يف  بَلغه   حني  عّباس أليب ُهريرة 
أَصْبَت  أي:  )طبَّْقَت(،  له:  فقال  غرَيه(،  َزْوجًا  تنِْكح  حتى  له  حِتلُّ  ال  )إهّنا 

الُفْتيا) ). َوْجه 

وأما تعريفه اصطالحًا:

فهو إخضاع املسائل والقضايا لقاعدة علمية أو قانونية أو نحوها)2).

املعاين  أقرب  أن  واالصطالحي:  اللغوي  املعنى  بني  العالقة  ووجه 
اللغوية السابقة الستعامل كلمة التطبيق اصطالحًا هو املعنى الثالث: )إصابة 
وتفعليها  القواعد  هذه  إشغال  به  يراد  العلمية  القواعد  تطبيق  فإن  اليشء(، 

عىل وجه صحيح صائب للحق. واهلل أعلم.

المطلب الثاني: تعريف )األصولي( لغة واصطالحًا:

لفظ )األصويل( لغة:

ة معان يف اللغة، منها) ): مأخوذ من كلمة: )َأْصل(، وهلا عدَّ

 ،)5 8/ 2( للزبيدي  العروس  تاج   ،)4 9/ ( فارس  البن  اللغة  مقاييس  ينظر:   ( (
النهاية يف غريب احلديث البن األثري ) /4  ).

ينظر: املعجم الوسيط )550/2).  (2(
-  4/ ( منظور  العرب البن  لسان   ،) 09/ ( فارس  اللغة البن  مقاييس  ينظر:   ( (
5  (، القاموس املحيط للفريوزآبادي )ص: 96(، الكليات للكَفوي )ص:22 (، 
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أسفل اليشء وأساسه: يقال: )أصل الشجرة( أي: أسفلها وأساسها، .  
َمآء24ِ﴾ )إبراهيم: 24(، أي:  ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡعَها ِف ٱلسَّ

َ
ومنه قوله تعاىل: ﴿أ

ٱۡلَِحيِم64﴾  ۡصِل 
َ
أ ِفٓ  َتُۡرُج  َشَجَرةٞ  َها  أسفلها وأساسها، وقوله تعاىل: ﴿إِنَّ

)الصافات: 64(، أي: يف أسفلها وقْعرها.

الثبوت: يقال: استأَصَلت الشجرُة، أي: ثَبت أصُلها، ورجٌل أصيٌل، . 2
أي: ثابُت الرأي عاقٌل.

وأما اصطالحًا:

ة معان، منها) ): فهو لفظ مشرتك عند العلامء  بني عدَّ

  . ُ َحلَّ ٱللَّ
َ
الدليل، ومنه قوهلم: األصل يف حتريم الربا قوله تعاىل: ﴿َوأ

َم ٱلّرَِبٰواْ﴾ )البقرة: 275). ٱۡلَۡيَع وََحرَّ
الراجح، ومنه قوهلم: »األصل يف الكالم احلقيقة«.. 2

خالف .   عىل  امليتة  »أكل  قوهلم:  ومنه  الرشع،  يف  املستمرة  القاعدة 
األصل«.

املقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع يف باب القياس.. 4

باملعاين  واتصال  عالقة  له  االصطالحية  املعاين  هذه  من  واحد  وكل 
إىل  أقرب  عليه(  املقيس  )الدليل،  والرابع  األول  فاملعنى  السابقة؛  اللغوية 

مادة: )أصل( يف اجلميع.
 ،)7/ ( لإلسنوي  السول  هناية  للقرايف )ص5 -6 (،  الفصول  تنقيح  ينظر: رشح   ( (

رشح الكوكب املنري للفتوحي ) /9 ).
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والثالث  الثاين  واملعنى  وأساسه(،  اليشء  )أسفل  األول  اللغوي  املعنى 
)الراجح، القاعدة املستمرة( أقرب إىل املعنى اللغوي الثاين )الثبوت(. واهلل 

تعاىل أعلم.

املراد بلفظ )األصويل(:

لفظ )األصويل( منسوب إىل كلمة )األصول(، ومراد العلامء  هبا: 
 هذا العلم بتعريفات كثرية،  فوا العلامء  »علم أصول الفقه«، وقد عرَّ

منها:

تبنى .   عام  عبارة  »هو   )ت:458هـ(:  يعىل  أيب  القايض  تعريف 
عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به«) ).

معرفة . 2 عليه  انبنت  »ما  )ت:474هـ(:   : الباجي  تعريف 
األحكام الرشعية«)2).

به .   يتوصل  وما  الفقه  »أدلة   )ت:476هـ(:  الشريازي  تعريف 
إىل األدلة عىل سبيل اإلمجال«) ).

تعريف الغزايل  )ت:505هـ(: »عبارة عن أدلة هذه األحكام، . 4
حيث  من  ال  اجلملة  حيث  من  األحكام  عىل  داللتها  وجوه  معرفة  وعن 

التفصيل«)4).

ة ) /70). ينظر: العدَّ  ( (
ينظر: إحكام الفصول ) /75 ).  (2(

ينظر: رشح اللمع ) /08 ).  ( (
ينظر: املستصفى ) /6 ).  (4(
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تعريف الرازي  )ت:606هـ(: »جمموع طرق الفقه عىل سبيل . 5
اإلمجال، وكيفية االستفادة منها، وكيفية حال املستدل هبا«) )، وبنحوه عرفه 

اآلمدي  )ت:  6هـ()2)، والبيضاوي  )ت:685هـ() ).

التي . 6 بالقواعد  »العلم  )ت:646هـ(:    احلاجب  ابن  تعريف 
يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الرشعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية«)4).

املختار: التعريف 

ولعلَّ  واعرتاض،  نقد  من  َتْسَلم  وال  متقاربة،  السابقة  التعريفات  مجيع 
من أمجعها وأسلمها تعريف الرازي  وهو:

الفقه عىل سبيل اإلمجال، وكيفية االستفادة منها، وكيفية  »جمموع طرق 
حال املستدل هبا«)5).

وبيان حمرتزات التعريف كاآليت:

األدلة  كل  هبا  املراد  اإلمجال«:  سبيل  عىل  الفقه  طرق  »جمموع  قوله: 
الرشعية الكلية للفقه التي ال تدل عىل مسألة معيَّنة، مثل: دليل القرآن إمجاالً، 
القيد:  السنة إمجاالً، ودليل اإلمجاع إمجاالً، ونحو ذلك، وخرج هبذا  ودليل 
إال  الفقه  أصول  تذكر يف  فال  معينة،  بمسائل  املختصة  التفصيلية  الفقه  أدلة 

ينظر: املحصول ) /80).  ( (
ينظر: اإلحكام ) / 2).  (2(

ينظر: منهاج الوصول برشحه هناية السول ) /5).  ( (
ينظر: خمترص املنتهى ) / 20).  (4(

ينظر: املحصول ) /80).  (5(
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 ﴾ لَٰوةَ ٱلصَّ قِيُمواْ 
َ
تعاىل: ﴿َوأ قوله  مثل:  االستدالل) )،  أو  التمثيل  عىل سبيل 

 : وقوله  الفريضة،  صالة  وجوب  عىل  دلياًل  )البقرة:  4(، 
قا(()2) دلياًل عىل مرشوعية اخليار يف البيع. ))البيِّعان باخليار ما مل يتفرَّ

األحكام  استنباط  صفة  وبيان  أي:  منها«:  االستفادة  »وكيفية  وقوله: 
األمر  قواعد  مثل:  االستنباط،  طرق  بذلك  واملقصود  األدلة،  من  الرشعية 

والنهي، والعام واخلاص، واملنطوق واملفهوم، وغريها.

وقوله: »وكيفية حال املستدل هبا«: أي: وبيان صفة املجتهد الذي يستدل 
باألدلة، ويستنبط األحكام الرشعية منها.

المطلب الثالث: تعريف مصطلح )التطبيق األصولي(:

فنا كلمتي: )التطبيق( و)األصويل( لغة واصطالحًا، يمكن أن  بعدما عرَّ
ف مصطلح )التطبيق األصويل( باعتباره مركبًا إضافيًا، بأن يقال هو: ُنعرَّ

»إعامل القاعدة األصولية يف النص لفهم املعنى أو استنباط احلكم«.

وبيان حمرتزات التعريف كاآليت:

وهو:  اإلمهال  به:  وخرج  والتفعيل،  اإلشغال  به:  املراد  »إعامل«  قوله: 
الرتك والتقصري.

ينظر: تيسري الوصول )ص8 (، تقريب احلصول )ص 2).  ( (
أخرجه: البخاري، ك: البيوع، ب: كم جيوز اخليار، )ح2  2(، ومسلم، ك: البيوع،   (2(

. ب: الصدق يف البيع والبيان، )ح)  45 (، عن حكيم بن حزام
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به:  الفقه، وخرج  أصول  علم  قواعد  أي:  األصولية«  »القاعدة  وقوله: 
القاعدة النحوية والرصفية وغريها مما ال عالقة له بعلم أصول الفقه.

وقوله: »يف النص« يشمل النص الرشعي كتابًا وسنة، ويشمل نصوص 
األوقاف  كعبارات  رشعية  أحكام  عليها  يرتتب  التي  وعباراهتم  املكلفني 

والوصايا وغريها، ومن ذلك: نصوص األنظمة.

ثمرة  لبيان  توضيحي؛  قيد  احلكم«  استنباط  أو  املعنى  »لفهم  وقوله: 
إعامل القاعدة األصولية يف النص، فإما أن يكون لفهم معنى النص وصحة 

ره، أو الستنباط احلكم منه. تصوُّ
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الثاني المبحث 
نبذة عن نظام المرافعات الشرعية السعودي

أهمِّ  من  السعودية  العربية  اململكة  يف  الرشعية  املرافعات  نظام  يعترب 
املشتغلني  من  وغريهم  واملحامون  القضاة  إليها  يرجع  التي  التقايض  أنظمة 
بالشأن القضائي، بل يعدُّ بمثابة النظام األمِّ جلميع األنظمة العدلية املعمول 

هبا يف املحاكم السعودية.

القضاء  أمام  املرفوعة  الدعوى  ينظِّم سري  إجرائي  نظام  عبارة عن  وهو 
من بدايتها حتى الفصل فيها، ويبنيِّ األحكام والقواعد املتعلِّقة هبذا الشأن، 

كام سيأيت إيضاحه.

واإلجراءات  القرارات  من  طويلة  لسلسلة  اًم  متمِّ النظام  هذا  جاء  وقد 
توحيدها  منذ  السعودية  العربية  اململكة  يف  القضائي  العمل  بتنظيم  املتصلة 
يف عهد امللك عبد العزيز  )ت:  7  هـ(، وذلك عىل النحو اآليت) ):

ففي عام 46  هـ صدر )نظام تشكيالت املحاكم الرشعية(، وكان .  
يعترب النواة األوىل لتطوير الرتافع يف الدولة السعودية.

ويف عام 50  هـ صدر )نظام سري املحاكامت الرشعية( مشتماًل عىل . 2
)6 ( مادة.

ويف عام 55  هـ صدر )نظام املرافعات( مشتماًل عىل )42 ( مادة..  

التوضيحات   ،)5/ ( السعودي  الرشعية  املرافعات  نظام  رشح  يف  الكاشف  ينظر:   ( (
املرعية لنظام املرافعات الرشعية ) / 2).
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ويف عام 55  هـ صدر )نظام مسؤوليات القضاء الرشعي(.. 4

الدوائر . 5 اإلدارية يف  تنظيم األعامل  )نظام  ثم يف عام 72  هـ صدر 
القضاء  مسؤوليات  تركيز  و)نظام  مادة،   )92( عىل  مشتماًل  الرشعية( 

الرشعي(، واستمر العمل هبام نحو تسعة وأربعني سنة.

عىل . 6 مشتماًل  الرشعية(  املرافعات  )نظام  صدر  عام  42 هـ  ويف 
النظام  هذا  وكان  عام  42 هـ،  التنفيذية  مادة، وصدرت الئحته   )266(

ض هلا النظم السابقة. أعمَّ من سابقه، وعالج مسائل إجرائية مل تتعرَّ

ولوائحه . 7 الرشعية(  املرافعات  )نظام  صدر  5 4 هـ  عام  يف  ثم 
التنفيذية مشتماًل عىل )242( مادة، ويعترب هذا النظام تعدياًل للنظام السابق 
اإلجرائي  التطور  مع  متواكبة  نوعية  نقلة  ويعترب  إجراءاته،  لبعض  وتطويرًا 
وقد  البحث،  هذا  يف  الدراسة  هو حمل  وكان  الرشعية،  املحاكم  يف  والتقني 

انتظم يف أربعة عرش بابًا، كانت كالتايل:

الباب األول: أحكام عامة، وفيه )23( مادة.

الباب الثاين: االختصاص:

وفيه ثالثة فصول:

الفصل األول: االختصاص الدويل، وفيه )7( مواد.

الفصل الثاين: االختصاص النوعي، وفيه )5( مواد.

الفصل الثالث: االختصاص املكاين، وفيه )5( مواد.
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الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها، وفيه )8( مواد.

الباب الرابع: حضور اخلصوم وغياهبم والتوكيل يف اخلصومة:

وفيه فصالن:

الفصل األول: احلضور والتوكيل يف اخلصومة: وفيه )6( مواد.

الفصل الثاين: غياب اخلصوم: وفيه )6( مواد.

الباب اخلامس: إجراءات اجللسات ونظامها:

وفيه فصالن:

الفصل األول: إجراءات اجللسة: وفيه )2 ( مادة.

الفصل الثاين: نظام اجللسات: وفيه مادتان.

الباب السادس: الدفوع واإلدخال والتدخل والطلبات العارضة:

وفيه ثالثة فصول:

الفصل األول: الدفوع، وفيه )4( مواد.

الفصل الثاين: اإلدخال والتدخل، وفيه ) ( مواد.

الفصل الثالث: الطلبات العارضة: وفيه )4( مواد.

الباب السابع: وقف اخلصومة وانقطاعها وتركها:

وفيه ثالثة فصول:

الفصل األول: وقف اخلصومة، وفيه مادتان.
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الفصل الثاين: انقطاع اخلصومة، وفيه )4( مواد.

الفصل الثالث: ترك اخلصومة، وفيه مادتان.

الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن احلكم، وفيه )7( مواد.

الباب التاسع: إجراءات اإلثبات:

وفيه ثامنية فصول:

الفصل األول: أحكام عامة: وفيه ) ( مواد.

الفصل الثاين: استجواب اخلصوم واإلقرار: وفيه )7( مواد.

الفصل الثالث: اليمني، وفيه )5( مواد.

الفصل الرابع: املعاينة، وفيه )5( مواد.

الفصل اخلامس: الشهادة: وفيه )7( مواد.

الفصل السادس: اخلربة، وفيه )  ( مواد.

الفصل السابع: الكتابة، وفيه )7 ( مادة.

الفصل الثامن: القرائن، وفيه ) ( مواد.

الباب العارش: األحكام:

وفيه فصالن:

الفصل األول: إصدار األحكام، وفيه )2 ( مادة.

الفصل الثاين: تصحيح األحكام وتفسريها، وفيه )5( مواد.
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الباب احلادي عرش: طرق االعرتاض عىل األحكام:

وفيه أربعة فصول:

الفصل األول: أحكام عامة، وفيه )9( مواد.

الفصل الثاين: االستئناف، )8( مواد.

الفصل الثالث: النقض، وفيه )7( مواد.

الفصل الرابع: التامس إعادة النظر، وفيه )5( مواد.

الباب الثاين عرش: القضاء املستعجل، وفيه )13( مادة.

الباب الثالث عرش: اإلهناءات، وفيه أربعة فصول:

الفصل األول: أحكام عامة: وفيه مادة واحدة.

الفصل الثاين: األوقاف والقارصون، وفيه )8( مواد.

الفصل الثالث: االستحكام، وفيه )9( مواد.

الفصل الرابع: إثبات الوفاة وحرص الورثة، وفيه )4( مواد.

الباب الرابع عرش: أحكام ختامية، وفيه )3( مواد.

هذا هو حمتوى نظام املرافعات الرشعية السعودي احلايل، وما زال النظام 
القرارات والتعميامت الصادرة من اجلهات  يف حتديث مستمر عرب مجلة من 
العدالة  وتطبيق  التقايض  حق  تعاىل  اهلل  بإذن  للمتداعني  يكفل  بام  العدلية، 

ات العرص. واملواكبة مع متغريِّ
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الثالث المبحث 
التطبيق األصولي التحليلي

على بعض مواد النظام

وفيه مخسة مطالب:

المطلب األول: التطبيق األصولي التحليلي على المادة الثالثة:

نص املادة النظامية:

الثالثة: )املادة 

 - ال يقبل أي طلب) ) أو دفع)2) ال تكون لصاحبه فيه مصلحة) ) قائمة 
مرشوعة، ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة)4) إذا كان الغرض من الطلب 
االحتياط لدفع رضر حُمِدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع 

فيه.

أو  عليه  ًعى  مدَّ أو  عيًا  مدَّ الدعوى،  يف  مبتغاه  الطالب  به  د  حيدِّ قول  بالطلب:  املراد   ( (
متداخاًل. ينظر: الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ) /0 ).

ِعي. ينظر: الكاشف يف رشح  َعى عليه ملواجهة قول املدَّ املراد بالدفع: قول يأيت به املدَّ  (2(
نظام املرافعات الرشعية السعودي ) /0 ).

َعى عليه من جلب نفع أو دفع رض.  ِعي أو املدَّ املراد باملصلحة: املنفعة يف الطلب للمدَّ  ( (
ينظر: الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ) /6 ).

املصلحة املحتملة هي التي يظن حدوث سببها يف املستقبل لطالبها. ينظر: التوضيحات   (4(
املرعية لنظام املرافعات الرشعية ) /57).
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2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى) ) صورية)2) أو كيدية) ) وجب عليها 
رفضها، وهلا احلكم عىل من يثبت عليه ذلك بتعزير.

الالئحة:
دفع  أو  نفع  جلب  من  للطالب  مصلحة  وجود  الدائرة  تستظهر    / 

رضر، وترد ما ال مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا)4) أم عارضًا)5).
تدل  حمدق  رضر  دفع  منه  صاحبه  غرض  كان  إذا  الطلب  يقبل   2/ 

القرائن املعتربة عىل قرب وقوعه.

 /  يقبل الطلب باالستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع ولو من 
غري حضور اخلصم اآلخر، ومن ذلك: طلب املعاينة إلثبات احلالة أو إثبات 

شهادة خيشى فواهتا، ويكون ذلك وفقًا ألحكام القضاء املستعجل.
املراد بالدعوى: قول مقبول أو ما يقوم مقامه يف جملس القضاء، يقصد به إنسان طلب   ( (
إىل  املخرب  ينسبه  مقبول بحق مقرر رشعًا  إخبار  أو محايته، وقيل:  يمثله  ملن  أو  له  حق 
لياسني  الدعوى  نظرية  ينظر:  حمكمه.  يف  من  أو  خمتص  قاض  لدى  خصم  عىل  نفسه 

)ص 8(، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ) /0 ).
املراد بالدعوى الصورية: ما كان ظاهرة اخلصومة القضائية، وحقيقته احليلة؛ للتوصل   (2(
بإقامة الدعوى إىل أمر غري مرشوع. ينظر: الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية 

السعودي ) / 5).
عي من غري حق. ينظر: الكاشف يف  املراد بالدعوى الكيدية: الدعوى التي يقيمها املدَّ  ( (

رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ) / 5).
ِعي يف دعواه. ينظر: الكاشف يف رشح  املراد بالطلب األصيل: الطلب الذي يبدأ به املدَّ  (4(

نظام املرافعات الرشعية السعودي ) /0 ).
الداخل  أو  عليه  َعى  املدَّ أو  ِعي  املدَّ به  يتقدم  الذي  الطلب  العارض:  بالطلب  املراد   (5(
الرشعية  املرافعات  نظام  الكاشف يف رشح  ينظر:  هبا.  ارتباط  وله  الدعوى  نظر  أثناء 

السعودي ) /0 ).
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 /4 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه يف الدعوى الصورية أو الكيدية، 
كالشاهد واخلبري ونحومها.

املطالبة  الكيدية  الدعاوى  أو  الصورية  الدعاوى  يف  للمترضر   5/ 
بالتعويض عام حلقه من رضر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة 

نفسها، وخيضع احلكم لطرق االعرتاض.

احلكم  مع  صوريتها  أو  الدعوى  لكيدية  بالتعزير  احلكم  يكون   6/ 
برفض الدعوى إن أمكن- وخيضع لطرق االعرتاض(.

التحلييل: التطبيق األصويل 

قاعدة أصولية،  املادة والئحتها )ثالث عرش(  ُيطبَّق عىل هذه  أن  يمكن 
وهي كاآليت:

املفاسد  ودرء  العباد  مصالح  حتقيق  عىل  مبنية  )الرشيعة  األوىل:  القاعدة 
عنهم()1(:

وذلك يف قوله: )ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة 
من  الغرض  كان  إذا  املحتملة  املصلحة  تكفي  ذلك  ومع  مرشوعة،  قائمة 
دليله  زوال  خيشى  حلق  االستيثاق  أو  حمدق  رضر  لدفع  االحتياط  الطلب 
تعلَّق  العباد، سواء ما  قائمة عىل حفظ مصالح  املادة  فيه(، فهذه  النزاع  عند 
العدوان  وردِّ  أعراضهم،  أو  أمواهلم  أو  عقوهلم  أو  أنفسهم  أو  بدينهم  منها 

واملفسدة عنها.

ينظر: القواعد الكربى للعز بن عبد السالم ) /9 (، املوافقات الشاطبي )2-9 ).  ( (



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التطبيق األصولي على نظام المرافعات الشرعية

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
265

القاعدة الثانية: )الفعل يف سياق النفي يعم()1(:

وذلك يف قوله: )ال يقبل( فإنه يشمل عدم القبول مطلقًا؛ لداللة الفعل 
يف سياق النفي عىل العموم، واألفعال من قبيل النكرات.

واملراد بعدم القبول: الرد، لقوله يف الالئحة )1/3(: )وتردُّ ما ال مصلحة 
استجواب  ألجلها  يتم  وال  ح،  تصحَّ وال  الدعوى  تسمع  فال  وعليه  فيه(، 

املدعى عليه.

القاعدة الثالثة: )النكرة يف سياق النفي تعم()2(:

وذلك يف موضعني:

فإنه يشمل كل طلب) ) وكل دفع)4)؛ لداللة  أو دفع(  قوله: )أي طلب 
النكرة يف سياق النفي عىل العموم، ويؤيد العموم يف لفظ )الطلب( قوله يف 

الالئحة )1/3(: )سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضًا(.

 ،) 65/ ( للقرايف  املنظوم  العقد  )ص84 (،  للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح  ينظر:   ( (
تلقيح الفهوم للعالئي )ص 45).

للجويني  الربهان   ،) 74/ ( الرسخيس  أصول   ،)205/ ( يعيل  أليب  العدة  ينظر:   (2(
) /2 2(، رشح اللمع للشريازي ) /8  (، املحصول للرازي )2/ 4 (، كشف 

األرسار للبخاري )24/2(، رشح الكوكب املنري للفتوحي ) /6  ).
أو عارض، ومن جهة موضوعه،  اعتبارات: من جهة كونه أصيل  بعدة  الطلب  م  يقسَّ  ( (
ومن جهة طالبه. ينظر لالستزادة: الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي 

.(  / (
م الدفوع بعدة اعتبارات: من جهة موضوعها، ومن جهة وقتها. ينظر لالستزادة:  تقسَّ  (4(

الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ) / 5 ).
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وقوله: )ال تكون لصاحبه فيه مصلحة..( يشمل كل مصلحة) )؛ لداللة 
النكرة يف سياق النفي عىل العموم.

القاعدة الرابعة: )مفهوم الصفة معترب()2(:

وذلك يف قوله: )ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة 
قائمة)4)  مصلحة) )  فيه  لصاحبه  كان  ما  أن  منه:  فيفهم  مرشوعة(،  قائمة 
مرشوعة)5) فإنه يقبل طلبه أو دفعه، وهذا من قبيل مفهوم الصفة وهو معترب.

قد  شخص  زوجية  امرأة  ادعاء  املصلحة:  فيها  تتحقق  ال  التي  الدعاوى  أمثلة  ومن   ( (
ِع إرثًا وال صداقًا وال غريمها مما هلا فيه جلب منفعة أو دفع رض، فال تقبل  مات، ومل تدَّ
دعواها. ينظر: نظرية الدعوى )ص05 (، الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية 

السعودي ) /7 ).
الناظر  روضة   ،)2 0/ ( للغزايل  املستصفى   ،) 0 / ( للجويني  الربهان  ينظر:   (2(
للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح   ،)88/2( لآلمدي  اإلحكام   ،)79 /2( قدامة  البن 

)ص272(، رشح الكوكب املنري للفتوحي ) /498).
فيه.  دعوى  ويقيم  حقه  ليعلم  حماسبته  اآلخر  عىل  الرشيكني  أحد  ادعاء  أمثلتها:  من   ( (

ينظر: الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ) /8 ).
ة غري مؤجلة، ومن أمثلة املصلحة املؤجلة: ادعاء مالك العني املؤجرة إخراج  أي: حالَّ  (4(
املستأجر هلا قبل انتهاء عقد اإلجارة، فإن الدعوى ال تقبل حينئذ؛ ألن احلق غري حال 

وقت الطلب. ينظر: الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ) /42).
أي: مما أباحه الرشع وشهد له باالعتداد، فال تصح الدعوى بيشء حرمه الرشع وأهدره   (5(
من ثمن مخر، ومهر بغي، وقامر، وربا وغري ذلك مما حرمه اهلل تعاىل. ينظر: الكاشف يف 

رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ) /8 ).
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ص()1(: القاعدة اخلامسة: )الوصف املقاِرن للعموم خُيصِّ

الغرض  كان  إذا  املحتملة  املصلحة  تكفي  ذلك  )ومع  قوله:  يف  وذلك 
من الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق..الخ(، فإن هذه اجلملة تعترب وصفًا 
صًا لعموم النفي يف قوله: )ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة(، وبناء  خمصِّ
كان  إذا  الوقوع  املحتملة  املصلحة  القائمة:  املصلحة  من رشط  خيرج  عليه 
غرضها االحتياط لدفع رضر حمدق)2) أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليل 

ثبوته عند النزاع) ).

ينظر: املعتمد للبرصي ) /9 2(، املحصول للرازي ) /69(، رشح تنقيح الفصول   ( (
للفتوحي  املنري  الكوكب  رشح   ،) 8 / ( لآلمدي  اإلحكام  )ص  2(،  للقرايف 

.( 47/ (
بعضهم  أو  اجلريان  عليه  فاعرتض  نفط  حمطة  أو  مصنع  إنشاء  أراد  من  أمثلتها:  ومن   (2(
فإن  لتلك األغراض،  اكتامهلا واستعامهلا  الرضر عليهم عند  عوا عليه بحجة وقوع  وادَّ
هذه الدعوى تسمع ولو قبل تشييد املصنع أو املحطة ألن الرضر املتوقع كالرضر الواقع 
جيب منعه ولو قبل وقوعه. ينظر: نظرية الدعوى )ص 2 (، الكاشف يف رشح نظام 

املرافعات الرشعية السعودي ) / 4).
وعند  حتل،  مل  مؤجلة  مبيع  ثمن  ريال  ألف  مائة  آخر  من  يطلب  رجل  أمثلتها:  ومن   ( (
شهود بالدين، وحدث أمر يقتيض سفر الشهود خارج البالد بال عودة، فللمدعي رفع 
دعوى عىل خصمه إلثبات حقه، فإن أنكره سمعت البينة وقيض بثبوت الدين ولو كان 
مؤجال. ينظر: الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ) /45(. ويمكن 
أن تنظر بعض الوقائع القضائية املتعلقة هبذه املادة يف جمموعة األحكام القضائية لعام 

4 4 هـ )265/2( و)226/5).
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القاعدة السادسة: )»ال« االستغراقية تعّم()1(:

مصلحة  كل  يشمل  فإنه  املحتملة(  املصلحة  )تكفي  قوله:  يف  وذلك 
دت؛ لداللة )ال( االستغراقية عىل العموم. حمتملة وإن تعدَّ

القاعدة السابعة: )الرضر ُيزال()2(:

وذلك يف ثالثة مواضع:

الطلب  من  الغرض  كان  إذا  املحتملة  املصلحة  )..تكفي  قوله:  يف 
االحتياط لدفع رضر حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع 

فيه(، ففيه دفع للرضر قبل وقوعه.

وقوله: )يقبل الطلب باالستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع ولو 
من غري حضور اخلصم اآلخر(، وذلك ألنه لو جرى انتظار حضور اخلصم 
ه أو زوال دليله. اآلخر؛ ألدى ذلك إىل وقوع الرضر بفوات احلق أو تغريُّ

ر يف الدعاوى الصورية أو الدعاوى  وقوله يف الالئحة )1/5(: )للمترضِّ
الكيدية املطالبة بالتعويض عام حلقه من رضر..(، فيجوز أن يطالب املتسبِّب 

بالتعويض بمقدار ما حصل له من ذلك الرضر.

املستصفى   ،)2 7/ ( للباجي  الفصول  إحكام  يعىل)9/2 5(،  أليب  ينظر: العدة   ( (
للغزايل ) /0  (، رشح الكوكب املنري للفتوحي ) /   ).

رشح   ،)   / ( للحصني  القواعد   ،)20/ ( للعالئي  املذهب  املجموع  ينظر:   (2(
الكوكب املنري للفتوحي )442/4).
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القاعدة الثامنة: )األمر قد يأيت يف صورة اخلرب()1(:

وذلك يف أربعة مواضع:

قوله: )تستظهر الدائرة وجود مصلحة..( واملراد: أمر الدائرة باستظهار 
املصلحة.

وقوله: )وتردُّ ما ال مصلحة فيه..( واملراد: أمر الدائرة برد ما ال مصلحة 
فيه من الطلبات.

وقوله: )ُيقَبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع رضر حمدق..الخ( 
واملراد: أمر الدائرة بقبول هذا الطلب.

بقبول  الدائرة  أمر  واملراد:  حلق..(  باالستيثاق  الطلب  )ُيقَبل  وقوله: 
طلبات االستيثاق للحقوق.

القاعدة التاسعة: )مفهوم الرشط معترب()2(:

وذلك يف قوله: )إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب 
عليها رفضها(، فيفهم منه: أنه إن مل يظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو 

كيدية فال جيب عليها رفضها.

البن  األصول  علم  من  (، األصول  66/ ( للفتوحي  املنري  الكوكب  رشح  ينظر:   ( (
عثيمني )ص9 ).

 ،)792-79 /2( قدامة  البن  الناظر  روضة   ،)2 0/ ( للغزايل  املستصفى  ينظر:   (2(
اإلحكام لآلمدي )88/2(، رشح الكوكب املنري للفتوحي ) /505).
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القاعدة العارشة: )كل واجب فهو مطلوب الفعل جزمًا()1(:

وذلك يف قوله: )إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب 
عليها رفضها(، فرفض املحكمة للدعوى إن كانت صورية أو كيدية حكمه 

واجب، وكل واجب فهو مطلوب الفعل عىل وجه اجلزم.

فهو  مقاَمه  غرُيه  يقوم  وال  بعينه  فعُله  طلب  ما  )كل  عرشة:  احلادية  القاعدة 
:)2() واجب معنيَّ

وذلك يف قوله: )إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب 
يقوم  وال  للدعوى،  -بعينه-  الرفُض  املحكمة  من  فُطِلب  رفضها(،  عليها 

مقاَم الرفض غرُيه -من تصحيح أو مواصلة سري- فكان واجبًا معيَّنًا.

القاعدة الثانية عرشة: )الالم للجواز()3(:

وذلك يف موضعني:

يف قوله: )وهلا احلكم عىل من يثبت عليه ذلك بتعزير( وقوله يف الالئحة: 
)للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه يف الدعوى الصورية أو الكيدية(، فيجوز 
تها ال سيام  ة الدعوى أو كيديَّ للدائرة احلكم بالتعزير عىل من ثبت عليه صوريَّ

البن  األصول  علم  من  األصول   ،)  6/ ( للفتوحي  املنري  الكوكب  رشح  ينظر:   ( (
عثيمني )ص  (، تيسري الوصول للفوزان )ص27).

ينظر: روضة الناظر البن قدامة )5/2 6(، رشح الكوكب املنري للفتوحي ) / 7 -  (2(
.( 74

عثيمني  البن  األصول  علم  من  األصول  للسكاكي )ص8  (،  العلوم  مفتاح  ينظر:   ( (
)ص8 ).
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ر منه، وجيوز هلا عدم تعزيره؛ لداللة الالم عىل  من امتهن هذا األمر أو تكرَّ
اجلواز يف قوله: )وهلا(.

املطالبة  الكيدية  الدعاوى  أو  الصورية  الدعاوى  يف  )للمترضر  وقوله: 
له  وجيوز  بالتعويض  املطالبة  له  فيجوز  رضر(،  من  حلقه  عام  بالتعويض 

تركها؛ لداللة الالم عىل اجلواز يف قوله: )للمترضر..(.

القاعدة الثالثة عرشة: )صيغة »كل« تعم()1(:

وذلك يف قوله: )للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه يف الدعوى الصورية 
عىل  التعزير  )كل( حكم  فأفادت  ونحومها(،  واخلبري  كالشاهد  الكيدية،  أو 
واخلبري  كالشاهد  الكيدية،  أو  الصورية  الدعوى  يف  تواطؤه  ثبت  من  مجيع 

ونحومها كاملدَخل)2) واملحامي وغريهم.

للرازي  املحصول   ،)  0/ ( املستصفى   ،) 7 / ( الرسخيس  أصول  ينظر:   ( (
 ،) 6/2( للبخاري  األرسار  كشف   ،) 5 / ( للقرايف  املنظوم  العقد   ،)  7/2(

رشح الكوكب املنري ) / 2 ).
الكاشف يف  ينظر:  الرشع.  يقره  لغرض  أو جربًا  اختيارًا  بالدعوى  أحلق  به: من  املراد   (2(

رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ) /  ).
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المطلب الثاني: التطبيق األصولي التحليلي على المادة الرابعة:

نص املادة النظامية:

ابَعة: ة الرَّ )املادَّ

ال ُترَفع أي دعوى حسبة) )إال عن طريق املدعي العام بعد موافقة امللك، 
وال ُتسَمع بعد ميض )ستني( يومًا من تاريخ نشوء احلق املدعى به(.

التحلييل: التطبيق األصويل 

يمكن أن ُيطبَّق عىل هذه املادة )ست( قواعد أصولية، وهي كاآليت:

القاعدة األوىل: )النكرة يف سياق النفي تعم()2(:

وذلك يف ثالثة مواضع:

زمان؛  أي  ويف  كل حال  مطلقًا يف  الرفع  عدم  فيشمل  ُترَفع(  )ال  قوله: 
النكرات،  قبيل  من  واألفعال  العموم،  عىل  النفي  سياق  يف  الفعل  لداللة 

وسيأيت ختصيص هذا العموم باالستثناء.

حق  عن  دفاعًا  تقدم  التي  )الدعوى  السعودي:  النظام  يف  احلسبة  بدعوى  املقصود   ( (
العدل  تعميم وزير  ينظر:  فيها حق خاص(  يطلب  أن  اهلل جل شأنه، دون  من حقوق 
املرعية  التوضيحات  نقاًل عن  )رقم:  /ت/  29( وتاريخ )427/07/25 هـ( 

لنظام املرافعات الرشعية ) /90).
للجويني  الربهان   ،) 74/ ( الرسخيس  أصول   ،)205/ ( يعيل  أليب  العدة  ينظر:   (2(
) /2 2(، رشح اللمع للشريازي ) /8  (، املحصول للرازي )2/ 4 (، كشف 

األرسار للبخاري )24/2(، رشح الكوكب املنري للفتوحي ) /6  ).
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قوله: )دعوى حسبة( فيشمل كل دعاوى احلسبة سواء كانت خمالفات 
ُخُلقية تستوجب التعزير أو خمالفات حقوقية متس املصلحة العامة) )؛ لداللة 

النكرة يف سياق النفي عىل العموم.

لداللة  وقت؛  أي  يف  الدعوى  سامع  عدم  فيشمل  ُتسَمع(  )وال  وقوله: 
الفعل يف سياق النفي عىل العموم، واألفعال من قبيل النكرات.

القاعدة الثانية: )صيغة »أي« تعم()2(:

وذلك يف قوله: )أي دعوة حسبة( فيشمل دعاوى احلسبة مطلقًا، سواء 
ما كان منها متعلقًا بحقوق اهلل  أو حقوق الناس) ).

ص())(: القاعدة الثالثة: )االستثناء خمصِّ

صه قوله: )إال عن  فإن عموم قوله: )ال ترفع أي دعوى حسبة..(، خصَّ
طريق املدعي العام بعد موافقة امللك(، فدل ذلك عىل أن دعوى احلسبة عن 

طريق املدعي العام بعد موافقة امللك يمكن رفعها والسري فيها.

ينظر: التوضيحات املرعية لنظام املرافعات الرشعية ) /92).  ( (
إحكام   ،) 99/ ( للقرايف  املنظوم  العقد   ،)  6/ ( للشريازي  اللمع  رشح   (2(
للسبكي  اإلهباج   ،) 8/2( للبخاري  األرسار  كشف   ،) 80/ ( للباجي  الفصول 
للفتوحي  املنري  الكوكب  رشح  )ص6  (،  للعالئي  الفهوم  تلقيح   ،) 228/4(

.(5 / (
ينظر: التوضيحات املرعية لنظام املرافعات الرشعية ) / 9).  ( (

املستصفى   ،)279/ ( للباجي  الفصول  إحكام   ،)659/2( يعىل  أليب  العدة  ينظر:   (4(
املنري  الكوكب  رشح  )ص  2(،  للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح   ،) 79/ ( للغزايل 

للفتوحي ) / 28).
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القاعدة الرابعة: )األعداد نصوص()1(:

وذلك يف قوله: )وال تسمع بعد ميض ستني يوما(، فعدد )الستني( نص 
ال حيتمل معنى آخر، وال ُيعَدل عنه إال بنسخ.

القاعدة اخلامسة: )مفهوم الظرف معترب()2(:

وذلك يف قوله: )وال تسمع بعد ميض )ستني( يومًا من تاريخ نشوء احلق 
املدعى به(، فدل عىل أن سامع دعوى احلسبة قبل ميض ستني يومًا من تاريخ 

نشوء احلق املدعى به مقبول، لداللة مفهوم الظرف الزماين.

القاعدة السادسة: )ال ُيعَدل عن النص إال بنسخ()3(:

وذلك أن هذه املادة قد َنَسَخت املادة اخلامسة املنصوص عليها يف نظام 
ها: )تقبل الدعوى من ثالثة عىل األقل من  ونصُّ املرافعات الرشعية السابق 
املواطنني يف كل ما فيه مصلحة عامة إذا مل يكن يف البلد جهة رسمية مسؤولة 
واألربعني  احلادية  املادة  يف  ورد  ما  النسخ:  ودليل  املصلحة(،  تلك  عن 
املرافعات  نظام  حمل  النظام  هذا  )حيل  بقوله:  اجلديد  النظام  يف  املائتني  بعد 
الرشعية، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ 2( وتاريخ 5/20/ 42 هـ، 

ويلغي ما يتعارض معه من أحكام(.

رفع   ،) 4 / ( للقرايف  الفروق  )ص6 (،  للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح  ينظر:   ( (
احلاجب البن السبكي ) /45 ( دالالت األلفاظ للباحسني ) / 45).

ينظر: الربهان للجويني ) / 0 (، التحبري رشح التحرير للمرداوي )2/6 29).  (2(
ينظر: التمهيد أليب اخلطاب ) /7(، روضة الناظر البن قدامة )560/2).  ( (
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المطلب الثالث: التطبيق األصولي التحليلي على المادة السادسة 
والستين:

نص املادة النظامية:

ة الّساِدَسة َوالّستْون: )املادَّ

عىل القايض أن يسأل املدعي عام هو الزم لتحرير دعواه) ) قبل استجواب 
املدعى عليه، وليس له السري فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن حتريرها أو امتنع 

عن ذلك، فيحكم القايض برصف النظر عن الدعوى.

الالئحة:

حتريرها،  لعدم  الدعوى  عن  النظر  برصف  الدائرة  حكمت  إذا    /66
فتصدر صكًا بذلك، وخيضع احلكم لطرق االعرتاض.

عنها  النظر  برصف  احلكم  صدور  بعد  دعواه  املدعي  حرر  إذا   2/66
المتناعه أو عجزه عن حتريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت احلكم 

ولو اكتسب القطعية(.

التحلييل: التطبيق األصويل 

أصولية، وهي  قواعد  املادة والئحتها )ست(  هذه  ُيطبَّق عىل  أن  يمكن 
كاآليت:

بيَّن موقعه  به، فإن كان عقارًا  عى  املدَّ رة معلومة  الدعوى ال تسمع إال حمرَّ أن  األصل   ( (
ينظر:  احلال وهكذا..،  اقتىض  إذا  بنيَّ عددها وجنسها  نقودًا  كان  وإن  وذكر حدوده، 

الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي البن خنني ) /20 ).
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القاعدة األوىل: )»عىل« من ألفاظ الوجوب()1(:

املدعي  أن يسأل  القايض  القايض..(، فيجب عىل  قوله: )عىل  وذلك يف 
عام هو الزم لتحرير دعواه قبل استجواب املدعى عليه والسري يف الدعوى، 
كام أنه ليس له ردها لعدم حتريرها قبل سؤال املدعي عام هو الزم لتحريرها، 
الدعوى غري  كانت  إن  الدعوى  مثاًل عىل جمرد صحيفة  القايض  يعتمد  وال 

حمررة)2).

القاعدة الثانية: )»ال« االستغراقية تعم()3(:

وذلك يف موضعني:

يف قوله: )القايض( فيشمل كل قايض يف أي حمكمة تتبع هذا النظام.

يف قوله: )املدعي( فيشمل كل مدعي يف أي حمكمة تتبع هذا النظام.

القاعدة الثالثة: )مفهوم الظرف معترب())(:

وذلك يف موضعني:

القيم  البن  الفوائد  بدائع   ،)92/4( للقرطبي  القرآن  ألحكام  اجلامع  ينظر:   ( (
)07/4  (، األصول من علم األصول البن عثيمني )ص8 (. حممول صيغة األمر 

)افعل( للرصامي )ص50).
ينظر: التوضيحات املرعية لنظام املرافعات الرشعية ) /564).  (2(

املستصفى   ،)2 7/ ( للباجي  الفصول  إحكام   ،)5 9/2( يعىل  أليب  العدة  ينظر:   ( (
) /0  (، رشح الكوكب املنري ) /   ).

ينظر: الربهان للجويني ) / 0 (، التحبري رشح التحرير للمرداوي )2/6 29).  (4(
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يسأل  القايض ال  أن  منه  فيفهم  املدعى عليه(،  استجواب  )..قبل  قوله: 
لداللة  عليه؛  املدعى  استجواب  بعد  دعواه  لتحرير  الزم  هو  عام  املدعي 

مفهوم الظرف.

قوله: )وليس له السري فيها قبل ذلك(، فيفهم منه أن للقايض السري يف 
الدعوى بعد حتريرها؛ لداللة مفهوم الظرف.

القاعدة الرابعة: )النهي قد يأيت يف صورة النفي()1(:

وذلك يف قوله: )وليس له السري فيها قبل ذلك(، وهذا هني أتى يف صورة 
املدعى  واستجواب  الدعوى  يف  السري  عن  القايض  هني  واملقصود:  النفي، 
عليه قبل سؤال املدعي عام هو الزم لتحرير دعواه، فال يصح نظر الدعوى 

رة)2). والفصل فيها إال أن تكون حمرَّ

القاعدة اخلامسة: )مفهوم الرشط معترب()3(:

فيحكم  ذلك،  عن  امتنع  أو  حتريرها  عن  عجز  )وإذا  قوله:  يف  وذلك 
أنه إذا مل يعجز املدعي عن  النظر عن الدعوى(، فيفهم منه  القايض برصف 
عن  النظر  برصف  القايض  حيكم  فال  حتريرها  عن  يمتنع  مل  أو  دعواه  حترير 

الدعوى؛ ألنه استوىف رشط حترير الدعوى.

البن  األصول  علم  من  األصول   ،)66/ ( للفتوحي  املنري  الكوكب  رشح  ينظر:   ( (
عثيمني )ص9 ).

ينظر: توصيف األقضية يف الرشيعة اإلسالمية )64/2).  (2(
 ،)792-79 /2( قدامة  البن  الناظر  روضة   ،)2 0/ ( للغزايل  املستصفى  ينظر:   ( (

اإلحكام لآلمدي )88/2(، رشح الكوكب املنري للفتوحي ) /505).
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القاعدة السادسة: )األمر قد يأيت يف صورة اخلرب()1(:

وذلك يف ثالثة مواضع:

أن  واملراد:  الدعوى(،  عن  النظر  برصف  القايض  )..فيحكم  قوله: 
من  يتم حتريرها  مل  إذا  الدعوى  النظر عن  بأن حيكم برصف  مأمور  القايض 

ِقَبل املدعي.

تصدر  أن  مأمورة  الدائرة  أن  واملراد:  بذلك(،  )..فتصدر صكًا  وقوله: 
صكًا برصف النظر عن الدعوى؛ وذلك لعدم حتريرها.

واملراد:  احلكم..(،  أصدرت  التي  الدائرة  بنظرها  )فتختص  وقوله: 
بعد  وذلك  عنها  النظر  التي رصفت  الدعوى  يف  بالنظر  مأمورة  الدائرة  أن 

حتريرها.

السابعة  المادة  على  التحليلي  األصولي  التطبيق  الرابع:  المطلب 
والستين:

نص املادة النظامية:

ة الّسابَعة َوالّستون: )املادَّ

مالٍق  غري  بجواب  أجاب  أو  كليًا،  اجلواب  عن  عليه  املدعى  امتنع  إذا 
ر عليه القايض طلب اجلواب الصحيح ثالثًا يف اجللسة نفسها  للدعوى، كرَّ

البن  األصول  علم  من  األصول   ،)66/ ( للفتوحي  املنري  الكوكب  ينظر: رشح   ( (
عثيمني )ص9 ).
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املقتىض  القضية  يف  وأجرى  إنذاره،  بعد  ناكاًل  َعّده  ذلك  عىل  أرص  فإذا 
الرشعي.

الالئحة:

67/  اإلنذار الوارد يف هذه املادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: 
ناكاًل وقضيت عليك، وتكرر ذلك  املدعي جعلتك  إذا مل جتب عىل دعوى 
عليه ثالثًا، وتدون كل ذلك يف ضبط القضية، فإن أجاب وإال عدته الدائرة 

ناكاًل، وأجرت املقتىض الرشعي(.

التحلييل: التطبيق األصويل 

أصولية، وهي  قواعد  املادة والئحتها )عرش(  هذه  ُيطبَّق عىل  أن  يمكن 
كاآليت:

القاعدة األوىل: )»ال« االستغراقية تعم()1(:

امتنع املدعى عليه( فيشمل كل مدعى عليه يف أي  وذلك يف قوله: )إذا 
عىل  االستغراقية  )ال(  لداللة  دعواه؛  كانت  وأيا  النظام،  هذا  تتبع  حمكمة 

العموم.

املستصفى   ،)2 7/ ( للباجي  الفصول  إحكام   ،)5 9/2( يعىل  أليب  العدة  ينظر:   ( (
للغزايل ) /0  (، رشح الكوكب املنري للفتوحي ) /   ).
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القاعدة الثانية: )األمر قد يأيت يف صورة اخلرب()1(:

وذلك يف ثالثة مواضع:

ر عليه القايض طلب اجلواب الصحيح..(، واملراد: أن القايض  قوله: )كرَّ
مأمور بتكرار طلب اجلواب الصحيح من املدعى عليه املمتنع عن اجلواب.

املدعى  بعدِّ  مأمور  القايض  أن  واملراد:  إنذاره(،  بعد  ناكاًل  )َعّده  قوله: 
عليه املمتنع عن اجلواب املرصِّ عىل ذلك ناكاًل، وذلك بعد إنذاره.

قوله: )وأجرى يف القضية املقتىض الرشعي(، واملراد: أن القايض مأمور 
بعد نكول املدعى عليه بإجراء القضية عىل املقتىض الرشعي.

القاعدة الثالثة: )مفهوم الرشط معترب()2(:

أجاب  أو  كليًا،  اجلواب  عن  عليه  املدعى  امتنع  )إذا  قوله:  يف  وذلك 
ر عليه القايض طلب اجلواب الصحيح..(،  بجواب غري مالٍق للدعوى، كرَّ
فيفهم منه أنه إذا مل يمتنع املدعى عليه عن اجلواب أو أجاب بجواب مالق 
قد  ألنه  منه،  الصحيح  اجلواب  طلب  بتكرار  القايض  يؤمر  فال  للدعوى 

حصل املقصود.

البن  األصول  علم  من  األصول   ،)66/ ( للفتوحي  املنري  الكوكب  رشح  ينظر:   ( (
عثيمني )ص9 ).

 ،)792-79 /2( قدامة  البن  الناظر  روضة   ،)2 0/ ( للغزايل  املستصفى  )2) ينظر: 
اإلحكام لآلمدي )88/2(، رشح الكوكب املنري للفتوحي ) /505).
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القاعدة الرابعة: )النكرة يف سياق الرشط تعم()1(:

وذلك يف قوله: )إذا امتنع( فيشمل كل امتناع سواء كان كليًا بأن يسكت 
ح برفضه اجلواب أو يقول: ال ُأِقر وال ُأنِكر، أو  عند سؤاله اجلواب أو يرصِّ
الفعل يف  هنا  العموم  للدعوى؛ وصيغة  املالقي  غري  اجلواب  بإجابته  جزئيًا 

سياق الرشط، واألفعال من قبيل النكرات.

القاعدة اخلامسة: )األعداد نصوص()2(:

ر عليه القايض طلب اجلواب الصحيح ثالثًا(، فعدد  وذلك يف قوله: )كرَّ
الثالث نص ال حيتمل معنى آخر، وال ُيعَدل عنه إال بنسخ.

القاعدة السادسة: )مفهوم العدد معترب()3(:

ثالثًا(،  الصحيح  اجلواب  طلب  القايض  عليه  ر  )كرَّ قوله:  يف  وذلك 
ر القايض عىل املدعى عليه طلب اجلواب الصحيح مرة  فيفهم منه أنه لو كرَّ

أو مرتني وأرصَّ املدعى عليه مل يعد ناكاًل.

اإلهباج   ،)25/2( للبخاري  األرسار  كشف   ،)2 /2( للقرايف  املنظوم  العقد  ينظر:   ( (
للزركيش  املحيط  البحر  )ص449(،  للعالئي  الفهوم  تلقيح   ،) 265/4( للسبكي 

.(  7/ (
الكوكب  للقرايف ) / 4 (،  الفروق  للقرايف )ص6 (،  الفصول  تنقيح  ينظر: رشح   (2(
دالالت   ،) 45/ ( السبكي  البن  احلاجب  رفع  )ص69 (،  لإلسنوي  الدري 

األلفاظ للباحسني ) / 45).
ينظر: روضة الناظر البن قدامة )795/2(، رشح الكوكب املنري للفتوحي ) /507).  ( (
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القاعدة السابعة: )مفهوم الظرف معترب()1(:

القايض  ر  كرَّ إذا  أنه  منه:  فيفهم  نفسها(،  اجللسة  )..يف  قوله:  يف  وذلك 
جيب  ومل  نفسها،  اجللسة  غري  يف  الصحيح  اجلواب  طلب  عليه  املدعى  عىل 

، مل يعدَّ ناكاًل؛ لداللة مفهوم الظرف املكاين. وأرصَّ

القاعدة الثامنة: )النكرة يف سياق اإلثبات تدل عىل اإلطالق()2(:

وذلك يف قوله: )..َعّده ناكاًل( فإنه يصدق عىل النكول الرصيح )احلقيقي( 
بأن يقول مثاًل: ال أجيب، ويصدق عىل النكول احلكمي بأن يسكت مثاًل) ).

القاعدة التاسعة: )حكم املجمل التوقف حتى البيان())(:

وذلك يف قوله: )فإذا أرصَّ عىل ذلك َعّده ناكاًل بعد إنذاره( فإن اإلنذار 
الالئحة  يف  بيانه  ورد  وقد  التوقف،  وحكمه  وعدده  صفته  يف  جممل  لفظ 
بقوله: )اإلنذار الوارد يف هذه املادة هو: أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا 
مل جتب عىل دعوى املدعي جعلتك ناكاًل وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه 

ثالثًا(.

ينظر: الربهان للجويني ) / 0 (، التحبري رشح التحرير للمرداوي )2/6 29).  ( (
ينظر: اإلحكام لآلمدي )5/2(، روضة الناظر البن قدامة )2/ 76(، كشف األرسار   (2(

للبخاري )2/ 4(، البحر املحيط للزركيش ) /7  ).
ينظر: الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ) / 2 ).  ( (

ينظر: تقويم األدلة للدبويس )ص8  (، البحر املحيط ) /456(، دالالت األلفاظ   (4(
للباحسني )8/2  ).
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القاعدة العارشة: )الرضر ُيزال()1(:

ووجه  إنذاره(؛  بعد  ناكاًل  َعّده  ذلك  عىل  أرصَّ  )..فإذا  قوله:  يف  وذلك 
انتظار اجلواب من املدعى عليه رغم نكوله إرضار بصاحب  الرضر: أن يف 

احلق، والرضر مرفوع يف الرشيعة.

المطلب الخامس: التطبيق األصولي التحليلي على المادة األولى 
بعد المائة:

نص املادة النظامية:

ة األْوىل َبْعَد املائِة: )املادَّ

جيب أن تكون الوقائع املراد إثباهتا أثناء املرافعة متعلِّقة بالدعوى منتجة 
فيها جائزًا قبوهلا.

الالئحة:

 0 /  الوقائع املتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباهتا مبارشة أو غري 
مبارشة إىل إثبات الدعوى أو جزء منها.

أو  نفيًا  الدعوى  يف  املؤثرة  هي:  الدعوى  يف  املنتجة  الوقائع   2/ 0 
إثباتًا.

أو  العقل  ختالف  فال  الوقوع  ممكنة  هي:  قبوهلا  اجلائز  الوقائع    / 0 
احلس(.

رشح   ،)   / ( للحصني  القواعد   ،)20/ ( للعالئي  املذهب  ينظر: املجموع   ( (
الكوكب املنري للفتوحي )442/4).
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التحلييل: التطبيق األصويل 

وهي  أصولية،  قواعد  )أربع(  املادة والئحتها  هذه  ُيطبَّق عىل  أن  يمكن 
كاآليت:

القاعدة األوىل: )كل واجب فهو مطلوب الفعل جزمًا()1(:

وذلك يف قوله: )جيب أن تكون الوقائع املراد إثباهتا أثناء املرافعة متعلِّقة 
بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبوهلا(، فيلزم املتداعيني -عىل وجه اجلزم- عند 
ال  والتي  فيها،  تؤثر  والتي  بالدعوى،  تتعلَّق  التي  الوقائع  ُيثبتا  أن  ترافعهام 

تكون فيها خمالفة للعقل أو احلس.

القاعدة الثانية: )»ال« االستغراقية تعم()2(:

من  إثباهتا  يراد  التي  الوقائع  كل  فيشمل  )الوقائع(  قوله:  يف  وذلك 
املتداعيني دون استثناء؛ لداللة )ال( االستغراقية الداخلة عىل اجلمع.

القاعدة الثالثة: )مفهوم الصفة معترب()3(:

وذلك يف ثالثة مواضع:

البن  األصول  علم  من  األصول   ،)  6/ ( للفتوحي  املنري  الكوكب  رشح  ينظر:   ( (
عثيمني )ص  (، تيسري الوصول للفوزان )ص27).

املستصفى   ،)2 7/ ( للباجي  الفصول  إحكام   ،)5 9/2( يعىل  أليب  العدة  ينظر:   (2(
للغزايل ) /0  (، رشح الكوكب املنري للفتوحي ) /   ).

الناظر  روضة   ،)2 0/ ( للغزايل  املستصفى   ،) 0 / ( للجويني  الربهان  ينظر:   ( (
للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح   ،)88/2( لآلمدي  اإلحكام   ،)79 /2( قدامة  البن 

)ص272(، رشح الكوكب املنري للفتوحي ) /498).
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غري  الوقائع  كانت  لو  أنه  منه  فيفهم  بالدعوى(،  )..متعلقة  قوله:  يف 
متعلقة بالدعوى فإهنا تكون هدرًا ال عربة هبا وال يتم إثباهتا.

ويف قوله: )..منتجة فيها(، فيفهم منه أن الوقائع غري املنتجة يف الدعوى 
واملؤثرة فيها) ) إثباتا أو نفيا تعترب الغية وال يتم إثباهتا.

بأن  قبوهلا  اجلائز  غري  الوقائع  أن  منه  فيفهم  قبوهلا(،  )جائزًا  قوله:  ويف 
تكون خمالفة للعقل أو احلس تعترب الغية وال يتم إثباهتا)2).

القاعدة الرابعة: )»ما« املوصولة تعم()3(:

إىل  يؤدي  فيشمل كل طريق  إثباهتا..(،  يؤدي  ما  قوله: )هي:  وذلك يف 
مبارش،  أو غري  مبارش  بشكل  بالفعل،  أو  بالقول  كان  الدعوى سواء  إثبات 
وقد بيَّنت الالئحة بعض أفراد هذا العموم يف قوله: )مبارشة أو غري مبارشة(.

أو  نفع  فيه مصلحة من جلب  للمدعي  كانت حقًا مرشوعًا  متى  مؤثرة  الواقعة  تكون   ( (
دفع رضر وكانت الزمة عند ثبوهتا مع حتقق رشوط الدعوى. ينظر: الكاشف يف رشح 

نظام املرافعات الرشعية السعودي ) /2 5).
الدعوى  يكذب  ما  ومثال  منه،  أكرب  ولدًا  يدعي  أن  عقاًل:  الدعوى  يكذب  ما  مثال   (2(
ينظر:  أصاًل.  املكان  يف  شجر  ثمة  وليس  آذته  جاره  شجرة  بأن  جار  يدعي  أن  حسًا: 

التوضيحات املرعية لنظام املرافعات الرشعية )2/  8).
ينظر: تقويم األدلة للدبويس )ص0  (، أصول الرسخيس ) /70 (، العقد املنظوم   ( (
الفهوم  تلقيح   ،)22/2( للبخاري  األرسار  كشف   ،)5/2(  -  ،) 5 / ( للقرايف 

للعالئي )ص 2 (، البحر املحيط للزركيش ) / 8).
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المبحث الرابع
التطبيق األصولي الموضوعي

على بعض مواد النظام

وفيه مخسة مطالب:

مواد  بعض  على  الشرعية  األحكام  صيغ  تطبيق  األول:  المطلب 
النظام:

وفيه فرعان:

الفرع األول: تطبيق صيغ األحكام التكليفية:

وفيه ثالث مسائل:

املسألة األوىل: صيغة الوجوب:

وردت صيغة الوجوب يف نظام املرافعات الرشعية يف كثري من املواضع، 
وأفادت معناه وحكمه عند األصوليني) )، ومن تلك املواضع)2):

أن .   للمحكمة  ظهر  )إن  الثالثة:  املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  جاء  ما 
الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها(.

امتثااًل،  فاعله  يثاب  وحكمه:  اإللزام،  وجه  عىل  الشارع  به  أمر  ما  هو:  الواجب   ( (
الكوكب  ) /76 (، رشح  للزركيش  املحيط  البحر  ينظر:  تاركه.  العقاب  ويستحق 

املنري للفتوحي ) /45 (، األصول من علم األصول البن عثيمني )ص  ).
سأقترص عىل إيراد موضع الشاهد من املادة النظامية.  (2(
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اجللسات . 2 القايض يف  أن حيرض مع  )جيب  السادسة:  املادة  ما جاء يف 
ويف مجيع إجراءات الدعوى كاتب حيرر حمرض اجللسة ويوقعه مع القايض، 

وإذا تعذر حضور الكاتب فللقايض تويل اإلجراء وحترير املحرض(.

يقرر حضوره عن .   أن  الوكيل  )جيب عىل  اخلمسني:  املادة  ما جاء يف 
موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب املختص(.

ما جاء يف املادة اخلامسة والسبعني: )الدفع ببطالن صحيفة الدعوى . 4
أو بعدم االختصاص املكاين أو بإحالة الدعوى إىل حمكمة أخرى لقيام النزاع 
أي طلب  قبل  إبداؤه  جيب  مرتبطة هبا،  لقيام دعوى أخرى  أو  أمامها  نفسه 
أو دفاع يف الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإال سقط احلق فيام مل يبد منها(.

حكمت . 5 إذا  املحكمة  عىل  )جيب  والسبعني:  الثامنة  املادة  يف  جاء  ما 
املحكمة  إىل  الدعوى  حتيل  أن  القطعية  احلكم  واكتسب  اختصاصها  بعدم 

املختصة وتعلم اخلصوم بذلك(.

االستجواب . 6 اخلصم -عند  )إقرار  املئة:  بعد  الثامنة  املادة  يف  جاء  ما 
أو دون استجوابه- حجة قارصة عليه، وجيب أن يكون اإلقرار حاصاًل أمام 

القضاء أثناء السري يف الدعوى املتعلقة بالواقعة املقر هبا(.

)من دعي . 7 املئة:  بعد  الثالثة عرشة  املادة  من  األوىل  الفقرة  ما جاء يف 
للحضور إىل املحكمة ألداء اليمني وجب عليه احلضور(.

املرافعة . 8 باب  قفل  )بعد  املئة:  بعد  والستني  الثالثة  املادة  يف  جاء  ما 
جيب تدوين احلكم يف ضبط املرافعة مسبوقًا  واالنتهاء إىل احلكم يف القضية 
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اشرتكوا  الذين  القضاة  أو  القايض  عليه  يوقع  ثم  عليها  بني  التي  باألسباب 
يف نظر القضية(.

ما جاء يف املادة اخلامسة والستني بعد املئة: )جيب عىل املحكمة -بعد . 9
النطق باحلكم- إفهام اخلصوم بطرق االعرتاض املقررة ومواعيدها..(.

املئة: )جيب . 0  بعد  الثامنة والستني  املادة  الفقرة األوىل من  ما جاء يف 
أن خيتم صك احلكم -الذي يكون التنفيذ بموجبه- بخاتم املحكمة بعد أن 

التنفيذية..(. بالصيغة  يذيل 

الثانية: صيغة التحريم: املسألة 

وردت صيغة التحريم يف نظام املرافعات الرشعية يف كثري من املواضع، 
وأفادت معناه وحكمه عند األصوليني) )، ومن تلك املواضع)2):

بطريقة .   رفعت  قضية  أي  نقل  جيوز  )ال  العارشة:  املادة  يف  جاء  ما 
سحبها  ألحد  حيق  وال  أخرى  جهة  أو  حمكمة  إىل  خمتصة  ملحكمة  صحيحة 

منها قبل احلكم فيها..(.

املحرم ضد الواجب، وهو: ما هنى عنه الشارع عىل وجه اإللزام بالرتك، وحكمه: يثاب   ( (
 ،)255/ ( للزركيش  املحيط  البحر  ينظر:  فاعله.  العقاب  ويستحق  امتثاالً،  تاركه 
عثيمني  البن  األصول  علم  من  األصول   ،) 86/ ( للفتوحي  املنري  الكوكب  رشح 

)ص  -2 ).
سأقترص عىل إيراد موضع الشاهد من املادة النظامية.  (2(
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مكان . 2 يف  تبليغ  أي  إجراء  جيوز  )ال  عرشة:  الثانية  املادة  يف  جاء  ما 
اإلقامة قبل رشوق الشمس، وال بعد غروهبا، وال يف أيام العطل الرسمية، 

إال يف حاالت الرضورة، وبإذن كتايب من القايض(.

من .   االمتناع  للقايض  جيوز  )ال  والتسعني:  السابعة  املادة  يف  جاء  ما 
القضاء يف قضية معروضة عليه إال إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب 

للرد..(.

ما جاء يف املادة يف الرابعة والعرشين بعد املئة: )تؤدى الشهادة شفهيًا . 4
وال جيوز االستعانة يف أدائها بمذكرات مكتوبة إال بإذن القايض وبرشط أن 

تسوغ ذلك طبيعة الدعوى..(.

ما جاء يف املادة السابعة والسبعني بعد املئة: )ال جيوز أن يعرتض عىل . 5
احلكم إال املحكوم عليه، أو من مل يقض له بكل طلباته ما مل ينص النظام عىل 

غري ذلك(.

أمام . 6 التمسك  املئة: )ال جيوز  التاسعة والتسعني بعد  املادة  ما جاء يف 
املحكمة العليا بسبب مل يرد يف مذكرة االعرتاض، ما مل يكن السبب متعلقًا 

بالنظام العام، فتأخذ به املحكمة من تلقاء نفسها(.

أن . 7 جيوز  )ال  املئتني:  بعد  التاسعة  املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  جاء  ما 
ادعاؤه  وإال سقط  باحلق  املطالبة  وبني  بينها  احليازة  املدعي يف دعوى  جيمع 
باحليازة، وال جيوز أن يدفع املدعى عليه دعوى احليازة باالستناد إىل احلق(.
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ما جاء يف املادة الرابعة عرشة بعد املئتني: )ال جيوز للحارس -يف غري . 8
أعامل اإلدارة- أن يترصف إال برضا ذوي الشأن مجيعًا أو بإذن من القايض(.

ما جاء يف املادة التاسعة عرشة بعد املئتني: )ال جيوز للقايض تسجيل . 9
إنشاء أي وقف، إال بعد ثبوت متلك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله 

مما يمنع من إجراء التسجيل(.

إخراج . 0  جيوز  )ال  املئتني:  بعد  والثالثني  اخلامسة  املادة  يف  جاء  ما 
صكوك استحكام ألرايض منى وباقي املشاعر وأبنيتها،..(.

املسألة الثالثة: صيغة اجلواز:

املواضع،  من  كثري  يف  الرشعية  املرافعات  نظام  يف  اجلواز  وردت صيغة 
وأفادت معناه وحكمه عند األصوليني) )، ومن تلك املواضع)2):

مكان .   خيتار  أن  شخص  ألي  )..وجيوز  التاسعة:  املادة  يف  جاء  ما 
إقامته  إىل مكان  باإلضافة  إليه  توجه  التي  التبليغات  فيه  يتلقى  إقامة خاصًا 

العام..(.

االستعانة . 2 )جيوز  عرشة:  احلادية  املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  جاء  ما 
الالزمة  اللوائح  حتددها  ضوابط  وفق  اخلصوم  حتضري  يف  اخلاص  بالقطاع 

هلذا النظام..(.

اجلائز املراد به: املباح، وهو: ما ال يتعلق به أمر وال هني لذاته. وحكمه: أنه ال يرتتب   ( (
عليه ثواب وال عقاب لذاته. ينظر: البحر املحيط للزركيش ) /275(، رشح الكوكب 

املنري للفتوحي ) /429(، األصول من علم األصول البن عثيمني )ص2 ).
سأقترص عىل إيراد موضع الشاهد من املادة النظامية.  (2(
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األجهزة .   عىل  الدعوى  )تقام  والثالثني:  السابعة  املادة  يف  جاء  ما 
احلكومية يف املحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها املقر الرئيس هلا، وجيوز 
رفع الدعوى إىل املحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها فرع اجلهاز احلكومي 

يف املسائل املتعلقة بذلك الفرع(.

الثامنة والثالثني: )تقام الدعوى املتعلقة بالرشكات . 4 املادة  ما جاء يف 
يف  اخلاصة  املؤسسات  أو  التصفية،  دور  يف  التي  أو  القائمة،  واجلمعيات 
التي يقع يف نطاق اختصاصها مركز إدارهتا، سواء كانت الدعوى  املحكمة 
املؤسسة  أو  أو اجلمعية  الرشكة  أو من  املؤسسة،  أو  أو اجلمعية  الرشكة  عىل 
عىل أحد الرشكاء أو األعضاء، أو من رشيك أو عضو عىل آخر، وجيوز رفع 
الدعوى إىل املحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها فرع الرشكة أو اجلمعية 

أو املؤسسة وذلك يف املسائل املتعلقة هبذا الفرع.

بعدم . 5 )الدفع  السادسة والسبعني:  املادة  الفقرة األوىل من  ما جاء يف 
أو  قيمتها،  أو  الدعوى  نوع  بسبب  أو  واليتها  النتفاء  املحكمة  اختصاص 
ألي  أو  املصلحة  أو  األهلية  أو  الصفة  النعدام  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع 
جيوز  فيها،  الفصل  الدعوى لسبق  نظر  بعدم جواز  الدفع  سبب آخر، وكذا 
تلقاء  من  املحكمة  به  وحتكم  الدعوى  فيها  تكون  مرحلة  أي  يف  به  الدفع 

نفسها(.

ما جاء يف املادة احلادية والثامنني: )جيوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل . 6
مرتبط  بطلب  لنفسه  احلكم  طالبًا  أو  اخلصوم  أحد  إىل  منضاًم  الدعوى  يف 

بالدعوى،..(.
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تقرر . 7 أن  للمحكمة  )جيوز  املئة:  بعد  السادسة عرشة  املادة  ما جاء يف 
-من تلقاء نفسها أو بناًء عىل طلب أحد اخلصوم- معاينة املتنازع فيه بجلبه 
إىل املحكمة إن كان ذلك ممكنًا، أو باالنتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها 

لذلك،..(.
املئة: )جيوز لكل صاحب مصلحة يف . 8 بعد  العرشين  املادة  ما جاء يف 

إثبات معامل واقعة حيتمل أن تصبح حمل نزاع أمام القضاء مستقباًل أن يتقدم 
ذوي  بحضور  ملعاينتها  مستعجلة  بدعوى  مكانا  هبا  املختصة  املحكمة  إىل 

الشأن وإثبات حالتها،..(.
أي . 9 بالتزوير -يف  االدعاء  املئة: )جيوز  بعد  املادة اخلمسني  ما جاء يف 

حالة تكون عليها الدعوى-باستدعاء يقدم إىل إدارة املحكمة..(.
ما جاء يف املادة العارشة بعد املئتني: )جيوز ملن يضار من أعامل تقام . 0 

بغري حق أن يتقدم إىل املحكمة املختصة باملوضوع بدعوى مستعجلة لوقف 
األعامل اجلديدة،..(.

الفرع الثاين: تطبيق صيغ األحكام الوضعية:

وفيه مسألتان:
املسألة األوىل: صيغة الصحة:

املواضع،  املرافعات الرشعية يف كثري من  وردت صيغة الصحة يف نظام 
وأفادت معناها عند األصوليني) )، ومن تلك املواضع)2):

الصحيح: ما ترتبت آثاره عليه رشعا، ينظر: البحر املحيط للزركيش ) /2  (، رشح   ( (
الكوكب املنري للفتوحي ) /464(، تقريب احلصول )ص48).

سأقترص عىل إيراد موضع الشاهد من املادة النظامية.  (2(
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تم .   املرافعات  إجراءات  من  إجراء  )كل  الثانية:  املادة  يف  جاء  ما 
صحيحًا يف ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما مل ينص عىل غري ذلك يف 

هذا النظام(.

بطريقة . 2 رفعت  قضية  أي  نقل  جيوز  )ال  العارشة:  املادة  يف  جاء  ما 
صحيحة ملحكمة خمتصة إىل حمكمة أو جهة أخرى..(.

ما جاء يف الفقرة األوىل من املادة الثانية عرشة: )إذا جرى التبليغ يف .  
صحيح؛  فالتبليغ  املحدد  املوعد  املدعى عليه يف  املمنوعة، وحرض  األوقات 

لتحقق الغاية وفق املادة اخلامسة من هذا النظام(.

ما جاء يف املادة الثامنة والستني: )إذا دفع أحد الطرفني بدفع صحيح . 4
متى  إمهاله  فللقايض  ألجله  فاستمهل  اآلخر  الطرف  من  اجلواب  وطلب 
رأى رضورة ذلك، عىل أنه ال جيوز تكرار املهلة جلواب واحد إال لعذر يقبله 

القايض(.

ظهر . 5 )إذا  والسبعني:  اخلامسة  املادة  من  اخلامسة  الفقرة  يف  جاء  ما 
املدعي  إمهال  فعليها  الدعوى  صحيفة  ببطالن  الدفع  صحة  للدائرة 

لتصحيحها(.

ما جاء يف املادة الثالثة من املادة السابعة بعد املئتني: )إذا بلغ املدعى . 6
بل  التبليغ  يعاد  فال  صحيحًا  التبليغ  وكان  شخصه  لغري  أو  لشخصه  عليه 

تنظر املحكمة يف الدعوى وحتكم فيها(.
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املسألة الثانية: صيغة البطالن:

وردت صيغة البطالن يف نظام املرافعات الرشعية يف كثري من املواضع، 
وأفادت معناه عند األصوليني) )، ومن تلك املواضع)2):

النظام عىل .   باطاًل إذا نص  املادة اخلامسة: )يكون اإلجراء  ما جاء يف 
بطالنه، أو َشاَبُه عيٌب ختلف بسببه الغرض من اإلجراء..(.

للكتبة وغريهم . 2 للمحرضين وال  السابعة: )ال جيوز  املادة  ما جاء يف 
من أعوان القضاء أن يبارشوا عماًل يدخل يف حدود وظائفهم يف الدعاوى 
وطلبات االستحكام اخلاصة هبم، أو بأزواجهم، أو بأقارهبم، أو بأصهارهم، 
إذا اشتملت عىل خصومة،  الرابعة، وكذا اإلهناءات األخرى  الدرجة  حتى 

وإال كان هذا العمل باطاًل).

وقف .   اخلصومة  انقطاع  عىل  )يرتتب  التسعني:  املادة  يف  جاء  ما 
مجيع  وبطالن  اخلصوم،  حق  يف  جارية  كانت  التي  املرافعات  مواعيد  مجيع 

اإلجراءات التي حتصل أثناء االنقطاع(.

قد . 4 الدعوى  تكن  مل  )ما  التسعني:  املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  جاء  ما 
حكمت  وإذا  االنقطاع،  أثناء  فيها  احلكم  للدائرة  جيوز  فال  للحكم  هتيأت 

باطاًل). فيكون حكمها 

الباطل: ما ال يرتتب آثاره عليه رشعًا، ينظر: البحر املحيط للزركيش ) /20 (، رشح   ( (
الكوكب املنري للفتوحي ) / 47(، تقريب احلصول )ص 5).

سأقترص عىل إيراد موضع الشاهد من املادة النظامية.  (2(
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أو . 5 القايض  عمل  باطاًل  )يقع  والتسعني:  اخلامسة  املادة  يف  جاء  ما 
النظام  هذا  من  والتسعني(  )الرابعة  املادة  يف  املتقدمة  األحوال  يف  قضاؤه 
ولو تم باتفاق اخلصوم، وإن وقع هذا البطالن يف حكم مؤيد جاز للخصم 
دائرة  أمام  الدعوى  نظر  وإعادة  احلكم  نقض  العليا  املحكمة  من  يطلب  أن 

أخرى(.

المطلب الثاني: تطبيق قاعدة )المشقة تجلب التيسير( على بعض 
مواد النظام:

جرى استعامل قاعدة )املشقة جتلب التيسري() ) يف عدد من املواضع من 
نظام املرافعات الرشعية، ومن ذلك:

التي يقع .   الدعوى يف املحكمة  إقامة  بالنفقة يف  َجْعل اخليار للمدعي 
لوجود  وذلك  املدعي،  أو  عليه  املدعى  إقامة  مكان  اختصاصها  نطاق  يف 

املشقة عليه)2).

ومن . 2 والزيارة  واحلضانة  الزوجية  مسائل  -يف  للمرأة  اخليار  َجْعل 
وذلك  عليه؛  املدعى  بلد  أو  بلدها  يف  دعواها  إقامة  يف  أولياؤها-  عضلها 

لوجود املشقة عليها) ).

 ،)28 / ( للقرايف  الفروق   ،)  /2( عبدالسالم  بن  للعز  الكربى  القواعد  ينظر:   ( (
املجموع املذهب للعالئي ) /97(، رشح الكوكب املنري للفتوحي )445/4).

املادة: )9 ).  (2(

املادة: )9 ).  ( (
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التي .   السري  حوادث  عن  الناشئة  الدعاوى  يف  للمدعي  اخليار  َجْعل 
يف  يقع  التي  املحكمة  يف  الدعوى  يقيم  أن  يف  عليه  املدعى  بلد  غري  يف  تقع 
نطاق اختصاصها مكان وقوع احلادث، أو مكان إقامة املدعى عليه؛ وذلك 

لوجود املشقة عليها) ).

استخالفًا . 4 كان  سواء  النظام،  يف  الواردة  االستخالف  مسائل  كل 
عن  للجواب  استخالفًا  أو  وتعديلها)2)،  البينة  لسامع  القايض  أو  للمحكمة 
استخالفًا  أو  الشهادة)5)،  سامع  للتحليف)4)أو  استخالفًا  أو  الدعوى) )، 

لإلدخال)6)؛ وذلك لوجود املشقة.

المطلب الثالث: تطبيق قاعدة )الضرر يزال( على بعض مواد النظام:

نظام  من  املواضع  من  عدد  يف  يزال()7)  )الرضر  قاعدة  استعامل  جرى 
املرافعات الرشعية، ومن ذلك:

املادة: )9 ).  ( (
املادة: )02 ( و)06 ).  (2(

املادة: )9 /2).  ( (
املادة: )4  ).  (4(
املادة: )22 ).  (5(

الفقرة األوىل من املادة )80).  (6(
رشح   ،)   / ( للحصني  القواعد   ،)20/ ( للعالئي  املذهب  املجموع  ينظر:   (7(

الكوكب املنري للفتوحي )442/4).
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»يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع رضر حمدق تدل القرائن .  
املعتربة عىل قرب وقوعه«) ).

موكله . 2 سؤال  بحجة  االستمهاالت  كثرة  الوكالء  أحد  من  ظهر  إذا 
بقصد املامطلة وإحلاق الرضر بالطرف اآلخر فللمحكمة طلب املوكل بنفسه 

إلمتام املرافعة أو توكيل وكيل آخر؛ دفعا للرضر)2).

إذا ختلف املدعى عليه يف املسائل الزوجية واحلضانة والنفقة والزيارة .  
يترضر  لئال  جربا؛  بإحضاره  تأمر  أن  فللمحكمة  أولياؤها،  عضلها  ومن 

الطرف اآلخر) ).

له . 4 احلكم  طلب  العارضة:  الطلبات  من  يقدم  أن  عليه  للمدعى 
بتعويض عن رضر حلقه من الدعوى األصلية، أو من إجراء فيها)4).

أسباب . 5 أن  رأت  -متى  االعرتاض  إليها  املرفوع  للمحكمة  »جيوز 
إذا  املعجل  التنفيذ  تأمر بوقف  أن  بنقضه-  االعرتاض عىل احلكم قد تقيض 

كان خيشى منه وقوع رضر جسيم«)5).

الفقرة الثانية من املادة ) ).  ( (
املادة ) 5).  (2(

الفقرة الرابعة من املادة )57).  ( (
املادة )84).  (4(

املادة )70 ).  (5(
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مواد  بعض  على  محكمة(  )العادة  قاعدة  تطبيق  الرابع:  المطلب 
النظام:

نظام  من  املواضع  من  عدد  يف  )العادة حمكمة() )  قاعدة  استعامل  جرى 
املرافعات الرشعية، ومن ذلك:

حماكم .   فيها  ليس  التي  املراكز  وتتبع   ،..( األربعني:  املادة  يف  جاء  ما 
حمكمة أقرب بلدة إليها يف منطقتها ما مل يقرر املجلس األعىل للقضاء تبعيتها 
املادة  يف  الوارد  القرب  ضبط  وتم  نفسها..(،  املنطقة  يف  أخرى  ملحكمة 
املسلوكة  الطرق  هو  القرب  املعترب يف  فقال: )40/   الالئحة  بـ)العادة( يف 

عادة بالوسائل املعتادة))2).

بخصمه . 2 ترض  عرفًا  طويلة  مهلة  شهوده  إلحضار  اخلصم  طلب  إذا 
فإن للدائرة الفصل يف اخلصومة) ).

كان .   وإذا  عارض،  بوجود  احلكم  عىل  االعرتاض  مدة  يقف رسيان 
العارض يطول عادة، فللدائرة إقامة نائب عن املعرتض يف تقديم االعرتاض 

فقط)4).

ما جاء يف املادة التاسعة بعد املئتني: )لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم . 4
أو  التعرض حليازته  ملنع  مستعجلة  بدعوى  باملوضوع  املختصة  املحكمة  إىل 
املجموع املذهب للعالئي ) /7  (، القواعد للحصني ) /57 (، رشح الكوكب   ( (

املنري للفتوحي )448/4).
املادة )40( والئحتها.  (2(

الفقرة األوىل من املادة )26 ).  ( (

الفقرة الثالثة من املادة )80 ).  (4(
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السرتدادها(، وتم ضبط احليازة الواردة يف املادة بـ)العادة( يف الالئحة فقال: 
اليد -فعاًل- من عقار  املادة هي ما حتت  الواردة يف هذه  احليازة    /209(
يترصف فيه باالستعامل أو االنتفاع عىل وجه االستمرار بحسب العادة، ولو 

مل يكن مالكًا له كاملستأجر() ).

باملحافظة . 5 احلارس  )يلتزم  املئتني:  بعد  الثالثة عرشة  املادة  يف  جاء  ما 
هذه  من  إدارة  إىل  حيتاج  ما  وبإدارة  حراستها،  إليه  املعهود  األموال  عىل 

األموال، ويبذل يف ذلك عناية الرجل املعتاد..))2).

مواد  بعض  على  الذرائع(  )سد  قاعدة  تطبيق  الخامس:  المطلب 
النظام:

نظام  من  املواضع  من  عدد  يف  الذرائع() )  )سد  قاعدة  استعامل  جرى 
املرافعات الرشعية، ومن ذلك:

منع املحرضين والكتبة وغريهم من أعوان القضاء أن يبارشوا عماًل .  
هبم،  اخلاصة  االستحكام  وطلبات  الدعاوى  يف  وظائفهم  حدود  يف  يدخل 
وكذا  الرابعة،  الدرجة  حتى  بأصهارهم،  أو  بأقارهبم،  أو  بأزواجهم،  أو 

اإلهناءات األخرى إذا اشتملت عىل خصومة؛ وذلك سّدًا للذريعة)4).

املادة )209( والئحتها.  ( (
املادة )  2).  (2(

ينظر: رشح تنقيح الفصول للقرايف ص)448(، إعالم املوقعني البن القيم ) /77 (،   ( (
البحر املحيط للزركيش )82/6(، رشح الكوكب املنري للفتوحي )4/4 4).

املادة )7).  (4(
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منع القايض وعضو النيابة العامة وكل العاملني يف املحاكم أن يكون . 2
أمام حمكمة غري  مقامة  كانت  ولو  الدعوى،  اخلصوم يف  وكياًل عن  أحدهم 
التابع هلا؛ وذلك سّدًا للذريعة، ويستثنى منهم من كان وكيال عن  املحكمة 

زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ومن كان حتت واليته رشعًا) ).

منع القايض من نظر الدعوى وسامعها يف األحوال اآلتية:.  

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

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

مظنونة  أو  عليه،  قياًم  أو  وصيًا،  أو  اخلصوم،  وكياًل ألحد  كان  إذا  ج- 
وراثته له، أو كان زوجًا لويص أحد اخلصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة 

قرابة أو مصاهرة إىل الدرجة الرابعة هبذا الويص أو القيم.

د- إذا كان له مصلحة يف الدعوى القائمة أو لزوجته أو ألحد أقاربه أو 
أصهاره عىل عمود النسب أو ملن يكون هو وكياًل عنه أو وصيًا أو قياًم عليه.

كتب  أو  الدعوى  يف  اخلصوم  أحد  عن  ترافع  أو  أفتى  قد  كان  إذا  هـ- 
قاضيًا  نظرها  له  قد سبق  كان  أو  بالقضاء،  اشتغاله  قبل  كان ذلك  ولو  فيها 

املادة )54).  ( (
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أو خبريًا أو حمكام، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو بارش إجراء من إجراءات 
فيها) ). التحقيق 

جواز رد القايض ألحد األسباب اآلتية:. 4

أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.

أو مع زوجته  أحد اخلصوم  مع  لزوجته خصومة  أو  له  إذا حدث  ب- 
بعد قيام الدعوى املنظورة أمام القايض، ما مل تكن هذه الدعوى قد أقيمت 

بقصد رده عن نظر الدعوى املنظورة أمامه.

إىل  أو أصهاره  أقاربه،  أو ألحد  ولد،  منها  له  التي  ملطلقته  كان  إذا  ج- 
الدعوى،  يف  اخلصوم  أحد  مع  القضاء  أمام  قائمة  الرابعة خصومة  الدرجة 
أو مع زوجته، ما مل تكن هذه اخلصومة قد أقيمت أمام القايض بقصد رده.

د- إذا كان أحد اخلصوم خادمًا له، أو كان القايض قد اعتاد مؤاكلة أحد 
اخلصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

عدم  معها  يرجح  مودة  أو  عداوة  اخلصوم  أحد  وبني  بينه  كان  إذا  هـ- 
استطاعته احلكم بدون حتيز)2).

منع املحكمة أثناء املداولة من سامع توضيحات من أحد اخلصوم إال . 5
بحضور اخلصم اآلخر؛ وذلك سّدًا للذريعة ونفيًا للتهمة) ).

املادة )94).  ( (

املادة )96).  (2(
املادة ) 6 ).  ( (
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اختصاص حماكم اململكة باختاذ التدابري التحفظية والوقتية التي تنفذ . 6
لذريعة  سّدًا  وذلك  األصلية،  بالدعوى  خمتصة  غري  كانت  ولو  اململكة،  يف 

االعتداء عىل احلق أو املال) ).

املادة )29).  ( (
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الخاتمة

أهم  وأذكر  وإنعامه،  فضله  عىل  تعاىل  اهلل  أمحد  البحث،  هذا  ختام  يف 
والتوصيات: النتائج 

النتائج: أهم 

العالقة املتينة بني علم أصول الفقه وعلم األنظمة، وذلك من حيث .  
بناء املواد النظامية وتفسريها التفسري الصحيح.

بني . 2 التقايض  إجراءات  تنظيم  يف  الرشعية  املرافعات  نظام  أمهية 
املتحاكمني، وحتقيق العدالة بينهم.

ظهور أثر القواعد األصولية والفقهية يف فهم املواد النظامية، وغزارة .  
والدالالت  النصوص  تفسري  بقواعد  يتعلق  ما  األصولية السيام  التطبيقات 

اللفظية.

التوصيات: أهم 

االعتناء بالبحوث األصولية التطبيقية؛ لتظهر ثمرة هذا العلم اجلليل .  
علم أصول الفقه الذي يوصم بقلة األمثلة والتطبيقات.

حتليلية . 2 دراسة  العدلية  األنظمة  بعض  لدراسة  الباحثني  توجيه 
وموضوعية، وتطبيق القواعد األصولية والفقهية عليها، مثل: نظام التنفيذ، 

ونظام التحكيم، وغريمها من األنظمة.
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وتطبيق .   القضائي،  والتسبيب  القضائية،  الوقائع  دراسة  عىل  العمل 
القواعد األصولية والفقهية عليها.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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قائمة المصادر والمراجع
املصحف .   لطباعة  فهد  امللك  برواية حفص عن عاصم، جممع  الكريم،  القرآن 

الرشيف.
)ت: . 2 السبكي،  الكايف  عبد  بن  عيل  اإلسالم  لشيخ  املنهاج،  رشح  يف  اإلهباج 

)ت:  77هـ(،  السبكي،  عيل  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  وولده:  756هـ(، 
دراسة وحتقيق: د. أمحد مجال الزمزمي، د. نور الدين عبد اجلبار صغريي، دار 

البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، الطبعة األوىل، 424 هـ.
إحكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد الباجي، حققه وقدم له ووضع .  

فهارسه: عبد املجيد تركي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 5 4 هـ- 
995 م.

اإلحكام يف أصول األحكام، لإلمام عيل بن حممد اآلمدي، )ت:   6هـ(، علَّق . 4
عليه الشيخ: عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الطبعة األوىل، 424 هـ.

أصول الرسخيس، لإلمام أيب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس )ت: . 5
الفلسفة  املعجم أستاذ مادة  الدكتور رفيق  490هـ(، حقق أصوله وعلق عليه 
الطبعة  املؤيد،  دار  توزيع  لبنان،   - بريوت  املعرفة  دار  اللبنانية،  اجلامعة  يف 

األوىل، 8 4 هـ-997 م.
األستاذ . 6 الزملي،  إبراهيم  مصطفى  تأليف:  اجلديد،  نسيجه  يف  الفقه  أصول 

املتمرس يف كلية احلقوق، جامعة النهرين، الطبعة العارشة، بدون تاريخ طبع، 
طبع يف رشكة اخلنساء للطباعة املحدودة، بغداد.

أمحد . 7 الرزاق  عبد  د.  تأليف:  القانون،  لدراسة  املدخل  أو  القانون  أصول 
التأليف  جلنة  مطبعة  القاهرة،  ستيت،  أبو  أمحد حشمت  ود.  باشا  السنهوري 

والرتمجة والنرش، 950 م.
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العثيمني . 8 بن صالح  العالمة حممد  الشيخ  لفضيلة  األصول،  علم  من  األصول 
)ت:  42 هـ(، دار ابن اجلوزي، 0 4 هـ.

البحر املحيط يف أصول الفقه، لبدر الدين حممد بن هادي بن عبد اهلل الزركيش . 9
وراجعه  غدة،  أبو  الستار  عبد  د.  بتحريره:  قام  )745-794هـ(،  الشافعي، 
الشيخ: عبد القادر عبد اهلل العاين، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

بالكويت، الطبعة الثانية،   4 هـ.
بن . 0  اهلل  عبد  بن  امللك  عبد  املعايل  أيب  احلرمني  إلمام  الفقه،  أصول  يف  الربهان 

دار  الديب،  حممود  العظيم  عبد  د.  حققه:  478هـ(،  )ت:  اجلويني،  يوسف 
الوفاء، الطبعة الثالثة، 420 هـ.

احلسيني .    مرتىض  حممد  السيد  تأليف:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
الواسطي الزبيدي احلنفي، )ت: 205 هـ(، دراسة وحتقيق: عيل شريي، دار 

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، طبع عام 4 4 هـ.
التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه، تأليف: العالمة عالء الدين أيب احلسن . 2 

عيل بن سليامن املرداوي احلنبيل، )ت: 885هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور أمحد 
بن حممد الرساح، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل،  42 هـ.

املكتب .    صالح،  أديب  حممد  د.  تأليف:  اإلسالمي،  الفقه  يف  النصوص  تفسري 
اإلسالمي، الطبعة الرابعة،   4 هـ- 99 م.

تقريب احلصول عىل لطائف األصول من علم األصول لفضيلة الشيخ العالمة . 4 
بن  مرشد  بن  غازي  د.  تأليف:  )ت:  42 هـ(،  العثيمني،  صالح  بن  حممد 

خلف العتيبي، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،   4 هـ.
تقويم األدلة يف أصول الفقه، تأليف: اإلمام أيب زيد عبيد اهلل بن عمر بن عيسى . 5 

الدين  حميي  خليل  الشيخ  وحققه:  له  قدم  0 4هـ(،  )ت:  احلنفي،  الدبويس 
امليس، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  42 هـ- 200م.
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تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم، للحافظ صالح الدين أيب سعيد خليل بن . 6 
عبد  وعادل  معوض  الدمشقي، )ت: 76هـ(، حتقيق: عيل  العالئي  كيلكدي 

املوجود، دار األرقم، الطبعة األوىل، 8 4 هـ-997 م.
اخلطاب . 7  أبو  احلسن  بن  أمحد  بن  حمفوظ  تأليف:  الفقه،  أصول  يف  التمهيد 

أم  جامعة  إبراهيم،  بن  عيل  حممد  حتقيق:  0 5هـ(،  )ت:  احلنبيل،  الكلوذاين 
القرى، الطبعة األوىل، 406 هـ.

سعد . 8  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  تأليف:  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  األقضية  توصيف 
واإلفتاء  للبحوث  الدائمة  اللجنة  وعضو  العلامء  كبار  هيئة  عضو  خنني  بن 
الطبعة األوىل،  للدار،  بدون اسم  بالرياض سابقًا،  التمييز  والقايض بمحكمة 

 42 هـ- 200م.
السعودية، . 9  العربية  باململكة  الرشعية  املرافعات  لنظام  املرعية  التوضيحات 

تأليف: د. نبيل بن عبد الرمحن بن سعد اجلربين، دار التدمرية، الطبعة الثانية، 
9 4 هـ-8 20م.

تيسري الوصول إىل قواعد األصول ومعاقد الفصول لإلمام عبد املؤمن بن عبد . 20
الفوزان،  صالح  بن  اهلل  عبد  9 7هـ(، رشحه:  )ت:  احلنبيل،  البغدادي  احلق 
دار  القصيم،  فرع  بن سعود اإلسالمية -  اإلمام حممد  بجامعة  املدرس سابقًا 

ابن اجلوزي، الطبعة الثالثة، شوال 429 هـ.
أيب .  2 تأليف:  الفرقان،  وآي  السنة  من  تضمنته  ملا  واملبني  القرآن  ألحكام  اجلامع 

الدكتور  القرطبي، )ت:  67هـ(، حتقيق:  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهلل حممد  عبد 
427 هـ  األوىل،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد 

-2006م.
الوهاب . 22 عبد  بن  يعقوب  د.  تأليف:  األصوليني،  مباحث  يف  األلفاظ  دالالت 

الباحسني، عضو هيئة كبار العلامء وعضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام حممد 
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األوىل،  الطبعة  التدمرية،  دار  العاملية،  املعرفة  وجامعة  اإلسالمية  سعود  بن 
4 4 هـ-  20م.

عيل .  2 بن  الوهاب  عبد  الدين  لتاج  احلاجب،  ابن  خمترص  عن  احلاجب  رفع 
السبكي، )ت:  77هـ(، حتقيق: عيل حممد عوض َو عادل أمحد عبد املوجود، 

دار عامل الكتب، الطبعة األوىل، 9 4 هـ.
بن . 24 أمحد  بن  اهلل  الدين عبد  ملوفق  الفقه،  املناظر يف أصول  الناظر وجنة  روضة 

النملة،  الكريم عيل  عبد  د.   : املقديس، )ت: 620هـ(، حققه  قدامة  بن  حممد 
مكتبة الرشد، الطبعة السادسة،  42 هـ.

النجار . 25 بابن  املعروف  الفتوحي  أمحد  بن  حممد  تأليف:  املنري،  الكوكب  رشح 
العبيكان،  مكتبة  محاد،  نزيه  د.  الزحييل،  حممد  د.  حتقيق:  972هـ(،  )ت: 

8 4 هـ.
الشريازي . 26 عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أيب  لإلمام  الفقه،  أصول  يف  اللمع  رشح 

)ت: 476هـ(، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د. عيل بن عبد العزيز بن عيل 
العمرييني، األستاذ املشارك بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، مكتبة 

التوبة، الطبعة األوىل، 2 4 هـ- 99 م.
أيب . 27 الدين  لشهاب  األصول،  يف  املحصول  اختصار  يف  الفصول  تنقيح  رشح 

الرؤوف  عبد  طه  حتقيق:  684هـ(،  )ت:  القرايف،  إدريس  بن  أمحد  العباس 
سعد، دار الفكر، تاريخ الطبع  9  هـ.

صحيح البخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، )ت:256هـ(، . 28
دار السالم، الرياض، الطبعة الثانية، 9 4 هـ.

دار . 29 )ت:  26هـ(،  احلجاج،  بن  مسلم  احلسني  أيب  لإلمام  مسلم،  صحيح 
السالم، الرياض، الطبعة األوىل، 9 4 هـ.
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العدة يف أصول الفقه، تأليف: القايض أيب يعىل حممد بن احلسني الفراء البغدادي . 0 
املباركي، بدون دار نرش،  احلنبيل )ت: 458هـ(، حتقيق: د. أمحد بن عيل سري 

الطبعة الثالثة، 4 4 هـ.
العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، للعالمة األصويل شهاب الدين أمحد بن .   

إدريس القرايف، )ت: 682هـ(، دراسة وحتقيق: د. أمحد اخلتم عبد اهلل، املكتبة 
املكية، الطبعة األوىل، 420 هـ-999 م.

املرصي . 2  إدريس  بن  أمحد  العباس  أيب  الدين  شهاب  القرايف  لإلمام  الفروق، 
املالكي )ت: 684هـ(، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 424 هـ- 200م.

القاموس املحيط، تأليف: العالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز .   
بإرشاف:  الرسالة،  مؤسسة  الرتاث يف  مكتب  آبادي، )ت: 7 8هـ(، حتقيق: 

حممد نعيم العرقسويس، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة، 9 4 هـ.
تأليف: شيخ . 4  بـ)قواعد األحكام يف إصالح األنام،  املوسوم  القواعد الكربى، 

نزيه  د.  السالم )ت: 660هـ(، حتقيق:  عبد  بن  العزيز  عبد  الدين  عز  اإليالم 
كامل محاد ود. عثامن مجعة ضمريية، دار القلم دمشق، الطبعة األوىل،  42 هـ 

-2000م.
الدين . 5  بـ)تقي  املعروف  املؤمن  عبد  بن  حممد  بن  بكر  أيب  تأليف:  القواعد، 

البصييل،  حسن  بن  حممد  بن  جربيل  د.  حتقيق:  829هـ(،  )ت:  احلصني(، 
مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 8 4 هـ-997 م.

الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي، تأليف: عبد اهلل بن حممد . 6 
للبحوث  الدائمة  اللجنة  وعضو  العلامء  كبار  هيئة  عضو  خنني  بن  سعد  بن 
واإلفتاء والقايض بمحكمة التمييز بالرياض سابقًا، دار ابن فرحون نارشون، 

الطبعة اخلامسة،   4 هـ-2 20م.
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كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، تأليف: اإلمام عالء الدين . 7 
حممد  وختريج:  وتعليق  0 7هـ(، ضبط  )ت:  البخاري،  أمحد  بن  العزيز  عبد 

املعتصم باهلل البغدادي، دار الكتاب العريب، الطبعة الثالثة، 7 4 هـ.
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوي، أليب البقاء أيوب بن موسى . 8 

احلسني الكفوي، )ت: 094 هـ(، قابله عىل نسخ خطية وأعده للطبع ووضع 
الثانية،  الطبعة  الرسالة،  فهارسه: د. عدنان درويش وحممد املرصي، مؤسسة 

9 4 هـ-988 م.
الكوكب الدري فيام يتخرج عىل األصول النحوية من الفروع الفقهية، لإلمام . 9 

دار عامر  د. حممد حسن عواد،  اإلسنوي )ت: 772هـ(، حتقيق:  الدين  مجال 
للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 405 هـ-985 م.

لسان العرب، جلامل الدين حممد بن مكرم بن منظور املرصي، )ت:   7هـ(، . 40
دار صادر، الطبعة الثالثة، 2004م.

املجموع املذهب يف قواعد املذهب، للحافظ صالح الدين خليل بن كيكلدي .  4
ود.  العبيدي  د. جميد عيل  دراسة وحتقيق:  الشافعي، )ت:  76هـ(،  العالئي 

أمحد خضري عباس، دار عامر، املكتبة املكية، 425 هـ-2004م.
املحصول يف علم أصول الفقه، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي، . 42

)ت: 606هـ(، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 8 4 هـ.
حممول صيغة األمر افعل، دراسة نظرية وتطبيقية عىل آيات األحكام، تأليف: .  4

أ. د. عبد اللطيف بن سعود بن عبد اهلل الرصامي، عضو هيئة التدريس بكلية 
األوىل،  الطبعة  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  بالرياض  الرشيعة 

ربيع األول   4 هـ.
خمترص منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل )املشتهر بـ: خمترص ابن . 44

املعروف  الدين أيب عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر  تأليف: مجال  احلاجب(، 
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أستاذ  محادو  نذير  الدكتور  وحتقيق:  دراسة  646هـ(،  )ت:  احلاجب(،  )بابن 
اإلسالمية  للعلوم  القادر  عبد  األمري  جامعة  الرشيعة  ومقاصد  الفقه  أصول 

باجلزائر، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 427 هـ-2006م.
الغزايل . 45 بن حممد  املستصفى من علم األصول، حلجة اإلسالم أيب حامد حممد 

)ت: 505هـ(، حتقيق: حممد سليامن األشقر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
7 4 هـ.

معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلامعة، ملحمد بن حسني اجليزاين، دار ابن . 46
اجلوزي، الطبعة الثالثة، 422 هـ.

الطيب البرصي . 47 تأليف: أيب احلسني حممد بن عيل بن  الفقه،  املعتمد يف أصول 
املعتزيل )ت: 6 4هـ(، قدم له وضبطه: الشيخ خليل امليس مدير أزهر لبنان، 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  40 هـ- 98 م.
مفتاح العلوم، لإلمام رساج امللة والدين أيب يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد . 48

نعيم  عليه:  وعلق  هوامشه  وكتب  ضبطه  626هـ(،  )ت:  السكاكي  عيل  بن 
زرزور، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة الثانية، 407 هـ-987 م.

حتقيق: صفوان . 49 األصفهاين،  الراغب  العالمة  تأليف:  القرآن،  ألفاظ  مفردات 
الثاين،  الطبعة  بريوت،  الشامية،  الدار  دمشق،  القلم،  دار  داوودي،  عدنان 

8 4 هـ-997 م.
مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، )ت: 95 هـ(، حتقيق: . 50

عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل،   4 هـ.
األستاذ .  5 تأليف:  اإلسالمي،  الترشيع  يف  بالرأي  االجتهاد  يف  األصولية  املناهج 

8 4 هـ-  الثالثة،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  الدريني،  فتحي  حممد  الدكتور 
997 م.
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عمر . 52 بن  اهلل  عبد  القضاة  قايض  تأليف:  األصول،  علم  إىل  الوصول  منهاج 
األوىل،  الطبعة  شعبانية،  سليم  حتقيق:  685هـ(،  )ت:  البيضاوي،  حممد  بن 

989 م.
عمر .  5 بن  اهلل  عبد  القضاة  قايض  تأليف:  األصول،  علم  إىل  الوصول  منهاج 

تأليف:  املنهاج،  أحاديث  ختريج  ومعه  685هـ(،  )ت:  البيضاوي،  حممد  بن 
حتقيق:  806هـ(،  )ت:  العراقي،  احلسني  بن  الرحيم  عبد  الدين  زيم  احلافظ 
سليم شعبانية، دار دانية للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 989 م.

ضبط . 54 790هـ(،  )ت:  الشاطبي،  موسى  بن  إبراهيم  إسحاق  أليب  املوافقات 
آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  أحاديثه:  وخرج  عليه  وعلق  له  وقدم  نصه 

سلامن، دار ابن عفان، الطبعة األوىل، 7 4 هـ.
والتجارية، . 55 املدنية  املرافعات  وقانون  اإلسالمية  الرشيعة  بني  الدعوى  نظرية 

تأليف: أ. د. حممد نعيم ياسني، دار النفائس للنرش والتوزيع - األردن، الطبعة 
الثالثة، 425 هـ-2005م.

اجلزري . 56 حممد  بن  املبارك  السعادات  أليب  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية 
املعروف بابن األثري، )ت: 606هـ(، حتقيق : خليل مأمون شيحا، دار املعرفة 

الطبعة األوىل 422 هـ.
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أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك
دراسة تحليلية تطبيقية

بين النظام السعودي والقانون األمريكي

د. عبد الله بن عمر بالبيد
عضو هيئة التدريس في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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مقدمة

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

ورقة  وأهنا  سيام  ال  احلارض،  املهمة يف عرصنا  األمور  من  الشيك  يعترب 
جتارية وتعد وسيلة للوفاء بدفع املال أو قبضه، ولقد كان التاجر سابقًا يصعب 
عليه محل النقود لكي يقوم برشاء البضائع اخلاصة بتجارته، ويف املقابل كان 
التاجر خيشى من بيع منتجاته مقابل وفاء املشرتي هبا الحقًا إىل حني إحضار 
املال، حيث كان املشرتي خيشى من محل األموال وال يدري كم املبلغ الذي 
سيشرتي به، وبالتايل كان األمر يف السابق صعبًا عىل التجار من ناحية البيع 
القرن  منتصف  يف  ظهر  والرشاء  البيع  وكثرة  الزمان  تطور  ومع  والرشاء، 
الثامن عرش ورقة جتارية تسمى »الشيك«، وهي أداة وفاء بحيث يسهل عىل 
التاجر حني  التاجر، فأصبح  التي يف ملك  النقود  بمثابة  التاجر محلها؛ ألهنا 
التجارية  الورقة  هذه  البائع  يعطي  أن  إال  عليه  فليس  سلعة  أي  يريد رشاء 
التي  السلعة  ومبلغ  الشيك  إصدار  وتاريخ  وبيانات  اسمه  عليها  ومكتوب 
السلعة،  مبلغ  لتحصيل  البنك  إىل  بالذهاب  بدوره  البائع  يقوم  ثم  اشرتاها، 
أو  للرسقة  أو  للضياع  معرضة  أخرى-  ورقة  أي  مثل  الورقة -مثلها  وهذه 
غريها، وألن »نظام األوراق التجارية« أجاز للمستفيد أن يظّهر الشيك بأن 
حيّول قيمته إىل شخص آخر يستلم مبلغ الشيك بدالً من املستفيد، ثم يقوم 
الشيك،  مبلغ  وحتصيل  البنك  إىل  بالذهاب  له  املظهر  وهو  اآلخر  املستفيد 
وألن »نظام األوراق التجارية« كذلك أجاز للبنك التأكد فقط من تسلسل 
تم  الذين  املستفيدين  أسامء  من  التأكد  عن  مسؤول  غري  وهو  التظهريات 
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يقوم  حينام  النفوس  من ضعاف  بعض  هناك  فأصبح  هلم) )،  الشيك  تظهري 
بتظهري  يقوم  فإنه  برسقته  قام  أو  مثاًل  الطريق  يف  ملقى  شيك  عىل  بالعثور 
الشيك من اخللف بكتابة اسمه وتوقيعه ثم يذهب إىل البنك لرصف املبلغ، 
إال رصف  عليه  فليس  التظهريات  تسلسل  من  يتأكد  حينام  البنك  وموظف 

املبلغ للعميل املاثل أمامه.

للشيك،  فقدانه  ماله من خالل  يفقد  الناس  الكثري من  األمر جعل  هذا 
ويتم من خالله رسقة مبلغ الشيك من ِقبل رجل آخر، هذا األمر جعل الكثري 
من التجار وغريهم حني يريد إصدار الشيك باسم املستفيد فإنه يكتب عليه 
عبارة متنع من تظهريه، كعبارة »ال يرصف إال للمستفيد األول«، أي أن هذا 
للمستفيد األول  إال  يتم رصفه  أو تظهريه وال  بتداوله  الشيك غري مسموح 

فقط الوارد اسمه يف الشيك.

هذه العبارات الواردة يف الشيك والتي متنع من تظهريه: هل هي قانونية؟ 
وما أثر هذه العبارة يف الشيك؟ وهل يصح للمستفيد تظهري الشيك لشخص 

آخر مع ورود عبارة أو مجلة تفيد بمنع تظهري الشيك؟

هذا ما سيتم اإلجابة عنه بإذن اهلل يف ثنايا هذا البحث -إن شاء اهلل-.

انظر: املادة اخلامسة واألربعني واملادة الثامنة والتسعني واملادة السابعة عرشة بعد املائة   ( (
امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التجارية«  األوراق  »نظام  من 

رقم )7 (، وتاريخ:   /0 / 8  هـ.
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أسباب اختيار املوضوع وأمهيته:

املنترشة  األمور  من  هي  تظهريه  من  للمنع  الشيك  يف  الواردة  العبارات 
ال  والناس  األفراد خصوصًا،  وبني  عمومًا  العامل  دول  يف  التجار  بني  كثريًا 
أعمل  كنت  وحينام  الشيك،  يف  وأثرها  العبارات  هذه  قانونية  عن  يعلمون 
مستشارًا قانونيًا يف اإلدارة القانونية يف أحد البنوك تفاجأت أنه ليس الناس 
موظفي  بعض  حتى  بل  العبارات،  هذه  قانونية  عن  يعلمون  ال  فحسب 
البنوك ال يعلمون عنها، ولقد وقع بعض الناس يف الكثري من املشاكل بسبب 
جهلهم بقانونية هذه العبارات والتي سيأيت ذكرها يف ثنايا هذا البحث -إن 
والتجار  عمومًا  الناس  لتوعية  املوضوع  هذا  اختيار  تم  ولقد  اهلل-،  شاء 
خصوصًا بأمهية هذه العبارات وقانونيتها، وبيان أثرها وحجيتها يف مواجهة 
التظهري يف  املانعة من  العبارات  أثر  َبَحث  اآلخرين، السيام وأين مل أجد من 

الشيك دراسة حتليلية مقارنة بني النظام السعودي والقانون األمريكي.

يف  الشيك  يف  التظهري  من  املانعة  العبارات  أثر  موضوع  أمهية  وتكمن 
انتشاره بني التجار واألفراد، وتعترب مما عمت به البلوى ولعدم علم كثري من 
أن  الباحث  لزامًا عىل  لذا كان  العبارات وقانونيتها،  الناس عن حجية هذه 
يبني أثر هذه العبارات الواردة يف الشيك لتوضيحها للناس وبيان أحكامها.

لذا رغبت أن يكون عنوان هذا البحث »أثر العبارات املانعة من التظهري 
يف الشيك دراسة حتليلية تطبيقية بني النظام السعودي والقانون األمريكي«، 

وقسمته إىل مقدمة وأربعة مباحث وخامتة عىل النحو التايل:

املقدمة: وتشمل التعريف باملوضوع وأمهيته وسبب اختياره.
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املبحث األول: تعريف الشيك، وفيه مطلبان:

-املطلب األول: تعريف الشيك يف النظام السعودي.

-املطلب الثاين: تعريف الشيك يف القانون األمريكي.

املبحث الثاين: األركان الشكلية يف الشيك، وفيه مطلبان:

-املطلب األول: األركان الشكلية يف الشيك يف النظام السعودي.

-املطلب الثاين: األركان الشكلية يف الشيك يف القانون األمريكي.

املبحث الثالث: تظهري الشيك، وفيه مطلبان:

-املطلب األول: تظهري الشيك يف النظام السعودي.

-املطلب الثاين: تظهري الشيك يف القانون األمريكي.

املبحث الرابع: العبارات املانعة من التظهري يف الشيك، وفيه مطلبان:

النظام  يف  الشيك  يف  التظهري  من  املانعة  العبارات  األول:  -املطلب 
السعودي.

القانون  يف  الشيك  يف  التظهري  من  املانعة  العبارات  الثاين:  -املطلب 
األمريكي.

اخلامتة: أهم النتائج املستخلصة من البحث والتوصيات.
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المبحث األول
تعريف الشيك

وفيه مطلبان:

المطلب األول: تعريف الشيك في النظام السعودي:

البيع  يف  استخدامها  يتم  التي  التجارية  األوراق  من  ورقة  الشيك  يعترب 
مثل  -مثله  السعودي  التجارية«  األوراق  و»نظام  األموال،  ونقل  والرشاء 
بعض القوانني األجنبية األخرى- مل يضع تعريفًا خاصًا لألوراق التجارية، 
التعريف  الستنباط  القانون  لرشاح  اجلانب  هذا  يف  املجال  ترك  وإنام 
األوراق  »نظام  بيَّنها  كام  التجارية  واألوراق  التجارية،  لألوراق  املناسب 
الكمبيالة) )،  وهي:  جتارية  أوراق  ثالثة  تتضمن  السعودي   التجارية« 

وتعني   Cambiale اإليطالية الكلمة  عن  مأخوذة  كلمة  والكمبيالة  السفتجة،  وتسمى   ( (
الرصف واملبادلة، وتطلق الكمبيالة يف اللغة اإلنجليزية Bill of exchange والكمبيالة 
يدعى  من شخص  صادرًا  أمرًا  ويتضمن  معني  قانوين  لشكل  وفقًا  حيرر  »صك  هي: 
الساحب موجهًا إىل شخص آخر يدعى املسحوب عليه بأن يدفع يف مكان حمدد مبلغًا 
ثالث  إىل شخص  للتعيني  قابل  أو  معني  تاريخ  يف  أو  االطالع  لدى  النقود  من  معينًا 
وهو املستفيد«. انظر: األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. إلياس حداد ص 50، 
د.  السعودي،  النظام  يف  التجارية  األوراق  وانظر:  407 هـ.  العامة،  اإلدارة  معهد 
عبداهلل العمران ص29، معهد اإلدارة العامة، الطبعة الثانية، 6 4 هـ. انظر: األوراق 
د. حسني حامد حسان، ص  و  أمحد رساج  د. حممد  اإلسالمية،  الرشيعة  التجارية يف 
44، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 988 م. وانظر: الوسيط يف رشح القانون التجاري، 
انظر:  998 م،  األوىل،  الطبعة  الثقافة،  دار  مكتبة  ص442،  العطري،  عبدالقادر  د. 
األوراق التجارية والعمليات املرصفية، د. أكرم ياملكي، ص  22، دار الثقافة للنرش 
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والسند ألمر) )، والشيك)2).

يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  التجارية  املعامالت  قانون  أن  غري 
أشكال  وفق  مكتوبة  »صكوك  بأهنا:  التجارية  األوراق  عّرف   478 املادة 
األداء  يستحق  النقود  من  معينًا  مبلغًا  موضوعه  حقًا  متثل  القانون،  حددها 
للتداول  قابلة  وهي  للتعيني،  قابل  أو  معني  أجل  بعد  أو  االطالع  بمجرد 
بالطرق التجارية، واستقر العرف عىل قبوهلا كأداة للوفاء بدالً من النقود«) ).

د.  السعودي،  النظام  يف  التجارية  األوراق  انظر:  األوىل، 2008م.  الطبعة  والتوزيع، 
زينب السيد سالمة ص29، جامعة امللك سعود، 9 4 هـ.

قابل  أو  حمدد  تاريخ  يف  معني  مبلغ  بدفع  يقوم  بأن  حمرره  بموجبه  يتعهد  صك  »هو   ( (
التجارية  األوراق  انظر:  املستفيد«.  وهو  آخر  إىل شخص  االطالع  لدى  أو  للتحديد 
النظام  يف  التجارية  األوراق  انظر:  العمران ص0 ،  عبداهلل  د.  السعودي،  النظام  يف 
السعودي،  النظام  يف  التجارية  األوراق  انظر:  حداد ص 8 .  إلياس  د.  السعودي، 
التجاري  املعامالت  قانون  من  املادة  48  انظر:  ص  24.  سالمة  السيد  زينب 
اإلمارايت الصادر برقم )8 ( وتاريخ  99 م. انظر: األوراق التجارية وفقًا ألحكام 
املرشقة،  اآلفاق  ص  ،  ماهر،  عيل  وليد  د.  اإلمارايت،  التجارية  املعامالت  قانون 

الطبعة األوىل،   20م.
سيأيت تعريفه يف ثنايا هذا البحث.  (2(

رضوان،  نعيم  فايز  د.  واإلفالس«،  التجارية  »األوراق  التجارية  املعامالت  قانون   ( (
ص7، أكاديمية رشطة ديب، الطبعة األوىل، 2005م. انظر: قانون املعامالت التجاري 
اإلمارايت الصادر برقم )8 ( وتاريخ  99 م. انظر: األوراق التجارية وفقًا ألحكام 
األوراق  انظر:  ص  .  ماهر،  عيل  وليد  د.  اإلمارايت،  التجارية  املعامالت  قانون 

التجارية، د. سميحة القليومي، ص7، دار النهضة العربية، 987 م.
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وعرفت حمكمة النقض املرصية األوراق التجارية بقوهلا: »هي األوراق 
النقدي  الدفع  النقد خلفًا عن  أوراق  تداول  بينهم  فيام  التجار  يتداوهلا  التي 

يف معامالهتم التجارية«) ).

فاألوراق التجارية هي: »صكوك حمررة وفق أشكال معينة قابلة للتداول 
لدى  الوفاء  يستحق  النقود  من  معني  بمبلغ  حقًا  ومتثل  التجارية  بالطرق 

االطالع أو بعد أجل قصري وجرى العرف عىل قبوهلا كأداة للوفاء«)2)) ).

الوسيط يف رشح القانون التجاري، د. عبدالقادر العطري، ص  .  ( (
األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. إلياس حداد ص 9. انظر: األوراق التجارية   (2(
األوراق  انظر:  حسان، ص 4.  حسني  د.  و  رساج  حممد  د.  اإلسالمية  الرشيعة  يف 
الطبعة  الدولية،  العلمية  الدار  ص6،  العكييل،  عزيز  د.  البنوك،  وعمليات  التجارية 
األوىل، 2002م. انظر: األوراق التجارية واإلفالس والتسوية الواقية، د. عبد الرمحن 
التجارية،  الرياض، 429 هـ. األوراق  الشقري،  السيد قرمان، ص0 ، ط ، مكتبة 

د. حممد فهمي اجلوهري، ص4، مكتبة هنضة الرشق، القاهرة.
يتبني من هذا التعريف أن لألوراق التجارية عدة خصائص وهي: أن الورقة التجارية   ( (
متثل حقًا نقديًا وأهنا تستحق الدفع يف أجل قصري سواء بمجرد االطالع أو بعد أجل 
انظر:  للوفاء.  كأداة  وقبوهلا  التجارية  بالطرق  للتداول  قابلة  أهنا  إىل  باإلضافة  قصري 
األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. إلياس حداد ص0 -  . وانظر: األوراق 
التجارية يف النظام السعودي، د. عبد اهلل العمران ص0 -5 . وانظر: أحكام األوراق 
التجارية يف الفقه اإلسالمي، أ.د. سعد بن تركي اخلثالن، ص 64-66، الطبعة األوىل، 
الواقية، د.  التجارية واإلفالس والتسوية  انظر: األوراق  ابن اجلوزي، 425 هـ.  دار 
429 هـ.  الرياض،  الشقري،  مكتبة  0 -  ، ط ،  قرمان، ص  السيد  الرمحن  عبد 
التجارية، د. حممد فهمي اجلوهري، ص7-  ، مكتبة هنضة الرشق،  انظر: األوراق 

القاهرة.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
321

وهناك من عرفها بقوله: »صكوك تقوم مقام النقود يف املعامالت وتغني 
عن استعامهلا فهي والنقود سواء، ويعترب كل منها أداة عادية للوفاء«) ).

بيانات معينة  وهناك من عرفها بأهنا: »حمررات شكلية تتطلب لصحتها 
حددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية، متثل حقًا شخصيًا موضوعه 
مبلغ معني من النقود واجب الدفع يف وقت معني أو قابل للتعيني، ويسهل 
حتويلها فورًا إىل نقود بخصمها لدى البنوك وباستعامهلا يف تسوية الديون«)2).

يتبني من التعريفات السابقة أن األوراق التجارية هي عبارة عن أوراق 
أو صكوك تقوم مقام النقود وقابلة للتداول بالطرق التجارية.

تعريفًا  له  املنظم  يضع  مل  التجارية  األوراق  مثل  مثله  الشيك) )  بينام 
حمددًا، وإنام ترك لرشاح القانون وضع التعريف املناسب للشيك، ولذا فقد 
وفق  الشيك هو: »صك حمرر  أن  ومنها  تعريفات،  بعدة  الشيك  تعريف  تم 
شكل معني حدده النظام عرب عالقة بني ثالثة أطراف يتضمن أمرًا غري معلق 
قانون  عن  نقاًل  العمران ص0 ،  عبداهلل  د.  السعودي،  النظام  يف  التجارية  األوراق   ( (

املعامالت التجارية السعودي، د. حممود خمتار الرببري ص7 .
القانون التجاري السعودي، د. حممد بن حسن اجلرب، ص 6-64، مكتبة امللك فهد   (2(
بريري،  أمحد  خمتار  د.  التجارية،  األوراق  انظر:  7 4 هـ.  الرابعة،  الطبعة  الوطنية، 

ص8، دار النهضة العربية، 996 م.
عليها  ويطلق  عربية  ليست  كلمة  هي  شيك  كلمة  بينام  صك  بالعربية  الشيك  يسمى   ( (
 cheque وبالفرنسية   scheck وباإليطالية assegno وباألملانية   check باإلنجليزية 
قبل  العميل  حسابات  يراجع  أن  البنك  واجبات  من  أن  أي  افحص  أو  راجع  وتعني 
ص  حداد،  إلياس  د.  السعودي،  النظام  يف  التجارية  األوراق  انظر:  الشيك،  رصف 
العربية، د. حممد مصطفى  الترشيعات  التجارية واإلفالس يف   40. وانظر: األوراق 

عبدالصادق، ص209، ط ، دار الفكر والقانون،   20م.
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املسحوب  يسمى  آخر  إىل شخص  الساحب  يسمى  من شخص  عىل رشط 
أو  نفسه  للساحب  النقود  من  معينًا  مبلغًا  االطالع  بمجرد  يدفع  بأن  عليه، 

لشخص معني أو ألمره أو للحامل ويسمى كٌل منهم املستفيد«) ).

النظام  حدده  شكل  وفق  مكتوب  »صك  بأنه:  الشيك  تعريف  وتم 
يتضمن أمرًا من شخص يسمى الساحب إىل شخص آخر يسمى املسحوب 
عليه )بنك(، بأن يدفع بمجرد االطالع عليه مبلغًا معينًا من النقود لشخص 

ثالث هو املستفيد أو ألمره أو حلامله أو ألمر الساحب نفسه«)2).

أبوعيطة،  السيد  د.  السعودي،  التجارية  األوراق  نظام  الشيك عىل ضوء  يف  الوشيك   ( (
قانون  التعريف  هبذا  وعرف  4 20م.  األوىل،  الطبعة  اجلامعي،  الفكر  دار  ص  ، 
966 م.،  وتاريخ   ) 2( بالرقم  والصادر  رقم  2 /ج  املادة  يف  األردين  التجارة 
دار  حممد شوشاري، ص5،  الدين  العقوبات، صالح  قانون  يف  الشيك  جرائم  انظر: 
اإلرساء للنرش والتوزيع، ط ،  200م. انظر: النظام القانوين للشيك، د. زهري عباس 
والبحرية  التجارية  األنظمة  انظر:  997 م.  ط ،  الثقافة،  دار  مكتبة  كريم، ص6 ، 

السعودية، د. عبدالعزيز خليل بديوي، ص 24، دار الفكر العريب.
األوراق التجارية يف النظام السعودي، زينب السيد سالمة، ص269. وانظر: األوراق   (2(
التجارية  األوراق  انظر:  ص 40.  حداد،  إلياس  د.  السعودي،  النظام  يف  التجارية 
واإلفالس  التجارية  األوراق  انظر:  ص206.  العكييل  د.عزيز  البنوك،  وعمليات 
الشقري،  مكتبة  ط ،  ص229،  قرمان،  السيد  عبدالرمحن  د.  الواقية،  والتسوية 
وآخرون،  الرشيف  عليان  التجاري،  القانون  مبادئ  انظر:  429 هـ.  الرياض، 

ص96 ، ط ، دار املسرية للنرش والتوزيع، 420 هـ.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
323

هو  شخص  من  صادرًا  أمرًا  تتضمن  »ورقة  بأنه:  عرفه  من  ومنهم 
مبلغًا  االطالع  بمجرد  يدفع  بأن  عليه  املسحوب  هو  إىل شخص  الساحب 

من النقود إىل شخص ثالث هو املستفيد أو إلذنه أو حلامله«) ).

حددها  شكلية  قيود  وفق  مكتوب  حمرر  »صك  بقوله:  عرفه  ومنهم 
القانون يتضمن أمرًا من الساحب )املحيل( إىل املسحوب عليه بدفع مقدار 

من النقود إىل املستفيد«)2).

رقم  946/27   احلكم  يف  الشيك  مرص  يف  النقض  حمكمة  وعرفت 
بأنه: »عبارة عن سند مستحق األداء بعد االطالع عليه وله مقابل الوفاء«) ).

وعرف قانون التجارة األردين يف الفقرة ج املادة  2  الشيك بأنه: »حمرر 
أمرًا صادرًا من شخص  القانون ويتضمن  مكتوب وفق رشائط مذكورة يف 
يدفع  بأن  عليه  املسحوب  هو  مرصفًا  يكون  آخر  إىل شخص  الساحب  هو 

الشيك يف ضوء الفقه والقضاء، أ. صربي حممود الراعي و أ. رضا السيد عبدالعاطي،   ( (
ص68، رشكة ناس للطباعة، الطبعة األوىل، 2 20م.

األوراق التجارية املعارصة طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهي، د. حممد بلعيد البوطيبي،   (2(
السعودي،  النظام  يف  التجارية  األوراق  انظر:  بريوت.  العلمية،  الكتب  دار   ،28 ص 
د. عبداهلل العمران ص 0 . انظر: األحكام العامة للشيك يف النظام السعودي، فتحي 
د. سميحة  التجارية،  األوراق  الرياض.  للطباعة،  مرامر  فؤاد حممود، ص0 ، رشكة 
القليومي، ص267، دار النهضة العربية، 987 م. انظر: األوراق التجارية، د. خمتار 

أمحد بريري، ص28، دار النهضة العربية، 996 م.
الشيك يف ضوء الفقه والقضاء، أ. صربي حممود الراعي و أ. رضا السيد عبدالعاطي،   ( (

ص70.
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املستفيد مبلغًا معينًا بمجرد  الشيك وهو  أو حلامل  أو ألمره  ثالث  لشخص 
االطالع عىل الشيك«) ).

أطراف:  ثالثة  يتضمن  الشيك  أن  السابقة  التعريفات  من خالل  يتضح 
أ. الساحب: وهو الشخص الذي يصدر الشيك، ب. املسحوب عليه: وهو 
أن  جيوز  وال  البنك،  دائاًم  وهو  عليه  واملسحوب  الشيك،  مبلغ  يدفع  الذي 
يكون املسحوب عليه غري البنك، وهذا ما نصت عليه املادة الثالثة والتسعون 
من »نظام األوراق التجارية« حيث نصت عىل أنه: »ال جيوز سحب الشيكات 
الصادرة يف اململكة واملستحقة الوفاء فيها إال عىل بنك، والصكوك املسحوبة 
يف صورة شيكات عىل غري بنك ال تعترب شيكات صحيحة«)2)، ج. املستفيد: 

وهو الشخص الذي يستلم مبلغ الشيك من البنك) ).

المطلب الثاني: تعريف الشيك في القانون األمريكي:

الشيك  التجارية« مل يعرف  السعودي يف »نظام األوراق  النظام  إذا كان 
يف  املوحد  التجاري  القانون  فإن  القانون  لرشاح  تعريفه  وترك  دقيقًا  تعريفًا 
والورقة  للشيك  وشاماًل  عامًا  تعريفًا  وضع  األمريكية  املتحدة  الواليات 

األوراق التجارية والعمليات املرصفية، د. أكرم ياملكي، ص   2. وانظر: الوجيز يف   ( (
أحكام الشيك وفقًا للنظام السعودي، عرفات عبدالفتاح تركي، ص6 ، ط ، مكتبة 

القانون واالقتصاد، الرياض، 5 4 هـ.
املادة الثالثة والتسعون من نظام األوراق التجارية يف اململكة العربية السعودية.  (2(

أصدر  إذا  وذلك  نفسه  الساحب  املستفيد  يكون  وقد  آخر  شخصًا  املستفيد  يكون  قد   ( (
شخص ما شيكًا ملصلحته هو، وهذا ما نصت عليه املادة السادسة والتسعون عىل أنه: 

»جيوز سحب الشيك ألمر الساحب نفسه، وجيوز سحبه حلساب شخص آخر...«
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األوراق  يعترب ورقة من  األمريكي  القانون  الشيك يف  إن  التجارية، وحيث 
الورقة  األمريكي  القانون  عّرف  فقد  وتظهريها،  تداوهلا  يتم  التي  التجارية 
القابلة  التجارية  الورقة  وعرفت  للتداول«) )،  قابلة  »ورقة  بأهنا:  التجارية 
أو  املال مع  بأهنا: طلب أو وعد غري مرشوط لدفع مبلغ معني من  للتداول 

بدون فوائد أو رسوم أخرى موصوفة يف الوعد أو الطلب)2)) ).

وعّرف القانون األمريكي الشيك بأنه: »ورقة واجبة الدفع عند الطلب 
لدى البنك«)4)، وُعّرف كذلك بأنه: »ورقة واجبة الدفع حال املطالبة ويتم 
حتصيل قيمتها ودفعها من خالل أحد البنوك سواء كانت هذه الورقة قابلة 

انظر: .Uniform Commercial Code 3-104 (b) الورقة التجارية يف القانون األمريكي   ( (
القانون  يف  يعرب  ومل  والشيك،  الكمبيالة  تشمل:  وهي   «Instrument» بمصطلح  ُتعرب 

األمريكي إال بمصطلح الكمبيالة والشيك وال يوجد مصطلح السند ألمر.
انظر: Uniform Commercial Code 3-104 حيث نصت عىل أن الورقة التجارية هي:  (2(
«negotiable instrument» means an unconditional promise or order to 
pay a fixed amount of money, with or without interest or other charges 
described in the promise or order.

مصطلح Uniform Commercial Code تعني القانون التجاري املوحد، وهو القانون 
UCC كام سيأيت  املتحدة األمريكية، ويتم اختصاره إىل:  الواليات  املعتمد يف  التجاري 

https://www.law.cornell.edu/ucc :يف ثنايا هذا البحث. انظر
 Note فّرق القانون األمريكي بني الوعد والطلب حيث أن الوعد يكون يف الكمبيالة   ( (
تاريخ معني  له مبلغًا معينًا يف  يدفع  بأن  أن الشخص يكتب ورقة لشخص آخر  حيث 
وهذه الورقة بمثابة الوعد بالوفاء، بينام الطلب ال يكون إال يف الشيك Draft حيث أن 
UCC 3-103- UCC 3-104 E وانظر:  الشيك يكون واجب الدفع عند الطلب. انظر: 

A-5/7

 Payable:حيث نصت عىل أن الشيك هو Uniform Commercial Code 3-104 F :انظر  (4(
on demand and drawn on a bank.

https://www.law.cornell.edu/ucc/3/3-103#Promise
https://www.law.cornell.edu/ucc/3/3-103#Order
https://www.law.cornell.edu/ucc
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يسمى  التجارية  للورقة  فاملالك  وبالتايل  للتداول«) )،  قابلة  أو غري  للتداول 
 »holder or possessor of an instrument« يف القانون التجاري األمريكي
وهو الشخص احلائز عىل الورقة التجارية الواجبة الدفع حلامله أو للمظهر 

إليه)2).

السعودي مقارب  النظام  التجارية يف  الورقة  تعريف  أن  يتبني مما سبق، 
لتعريفها يف القانون األمريكي وإن اختلفت بعض املصطلحات يف التعريف، 
غري أنه يالحظ أن رشاح القانون يف النظام السعودي قاموا بتعريف الورقة 
التجارية،  الورقة  وأركان  أشكال  يتضمن  بحيث  دقيقًا  تعريفًا  التجارية 
عامًا  تعريفًا  التجارية  الورقة  عّرف  املنظم  فإن  األمريكي  القانون  يف  بينام 
ثم  تعريفها،  يف  القول  يفّصل  ومل  للتداول«  قابلة  جتارية  »ورقة  هي:  بقوله 
أن  بتعريف آخر مفصل، ويف نظري  للتداول  القابلة  التجارية  الورقة  عّرف 
تعريف رشاح القانون يف النظام السعودي قد يكون أفضل؛ حيث أنه -وإن 
أهنم  إال  التجارية-  للورقة  تعريفهم  يف  القانون  رشاح  عبارات  اختلفت 
األمريكي،  القانون  بخالف  التجارية  للورقة  دقيقة  تعريفات خاصة  ذكروا 
التجارية،  للورقة  تعريف  ذكر  يف  األمريكي  املنظم  أحسن  فقد  املقابل  ويف 
املختصة  اجلهات  من  الصادر  الرسمي  التعريف  هو  يعترب  التعريف  وهذا 
فقد  الدولة  يف  املختصة  اجلهات  من  تعريف  صدر  وإذا  التجارية،  للورقة 

Public Law 108–100 108th Congress :انظر  ( (
(2) The rights of owners of lost, stolen or destroyed instruments under 

UCC section 804-3: can they be holder in du course, by Michael 
Slattery and Ron Martinetti, pp: 338/331. 

 Investment Service Co v. Martin Bros. Container and Timber Products, :انظر
465 P.2d 868, 1970.
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إىل  باإلضافة  به  يؤخذ  الذي  وهو  املعترب  التعريف  هو  التعريف  هذا  يكون 
تعريفهم  أن  ومع  التجارية،  للورقة  دقيق  تعريف  اختيار  عىل  اجلهة  حرص 
األصل كان عامًا إال أنه ال خيتلف فيه اثنان، بخالف تعريف رشاح القانون 
بعض  من  واملالحظات  االختالفات  بعض  يوجد  فقد  السعودي  النظام  يف 

رشاح القانون عىل كل تعريف.

ومثل هذا يف تعريف الشيك؛ حيث إن املنظم السعودي مل يذكر تعريفًا 
بينام  به،  خاص  تعريف  ذكر  يف  االجتهاد  القانون  لرشاح  وترك  للشيك، 
أن  يالحظ  ولكن  للشيك،  خاصًا  تعريفًا  املنظم  ذكر  األمريكي  القانون  يف 
التعريف  يف  ذكر  حيث  دقيقًا  يكن  مل  األمريكي  القانون  يف  الشيك  تعريف 
بأن الشيك هو ورقة واجبة الدفع عند الطلب لدى البنك، حيث يؤخذ عىل 
هذا التعريف أن الشيك ليست واجبة الدفع عند الطلب عىل إطالقها وإنام 
احلديث  سيأيت  -كام  معني  تاريخ  يف  الدفع  واجب  الشيك  يكون  قد  أحيانًا 
الدفع عند االطالع كام هو  عنه الحقًا-، فاألصل أن الشيك يكون واجب 
األمريكي،  القانون  يف  خيتلف  األمر  ولكن  السعودي،  النظام  يف  موجود 
أن  جيوز  ولكن  االطالع،  عند  الدفع  واجب  الشيك  أن  األصل  إن  حيث 

يكون الدفع يف تاريخ معني حيدده الساحب.
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الثاني المبحث 
األركان الشكلية في الشيك)1(

وفيه مطلبان:

المطلب األول: األركان الشكلية في النظام السعودي:

أركان  عىل  والتسعني  احلادية  املادة  يف  التجارية«  األوراق  »نظام  نص 
شكلية جيب توفرها يف الشيك، ومتى اختل أحد هذه األركان فإن الشيك ال 

يعد شيكًا وال أثر له من الناحية القانونية.

فإنه  الشيك  التظهري يف  املانعة من  العبارات  أثر  يتم احلديث عن  ولكي 
كان لزامًا أن نذكر األركان الشكلية الذي جيب توفرها يف الشيك لكي ينتج 
يكون  أن  بد  فال  العبارة  هذه  أثر  عن  نتكلم  ولكي  صحيحًا،  ويكون  أثره 
الشيك قد صدر بشكل صحيح، فإذا مل يصدر بشكل قانوين سليم أو اختل 
تم  هلا سواء  أثر  فيها ال  التي  العبارة  فإن  للشيك  الشكلية  األركان  أحد  فيه 

كتابتها أم مل تكتب.

) ) كام أن هناك رشوطًا أو أركانًا شكلية للشيك فإن هناك رشوطًا موضوعية لصحة إنشاء 
بالتفصيل  الرشوط  يتم ذكر هذه  الرضا واملحل والسبب واألهلية، ومل  الشيك وهي: 
الشيك نفسه كورقة جتارية دون احلديث عن األسباب  البحث هو عن  ذلك ألن حمل 

األخرى التي ال عالقة هلا بالشيك.
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يستطيع  ورقة جتارية صحيحة  ويكون  أثره  الشيك  ينتج  ولكي  وبالتايل 
توفر  من  بد  ال  فإنه  عليه  املسحوب  لدى  املبلغ  من خالهلا رصف  املستفيد 

هذه األركان الشكلية) )، وهي:

وجود كلمة »شيك« مكتوبة عىل متن الشيك:. 1

الذي  الشيك  التي ُكتب هبا عىل  ال بد من وجود كلمة »شيك« وباللغة 
الكلمة  البنك املسحوب عليه)2)، فإذا كان الشيك مل يكن فيه هذه  يصدرها 
فإنه ال يعد شيكًا ويكون باطاًل، كام نصت املادة احلادية والتسعون من »نظام 

قانون  انظر:   ،2 9-2 2 العكييل ص  د.عزيز  البنوك،  وعمليات  التجارية  األوراق   ( (
فايز نعيم رضوان ص 29- التجارية واإلفالس«، د.  التجارية »األوراق  املعامالت 
شوشاري،  حممد  الدين  صالح  العقوبات،  قانون  يف  الشيك  جرائم  انظر:   . 02
رضا  الراعي،  حممود  صربي  والقضاء،  الفقه  ضوء  يف  الشيك  انظر:  ص9 -24، 
السيد عبدالعاطي ص78- 8. انظر: األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. زينب 
السيد سالمة  27 وما بعدها. انظر: األوراق التجارية والعمليات املرصفية، د. أكرم 
السعودي،  للنظام  وفقًا  الشيك  أحكام  يف  الوجيز  انظر:   .246-2 9 ياملكي، ص 
الرياض،  واالقتصاد،  القانون  مكتبة  ط ،  ص4-29 ،  تركي،  عبدالفتاح  عرفات 
السيد  الواقية، د. عبدالرمحن  التجارية واإلفالس والتسوية  انظر: األوراق  5 4 هـ. 

قرمان، ص8 2-240، ط ، مكتبة الشقري، الرياض، 429 هـ.
للتعرف  الورقة هو  القانون أن اهلدف من ذكر كلمة شيك يف صدر  ذكر بعض رشاح   (2(
يف  التجارية  األوراق  انظر:  أخرى،  ورقة  أي  وبني  بينها  اخللط  ودرء  بسهولة  عليها 
النظام السعودي، د. زينب السيد سالمة، ص  27. انظر: األوراق التجارية يف النظام 
السعودي، د. إلياس حداد، ص 0 4. انظر: األوراق التجارية والعمليات املرصفية، 
د. طالب حسن موسى، ص42، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنرش والتوزيع،   20م.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
330

البيانات  الشيك عىل  »يشتمل  أنه:  الفقرة األوىل عىل  التجارية« يف  األوراق 
اآلتية: أ - كلمة )شيك( مكتوبة يف متن الصك باللغة التي كتب هبا...«) ).

أمر غري معلق عىل رشط الوفاء بمبلغ الشيك:. 2

جيب أن يذكر يف الشيك املبلغ الذي يريد الساحب دفعه للمستفيد دون 
أن يكون معلقًا عىل رشط معني كأن يكتب الساحب يف الشيك ادفعوا ألمر 
فالن بن فالن مبلغ مخسني ألف ريال إذا قام بعمل كذا وكذا، حيث إن هذا 

الرشط يفقد الشيك قيمته ويكون باطاًل)2).

اسم املسحوب عليه:. 3

يصدر  الذي  البنك  وهو  عليه  املسحوب  اسم  الشيك  يتضمن  أن  جيب 
الشيك فإذا مل يتم ذكر اسم البنك يف الشيك يعترب باطاًل، حيث نصت املادة 
سحب  جيوز  »ال  أنه:  عىل  التجارية  األوراق  نظام  من  والتسعون  الثالثة 
يف  الشيك  عبارة  يذكر  مل  إذا  أنه  عىل  النظام  نفس  من  والتسعون  الثانية  املادة  وذكرت   ( (

الصك فإنه ال يعترب شيكًا.
العمل  عليه  جرى  الذي  أن  غري  باحلروف  أو  باألرقام  الشيك  مبلغ  يكتب  أن  جيوز   (2(
املبلغ  عن  باحلروف  املكتوب  املبلغ  اختلف  ولو  وباحلروف،  باألرقام  املبلغ  كتابة  هو 
املكتوب باألرقام فإنه يعتد باملبلغ املكتوب باحلروف، فقد نصت املادة السابعة عرشة 
بعد املائة من نظام األوراق التجارية والتي أحالت إىل املادة اخلامسة اخلاصة بالكمبيالة 
عىل أنه: » إذا كتب مبلغ الكمبيالة باحلروف وباألرقام معا فتكون العربة عند االختالف 
العربة  فتكون  باألرقام  أو  باحلروف  مرات  املبلغ عدة  كتب  وإذا  باحلروف،  باملكتوب 
د. زينب  السعودي،  النظام  التجارية يف  انظر: األوراق  األقل«  باملبلغ  عند االختالف 
عبداهلل  د.  السعودي،  النظام  يف  التجارية  األوراق  وانظر:   .274 ص  سالمة  السيد 
العمران، ص 29. انظر: األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. إلياس حداد، ص 

.4  
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الشيكات الصادرة يف اململكة واملستحقة الوفاء فيها إال عىل بنك، والصكوك 
املسحوبة يف صورة شيكات عىل غري بنك ال تعترب شيكات صحيحة«) ).

مكان الوفاء:. )

الوفاء بقيمة الشيك)2)، ولكن لو مل  ال بد من أن يذكر يف الشيك مكان 
فقد  وبالتايل  صحيحًا،  ويعد  قيمته  الشيك  يفقد  فال  الوفاء  مكان  ذكر  يتم 
وضع املنظم اعتبارات صحيحة يف حالة مل يتم ذكر مكان الوفاء يف الشيك، 
فقد ذكر »نظام األوراق التجارية« يف املادة الثانية والتسعني ما نصه: »الصك 
يف  إال  شيكًا  يعترب  ال  السابقة) )  املادة  يف  املذكورة  البيانات  أحد  من  اخلايل 
مستحق  اعترب  وفائه  مكان  بيان  من  الشيك  خال  إذا  أ-  اآلتيتني:  احلالتني 

تزيد  غرامة ال  بدفع  وذلك  للعقوبة  فهو معرض  بنك  أصدر شيكًا عىل غري  من  وكل   ( (
عن عرشة آالف ريال، وقد يصدر القايض حكاًم آخر تبعي هلذا احلكم وهو نرش اسم 
املدان، حيث نصت املادة العرشون بعد املائة من نظام األوراق التجارية عىل أنه: »مع 
مراعاة ما تقيض به األنظمة األخرى، يعاقب بغرامة ال تزيد عىل عرشة آالف ريال:... 
املائة  بعد  والعرشون  احلادية  املادة  ونصت  بنك.«  غري  عىل  شيكًا  من سحب  ب-كل 
باإلدانة  بحقهم حكم  يصدر  الذين  األشخاص  أسامء  بنرش  احلكم  »جيوز  أنه:  عىل  ما 

بموجب هذا النظام وحيدد احلكم كيفية ذلك«.
وتظهر أمهية حتديد مكان الوفاء هو ملعرفة املكان الذي يستطيع من خالله حامل الشيك   (2(
النزاع فيام لو  احلصول عىل قيمة الشيك باإلضافة إىل معرفة املحكمة املختصة يف نظر 
ظهر نزاع مستقباًل. انظر: األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. عبداهلل العمران، 

ص 292. وانظر: األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. إلياس حداد ص 2 4.
البيانات هي: أ- كلمة  النظام، وهذه  الواحدة والتسعني من نص  املادة  أي ما ذكر يف   ( (
عىل رشط  معلق  غري  أمر  هبا. ب-  كتب  التي  باللغة  الصك  متن  يف  مكتوبة  )شيك( 
النقود. جـ- اسم من يلزمه الوفاء )املسحوب عليه(. د - مكان  بوفاء مبلغ معني من 

الوفاء. هـ-تاريخ ومكان إنشاء الشيك. و -توقيع من إنشاء الشيك )الساحب(.
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األماكن  تعددت  فإذا  عليه،  املسحوب  اسم  بجانب  املبني  املكان  يف  الوفاء 
املبينة بجانب اسم املسحوب عليه اعترب الشيك مستحق الوفاء يف أول مكان 
منها، وإذا خال الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعترب مستحق 

الوفاء يف املكان الذي يقع فيه املحل الرئييس للمسحوب عليه«.

تاريخ ومكان إنشاء الشيك:. 5

ال بد وأن ُيذكر يف الشيك تاريخ ومكان إنشاء الشيك، وإال اعترب الشيك 
األركان  ألهم  الفتقاده  بقيمته؛  الوفاء  عدم  عليه  للمسحوب  وحيق  معيبًا 
الشكلية للشيك، واهلدف من ذكر هذا الرشط يربز يف حتديد أهلية الساحب 

وقت حترير الشيك، ويف التحقق كذلك من وجود مكان ومقابل الوفاء) ).

توقيع ُمصِدر الشيك وهو الساحب:. 6

بأن  عليه  املسحوب  البنك  علم  به  حيصل  -والذي  األركان  أهم  من 
بنك  يف  املعتمد  توقيعه  وجود  الساحب-:  وهو  صاحبه  من  صدر  الشيك 
إىل  باإلضافة  التوقيع  هذا  وجود  خالل  فمن  الشيك،  عىل  عليه  املسحوب 

األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. زينب السيد سالمة ص 277. انظر: األوراق   ( (
التجارية يف النظام السعودي، د. عبداهلل العمران، ص  29. انظر: األوراق التجارية 
التجارية والعمليات  انظر: األوراق  إلياس حداد، ص4 4.  السعودي، د.  النظام  يف 
املرصفية، د. طالب حسن موسى ص 5 و ص59. وقد استثنى املنظم السعودي عدم 
ذكر مكان اإلنشاء واعتبار الشيك صحيحًا، حيث نص يف املادة الثانية والتسعني عىل 
أنه: »ب-إذا خال الشيك من بيان مكان اإلنشاء اعترب منشأ يف املكان املبني بجانب اسم 

الساحب«.
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الشيك صدر من صاحب  أن  البنك املسحوب عليه  يعلم  الشكلية  األركان 
الشيك وليس من شخص سواه.

التجارية« عىل  األوراق  »نظام  والتسعون من  احلادية  املادة  ولقد نصت 
متن  مكتوبة يف  أ -كلمة )شيك(  اآلتية:  البيانات  الشيك عىل  »يشتمل  أنه: 
الصك باللغة التي كتب هبا. ب -أمر غري معلق عىل رشط بوفاء مبلغ معني 
الوفاء.  د -مكان  )املسحوب عليه(.  الوفاء  يلزمه  النقود. جـ-اسم من  من 
هـ-تاريخ ومكان إنشاء الشيك. و -توقيع من إنشاء الشيك )الساحب(«.

يعد ورقة  الشيك  فإن  الشيك  السابقة يف  الشكلية  األركان  توفرت  فإذا 
بمجرد  البنك  ِقبل  من  بقيمته  الوفاء  جيب  صحيحًا  حمررًا  وصكًا  جتارية 
الوفاء  »الشيك مستحق  أن:  املائة عىل  بعد  الثانية  املادة  االطالع، كام نصت 
بمجرد االطالع عليه وكل بيان خمالف لذلك يعترب كأن مل يكن«، وإذا اختل 
الشيك ال يعد ورقة جتارية) )  ركن واحد من األركان الشكلية للشيك فإن 
يف  ذكره  يتم  مل  حالة  يف  املنظم  فيه  تسامح  فقد  الشيك  وفاء  مكان  ركن  إال 
له اعتبارات أخرى تفيد بمكان وفاء الشيك لكي ال تفقد  الشيك، وأوجد 

الورقة التجارية حجيتها وقوهتا كصك حمرر كام ذكرناها سابقًا.

ذكر بعض رشاح القانون أن الشيك إذا خال من توقيع الساحب واملبلغ الواجب دفعه   ( (
فإنه يفقد أثره وال يعد شيكًا، بينام إذا مل يتضمن الشيك اسم املسحوب عليه وذكر رشط 
األمر أي يكون صادر ألمر املستفيد فإنه يف هذه احلالة يكون سندًا ألمر، ويعد الشيك 
سندًا عاديًا إذا خال من كلمة شيك أو من تاريخ اإلنشاء. انظر: األوراق التجارية يف 

النظام السعودي، د. زينب السيد سالمة، ص 279.
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بقيمة  الوفاء  جيب  فإنه  الشيك  يف  الشكلية  األركان  مجيع  توفرت  فلو 
الشيك متى قام املستفيد بطلب رصفه من املسحوب عليه وهو البنك، ولو 
أي  اإلنشاء  تاريخ  ما عدا  الشكلية  األركان  فيه  توفرت  الشيك  أن  افرتضنا 
أن الساحب أصدر الشيك ومل يذكر فيه تاريخ اإلنشاء أو ذكر فيه تارخيًا ال 
املادة  عليه  نصت  ما  ضوء  عىل  الساحب  يعاقب  فهنا  الشيك  حق إلصدار 
أنه:  عىل  نصت  حيث  التجارية«  األوراق  »نظام  من  املائة  بعد  العرشون 
عن مخسامئة  تزيد  ال  بغرامة  يعاقب  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  مراعاة  »مع 
ريال: أ- كل من أصدر شيكًا مل يؤرخه أو ذكر تارخيًا غري صحيح...«، ولو 
للوفاء  مقابل  له  يوجد  ال  ولكن  الشيك  يف  الشكلية  األركان  توفر  افرتضنا 
بقيمتها فهنا يكون الساحب قد ارتكب جريمة جنائية بحق نفسه حيث قام 
بعد  عرشة  الثامنة  املادة  يف  املنظم  نص  وقد  رصيد،  له  ليس  شيك  بإصدار 
املائة من »نظام األوراق التجارية« عىل أنه: »مع مراعاة ما تقتيض به األنظمة 
تزيد  ال  وبغرامة  ثالث سنوات  تزيد عىل  ال  مدة  باحلبس  يعاقب  األخرى، 
عىل مخسني ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أقدم بسوء نية عىل 
ارتكاب أحد األفعال اآلتية: أ- إذا سحب شيكًا ال يكون له مقابل وفاء قائم 
وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك. ب- إذا اسرتد 
بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي ال يفي بقيمة 
تعمد  إذا  . د-  الشيك  قيمة  بعدم دفع  املسحوب عليه  أمر  إذا  الشيك. ج- 
حترير الشيك أو التوقيع عليه بصورة متنع رصفه. هـ- إذا ظّهر أو سلم شيكًا 
إذا  و-  للرصف.  قابل  غري  أنه  أو  بقيمته  يفي  مقابل  له  ليس  أنه  يعلم  وهو 
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تلقى املستفيد أو احلامل شيكًا ال يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، فإذا 
عاد اجلاين إىل ارتكاب أي من هذه اجلرائم خالل ثالث سنوات من تاريخ 
احلكم عليه يف أي منها تكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عىل مخس سنوات 

والغرامة التي ال تزيد عىل مائة ألف ريال أو إحدى هاتني العقوبتني«.

فالساحب يعاقب بعقوبة احلبس والغرامة إذا قصد بسوء نية قيامه بذلك 
الوفاء، حيث إن  العمل؛ وذلك ألنه أخّل بأهم ركن يف الشيك وهو رشط 
معامالهتم،  التجار يف  بني  الثقة  ُيفقد  الوفاء  وفاء وعدم وجود  أداة  الشيك 
بل وتضيع حقوق الكثري منهم، فكيف يثق من خيشى ضياع حقه؟ وإذا عاد 
الساحب لفعلته هذه بأن قام بتحرير شيك ليس له مقابل للوفاء فإن العقوبة 
مخسني  من  والغرامة  سنوات  مخس  إىل  سنوات  ثالث  من  أعىل  كحد  تزيد 

ألف إىل مائة ألف.

وكذلك إذا كان الشيك متوفرًا فيه مجيع األركان الشكلية وكان له مقابل 
ُيعاَقب  البنك  فإن  الشيك  بقيمة  الوفاء  املسحوب عليه رفض  للوفاء ولكن 
عىل ضوء ما نص عليه »نظام األوراق التجارية« حيث نصت املادة التاسعة 
أنه: »مع مراعاة ما تقيض به األنظمة األخرى، يعاقب  املائة عىل  عرشة بعد 
بغرامة ال تزيد عىل مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء 
شيك مسحوب سحبًا صحيحًا وله مقابل وفاء ومل تقدم بشأنه أية معارضة 
مع عدم اإلخالل بالتعويض املستحق للساحب عام أصابه من رضر بسبب 
عدم الوفاء، ويعاقب هبذه العقوبة كل مسحوب عليه رصح عن علم بوجود 

مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعاًل«.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
336

ويالحظ فيام سبق أن املنظم مل يذكر من الرشوط الشكلية يف الشيك ذكر 
الشكلية، حيث  يعترب من األركان  املستفيد ال  إن اسم  املستفيد، حيث  اسم 
إن الساحب قد يذكر بدالً من اسم املستفيد يذكر حلامله أو قد ال يذكر اسم 
هو  الشيك  هذا  من  املستفيد  فيكون  املستفيد  اسم  ذكر  يتم  مل  فإذا  املستفيد، 
حلامله أي حامل هذا الشيك متى ما قدمه للبنك املسحوب عليه لرصفه) ).

المطلب الثاني: األركان الشكلية في القانون األمريكي:

لألركان  مقاِربة  هي  األمريكي  القانون  يف  الشيك  يف  الشكلية  األركان 
الشكلية يف النظام السعودي، حيث نص القانون األمريكي عىل أن األركان 
الشكلية التي جيب توفرها يف الورقة التجارية ومن ضمنها الشيك)2) هي:

ما سبق يعد أركانًا شكلية إلزامية ال بد من توفرها يف الشيك وإال كان الشيك باطاًل،   ( (
ويف املقابل هناك بيانات اختيارية يف الشيك إذا ذكرت أو مل تذكر يف الشيك فإهنا ال تؤثر 
عىل قيمة الشيك، مثل: ذكر السبب الذي من أجله أصدر الساحب الشيك، كأن يذكر 
اعتامد  كذلك:  االختيارية  البيانات  ومن  بيت،  مقابل رشاء  مثاًل:  السبب  الساحب يف 
الشيك يف  الشيك، ويسمى  الرصيد يف  يفيد وجود  ما  البنك بوضع  يقوم  أي  الشيك، 
هذه احلالة بالشيك املصدق. انظر: أحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي، أ.د. 
د.  السعودي،  النظام  يف  التجارية  األوراق  وانظر:   .95 اخلثالن، ص  تركي  بن  سعد 
عبداهلل العمران، ص 285-286. وانظر: األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. 

إلياس حداد ص 9 4- 42.
نظام األوراق التجارية السعودي ذكر يف بداية النظام احلديث عن الكمبيالة حيث نص   (2(
عىل الكمبيالة من املادة األوىل إىل املادة السادسة والثامنني، ثم ذكر السند ألمر من املادة 
السابعة والثامنني إىل املادة التسعني، ثم ذكر الشيك يف املادة احلادية والتسعني إىل املادة 
السادسة عرشة بعد املائة، وأحال بعض اجلزئيات يف الشيك إىل الكمبيالة كام يف املادة 
السابعة عرشة بعد املائة، بينام القانون األمريكي مل يفرق بني الكمبيالة والشيك إال يف 
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جيب أن يكون الشيك مكتوبًا:. 1

حيث نص القانون األمريكي أن الطلب يف الشيك أو الوعد يف الكمبيالة 
وُمَوقع  مال  لدفع  متضمنة  تكون  الكتابة  وهذه  مكتوبًا،  يكون  أن  جيب 

بواسطة الشخص الساحب وموجهًا إىل شخص آخر) ).

وجود التوقيع عىل الشيك:. 2

الكمبيالة  أو  الشيك  الساحب يف  أن  األمريكي عىل  القانون  حيث نص 
التوقيع  يشمل  التوقيع  وهذا  التجارية،  الورقة  عىل  بالتوقيع  يقوم  أن  جيب 
الشخص  نية  عىل  يدل  مما  ذلك  غري  أو  عالمة  أو  رمز  وضع  أو  املعروف 
إىل  ال  إليه  عائدة  العالمة  أو  الرمز  أو  التوقيع  هذا  وأن  الشيك،  إلصدار 

شخص آخر)2).

بيانات  ذكر  دون  التجارية  الورقة  عىل  بالتوقيع  الشخص  قام  ولو 
حامله رصف  ويستطيع  حلامله،  يكون  احلالة  هذه  يف  الشيك  فإن  املستفيد 
من  البيانات  تعبئة  وتم  التجارية  الورقة  تم رسقة  افرتضنا  لو  حتى  الشيك 
 Triffin v. ِقَبل الشخص الذي بيده الورقة التجارية، وهذا ما حصل يف قضية

مواضع بسيطة سيأيت بياهنا، السيام وأنه حينام ذكر األركان الشكلية يف الورقة التجارية 
القابلة للتداول ذكرها عامة ويدخل من ضمنها الكمبيالة والشيك.

 ،UCC 3-103 A-12 والوعد يف الكمبيالة UCC 3-103 A-8 انظر: الطلب يف الشيك يف  ( (
UCC 1-201-43 :وانظر

 The rights of owners of lost, :انظر .UCC 3-401-B :وانظر ،UCC 1-201-37 :انظر  (2(
 stolen or destroyed instruments under UCC section 3-804: can they be holder

in du course, by Michael Slattery and Ron Martinetti, pp: 329.
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Dillabough حيث إن مالك رشكة أمريكان إكسربيس قام بالتوقيع املسبق 

عىل بعض األوراق التجارية أو ما يسمى باحلواالت الربيدية، وكان التوقيع 
 Dillabough قّدم  فرتة  وبعد  التجارية  األوراق  هذه  رُسقت  ثم  بياض  عىل 
ورقتني جتاريتني للبنك للدفع أحدمها بقيمة 550 دوالر واآلخر بقيمة 650 
ُرفعت دعوى قضائية  له، وبعد فرتة  الورقتني  قيمة هاتني  دفع  دوالر، وتم 
وأن  املرصفية،  العملية  هذه  العليا حكاًم بصحة  املحكمة  ثم أصدرت  ضده 

املدعي يستطيع اسرتداد املبلغ من السارق إذا أثبت هذا األمر) ).

جيب أن يكون طلب الدفع يف الشيك غري مرشوط:. 3

لدفع  للبنك  مرشوط  طلب  عىل  حيتوي  ال  أن  جيب  الشيك  أن  بمعنى 
معلق  وغري  واضحًا  الدفع  طلب  يكون  أن  وجيب  للمستفيد،  الشيك  قيمة 
قيمة  القانون األمريكي ورود رشط رصيح لدفع  عىل رشط)2)، ولكن جييز 
الشيك كأن يستأجر شخص مزرعة واألصل يف املزرعة أهنا لن حترتق ولكن 
لو ذكر يف تسبيب الشيك أهنا قيمة استئجار مزرعة ما مل حترتق، فهذا الرشط 

وانظر:   ،Triffin v. Dillabough, 552 Pa. 550, 716 A.2d 605 (Pa. 1998) انظر:   ( (
الورقة  عىل  بالتوقيع  قام  الشخص  أن  ولو   ،Lambert v. Barker, 348 S.E.2d 214

توقيعه.  ليس  التوقيع  هذا  بأن  اإلثبات  عليه عبء  فإن  التوقيع  هذا  أنكر  ثم  التجارية 
.Smith v. Gentilotti, 359 N.E. 2d 953 :انظر

انظر:UCC 3-106 . يف قضيةSmith v. Haran  رفضت املحكمة الشيك ومل تقبله بحجة   (2(
  Smith v.:انظر أن ال يكون معلقًا عىل رشط.  الشيك وهو:  توفر أهم رشط يف  عدم 
 Payments: انظر:   .Haran, 273 Ill. App. 3d 866, 652 N.E.2d 1167 (1995)

 Article 3,4, Littlefield, Neil O, The Business Lawyer, Chicago. Vol. 52, Iss,4,

pp:1528, 1997.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
339

يف القانون األمريكي صحيح وال يؤثر يف الشيك وال يف تداوله) )، وكذلك 
احلقوق  وهذه  الطرفني  بني  والتزامات  إذا وجدت حقوق  أنه  القانون  ذكر 
وااللتزامات مذكورة يف سجل آخر ومتت اإلشارة إليه يف الشيك؛ فإن هذا 

ال جيعل الشيك يف حد ذاته مرشوطًا)2).

جيب أن يكون املبلغ املطلوب سداده ماالً وحمددًا:. )

إذا أصدر الساحب الشيك وطلب من البنك أن يسدد الشيك للمستفيد 
فال بد أن يكون املبلغ ماالً وحمددًا وواضحًا، حيث نص القانون األمريكي 
يكون  أن  فيه  يشرتط  ماالً، وال  يكون  أن  الشيك جيب  املذكور يف  املبلغ  أن 
بالدوالر األمريكي، بل حتى ولو كانت بعملة أخرى ولكن جيب أن يكون 
الشيك  أن  القانون  وذكر  وواضحًا،  يكون حمددًا  أن  املال جيب  وهذا  ماالً، 
بالعملة  سواء  الدفع  واجب  يكون  أن  فيفرتض  األجنبية  بالعملة  كان  إذا 
أن  عىل  الشيك  يف  نص  إذا  إال  األمريكي،  بالدوالر  يعادهلا  ما  أو  األجنبية 

يكون الدفع بالعملة األجنبية) ).

حيث نص القانون عىل أنه:  ( (
 «A promise or order is unconditional unless it states (i) an express condition 
to payment» UCC- 106-3 (a) (i).

حيث نص القانون عىل أنه:  (2(
«A promise or order is unconditional unless it states (ii) that the promise 
or order is subject to or governed by another record, or (iii) that rights 
or obligations with respect to the promise or order are stated in another 
record. A reference to another record does not of itself make the promise 
or order conditional.» UCC 106-3 (a) (ii) (iii).

. UCC 1-201 (24) و UCC 3-107:انظر  ( (
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الدفع حال االطالع أو يف تاريخ معني:. 5

الشيك  القانون األمريكي أن يكون  الشيك يف  الشكلية يف  من الرشوط 
واجب الدفع حال املطالبة به، أو يكون واجب الدفع يف تاريخ معني، فإذا 
التاريخ  هذا  يف  الدفع  واجب  الشيك  فيكون  معني  تاريخ  فيه  الشيك  كان 
املذكور يف الشيك، أما إذا كان الشيك ليس فيه تاريخ فيكون واجب الدفع 
حال االطالع أو املطالبة به) )، ولكن إذا كان يف الشيك تاريخ حمدد وطالب 
املستفيد من البنك دفع قيمة الشيك قبل هذا التاريخ فإن عىل البنك أن يقوم 

بدفع قيمة الشيك إذا طالب به املستفيد)2).

يكون الشيك حالَّ الدفع حلامله أو طالبه:. 6

إذا  حلامله  الدفع  حالَّ  يكون  الشيك  أن  األمريكي  القانون  نص  حيث 
إذا  لطالبه  الدفع  الشيك حالَّ  ويكون  املستفيد،  اسم  من  الشيك خاليًا  كان 
كان الشيك مذكورًا فيه اسم املستفيد، باإلضافة إىل أن الشيك لو تم تظهريه 
من شخص إىل آخر فإن حلامل الشيك أن يعود عىل أي شخص من الذين 

قاموا بالتوقيع عىل الشيك ويطالبه بقيمة الشيك وتكون حالة الدفع) ).
.UCC 3-108 (a-b) :انظر  ( (

  BARCLAYS BANK PLC v. JOHNSON, 499 S.E.2d:وانظر . UCC 3-108 (c):انظر  (2(
768.

الشيك يكون  القانون األمريكي كذلك عىل أن  انظر:UCC 3-109-3-110  ولقد نص   ( (
أو  الرصيح  بالشكل  مذكورًا  االسم  كان  إن  به  يطالب  ملن  أو  حلامله  الدفع  واجب 
بالنيابة، حيث نص القانون األمريكي أنه إذا ُذكر يف الشيك أي صفة للشخص وتعني 
أنه هو املستحق لقيمة الشيك فيتم رصف الشيك له كأن يذكر يف الشيك أن يتم الدفع 
أنه  الشخص  أثبت  فإذا  أو صاحب احلساب رقم كذا،  الرشكة،  ملدير  أو  مثاًل  للويص 
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وجود اسم الساحب وكذلك املسحوب عليه:. 7

الساحب  له ثالثة أطراف وهو:  القانون األمريكي  الشيك يف  إن  حيث 
املستفيد  ولكن  الشيك) )،  من  واملستفيد  البنك-  -وهو  عليه  واملسحوب 
باإلمكان أن يذكر اسمه يف الشيك أو يكون حلامله بينام الساحب واملسحوب 

عليه البد أن يذكر اسمهام يف الشيك)2).

عىل  اتفقا  األمريكي  والقانون  السعودي  النظام  أن  سبق،  مما  يالحظ 
بني  عليه  االتفاق  تم  التي  األركان  فأما  بعضها،  واختلفا يف  األركان  بعض 
النظامني هو: أن يكون الشيك غري معلق عىل رشط بمعنى أنه جيب أن يكون 
باتًا وواضحًا، باإلضافة إىل اتفاقهام عىل رضورة وجود توقيع الساحب عليه 
إلثبات أنه هو مصدر الشيك باإلضافة إىل وجود اسم املسحوب عليه، بينام 
حيث  الشكلية  األركان  يف  األمريكي  القانون  عن  السعودي  النظام  انفرد 

هو املقصود بالصفة املذكورة يف الشيك فيرصف له الشيك ويكون هو املستفيد. انظر: 
UCC 3-110 (c)، ولقد نص القانون األمريكي كذلك عىل أن املستفيد إذا كان شخصني 

الشيك من هؤالء  منهم وحيق ملن حيمل  الشيك ألي  يتم رصف  فإنه  بالتبادل  أكثر  أو 
املستفيد  كان  إذا  بينام  فيه،  الترصف  أو  تظهريه  أو  الشيك  يقوم برصف  أن  املستفيدين 
من الشيك شخصني أو أكثر وليس عىل سبيل التبادل فإن الشيك ال جيوز رصفه ألي 
أنه ال جيوز ألي  إىل  باإلضافة  املستفيدين  وإنام جيب رصفه بحضور مجيع  منهم  واحد 
املستفيدين.  مجيع  بإذن  إال  ذلك  يكون  ال  وإنام  تظهريه  أو  الشيك  يف  الترصف  منهم 

. UCC 3-110 (d):انظر
 Drawee عليه  واملسحوب   Drawer األمريكي  القانون  الشيك يف  الساحب يف  يسمى   ( (

.Payee واملستفيد 
  CCH Deposit Law Notes, Volume11, Issue 2,:انظر  . UCC 3-414 (b):انظر  (2(

February 2010, pp:3.
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يرى املنظم السعودي أن من األركان الشكلية يف الشيك وجود كلمة شيك 
إنشاء  ومكان  وتاريخ  الوفاء  مكان  ذكر  إىل  باإلضافة  متنه،  عىل  مكتوبة 
بعض  بذكره  السعودي  املنظم  عن  األمريكي  املنظم  انفرد  بينام  الشيك، 
عباراهتام،  اختلفت  ولو  حتى  السعودي  للنظام  مشاهبة  تعترب  التي  األركان 
إىل  باإلضافة  مكتوبًا  الشيك  يكون  أن  أمهية  األمريكي  املنظم  يرى  حيث 
وأن  الساحب  اسم  يذكر  وأن  حمددًا،  ماالً  الشيك  مبلغ  يكون  أن  رضورة 

يكون الدفع للمستفيد أو حلامله حال االطالع أو يف تاريخ معني) ).

ذكره  خالل  من  األمريكي  املنظم  فاق  السعودي  املنظم  أن  وأرى 
لألركان الشكلية يف الشيك حيث إن املنظم السعودي ذكر األركان الشكلية 
عىل سبيل التفصيل، بينام يالحظ أن املنظم األمريكي مل يذكر بعض األركان 
يف  الشكلية  األركان  ضمن  من  لذكرها  أمهية  هلا  أن  أرى  والتي  الشكلية، 
الشيك، مثل ذكر مكان وفاء الشيك وتاريخ ومكان إنشاء الشيك، ال سيام 
قد  الشيك، وبغريها  تذكر يف  أن  التي جيب  تعترب من األساسيات  وأن هذه 
الشيك  إنشاء  تاريخ  ذكر  فمثاًل  قانونية،  ثغرات  لوجود  حماًل  الشيك  يكون 
تاريخ  وله  جتارية  ورقة  بصفته  حمصنًا  الشيك  جتعل  التي  املهمة  األمور  من 

املنظم السعودي مل يشرتط ذكر اسم الساحب، وإنام اشرتط وجود توقيعه عىل الشيك   ( (
املعتمد يف البنك، بينام املنظم األمريكي اشرتط وجود اسم الساحب وكذلك توقيعه، 
باإلضافة إىل أن الشيك يف اململكة العربية السعودية واجب الدفع حال االطالع بينام يف 
القانون األمريكي يكون الدفع حال االطالع، ولكن إذا ذكر تاريخ معني للوفاء بقيمة 
الشيك فهذا أمر جوازي للبنك يف رصف الشيك يف هذا التاريخ أو حال االطالع إذا 

. UCC 3-108 (c):كان قبل هذا التاريخ. انظر
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يفقد صفته  وبالتايل  عادية  ورقة  اعترب  وإال  الصفة،  يتصف هبذه  لكي  حمدد 
كورقة جتارية) ).

بعض  عىل  اتفقا  األمريكي  والقانون  السعودي  املنظم  أن  إىل  باإلضافة 
األركان الشكلية ولو كانت العبارات خمتلفة، حيث ذكر املنظم األمريكي أن 
من أركان الشيك أن يكون مكتوبًا، وهذا الركن يعترب من األركان الشكلية 
يف  املذكورة  األركان  إن  حيث  رصاحة،  ُيذكر  مل  ولو  السعودي  النظام  يف 
الشيك يف النظام السعودي كذكر مكان الوفاء وتاريخ إنشاء الشيك وتوقيع 
من  أنه  يعلم  القارئ  جيعل  مما  وغريها  عليه  املسحوب  واسم  الساحب 
البدهيي أن يكون الشيك مكتوبًا، فال يمكن أن ُتذكر هذه األركان دون أن 
أو حلامله هو من األركان  للمستفيد  الدفع  أن  إىل  باإلضافة  تكون مكتوبة، 
املنظم  ذكرها  التي  األركان  ومن  األمريكي  القانون  يف  الشيك  يف  الشكلية 
ذكر  وحينام  املائة،  بعد  الثانية  واملادة  والتسعني  اخلامسة  املادة  يف  السعودي 
املنظم األمريكي أنه جيب أن يكون املبلغ يف الشيك ماالً وحمددًا فهو مقارب 
للركن الذي اتفق عليه النظام السعودي والقانون األمريكي وهو أن يكون 
غري معلق عىل رشط، فإذا كان الشيك غري معلق عىل رشط فهو حمدد، ومن 
الطبيعي أن يكون اهلدف من إصدار الشيك هو نقل املال من الساحب إىل 
املستفيد، وبالتايل فال حاجة إىل ذكرها كام هو موجود يف النظام السعودي.

بياض  عىل  ويرتكه  الشيك  عىل  املهمة  البيانات  الساحب  ترك  جتيز  قد  القوانني  بعض   ( (
التجارية واإلفالس  األوراق  انظر:  يشاء.  البيانات وقتام  املستفيد هذه  أن حيرر  هبدف 
الفكر  دار  ط ،  الصادق، ص5 2،  عبد  مصطفى  حممد  د.  العربية،  الترشيعات  يف 

والقانون،   20م.
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ذكر  عدم  عىل  اتفقا  األمريكي  والقانون  السعودي  النظام  أن  ويالحظ 
اسم  فيه  ُيذكر  قد  معلوم  الشيك كام هو  إن  الشيك، حيث  املستفيد يف  اسم 

املستفيد وقد ال ُيذكر، ويكون الشيك حلامله.
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الثالث المبحث 
تظهير الشيك

وفيه مطلبان:

المطلب األول: تظهير الشيك في النظام السعودي:

من  تنتقل  الشيك  قيمة  أن  بمعنى  للتداول،  قابل  أنه  الشيك  يف  األصل 
من  الشيك  منع  يتم  وحتى  التظهري،  طريق  عن  آخر  شخص  إىل  شخص 
تداوله  ملنع  الشيك  البنوك واملصارف تضيف عبارة عىل  فإن بعض  التظهري 

كعبارة »ال يرصف إال للمستفيد األول«.

وقبل احلديث عن األثر القانوين للعبارات املانعة من التظهري يف الشيك 
وهل هي فعاًل متنع من تداول الشيك وتظهريه أم ال، وألن احلكم عىل اليشء 
فرع عن تصوره، فإنه ال بد من بيان التظهري وتعريفه وأنواعه، ملعرفة كيف 
احلديث  يتم  ذلك  وبعد  آخر،  إىل  من شخص  للملكية  ناقاًل  التظهري  يكون 

عن قانونية هذه العبارات.

للملكية)1(: الناقل  التظهري 

التظهري مأخوذة من كلمة َظْهر، أي لكي ينتقل مبلغ الشيك من شخص 
آلخر فإن ذلك ُيدون يف ظهر الصك وهو الشيك، وقد عرف بعض رشاح 

هناك عدة أنواع للتظهري، كالتظهري الناقل للملكية وهو حمل حديثنا، والتظهري التوكييل   ( (
قيمة  حتصيل  يف  إليه  املظهر  بتوكيل  الشيك  بتظهري  قام  الذي  الشخص  يقوم  أن  وهو 
الشيك، والتظهري التأميني وهو تظهري الشيك للمظهر إليه عىل سبيل الرهن، أي يقوم 
املظهر بتظهري الشيك للمظهر إليه ضامنًا للوفاء بقيمة الدين الذي عليه، انظر: أحكام 
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التجارية  الورقة  ملكية  به  تنتقل  قانوين  »ترصف  بأنه:  التظهري  القانون 
ظهر  عىل  تكتب  املعنى  هذا  تفيد  عبارة  بتحرير  وذلك  جديد،  حامل  إىل 

الورقة«) ).

ظهر  عىل  »كتابة  بأنه:  التظهري  اإلنجليزي  القانون  رشاح  عرف  وقد 
توقيع  عىل  ويعتمد  التجارية،  األوراق  لتحويل  أسلوب  وهو  الورقة، 

الشخص الذي سحبت له الورقة عىل ظهرها وتسليمها إىل املظهر إليه«)2).

األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي، أ.د. سعد بن تركي اخلثالن ص 208. وانظر: 
األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. إلياس حداد، ص 70  وما بعدها. والذي 
هيمنا هو التظهري الناقل للملكية حتى يتم احلديث عن أثر العبارات املانعة من التظهري 
يف الشيك وهل هو ناقل للملكية أم أن هذه العبارة متنع من تداول الشيك ونقل ملكيته 
لشخص آخر والذي هو أساس هذا البحث؟ حيث إن التظهري التوكييل أشبه بالوكالة 
قيمة  لتحصيل  املظهر  بتعليامت  بااللتزام  إليه  املظهر  ويلتزم  إليه  واملظهر  املظهر  بني 
الثابت  احلق  فإن  التأميني  التظهري  بينام  الشيك  ملكية  يكتسب  ال  فهو  وبالتايل  الشيك 
يف الشيك ال ينتقل من ذمة املظهر إىل ذمة املظهر إليه وإنام تبقى يف ذمة املظهر حتى يتم 
يملك  للملكية ألنه ال  ناقاًل  تظهريًا  الشيك  تظهري  إليه  للمظهر  بقيمته وال حيق  الوفاء 

الترصف فيها.
أحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي، أ.د. سعد بن تركي اخلثالن، ص 64 .   ( (
الوجيز يف  إلياس حداد، ص    .  د.  السعودي،  النظام  التجارية يف  انظر: األوراق 

أحكام الشيك وفقًا للنظام السعودي، عرفات عبدالفتاح تركي، ص 4.
األوىل،  الطبعة  وائل،  دار  الطراونة، ص 9 ،  بسام محد  د.  التجارية،  األوراق  تظهري   (2(

2004م.
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وهناك من عرفه بقوله: »ترصف قانوين يتم بموجبه نقل احلق الثابت يف 
الورقة التجارية من املظهر إىل املظهر إليه بعبارة تفيد ذلك«) ).

الذي يعرب عن  املظهر  بإرادة  يتم  قانوين  بأنه: »ترصف  وهناك من عرفه 
الثابت يف الشيك وهو دفع  بالتوقيع عىل الشيك ينتقل بموجبه احلق  إرادته 

مبلغ معني من النقود إىل املظهر إليه«)2).

وهناك من عرفه بأنه: »بيان كتايب عىل ظهر الورقة التجارية أو ما يلتحق 
إىل  فيها  كل حقوقه  أو  الورقة  هذه  يف  بعض حقه  املظهر  بمقتضاه  ينقل  هبا 

شخص آخر هو املظهر إليه«) ).

أو  للتداول  قابل  أنه  الشيك  خصائص  أهم  من  أن  سبق  مما  ويتضح 
فهو ترصف  وبالتايل  معقدة،  إجراءات  التحويل من شخص آلخر من غري 

أحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي، أ.د. سعد بن تركي اخلثالن ص 66 .   ( (
انظر:  العمران، ص  7.  عبداهلل  د.  السعودي،  النظام  يف  التجارية  األوراق  وانظر: 

القانون التجاري، د. عزيز العكييل، ص427، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن.
األوراق التجارية وعمليات البنوك، د. عزيز العكييل ص 247. وأرى أن هذا التعريف   (2(
ال يستقيم؛ حيث أن املؤلف عّرف التظهري وجعله حمصورًا يف الشيك، بينام التظهري كام 
هو معلوم يرسي عىل غريها من األوراق التجارية، وهلذا يالحظ يف تعريفات التظهري 
األخرى أهنا جعلت التظهري ناقاًل للملكية يف الورقة التجارية عمومًا ومل جتعله حمصورًا 

عىل الشيك.
حامد  حسني  د.  و  رساج،  أمحد  حممد  د.  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  التجارية  األوراق   ( (
حممود،  فؤاد  فتحي  السعودي،  النظام  يف  للشيك  العامة  األحكام   . 6 ص  حسان، 

ص 2.
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قانوين يتالئم مع ما نراه اليوم من الرسعة والسهولة يف عامل التجارة مع توفر 
فيها) ). الثقة 

وألن الشيك قابل للتداول من شخص إىل آخر وأن مبلغ الشيك واحلق 
»نظام  عليه  نص  هناك رشوطًا  فإن  آخر،  إىل  الشيك  هلذا  حامل  من  ينتقل 
التظهري  يكون  لكي  التظهري  يف  توفرها  يلزم  السعودي  التجارية«  األوراق 

صحيحًا وناقاًل للملكية، وهي:

أن يتم كتابة التظهري عىل الشيك)2(:أ. 

عماًل  وذلك  خارجية؛  ورقة  يف  التظهري  أو  الشفهي  التظهري  يصح  ال 
نفسه  الشيك  عىل  الكتابة  تكون  أن  بد  ال  إذ  للشيك،  الذاتية  الكفاية  بمبدأ 

لكي يكون التظهري صحيحًا) ).

املظهر))(:ب.  توقيع 

من الرشوط اإللزامية يف التظهري أن يتم توقيع املظهر عليها، وإذا مل يوقع 
املظهر فالتظهري يكون كأن مل يكن، لذا فالتوقيع من الرشوط اإللزامية حتى 

أحكام الشيك، عيسى حممود العواودة، ص76، دار النفائس للنرش والتوزيع.  ( (
األوراق  »نظام  من  املائة  بعد  عرشة  السابعة  واملادة  عرشة  الرابعة  املادة  انظر:   (2(
العربية السعودية، الصادر باملرسوم امللكي رقم )7  ( وتاريخ:  التجارية« يف اململكة 

  /0 / 8  هـ.
أحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي، أ.د. سعد بن تركي اخلثالن ص 67 .   ( (

وانظر: األوراق التجارية يف النظام السعودي، د.إلياس حداد، ص40 .
انظر: املادة الرابعة عرشة واملادة السابعة عرشة بعد املائة من »نظام األوراق التجارية«   (4(
وتاريخ:   ،)   7( رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودية،  العربية  اململكة  يف 



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
349

ولو قام املظهر بالتوقيع فقط دون ذكر أي بيانات أخرى، حيث نصت املادة 
الرابعة عرشة من نظام األوراق التجارية السعودي عىل أنه: »جيوز أال يكتب 
املظهر  توقيع  عىل  التظهري  يقترص  أن  جيوز  كام  إليه،  املظهر  اسم  التظهري  يف 

)التظهري عىل بياض(...«.

خلو التظهري من أي رشط)1(:ت. 

لكي يكون التظهري منتجًا آلثاره القانونية وناقاًل للملكية لشخص آخر 
الثالثة عرشة من  فإنه ال بد أن يكون خاليًا من أي رشط، ولذا نصت املادة 
»نظام األوراق التجارية« السعودي عىل أنه: »جيب أن يكون التظهري خاليًا 

من كل رشط، وكل رشط علق عليه التظهري يعترب كأن مل يكن...«)2)) ).

  /0 / 8   هـ.
األوراق  »نظام  من  املائة  بعد  عرشة  السابعة  واملادة  عرشة  الثالثة  املادة  انظر:   ( (
وتاريخ:   ،) 7( رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودية  العربية  اململكة  التجارية« يف 

  /0 / 8  هـ.
بينام  التظهري غري صحيحًا،  كان  التظهري وإال  توفرها يف  بد من  إلزامية ال  بيانات  هذه   (2(
بخالف  عدمه،  من  الرشوط  هذه  ذكر  يف  باخليار  واملظهر  اختيارية،  رشوط  هناك 
وإال  إلزامية،  الرشوط  هذه  اعتربت  والتي  املرصي  كالنظام  األخرى  األنظمة  بعض 
املظهر  وعنوان  إليه  املظهر  اسم  وبيان  التظهري  تاريخ  ذكر  مثل:  ناقصًا،  التظهري  كان 
إىل غري ذلك. انظر: أحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي، أ. د. سعد بن تركي 
إلياس  د.  السعودي،  النظام  التجارية يف  األوراق  وانظر:  اخلثالن، ص 72 -75 . 

حداد، ص 45 -46 .
التظهري فإن هناك رشوطًا موضوعية ال بد من  إلزامية يف  وكام أن هذه رشوط شكلية   ( (
احلاشية رقم ) ( ص  تم ذكره يف  والذي  الشيك  احلال يف  املظهر كام هو  تتوفر يف  أن 
)28 ( وهي الرضا واملحل والسبب واألهلية، ولكن كام ذكرنا سابقًا فإن الباحث مل 



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
350

وألن التظهري هو ناقل للملكية من شخص إىل آخر فإن رشاح القانون 
ذكروا ثالثة أشكال للتظهري، وهي عىل النحو التايل) ):

التظهري االسمي:. 1

إليه،  املظهر  اسم  بكتابة  ويقوم  نفسه  املظهر  من  يتم  الذي  التظهري  وهو 
إليه، كأن يكتب  املظهر  إىل  منه  الشيك  انتقال ملكية  تفيد  أية عبارة  ويكتب 

)ومني إىل فالن(.

التظهري عىل بياض:. 2

املظهر  اسم  ذكر  دون  املظهر  من  عليه  التوقيع  يتم  الذي  التظهري  وهو 
اسم  ذكر  دون  عليه  بالتوقيع  الشيك  بتظهري  يقوم  فقط  املظهر  أن  أي  إليه، 

املظهر إليه أو أية بيانات أخرى)2).

يذكر هذه الرشوط املوضوعية نظرًا ألن حديثنا هنا هو عن الشيك نفسه دون النظر يف 
األسباب األخرى.

أحكام  انظر:  السعودي،  التجارية«  األوراق  »نظام  من  عرشة  الرابعة  املادة  انظر   ( (
الفقه اإلسالمي، أ.د. سعد بن تركي اخلثالن، ص69 - 7 .  التجارية يف  األوراق 
انظر: األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. عبداهلل العمران، ص  8-  8. انظر: 
األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. إلياس حداد، ص  4 -44 . انظر: قانون 
املعامالت التجارية »األوراق التجارية واإلفالس«، د. فايز نعيم رضوان، ص09 -

   . انظر: تظهري األوراق التجارية، د. بسام محد الطراونة، ص 8   وما بعده.
يف حالة التظهري عىل بياض فإن املظهر يقوم بالتظهري عىل الشيك دون ذكر اسم املظهر   (2(
إليه، ولكن هناك حالتني يف هذه احلالة جيب التنبيه عليهام، احلالة األوىل: إذا قام الظهر 
بتظهري الشيك وكتب مثاًل: ومني إىل.. أو ادفعوا ألمر... ومل يذكر اسم املظهر إليه بل 
الشيك،  أو عىل صدر  الشيك  إما عىل ظهر  التظهري  يكون  أن  فهنا البأس  فارغًا  تركه 
إليه ودون  املظهر  اسم  فقط دون ذكر  بالتوقيع عليه  الشيك  بتظهري  املظهر  قام  لو  بينام 
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للحامل:. 3 التظهري 

وهو التظهري الذي يقوم فيه املظهر بتظهري الشيك بكتابة أي عبارة تفيد 
بأن الشيك مظهر حلامله، كأن يكتب )ومني للحامل( أو )ادفعوا حلامله(.

يكون  هنا  الشيك  فإن  آنفًا  ذكرها  تم  التي  الطريقة  التظهري عىل  تم  فإذا 
ناقاًل للملكية أي تنتقل ملكية املبلغ أو احلقوق الناشئة عن الشيك إىل املظهر 
إليه، ولذا فإن املظهر إليه يستطيع الرجوع عىل الساحب أو املسحوب عليه 
حقه  الستيفاء  وذلك  املظهرون،  تعدد  إذا  السابقني  املظهرين  مجيع  عىل  أو 
أو  أو املسحوب عليه  الساحب  الشيك، وبالتايل فال حيق ألي من  قيمة  من 
التظهري تم  الوفاء بقيمة الشيك، وذلك ألن  أي من املظهرين أن يمتنع عن 
أو  إليه  املظهر  إىل  الشيك  الناشئ عن  احلق  وانتقل  قانونية صحيحة  بطريقة 

إىل حامله) ).

كتابة عبارة »ومني إىل...« أو »ادفعوا ألمر...« إىل غري ذلك فإنه يف هذه احلالة جيب أن 
يكون التظهري عىل ظهر الشيك فقط دون الصدر وذلك لكيال ال حيصل اللبس فيام لو 
تم وضع التوقيع فقط عىل صدر الشيك، وهذا ما ذكر يف املادة الثالثة عرشة من نظام 
عىل  التظهري  يكون  أن  احلالة  هذه  يف  التظهري  لقانونية  أوجب  والذي  املوحد،  جنيف 
النص رصاحة  يتم  مل  وحيث  فقط،  الشيك  ظهر  عىل  يكون  أن  فقط  وبالتوقيع  بياض 
عىل ذلك يف »نظام األوراق التجارية« السعودي ولكن النظام أخذ جّل قانون جنيف 
املوحد فيام يتعلق باألوراق التجارية. انظر: األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. 

عبداهلل العمران ص 82.
) ) إال إذا وضع أحد املظهرين رشطًا اختياريًا وهو رشط عدم الضامن فهنا ال يتم الرجوع 
تركي  بن  أ.د. سعد  الفقه اإلسالمي،  التجارية يف  انظر: أحكام األوراق  باملبلغ.  عليه 
العمران  عبداهلل  د.  السعودي،  النظام  التجارية يف  األوراق  انظر:  اخلثالن ص 92 . 

ص 02 .
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المطلب الثاني: تظهير الشيك في القانون األمريكي:

يقوم عىل ثالثة مراحل  األمريكية  املتحدة  الواليات  قانون  التظهري) )يف 
خالل  من  تكون  األوىل  املرحلة  األمريكي،  التجاري  القانون  يف  ذكر  كام 
املستفيد  خالل  من  والثانية  الشيك،  أصدر  الذي  وهو  األصيل  الساحب 
الذي قام بتظهري الشيك لشخص ما، والثالثة من خالل املظهر له الذي قام 

باملطالبة بقيمة الشيك لدى البنك)2).

عىل  يكون  الذي  »التوقيع  بأنه:  التظهري  األمريكي  القانون  عّرف  ولقد 
الورقة التجارية من احلائز هلا دون مصدرها األسايس بوضع أي كلمة عىل 
الورقة التجارية، والتي تدل عىل حتويل هذه الورقة للتداول أو تقييد سداد 
قيمتها لشخص معني أو حتمل املظهر مسؤولية هذه الورقة«) )، وهناك من 
  Transfer- Indorsement-:هناك ثالثة مصطلحات للتظهري يف القانون األمريكي وهي  ( (
التظهري،  أي   Indorsement ومعنى  التحويل،  أي   Transfer ومعنى   Negotiation

ومعنى Negotiation أي تداول، وغالبًا ُيذكر مصطلح Indorsement والتي تدل عىل 
. UCC 3-204و UCC 3-203 (b) :التظهري. انظر

  The rights of owners of lost, stolen or:انظر .UCC 3-501 و UCC 3-105  :انظر  (2(
 destroyed instruments under UCC section 3-804: can they be holder in du

course, by Michael Slattery and Ron Martinetti, pp: 329.
انظر:UCC 3-204 (a) . وُذكر يف نفس املادة أنه بغض النظر عن نية املوقع فإن التوقيع   ( (
الكلامت أو وجدت ظروف أخرى  له تعد تظهريًا ما مل تكن هذه  والكلامت املصاحبة 
هذا  أن  وأرى  التظهري،  غري  آخر  لغرض  تم  التوقيع  أن  إىل  فيه  لبس  ال  بشكل  تشري 
التعريف ال يستقيم فال حاجة لذكر خيار حتمل املظهر مسؤولية هذه الورقة ألنه أساسًا 
يف  بيانه  سيأيت  -كام  عنها  مسؤوليته  بعدم  تفيد  أخرى  عبارة  يضع  مل  ما  عنها  مسؤول 
الورقة  قيمة  لسداد  يشرتط عدم ضامنه  أن  املظهر  فيها  يستطيع  القادم- حيث  املبحث 

التجارية.
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التجارية  الورقة  عىل  مكتوبًا  يكون  أن  جيب  الذي  »التظهري  بأهنا:  عّرفها 
ويكون موقعًا من املظهر بدون إضافة كلامت أخرى، بحيث تدل بحد ذاهتا 
 Dunhan قضية  يف  األمريكية  املحاكم  إحدى  وعرفت  التظهري«) ).  عىل 
التظهري بأنه: »الشخص الذي يقوم بكتابة اسمه عىل الورقة التجارية بصفته 
مظهرًا دون أن يكون هو الساحب ويقوم بتحويلها باسمه إىل شخص آخر، 
التظهري«)2).  عليه  يطلق  الترصف  وهذا  املظهر،  عليه  يطلق  الشخص  فهذا 
وأما املظهر فهو: »الشخص الذي قام بعملية التظهري«) ). وإذا قام الشخص 
املبحث  بيانه يف  يمنع من تظهريه -كام سيأيت  ما  الشيك دون وجود  بتظهري 

القادم- فإن الشيك يكون قاباًل للتداول.

ومصطلح التداول »Negotiation« تعني »حتويل مالك الورقة التجارية 
إىل شخص  ُمصدرها  التي يف حيازته دون  الورقة  اختياره  بغري  أو  باختياره 
يتم حتويله  للتداول حينام  القابل  »الصك  أو هو:  هلا«)4)،  مالكًا  ليكون  آخر 

من شخص إىل شخص آخر بطريقة جتعل املظهر له هو املالك هلا«)5).

  The Written Aspect of Indorsement, by Herschel Arant, The Yale Law:انظر  ( (
Journal, Vol. 34, No. 2, pp: 144.

Dunhan v. Peterson, 5 N. D. 414, 67 N. W. 293, 1896. :انظر  (2(
مل  أهنم  التعريف  السابق وهذا  املحكمة  تعريف  انظر:UCC 3-204 (b) ، ويالحظ من   ( (
يقوموا بذكر التوقيع كأساس لعملية التظهري، فاملنظم األمريكي ذكر أن التظهري يكون 
من خالل التوقيع بينام تعريف املحكمة ذكرت أن التظهري يتم من خالل كتابة االسم.

.UCC 3-201 (a) :انظر  (4(
 The Written Aspect of Indorsement, by Herschel Arant, The Yale Law :انظر  (5(

Journal, Vol. 34, No. 2, pp: 144.
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األول:  النوع  للتظهري،  نوعني  هناك  بأن  األمريكي  املنظم  ذكر  وقد 
قبل  من  يتم  الذي  التظهري  وهو   Special Indorsement اخلاص  التظهري 
يكون  وبالتايل  له،  املظهر  اسم  بتوقيعه عليها مع ذكر  التجارية  الورقة  حائز 
تظهريًا اسميًا؛ ألنه ذكر فيه اسم املظهر له) )، أما النوع الثاين: فالتظهري اخلايل 
Blank Indorsement وهو التظهري الذي يتم من قبل حائز الورقة التجارية 

بتوقيعه عليها دون ذكر اسم املظهر له، وبالتايل يكون تظهريًا حلامله؛ ألنه مل 
يذكر فيه اسم املظهر له)2).

له ولكن مل  املظهر  لو كتب اسم  املظهر  أن  أبعد من هذا، وهو  إىل  املنظم ذهب  إن  بل   ( (
يكتب اسمه كاماًل أو كتب جزءًا منه أو أخطأ يف احلروف فإن التظهري يعترب صحيحًا 
  CCH Deposit Law Notes,:إذا أثبت املظهر نيته يف تظهري الشيك للمظهر له. انظر
  K.S. Finance Corp v. J.G.S.:وانظر Volume11, Issue 2, February 2010, pp:4

اسم  املظهر  كتب  القضية  هذه  ففي   Dress, Inc, 41 UCC Rep 2d 249 (NY 2000)

 «World Choice له هو  املظهر  «World Choice» والصحيح أن اسم  له وهو  املظهر 
.Fashions»

 ، Kilpatrick v. Heaton (1812 S. C.) 3 Brev. 92.:انظر  . UCC 3-205 (b-c):انظر  (2(
وقد يتم التظهري من ِقَبل شخص ليس هو املستفيد من الشيك وذلك يف حالة لو أرسل 
الساحب الشيك لعنوان غري عنوان املستفيد احلقيقي ثم أخذه صاحب العنوان وظّهره 
  Payment of Check::لنفسه وأخذ املبلغ من البنك فإن التظهري يكون صحيحًا. انظر
 Forged Indorsement, Michigan Law Review, Vol. 10 No. 1, pp: 52, 1911.

  S. Weisberger Co. v. Barberton Savings Bank Co., 84 Ohio St. (n.s.):وانظر
  Jordan Marsh Co. v. Nat'l Shawmut Bank, 201 Mass. 397, 87 N.E.:21  انظر 

  Trust Company of America v. Hamilton Bank, 127:انظر  740 (Mass. 1909)

App. Div. 515, 112 N.Y.S. 84 (N.Y. App. Div. 1908)
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 I assign this note to« والتظهري يكون من املظهر بأن يكتب للمظهر له
B«، والتي تعني أنا أعنّي أو أحّول هذه الورقة لفالن وهو الشخص املظهر 
 I guarantee the payment of this« له  للمظهر  املظهر  يكتب  أن  أو  له، 
note to B«، أي أنا أضمن سداد هذه الورقة إىل فالن وهو الشخص املظهر 

له) ).

وبالتايل فأي عبارة يتم كتابتها عىل الشيك وتدل عىل التظهري للشخص 
املظهر له فإن التظهري يكون يف هذه احلالة صحيحًا)2).

وبناء عىل ما سبق، نجد أن النظام السعودي والقانون األمريكي يتفقان 
التظهري  ُيعرب عن  النظامني  بالتظهري؛ حيث أن كال  املتعلقة  يف بعض األمور 

(1) The Written Aspect of Indorsement, by Herschel Arant, The Yale Law 
Journal, Vol. 34, No. 2, pp: 144.

والتي   «guarantee» كلمة  كتابة  عىل  يعرتض  القضايا  بعض  يف  القضاة  بعض  هناك 
االطالع  حال  الدفع  واجبة  كانت  ولو  التجارية  الورقة  أن  يذكر  حيث  ضامن،  تعني 
أو يف وقت معني إال أنه ال حيق للمظهر أن يضمن السداد للمظهر له، فإن كان املظهر 
له يضمن السداد من نفسه فإنه ال حيق له أن يضمن السداد نيابة عن الساحب أو بقية 
بقيمة  الرجوع عىل أي من املظهرين للمطالبة  املظهرين، وذلك ألن املظهر له يستطيع 
الورقة التجارية، وبعضهم قال: وجود هذه العبارة ال تعترب تداوالً وال تظهريًا. انظر: 
 Central Trust Co v. Wyandotte First National Bank, (1879) 101 U. S. 68.
  Miller:وانظر  Patillo v. Alexander (1895) 96 Ga. 60, 66, 22 S.E. 646.:وانظر
  Snevily v. Ekel (1841) I Watt &:وانظر v. Gaston (1849) N. Y. 2 Hill, 186, 191.

S. Pa. 203.

 The Written Aspect of Indorsement, by Herschel Arant, The Yale Law :انظر  (2(
  Midwest Nat. Bank & Trust Co. v.:انظر  Journal, Vol. 34, No. 2, pp: 146..

Niles & Watters Sav. Bank, 190 Iowa 7S2, 180 N. W. 880
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عىل  كذلك  واتفقا  آخر،  لشخص  املالك  من  التجارية  الورقة  حتويل  بأنه 
واتفقا  املظهر،  من  موقعًا  يكون  وأن  مكتوبًا،  التظهري  يكون  أن  وجوب 
فإن  املقابل  ويف  بياض،  عىل  يكون  وقد  اسميًا  يكون  قد  التظهري  أن  كذلك 
من أهم أوجه االختالف بني النظامني هو خلو التظهري من أي رشط، حيث 
املنظم السعودي، وأرى أن  بينام ذكره  املنظم األمريكي هذا الرشط  مل يذكر 
عند  يشرتط  قد  املظهر  أن  اعتبار  عىل  الرشط  هذا  يذكر  مل  األمريكي  املنظم 
تظهريه للشيك أنه ال يضمن قيمة سداد الورقة التجارية -كام سيأيت بيانه يف 
املبحث القادم- وهذا الذي جيعل تعريف القانون األمريكي الذي تم ذكره 
سابقًا غري صحيح، حيث ذكر املنظم أن املظهر قد يتحمل قيمة سداد الورقة 

التجارية، وهذه ليست عىل إطالقها) ).

يكون  أن  وجوب  عرشة  الثالثة  املادة  يف  ذكر  فقد  السعودي  املنظم  أما 
التظهري خاليًا من كل رشط، وكل رشط علق عليه التظهري ُيعد كأن مل يكن، 
بينام ذكر يف املادة اخلامسة عرشة جواز أن يشرتط املظهر عدم ضامنه لسداد 
يوهم  قد  إطالقه  عىل  الرشط  هذا  فوضع  وبالتايل  التجارية،  الورقة  قيمة 
بينهام؛  للتعارض  وجود  فال  سليم،  غري  وهذا  املادتني  بني  تعارض  وجود 
حيث إن املادة الثالثة عرشة تتحدث عن التظهري نفسه، وهو أن التظهري جيب 
أن يكون خاليًا من كل رشط، بينام املادة اخلامسة عرشة تتحدث عن املظهر 
وليس عىل التظهري، وهو جواز أن يشرتط املظهر عىل نفسه عدم ضامن سداد 
قيمة الورقة التجارية، وأن عىل املظهر له الرجوع عىل الساحب أو املظهرين 

انظر: احلاشية )2( ص )52 ).  ( (
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يكون  أن  وجوب  مع  يتعارض  ال  الرشط  هلذا  فوضعه  وبالتايل  اآلخرين، 
التظهري خاليًا من كل رشط.

وبالتايل فلكي يكون التظهري صحيحًا ومنتجًا آلثاره القانونية فال بد من 
كتابة التظهري عىل الشيك، ورضورة وجود توقيع املظهر وخلو التظهري من 

أي رشط يتعلق هبا.
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المبحث الرابع
العبارات المانعة من التظهير في الشيك

وفيه مطلبان:

في  الشيك  في  التظهير  من  المانعة  العبارات  األول:  المطلب 
النظام السعودي:

للحديث  مهمة  مقدمة  ُتعد  وأنواعه، وألهنا  التظهري  عن  احلديث  وبعد 
عن  احلديث  حني  وطيدة  عالقة  له  التظهري  وأن  السيام  املبحث،  هذا  عن 
املبحث  هذا  يف  احلديث  يأيت  التجارية،  الورقة  تظهري  من  املانعة  العبارات 
عن اهلدف األسايس من هذا البحث، وهو احلديث عن العبارات املانعة من 
وكذلك  واملصارف  البنوك  من  كثري  قيام  لوحظ  حيث  الشيك،  يف  التظهري 
التجار بوضع عبارة »ال يرصف إال للمستفيد األول« عىل الشيك، وذلك ملنع 
املذكور  األول  للمستفيد  إال  الشيك ال يرصف  أن  ولبيان  تداوله وتظهريه، 
أي  أن  البنوك  مفهوم  يف  أخرى  وبعبارة  غريه،  دون  فقط  الشيك  يف  اسمه 
تظهري الشيك الذي حيمل يف صدره هذه العبارة يعترب تظهريًا غري صحيح، 
وحيق للبنك رفض رصف الشيك للمظهر له، بل أين وجدت بعض الكتب 
التي ذكرت أن الشيك ال يتم تداوله إذا وجدت فيه  واملؤلفات املتخصصة 

عبارة متنع من تداوله كعبارة ال يرصف إال للمستفيد األول) ).

ككتاب األوراق التجارية والعمليات املرصفية، د. بسام محد الطراونة، د. باسم حممد   ( (
د.  اإللكرتونية،  الدفع  ووسائل  التجارية  األوراق  وكتاب  ملحم، ص  2 -22 ، 
اجلامعي،  الفكر  دار  بعدها،  وما  ص255  بندق،  أنور  وائل  د.  طه،  كامل  مصطفى 
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التجارية  األوراق  كنظام  املختصة  لألنظمة  الرجوع  وبعد  وحقيقة 
وغريها  السعودية) )  العربية  اململكة  يف  املرصفية  املنازعات  جلنة  ومبادئ 
العبارة، حيث أن عبارة »ال يرصف إال  وجدُت حدوث خالف حول هذه 
حينام  للموظف  وينبغي  املرصيف،  العرف  يف  معتربة  هي  األول«  للمستفيد 
يأتيه عميل ومعه شيك مظهر ومكتوب يف الشيك »ال يرصف إال للمستفيد 
األول« فينبغي للموظف عدم رصف الشيك إال للمستفيد األول يف الشيك، 
أن املوظف خالف العرف املرصيف وقام برصف الشيك  ولو افرتضنا جدالً 
الشيك  برصف  خطأ  ارتكب  املوظف  هل  اخلالف  وقع  فهنا  له،  للمظهر 
للمظهر له مع وجود عبارة »ال يرصف إال للمستفيد األول« أو أنه مل يرتكب 

خطأ وعمله هذا يعد عماًل صحيحًا؟

ما  التجارية«  األوراق  »نظام  من  والتسعون  اخلامسة  املادة  ذكرت  لقد 
نصه »جيوز اشرتاط وفاء الشيك إىل:

أ- شخص معني مع النص رصاحة عىل رشط األمر أو بدونه.

الفكر،  دار  أمحد، ص50 -52 ،  الفضيل حممد  عبد  د.  التجارية،  األوراق  وكتاب 
الطبعة األوىل، 0 20م.

صدر األمر السامي برقم 8/729 وتاريخ 0 /407/7 هـ بتشكيل جلنة يف مؤسسة   ( (
التي  القضايا  لدراسة  التخصص  السعودي من ثالثة أشخاص من ذوي  العريب  النقد 
احللول  وإجياد  النزاع  وحل  اخلالفات  تسوية  أجل  من  وعمالئها  البنوك  بني  تكون 
أصبحت  السامي  األمر  هذا  صدور  وبعد  بينهام،  املوقعة  لالتفاقيات  طبقًا  املناسبة 

اللجنة هي املختصة يف نظر القضايا التي تكون بني البنوك والعمالء.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
360

ب- شخص معني مع ذكر رشط )ليس ألمر( أو أية عبارة أخرى تفيد 
هذا املعنى.

جـ- حامل الشيك.

عبارة  عىل  فيه  واملنصوص  معني  شخص  ملصلحة  املسحوب  والشيك 
يعني  مل  فإذا  حلامله،  شيكًا  يعترب  مماثلة  أخرى  عبارة  أية  أو  حلامله(  )أو 
قابل  )غري  املشتمل عىل رشط  والشيك  الشيك حلامله،  اعترب  املستفيد  اسم 

للتداول( ال يدفع إال حلامله الذي تسلمه مقرتنًا هبذا الرشط«.

هذه املادة حتتمل عدة احتامالت وهي عىل النحو التايل:

أن الساحب جيوز له اشرتاط وفاء الشيك لشخص معني سواء ذكر أ. 
رشط األمر أو بدونه، كأن يقول: »ادفعوا بموجب هذا الشيك ألمر زيد بن 
سعيد....«، أو أن يقول: »ادفعوا بموجب هذا الشيك لزيد بن سعيد....«، 
ففي املثال األول هي ألمر زيد بن سعيد، ويف املثال الثاين هي ليست ألمره، 

وهناك فرق بينهام سيأيت احلديث عنه يف األسطر التالية.

ذكر ب.  مع  معني  لشخص  الشيك  وفاء  اشرتاط  له  جيوز  الساحب  أن   
رشط ليس ألمر، كام ذكرنا يف املثال السابق كأن يقول: »ادفعوا بموجب هذا 
الشيك زيد بن سعيد....«، أو: »ادفعوا بموجب هذا الشيك ليس ألمر زيد 
املستفيد  ليس ألمر  الشيك  أن  تفيد  أية عبارة أخرى  أو ذكر  بن سعيد...«، 
وأن الوفاء يتم له فقط دون غريه، كأن يذكر الساحب يف الشيك أي عبارة 

تفيد بعدم تداوله كعبارة »ال يرصف إال للمستفيد األول«.
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أن ذكر اسم ت.  املستفيد -وكام ذكرنا سابقًا  الساحب اسم  إذا مل يذكر   
املستفيد أمر جوازي ولكن الوفاء يكون حلامله-، فهنا بإمكان أي شخص 
حامل للشيك أن يتقدم للبنك لرصفه، ويكون هو احلامل هلذا الشيك وهو 

منه. املستفيد 

 إذا مل يذكر الساحب اسم املستفيد ولكن ذكر رشطًا يفيد بمنع تداول ث. 
الشيك، فهنا الشيك ال يرصف إال حلامله وهو املستفيد األول فقط، ولكن 
يتم  فهنا  للشيك  الثاين  املظهر  الساحب هذا الرشط ولكن ذكره  يذكر  إذا مل 

رصف الشيك للمظهر له من املظهر الثاين ويكون غري قابل للتداول.

ولكن هنا ترد عدة إشكاالت بموجب ما ذكره املنظم:

ذكر رشطًا  ولكن  املستفيد  اسم  يذكر  مل  الساحب  أن  افرتضنا  لو  أوالً: 
يفيد بعدم تداول الشيك، واستلم الشيك املستفيد األول ثم سلمه لشخص 
آخر دون توقيع، ثم سلم املظهر له الشيك لشخص آخر دون توقيع، فهنا تم 
تداول الشيك مع ذكر هذا الرشط، فلو أن املظهر الثاين ذهب للبنك لرصفه 
يعلم  وال  األول  املستفيد  هو  وكأنه  حلامله  ألنه  الشيك  سيتم رصف  فهنا 
تداول  إشكال  سيقع  فهنا  الثاين؛  املظهر  من  له  املظهر  هو  حامله  أن  البنك 
أن  ابتداء  للساحب  ينبغي  هذه  حالتنا  ويف  ولذا  الرشط،  وجود  مع  الشيك 
تداوله، وذلك ألن عدم ذكر اسم  للمنع من  الشيك  املستفيد يف  يذكر اسم 

املستفيد يفيد بجواز تظهريه وتداوله.

ثانيًا: تقع إشكالية أخرى وهو أن املنظم ذكر يف املادة اخلامسة والتسعني 
يف الفقرة )ب( ما نصه: »جيوز اشرتاط الوفاء بالشيك إىل شخص معني مع 
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والسؤال:  املعنى«،  هذا  تفيد  أخرى  عبارة  أية  أو  ألمر(  )ليس  رشط  ذكر 
ماذا لو ُذكر رشط األمر وُذكر عبارة تفيد بعد التداول كعبارة »اليرصف إال 

للمستفيد األول« فأهيام يقدم األول أم اآلخر؟

حيث إن العبارة التي فيها عبارة )ألمر( تفيد أن معنى الشيك هي ألمر 
بينام  أو تداوله كيفام شاء،  أو تظهريه  الشيك وله احلق يف رصفه  املستفيد يف 
إذا ُذكر عبارة )ليس ألمر( أو مل تذكر كلمة )ألمر( يف الشيك، فهذا يفيد أن 
الشيك ليس ألمر املستفيد وال حيق له تظهريه أو تداوله، وإنام فقط له احلق 

يف رصفه وأخذ حقه.

والسؤال: لو ُذكر يف الشيك »ادفعوا بموجب هذا الشيك ألمر زيد بن 
سعيد...«، وذكر يف الشيك كذلك عبارة »ال يرصف إال للمستفيد األول« 
بإجازته  رغبته  أو  التداول  عدم  وضع رشط  يف  الساحب  رغبة  ُيقدم  فأهيام 

للمستفيد األول بالترصف يف الشيك؟

يتعامل  ممن  وغريهم  التجار  من  الكثري  لدى  كثريًا  يرد  األمر  وهذا 
للمستفيد  إال  يرصف  ال  عبارة  وكذلك  ألمر  كلمة  يضع  فتجده  بالشيك، 

األول، ويظن أن الشيك غري قابل للتداول مع أن هذا عىل غري ظاهره.

يفيد  املنازعات املرصفية) )  أمام جلنة  أن رجاًل رفع دعوى  افرتضنا  فلو 
األول«  للمستفيد  إال  يرصف  »ال  عبارة  فيه  مكتوبًا  شيكًا  لديه  كان  بأنه 
أنه  وادعى  ألمره،  أنه  الشيك  يف  ومكتوب  الشيك  يف  األول  املستفيد  وهو 

كان اسمها سابقًا جلنة تسوية املنازعات املرصفية ثم صدر األمر امللكي رقم  744    ( (
وتاريخ   /8/  4 هـ بتعديل مسمى اللجنة ليصبح جلنة املنازعات املرصفية.
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لنفسه، وحينام  بتظهريه  الشيك وقام  الشيك ثم وجد شخص آخر هذا  فقد 
ذهب للمرصف تم رصف الشيك هلذا الشخص الذي ظهر الشيك لنفسه، 
الشيك لشخص  مبلغ  تم رصف  البنك حينام  يزعم خطأ  دعواه  فاملدعي يف 
يف  األول«  للمستفيد  إال  يرصف  »ال  عبارة  لوجود  وذلك  له  مسموح  غري 

الشيك، فهل هو حمق يف دعواه؟!

هنا يقع اإلشكال كيف ستحكم اللجنة، هل ستحكم بخطأ البنك لوجود 
موظف  به  قام  ما  بصحة  ستحكم  أم  الشيك  يف  التداول  بعدم  تفيد  عبارة 
البنك؟ وذلك لوجود كلمة ألمر يف الشيك ال سيام وأن البنك غري مسؤول 
عن صحة التحقق من أصحاب التظهريات يف الشيك وإنام هو مسؤول فقط 
عن انتظام تسلسل التظهريات يف الشيك حيث نص نظام األوراق التجارية يف 
املادة اخلامسة واألربعني عىل أنه: »وعليه -أي املسحوب عليه- أن يستوثق 
من انتظام تسلسل التظهريات، ولكنه غري ملزم بالتحقق من صحة توقيعات 
رقم  قرارها  يف  املرصفية  املنازعات  جلنة  به  حكمت  ما  وهذا  املظهرين«) )، 
البنك متلقي   /408  حيث ذكرت ما نصه »من املقرر يف شأن مسؤولية 
التظهريات  تسلسل  انتظام  من  بالتحقق  ملزم  أنه  عليه  الواردة  التظهريات 
وال يسأل عن عدم صحتها«)2). وذكرت كذلك يف قرارها رقم 424/6  
املادة  ولكن  الكمبيالة،  تظهري  حالة  ُذكرت رصاحة يف  واألربعون  اخلامسة  املادة  هذه   ( (
السابعة عرشة بعد املائة ذكرت أن حكم هذه املادة ينطبق عىل الشيك حيث نصت املادة 
بالقدر  الشيك  عىل  ترسي  الباب  هذا  يف  الواردة  اخلاصة  األحكام  »بجانب  أنه:  عىل 

الذي ال تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الواردة يف املواد: 45«.
ويف نفس هذا املبدأ ذكرت اللجنة أن املقصود بانتظام تسلسل التظهريات هو وقوعها   (2(

بعدد من تداول الشيك بينهم وخلوها مما يثري الشبهات حول تسلسلها.
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وقراراها رقم  2/26 4  ما نصه: »التزام البنك املسحوب عليه الشيك 
يقترص عىل التأكد من انتظام تسلسل التظهريات وعدم انقطاعها، أثر ذلك: 

انتفاء مسؤوليته يف حال عدم صحة توقيع املظهر«.

النزاع  بينت احلكم يف ذلك وفصلت يف  املنازعات املرصفية  ولكن جلنة 
الواقع بني املدعي وهو الشخص واملدعى عليه وهو املرصف حيث حكمت 
يرتكب  مل  املرصف  وأن  املرصف،  موقف  بصحة  املرصفية  املنازعات  جلنة 
العبارة؛  هذه  وجود  مع  له  للمظهر  الشيك  قيمة  برصف  قام  حينام  خطًأ 
حيث  يستحقه،  ملن  الشيك  بقيمة  بالوفاء  بعمله  قام  املرصف  أن  حيث 
ذكرت اللجنة يف قرارها 99 /424  ما نصه: »البنك ملزم بالوفاء بقيمة 
إليه به إن كان هو املستفيد األول أو كان املستفيد األخري  الشيك ملن يتقدم 
بوجود  قراراها  اللجنة  التظهريات...«، وقد عللت  منتظمة من  من سلسلة 
كلمة )ألمر( يف الشيك، ووجود هذه الكلمة كام ذكر الباحث سابقًا تفيد بأن 
الشيك هي ألمر املستفيد أو حلامله حتى مع وجود هذه العبارة وعدم وجود 
رقم  قرارها  يف  اللجنة  ذكرت  فقد  الشيك،  تداول  بمنع  تفيد  الكلمة  هذه 
للمستفيد األول فقط( عىل  ما نصه: »إضافة عبارة )يرصف    426/ 5 
الشيك املحتوي كلمة )ألمر( ال تلغي تلقائيًا كلمة )ألمر(، مؤدى ذلك: ال 
يرسي أثر هذه العبارة إال إذا شطبت كلمة )ألمر(«، وذكرت اللجنة كذلك 
الشيكات  بأن  يف قرارها رقم 425/98  ما نصه: »عدم جواز االحتجاج 
احلكومية ال ترصف إال للمستفيد األول فقط ألن احتواء الشيك عىل كلمة 

ألمر جيعله قاباًل للتظهري...«.
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إال  يرصف  »ال  عبارة  وجود  أن  لنا  يتبني  سبق  ما  عىل  وبناء  وبالتايل 
للمستفيد األول« يف الشيك ال أثر له مع وجود كلمة )ألمر( يف الشيك، وإذا 
فعليه شطب  للتداول  قابل  الشيك غري  أن جيعل  املستفيد  أو  الساحب  أراد 
الساحب كلمة )ألمر( يف  أو أن ال يذكر  الشيك،  املذكورة يف  كلمة )ألمر( 
الشيك ألمر زيد  »ادفعوا بموجب هذا  احلالة األوىل مذكور:  ففي  الشيك، 
يذكر  أن  أو  )ألمر(  كلمة  املستفيد شطب  أو  الساحب  فعىل  بن سعيد...«، 
فإذا وجدت  بن سعيد....«،  لزيد  الشيك  هذا  بموجب  »ادفعوا  الساحب: 
الشيك  األول« يف  للمستفيد  إال  »ال يرصف  عبارة  مع وجود  )ألمر(  كلمة 
فال أثر هلذه العبارة، أما إذا وجدت هذه العبارة مع شطب كلمة )ألمر( فهذا 

يزيدها تأكيدًا بأن الشيك غري قابل للتداول) ).

فلو افرتضنا أن رجاًل لديه شيك ألمر املستفيد ومكتوب عليه عبارة »ال 
كلمة  فيه  مشطوب  شيك  لديه  آخر  ورجل  األول«،  للمستفيد  إال  يرصف 
)ألمر( ومكتوب عليه »ال يرصف إال للمستفيد األول«، فلو رُسق الشيك 
أو ُفقد وقام شخص بتظهري الشيك وَقبِله موظف البنك وقام برصف قيمة 
أن  بوجوب  يفيد  نصًا  يضع  مل  السعودية  العربية  اململكة  يف  التجارية«  األوراق  »نظام   ( (
صحيحًا  الشيك  فيعترب  وبالتايل  البنك،  من  صادر  خاص  نموذج  عىل  الشيك  ُيكتب 
للمشكالت  وجتنبًا  البنوك  أن  غري  الساحب،  ِقَبل  من  عادية  ورقة  عىل  كتابته  متت  إذا 
التي قد تطرأ بسبب كتابة الشيك عىل ورقة عادية كانتشارها دون ارتباطها بحسابات 
مرصفية مما قد يؤدي إىل فقدان الثقة يف الشيك فإهنا تتفق مع عمالئها عىل عدم جواز 
به يف  املعمول  هو  وهذا  البنك،  من  الصادرة  اخلاصة  النامذج  إال عىل  إصدار شيكات 
عبدالرمحن  د.  الواقية،  والتسوية  التجارية واإلفالس  األوراق  انظر:  احلارض.  عرصنا 
السعودي، د.  التجاري  النظام  التجارية يف  قرمان، ص6 2-7 2. وانظر: األوراق 

إلياس حداد، ص409.
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ُيسأل عن  يرتكب خطأ وال  مل  البنك  األوىل  احلالة  ففي  له،  للمظهر  الشيك 
هذا الفعل؛ ألنه تم رصف الشيك بصورة صحيحة، وجيب عىل املستفيد من 
الشيك مطالبة من حتصل عىل قيمة الشيك برده له، بينام يف احلالة الثانية يعترب 
البنك قد ارتكب خطًأ جسياًم؛ وذلك ألنه قام برصف الشيك لغري مستحقه 
وذلك لعدم وجود كلمة )ألمر( بعد شطبها، وبشطبها ُتعد كأن مل تكن، وأن 
هذه  ويف  للتداول،  قابل  غري  فهو  وبالتايل  املستفيد،  ألمر  ليس  ُيعد  الشيك 
احلالة ُيسأل البنك عن هذا اخلطأ وهو ملزم برد املبلغ ملستحقه، والبنك يقوم 

بمالحقة الشخص الذي تم رصف قيمة الشيك له باخلطأ.

يف  األول«  للمستفيد  إال  يرصف  »ال  عبارة  ورود  فإن  سبق  عىل  وبناء 
أو  الساحب  أراد  الشيك، وإذا  له مع وجود كلمة )ألمر( يف  أثر  الشيك ال 
املستفيد عدم تداول الشيك ومنع تظهريه فعليه فقط شطب كلمة )ألمر(.

في  الشيك  في  التظهير  من  المانعة  العبارات  الثاني:  المطلب 
القانون األمريكي:

يكون  أن  يريد  ال  ولكن  املستفيد،  لصالح  الشيك  الساحب  يصدر  قد 
أن  الشيك  حلامل  أو  للمستفيد  يسمح  أن  يريد  وال  للتداول،  قاباًل  الشيك 
يظهره لصالح الغري، ويف هذه احلالة يقوم الساحب باملنع من تظهري الشيك 

أو تداوله بعد إصداره للشيك كام أجاز له بذلك القانون األمريكي.

يف القانون التجاري األمريكي هناك طريقتان ملنع تظهري الشيك من ِقَبل 
املظهر  عن  املسؤولية  النتفاء  أخريان  طريقتان  وهناك  حلامله،  أو  املستفيد 

لسداد قيمة الشيك وهي عىل النحو التايل:
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الطريقة األوىل:

إذا أصدر الساحب الشيك فإنه يكتب عىل الشيك بعد إصداره للمستفيد 
كتب  فإذا   ،»for collection »للتحصيل  أو   »for deposit »لإليداع  كلمة 
احلالة  هذه  يف  الشيك  فإن  للتحصيل«  أو  »لإليداع  الشيك  عىل  الساحب 
أو رصفه  إيداعه  يتم  الشيك  وأن  للتظهري،  قابل  غري  يكون  أنه  فيه  األصل 
للمستفيد املذكور اسمه عىل الشيك أو حلامله، حيث نص القانون التجاري 
األمريكي عىل أن الورقة التجارية إذا ُكتب عليها »لإليداع« أو »للتحصيل« 

أو أي كلمة أخرى تشري إىل نفس الغرض فإن الذي ُيطبق هو التايل:

األول: أن املستفيد أو حلامله يستطيع تظهري الشيك ما مل يستلم املبلغ) ).

الثاين: أن البنك يقوم بإيداع مبلغ الشيك يف حساب املستفيد ما مل يدفع 
البنك املبلغ ملستفيد آخر)2).

. UCC 3-206 (c-1):انظر  ( (
انظر:UCC 3-206 (b-2)  ويقصد هبذه العبارة أن البنك يقوم بإيداع املبلغ يف حساب   (2(
يف  األول  للمستفيد  املبلغ  البنك  يدفع  مل  ما  له  الشيك  تظهري  تم  الذي  وهو  املستفيد 
التجاري  القانون  أجاز  حيث  للمستفيد،  املبلغ  آخر  بنكًا  يدفع  مل  ما  أو  الشيك، 
قام  فإذا  بنك«،  أي  من  »الدفع  الشيك  عىل  املظهر  أو  الساحب  يكتب  أن  األمريكي 
املستفيد أو املظهر له بأخذ املبلغ من أي بنك ولو مل يكن بنك الساحب فإن البنك يعود 
 . UCC 3-206 (b-3)وكذلك   UCC 4-201 (b) انظر:  الساحب.  بنك  عىل  ذلك  بعد 
  Remarks on Restrictive Indorsements, by Edward Henry Warren,:وانظر

Harvard Law Review, vol. 58 pp:1183, 1945.
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الثالث: يف كال احلالتني السابقتني، جيوز للبنك أن يتجاهل التظهري وال 
يكون مسؤوالً حينام يرفض الدفع للمظهر له) )، وذلك ألن الشيك قد ُكتب 
يريد  الساحب ال  أن  بمعنى  للتحصيل«،  أو فقط  عليه عبارة »فقط لإليداع 

تظهري الشيك وأن الشيك يتم إيداعه أو رصفه للمستفيد دون غريه.

العبارة  هذه  وجود  حالة  يف  حتى  أنه  أجاز  األمريكي  املنظم  أن  غري 
املادة  نصت  حيث  الشيك،  بتظهري  يقوم  أن  حلامله  أو  للمستفيد  جيوز  فإنه 
أو  الشيك  تقييد  أن  عىل  املوحد  األمريكي  التجاري  القانون  من   206- 
أو تداوله)2)، ولو افرتضنا أن  املنع من تظهريه وتداوله ال يمنع من تظهريه 
الساحب قام بإصدار الشيك ثم وضع عليه عبارة متنع من تظهريه بحيث ال 
يرصف قيمة الشيك إال للمستفيد ثم قام املستفيد أو حامل الشيك بتظهريه 
لشخص آخر فإن املظهر له قد ال يستطيع احلصول عىل قيمة الشيك لوجود 
عبارة متنع من تظهريه، ولو طالب بقيمته فللبنك االمتناع عن سداد قيمتها 
لوجود هذه العبارة واليقوم بسداد املبلغ إال للمستفيد األول فقط، وللبنك 
هذه  ألن  وذلك  العبارة؛  هذه  وجود  مع  الشيك  قيمة  له  يسدد  أن  كذلك 

العبارة جوازية وغري ملزمة، فللبنك األخذ هبا أو اعتبارها كأن مل تكن) ).

. UCC 3-206 (b-4):انظر  ( (
. UCC 3-206 (a):انظر  (2(
. UCC 3-206 (b):انظر  ( (
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الثانية: الطريقة 

تداوله  أو  تظهريه  من  الشيك  منع  للساحب  األمريكي  القانون  أجاز 
بالرصف  سواء  فقط،  بتحصيله  حلامله  أو  املستفيد  عند  الشيك  يقف  وأن 
بعد  الشيك  عىل  الساحب  يكتب  أن  هي:  والطريقة  غريه،  دون  اإليداع  أو 
كتب  فإذا   .»Non-negotiable للتداول  قابل  »غري  للمستفيد  إصداره 
قابل  غري  يكون  الشيك  فإن  الشيك  عىل  للتداول«  قابل  »غري  الساحب 
للتظهري وال جيوز تداوله، وأن الشيك حق للمستفيد أو حلامله دون غريه، 
إذا  أداة  ُيعد  الشيك  أن  عىل  املوحد  األمريكي  التجاري  القانون  نص  فقد 
قابل  غري  أنه  مفاده  واضح  بيان  عىل  حيتوي  حيازته  أو  إصداره  وقت  كان 
فال  للتداول  قابل  غري  أنه  الشيك  عىل  كتب  الساحب  أن  فلو  للتداول) )، 
التي  العبارة  لوجود  آخر  لشخص  الشيك  تظهري  حلامله  أو  للمستفيد  جيوز 

متنع من تظهريه.

الطريقة األوىل  ففي  الطريقة األوىل،  ما عن  نوعًا  الطريقة ختتلف  وهذه 
املنظم الساحب احلق أن جيعلها لإليداع أو للرصف للمستفيد بكتابة  جعل 
أجاز  املقابل  ويف  ُيظهر،  ال  أنه  بمعنى  للمستفيد،  للتحصيل«  أو  »لإليداع 
األمر  وجعل  آخر  لشخص  الشيك  يظهر  أن  للمستفيد  األمريكي  املنظم 
جوازيًا للمستفيد أو حلامله، وكذلك جعل للبنك احلق يف قبول التظهري من 
عدمه، بينام يف الطريقة الثانية فإن املنظم األمريكي جعل للساحب احلق أن 

  Payments, Klein Carter and Cheng Jessie,:وانظر  .UCC 3-104 (d) انظر:   ( (
Business Lawyer. Fall2017, Vol. 72 Issue 4, p1097-1117. 21p
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جيعل الشيك غري قابل للتداول، وسكت عن جواز تظهريه من قبل املستفيد 
أو حلامله مما يعني أنه أمر غري جوازي ألنه نص عىل عدم التظهري ومل ينص 
إذا كان مكتوبًا عليه »غري  الشيك  أن  يدل عىل  عىل جواز فعل ذلك، وهذا 
املظهر  قام  ولو  األحوال،  من  حال  بأي  تظهريه  جيوز  فال  للتداول«  قابل 
يدفع  أن  البنك جيب عليه  مل يكن، وكذلك  فإن تظهريه كأن  الشيك  بتظهري 
يف  له  للمظهر  قيمته  دفع  له  جيوز  وال  فقط،  األول  للمستفيد  الشيك  قيمة 
حالة قام املظهر بتظهريه لشخص آخر، ففي قضية Hatch v. Barrett ذكرت 
non-« عبارة  وجدت  إذا  الشيك  يظهر  أن  له  حيق  ال  املستفيد  أن  املحكمة 
negotiable«، فلو وجدت هذه العبارة فال حيق ملن يملك الشيك تظهريه، 

صحيحًا  يكون  نفسه  عن  الساحب  دفاع  فإن  بتظهريه  شخص  قام  ولو 
.( ( ومقبوالً

الثالثة)2(: الطريقة 

للمظهر  الشيك  بتظهري  له  السامح  من  الشخص  متنع  ال  الطريقة  هذه 
إال من  املظهرين  أي من  أو  املظهر  الرجوع عىل  له من  املظهر  متنع  وإنام  له، 
أن  بمعنى  املظهر  عن  املسؤولية  من  مانعة  طريقة  هي  أي  بذلك،  له  سمح 
إذا قام املستفيد بتظهريه لشخص اسمه حممد، ثم قام حممد بتظهريه  الشيك 

 Hatch v. Barrett 1885 34 kan, 233, 8 pac, 129. رظناو: The Written Aspect :انظر  ( (
 of Indorsement, by Herschel Arant, The Yale Law Journal, Vol. 34, No. 2,

pp: 149

دون  باملظهر  خاصة  أهنا  بمعنى  الشيك،  بتظهري  يقوم  بالذي  خاصة  الطريقة  هذه   (2(
الساحب.
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لشخص اسمه صالح، ثم قام صالح بتظهريه لشخص اسمه زيد، فإن زيدًا 
أو  حممد  أو  املستفيد  كان  سواء  املظهرين  من  أي  عىل  الرجوع  يستطيع  هنا 
فقط  واحدة  حالة  يف  إال  الساحب  عىل  الرجوع  كذلك  ويستطيع  صالح، 
فإنه ال يستطيع الرجوع عىل أحد املظهرين، وهو يف حالة أنه إذا كتب أحد 

.( (»without recourse« املظهرين عىل الشيك عبارة

يف قضية Sears أصدر الساحب الشيك وسلمه للمستفيد، فقام املستفيد 
لتقييدها  التظهري  Louis دون كتابة أي عبارة عىل  له  بتظهري الشيك للمظهر 
وإنام فقط كتب »أنا بموجب هذا أتنازل عن مجيع حقوقي إىل Louis«، فقام 
املظهر له Louis برفع قضية عىل املظِهر وكسب القضية، وذلك ألن املظهر له 
يستطيع أن يعود عىل أي من املظهرين أو الساحب وذلك لدفع قيمة الورقة 

التجارية)2).

فقام  للمستفيد،  الساحب ورقة جتارية وسلمها  Gale أصدر  ويف قضية 
الساحب  بمطالبة  له  املظهر  فقام   ،Gale وهو  له  للمظهر  بتظهريها  املستفيد 

  The Written Aspect of:انظر  . UCC 3-415 (a):انظر  .UCC 3-419 انظر:   ( (
 Indorsement, by Herschel Arant, The Yale Law Journal, Vol. 34, No. 2, pp:

التجارية  145، وهذا مثل أن يقوم املظهر بوضع رشط عدم ضامنه لسداد قيمة الورقة 

الذي ذكره املنظم السعودي يف املادة اخلامسة عرشة من نظام األوراق التجارية، انظر: 
احلاشية ) ( ص ) 5 ).

  Sears v. Lants and Bates (1878) 47 Iowa, 658. رظنا: Lyons v. Develbis:انظر  (2(
 (1853) 22 Pa. 185.، رظنا: Citizen National Bank v. Walton (1898) 96 Va. 435,

31 S. E. 890.
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بقيمة الشيك؛ وذلك ألنه يستطيع أن يعود عىل أي من املظهرين أو الساحب 
لدفع قيمة الورقة التجارية) ).

وحتى لو ادعى أحد املظهرين بأنه غري مسؤول عن دفع الورقة التجارية، 
البقاء عىل  فيتم  ذلك  إىل  تزوير  هناك  أن  أو  توقيعه،  ليس  هذا  أن  ادعى  أو 
حيث   Leonard قضية  ففي  التوقيع،  وصحة  التظهري  صحة  وهو  األصل 
فرفع  بصفته مظهرًا،  الشخيص  مبلغ 600.  دوالر من حسابه  تم سحب 
صحة  لعدم  وذلك  حسابه،  من  باخلصم  قام  بأنه  البنك  عىل  وادعى  قضية 
التظهري  العليا صحة  البنك ولدى املحكمة  التظهري والتوقيع، ثم ثبت لدى 

والتوقيع وتم رفض دعواه)2).

مقابل  كمبيالة  الساحب  أصدر   Hatch قضية  وهي  القضية  هذه  ويف 
ولكن  الكمبيالة،  إلغاء  أراد  العقاري  الرهن  انتهى  وحينام  عقاري،  رهن 
هذه  عىل  بتوقيعي  أتعهد  روجرز  »أنا  عليها  وكتب  ظهرها  املستفيد 
وأوقع  كنساس  يف  أوساج  منطقة  يف  املقيم   Charles Hatch إىل  الكمبيالة 

. Gale v. Mayhew 1910 161 Mich, 96, 125 N. W. 781:انظر  ( (
 Case Comments and :وانظر  Leonard v. National Bank, 145 S.E. 2d 23.:انظر  (2(
 Digests Department by John Goodwin, American Business Journal, pp:

 Travelers Cas. & Sur. Co. v. Wash. Trust Bank, No. CV-13-222 مثلها قضية.،
باختالس   Shannon Patterson قام  JLQ (E.D. Wash. Sep. 3, 2014)-0409 حينام 

التظهري السيام وقد كان  ثالثامئة شيك تقدر جمموعها بنصف مليون دوالر عن طريق 
ِقَبل الرشكة بإصدار الشيكات واعتامدها وإيداعها والتوقيع  هو الشخص املخول من 
عليها وغري ذلك، فبعد أن قام بعملية االختالس اعتربت املحكمة أن التظهري صحيح 
ويتحمل البنك عدم بذل عنايته يف النظر بوجود شبهة من عدمه، فشخص يقوم بنفسه 

بتظهري ثالثامئة شيك فإن املفرتض أن هذا يثري شبهة لدى البنك.
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له  للمظهر  يسلمها  مل  ولكنه  فيه«  عيل  الرجوع  ودون   without recourse

هذا  إلغاء  يتم  واملفرتض  تظهريًا  يعد  ال  هذا  بأنه  حكمت  املحكمة  بعد، 
باإلمكان  هل  قال:  القضية  هذه  يف  نظروا  الذين  القضاة  وأحد  التظهري، 
يتم  مل  الكمبيالة  كانت  إذا  السيام  للتظهري؟  قابلة  جتارية  ورقة  هذه  نعد  أن 
Hatch ألنه متت الكتابة ومل يستلمها، باإلضافة إىل  حتويلها للمظهر له وهو 
التجارية، السيام وأنه وقع وتعهد  الورقة  الطويلة تقلل من قيمة  الكتابة  أن 
التعامل  فالتظهري يفرتض أن يكون  العبارة،  الدفع بكتابته هذه  ثم ختىل عن 
معه بالتوقيع والعبارات الواضحة يف التظهري، وال حاجة ألن يكتب مكان 
يتم  أن  التجارية  الورقة  تظهري  واملفرتض يف  ذلك،  إىل غري  ومدينته  اإلقامة 
العبارة تعفي املظهر  بيد، وهذه  يدًا  تظهريها ثم تسليمها للمظهر له مبارشة 

ولكنها ال تعفي الساحب من مسؤولية الدفع) ).

  The Written:وانظر Hatch v. Barrett 1885 34 kan, 233, 8 pac, 129 :انظر  ( (
 Aspect of Indorsement, by Herschel W. Arant, Yale Law Journal, pp: 145.
  The Obligations Resulting from an Indorsement in Blank, by W.A.H,:وانظر
  Roessle v. Lancaster,:وانظر Michigan Law Review, Vol. 7, No. 6, pp: 509.
  Rockfield v. The First National Bank,:وانظر  114, N.Y. Supp. 387, 1909.
املدعى  وهو  املظهر  هو   Rockfield حتديدًا  القضية  هذه  يف   77 Oh. St. 311, 1907.

مسؤوليتي  ليست  هذه  بأن  فدفع  التجارية  الورقة  بقيمة  له  املظهر  طالبه  حيث  عليه 
املطالب  وهو  املال  عنده  الذي  وهو  الساحب  هو  التجارية  الورقة  أصدر  الذي  ألن 
املدعي  اعرتض  حني  ولكن  عليه  املدعى  لصالح  املحكمة  حكمت  حينها  بالسداد، 
املدعى  بأن  وذكرت  احلكم  العليا  املحكمة  نقضت  العليا  للمحكمة  القضية  ورفعت 
له  للمظهر  وبالتايل حيق  القضية،  يف  وهو طرف  املظهر  هو  ألنه  بالسداد  مطالب  عليه 

الرجوع عليه أو الرجوع عىل الساحب.
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من  الشيك  قيمة  حيصل  بأن  للمستفيد  سمح  األمريكي  فالقانون  لذا 
الساحب، وذلك عن طريق البنك إما بتحصيل املبلغ أو بإيداعه يف حسابه، 
-وهو  املستفيد  قام  ثم  آخر  لشخص  الشيك  بتظهري  املستفيد  قام  لو  ولكن 
دون  تعني  والتي   »without recourse« الشيك  عىل  بالكتابة  املظهر- 
الشيك، وأن عىل  املظهر وخييل مسؤوليته من دفع قيمة  الرجوع فهذا حيمي 
نص  حيث  البنك،  طريق  عن  الساحب  من  الشيك  قيمة  حتصيل  له  املظهر 
القانون األمريكي بأنه تنتفي مسؤولية املظهر عن دفع الشيك للمظهر له إذا 

كتب هذه العبارة عىل الشيك) ).

 Maine Trust Banking وهلذا فمن أهم املبادئ التي تم ذكرها يف قضية
وهو لكي يتجنب املظهر املسؤولية فيجب عليه أن يعرب بكل وضوح وبشكل 
يستخدم  وأن  املستقبلية  املسؤولية  من  نفسه  إعفاء  يف  نيته  عن  فيه  لبس  ال 

.(2(»Without recourse« عبارة

  Remarks on Restrictive Indorsements, by:انظر  .UCC 3-415 (b) انظر:   ( (
انظر:   Edward Henry Warren, Harvard Law Review, vol. 58 pp:1188, 1945

 The rights of owners of lost, stolen or destroyed instruments under UCC

 section 3-804: can they be holder in du course, by Michael Slattery and

Ron Martinetti, pp: 343.
(2) Maine Trust & Banking Co. v. Butler, 45 Minn. 506

  Fay v.:وانظر Coddington Savings Bank v. Anderson, 64 Neb. 205 وانظر: 
  Effect of Indorsement in Form of:وانظر  Witte, 186 N.E. 678 (NY 1933)

 Assignment, by Anthony Curreri, St. John's Law Review, Volume 8, pp:131,

2014.
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الرابعة: الطريقة 

الطريقة ال عالقة  وهذه  املظهر،  عن  املسؤولية  فيها  تنتفي  الطريقة  هذه 
الدفع، وإنام هلا  املسؤولية عن  بعدم  تفيد  الشيك  بكتابة عبارة معينة عىل  هلا 
نص  حيث  املظهر،  عن  املسؤولية  النتفاء  هلا  املسموحة  املدة  بميض  عالقة 
الشيك  قيمة  لدفع  مسؤوالً  يكون  الشيك  مظهر  أن  عىل  األمريكي  القانون 
له  إذا قام املظهر  التي ذكرناها سابقًا، وذلك  العبارة  للمظهر له ما مل يكتب 
اليوم  من  تبدأ  يومًا  ثالثني  البنك خالل  من  الشيك  قيمة  بتحصيل  باملطالبة 
التايل لتظهري الشيك، ولو مىض ثالثني يومًا ومل يقم املظهر له باملطالبة بقيمة 
الشيك فإن مسؤولية املظهر تنتفي، وله احلق يف الدفع بعدم دفع قيمة الشيك 

للمظهر له، ويستطيع املظهر له الرجوع عىل الساحب) ).

وبناء عىل ما سبق؛ فلو أن الساحب أصدر الشيك للمستفيد أو حلامله 
رُسق  فلو  أعاله،  التظهري  من  املانعة  العبارات  من  عبارة  أي  يضع  مل  ثم 
التظهري  املستفيد أو حلامله فإن  أو تم تظهريه من قبل  الشيك ثم تم تظهريه 
يف هذه احلالة يكون صحيحًا)2). وبالتايل فالشيك حتى ولو تم تظهريه بغري 

. UCC 3-415 (e):انظر  ( (
  Effect of Alteration of a Negotiable Instrument upon Drawee's:انظر  (2(
 Acceptance or Payment, Columbia Law Review, Vol. 22. No. 3, pp: 1922.

  National City Bank of Chicago v. National bank of the republic of:انظر
Price v. Neal, CAUSE NO. 3:19-CV-868- انظر:   Chicago. 132 N. E. 832. 
.DRL-MGG (N.D. Ind. Oct. 4, 2019) يف أحد القضايا قام الساحب بإصدار شيك 

للمستفيد ثم أخذ الشيك شخص آخر وقام بتظهريه، واملستفيد هنا مل يبلغ عن الشخص 
الذي قام بتظهري الشيك إال بعد شهرين فحكم القايض بصحة التظهري لعدم وجود ما 
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رضا املظهر ودون علمه فإن البنك ال يكون مسؤوالً عن هذا األمر، ويكون 
مسؤوالً يف حالة عدم رصف الشيك للمظهر له) ).

يمنع من تظهريه باإلضافة إىل أن عدم تبليغ املستفيد عن تظهري الشيك إال بعد شهرين 
  Negligence of Payee as a Defense to:يؤكد إمهال املستفيد وعدم مباالته. انظر
 Bank Paying Check on Forged Indorsement, Columbia Law Review, Vol.

  Annett v. Chase National Bank, 196 App. Div.:21 انظر, No, 7 pp: 703, 1921.

632 (N.Y. App. Div. 1921).

  Negligence of Payee as a Defense to Bank Paying Check on Forged:انظر  ( (
 .Indorsement, Columbia Law Review, Vol. 21, No, 7 pp: 705, 1921 وانظر: 

 Right of the United States to Recover Money Paid on Pension Checks

 Bearing Forged Indorsements, by: W.T.B, The Michigan Law Review, Vol.

  Critten v. Chemical National Bank, 171 N.Y. 219.:8 وانظر, No. 2, pp: 140.
  United States v. National Exchange Bank of Providence,:63 انظر N. E. 969. 

29 Sup. Ct. 665.
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الخاتمة

يف  ذكره  تم  ما  أوجز  البحث،  هذا  من  ومنته  اهلل  بفضل  االنتهاء  بعد 
التالية: النقاط 

الشيك يعترب ورقة من األوراق التجارية املتداولة بني الناس، واألوراق 
بالطرق  للتداول  قابلة  معينة  أشكال  وفق  حمررة  صكوك  هي:  التجارية 
االطالع  لدى  الوفاء  يستحق  النقود  من  معني  بمبلغ  حقًا  ومتثل  التجارية، 
أو بعد أجل قصري، وجرى العرف عىل قبوهلا كأداة للوفاء، بينام يف القانون 
للتداول،  قابلة  جتارية  ورقة  بأهنا:  التجارية  األوراق  تعريف  تم  األمريكي 
مرشوط  غري  وعد  أو  طلب  بأهنا:  للتداول  القابلة  التجارية  الورقة  وعرف 
أخرى موصوفة يف  أو رسوم  فوائد  بدون  أو  مع  املال  من  مبلغ معني  لدفع 

الوعد أو الطلب.

حدده  شكل  وفق  مكتوب  فهو: صك  السعودي  النظام  يف  الشيك  أما 
يسمى  آخر  شخص  إىل  الساحب  يسمى  شخص  من  أمرًا  يتضمن  النظام 
املسحوب عليه وهو البنك بأن يدفع بمجرد االطالع مبلغًا معينًا من النقود 
القانون  يف  الشيك  بينام  حلامله،  أو  ألمره  أو  املستفيد  وهو  ثالث  لشخص 

األمريكي هو: ورقة واجبة الدفع عند الطلب لدى البنك.

ولكي يكون الشيك ورقة جتارية هلا آثارها القانونية فإنه ال بد من توفر 
السعودي وهي: وجود كلمة »شيك«  النظام  أركان شكلية للشيك يف  عدة 
مكتوبة عىل متن الصك، وأن يكون أمر الشيك غري معلق عىل رشط الوفاء 
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بمبلغ الشيك، باإلضافة إىل وجود اسم املسحوب عليه ومكان الوفاء وتاريخ 
األركان  بينام  الشيك،  ُمصدر  توقيع  وجود  وكذلك  الشيك،  إنشاء  ومكان 
الشكلية يف القانون األمريكي هي: أن يكون الشيك مكتوبًا ووجود التوقيع 
فيه، وأن يكون طلب الدفع يف الشيك غري مرشوطًا، باإلضافة إىل أن املبلغ 
املطلوب سداده جيب أن يكون ماالً وحمددًا، وأن يكون الدفع للمستفيد أو 
اسم  إىل وجوب وجود  باإلضافة  تاريخ معني،  أو يف  االطالع  حلامله حال 

الساحب وكذلك املسحوب عليه.

والشيك من األوراق التجارية التي يستطيع املستفيد أو حاملها تداوهلا 
قانوين  السعودي هو: ترصف  النظام  والتظهري يف  وتظهريها لشخص آخر، 
تنتقل به ملكية الورقة التجارية إىل حامل جديد، وذلك بتحرير عبارة تفيد 
األمريكي  القانون  يف  التظهري  بينام  الورقة،  ظهر  عىل  وتكتب  املعنى  هذا 
دون مصدرها  هلا  احلائز  من  التجارية  الورقة  يكون عىل  الذي  التوقيع  هو: 
أو  للتداول  الورقة  هذه  حتويل  عىل  تدل  عليها  كلمة  أي  بوضع  األسايس 

تقييد قيمتها لشخص معني.

عدة  توفر  بد  ال  فإنه  للملكية  وناقاًل  صحيحًا  التظهري  يكون  ولكي 
خصائص يف التظهري وهي: أن يتم كتابة التظهري عىل ظهر الشيك، وأن يتم 

التوقيع من املظهر، وخلو التظهري من أي رشط.

وحيث أن البنوك تضع عبارة »اليرصف إال للمستفيد األول« يف الشيك 
تظهري  بإمكانه  الشيك  أن حامل  يرى  الباحث  أن  إال  وتداوله،  تظهريه  ملنع 
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األثر  وجود  لعدم  العبارة  هذه  وجود  مع  آخر  مستفيد  إىل  وانتقاله  الشيك 
القانوين هلا، وهذا ما حكمت به جلنة املنازعات املرصفية.

 For deposit« كلمة  وضع  لو  الساحب  فإن  األمريكي  القانون  يف  أما 
or For collection« عىل الشيك فإن هذا ال يمنع من تظهريه، بينام لو ُكتب 

عىل الشيك »Non-negotiable« فهنا الشيك ال جيوز تظهريه بأي حال من 
من  كاتبها  حتمي  فهي   »without recourse« عبارة  وجود  أما  األحوال، 

الدفع وحتمل املسؤولية.

التوصيات:

للحديث  هو  السعودي  التجارية«  األوراق  »نظام  يف  ذكر  ما  أغلب  ـ 
املادة  من  مادة  وثامنني  الكمبيالة يف ست  مواد  ُذكرت  الكمبيالة، حيث  عن 
والسند  الشيك  هو  حاليًا  املنترش  بينام  والثامنني،  السادسة  املادة  إىل  األوىل 
ألمر، ولقد تم ذكر السند ألمر يف أربع مواد فقط من املادة السابعة والثامنني 
إىل املادة التسعني، وتم ذكر الشيك يف إحدى وثالثني مادة من املادة احلادية 
قديم  النظام  أن  وحيث  املائة،  بعد  والعرشين  احلادية  املادة  إىل  والتسعني 
النظام  صياغة  إعادة  يتم  أن  أويص  فإين  لذا  عام  8  هـ  يف  صدر  حيث 
الشيك والسند ألمر ألمهيته وانتشاره يف وقتنا احلارض، حتى  والرتكيز عىل 
ولو تم التعديل عىل بعض أحكام هذا النظام أو أحالت املادة السابعة عرشة 
بعد املائة إىل أحكام الكمبيالة، إال أن النظام يبقى قدياًم، وُجلُّها تتحدث عن 
يف  بينام  السابق  يف  هبا  ويتعاملون  التجار  حيتاجها  كان  والكمبيالة  الكمبيالة 
وقتنا احلارض أصبح التعامل بالكمبيالة قلياًل جدًا، وأصبح التجار يتعاملون 
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الزمان  بتطور  يتطور  معلوم  هو  كام  والقانون  ألمر،  والسندات  بالشيكات 
واملكان لذا فأرى أمهية إعادة صياغة النظام من جديد.

ـ أرى أنه ينبغي تعديل نص املادة اخلامسة والتسعني من »نظام األوراق 
ب-   ... إىل:  الشيك  وفاء  اشرتاط  »جيوز  أنه:  عىل  نصت  التي  التجارية« 
هذا  تفيد  أخرى  عبارة  أية  أو  ألمر(  )ليس  رشط  ذكر  مع  معني  شخص 
إال  يدفع  ال  للتداول(  قابل  )غري  رشط  عىل  املشتمل  املعنى....والشيك 
تداول  بمنع  املنظم  يقوم  بحيث  الرشط«،  هبذا  مقرتنًا  تسلمه  الذي  حلامله 
املرصفية،  املنازعات  ذلك جلنة  كام نصت عىل  كلمة )ألمر(  بشطب  الشيك 
أية عبارة متنع من  بمنعها بوضع  أو  الساحب واملستفيد،  تيسريًا عىل  وذلك 
وال  البنوك  من  تصدر  أهنا  الشيكات  يف  الغالب  أن  حيث  الشيك،  تداول 
يستطيع الساحب التعديل عليها أو أن يضع عبارة )ليس ألمر( ألن العبارة 
املتداولة يف نموذج الشيك الذي يصدر من البنك هي »ادفعوا بموجب هذا 
قبل كلمة  الساحب إضافة كلمة )ليس(  الشيك ألمر...« وقد يصعب عىل 
به  ما حكمت  يتعارض مع  والتسعني  اخلامسة  املادة  وبالتايل فنص  )ألمر(، 
األول  للمستفيد  إال  يرصف  »ال  عبارة  أن  حيث  املرصفية،  املنازعات  جلنة 

تفيد املنع من التداول«، ولكن لوجود كلمة )ألمر( فإنه ال أثر هلا.

ـ أرى أمهية أن يصدر أمر إلزامي باعتامد عبارة »ال يرصف إال للمستفيد 
األول« وكذلك شطب كلمة )ألمر( واعتبارمها غري قابلني للتظهري إطالقًا، 
ولو تم التظهري وقبلها البنك فيبقى مسؤوالً عن فعله، حيث أن وضع عبارة 
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»اليرصف إال للمستفيد األول« قد ال حيمل عامة الناس ختم هذه العبارة أو 
ال حُيسن كتابتها، بينام شطب كلمة )ألمر( يستطيع فعله أي أحد.

ـ أرى أمهية أن يتم إلزام املظهر بكتابة اسمه وتوقيعه عىل الصك إذا أراد 
التظهريات  تسلسل  انتظام  البنك  يعلم  لكي  له؛  للمظهر  الشيك  يظهر  أن 
بشكل صحيح بني املستفيدين هلذا الشيك، حيث أن تظهري الشيك بالتوقيع 
وأن  السيام  التظهريات،  تسلسل  انتظام  من  البنك  ليتأكد  يكفي  ال  فقط 
مسؤولية  أن  ذكرت  رقم    /408   قرارها  املرصفية يف  املنازعات  جلنة 
البنك تقترص عىل التحقق من تسلسل التظهريات وال ُيسأل عن صحتها إال 
وأن  من صحتها،  التحقق  البنك  عىل  فهنا  والريبة،  الشك  يثري  ما  وجد  إذا 
يتنصل  فقد  اخلطأ  يف  البنك  وقع  لو  ولكن  املسؤولية،  حيمله  ذلك  خالف 
دون  التظهريات  تسلسل  انتظام  عن  مسؤول  فقط  أنه  لعلمه  املسؤولية  عن 
النظر يف التأكد من أسامء املظهرين، وذلك بناء عىل قرار اللجنة نفسها رقم 

 /408  والقرار رقم  426/4 .

بأن  الناس  لعامة  العلم  إظهار  املسؤولية  اجلهات  عىل  جيب  أنه  أرى  ـ 
شطب كلمة )ألمر( يف الوقت احلايل هو األمر الذي جيعل الشيك ال يرصف 

إال للمستفيد األول؛ وذلك جلهل كثري من الناس هبذا األمر.

عند  الدفع  واجبة  ورقة  بأنه  للشيك  تعريفه  يف  األمريكي  املنظم  ذكر  ـ 
األمريكي  القانون  يف  الشيك  يف  الشكلية  األركان  من  إن  وحيث  الطلب، 
ينبغي تعديل  أنه  لذا أرى  تاريخ معني،  الطلب أو يف  الشيك عند  دفع قيمة 
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النظام بأن يكون الشيك هو ورقة واجبة الدفع عند الطلب أو  التعريف يف 
يف تاريخ معني.

ـ فيام يتعلق باألركان الشكلية يف الشيك يف القانون األمريكي، فإين أرى 
يف  الشكلية  األركان  من  تعترب  ال  وأن  حذفها  األفضل  من  أركانًا  هناك  أن 
الشيك، كوجوب أن يكون الشيك مكتوبًا؛ ألن هذا يعترب من البدهييات أن 
الشيك  يكون  أن  السادس وهو  الركن  إىل  باإلضافة  مكتوبًا،  الشيك  يكون 
وهو  قبله  الذي  الركن  مثل  الركن  هذا  ألن  لطالبه؛  أو  حلامله  الدفع  حال 
الرشط  هذا  يف  املنظم  وضح  وقد  معني،  تاريخ  يف  أو  االطالع  حال  الدفع 
وهو أن يكون الدفع حال املطالبة به سواء عند االطالع أو يف تاريخ معني، 
ذكر  سواء  الشيك  هلذا  املستفيد  من  إال  املطالبة  يتم  فلن  احلالتني  كال  ويف 
اسمه يف الشيك أو كان حلامله، ويف املقابل فإين أرى أن هناك أركانًا ينبغي 
إضافتها لتكون من األركان الشكلية يف الشيك، كذكر تاريخ ومكان إنشاء 

الشيك ألمهيتهام حال النزاع الذي قد يكون بني أطراف الشيك.

ـ أرى أن يتم تعديل تعريف التظهري يف القانون األمريكي بحيث يكون 
هلا  احلائز  من  التجارية  الورقة  يكون عىل  الذي  التوقيع  هو  التظهري  تعريف 
دون مصدرها األسايس بوضع عبارة تدل عىل حتويل هذه الورقة للتداول، 
وال أرى أن يذكر يف التعريف -كام هو موجود- مع حتمل املظهر مسؤولية 
حتمله  عدم  يشرتط  أن  للمظهر  أجاز  املنظم  ألن  الورقة؛  هذه  قيمة  سداد 

لسداد قيمة هذه الورقة التجارية.
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ـ أرى أن الساحب يف قانون الواليات املتحدة األمريكية إذا كتب عىل 
خالل  من  يتضح  فإنه   »for collection أو   for deposit« عبارة  الشيك 
حساب  يف  الشيك  قيمة  إيداع  يتم  أن  يف  يرغب  الساحب  أن  العبارة  هذه 
البنوك  إلزام  يتم  أن  فأرى  للمستفيد، وبالتايل  قيمته  يتم حتصيل  أو  املستفيد 
املتحدة األمريكية بعدم رصف الشيك للمظهر له حال وجود  يف الواليات 
هذه العبارة، وأن يتم كذلك تعديل القانون بحيث ال جييز املنظم للمستفيد 

تظهري الشيك حال وجود هذه العبارة.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
384

المراجع
امللكي .   باملرسوم  الصادر  السعودية،  العربية  اململكة  التجارية يف  األوراق  نظام 

رقم )7 (، وتاريخ:    /0 / 8  هـ.
املنازعات املرصفية واملبادئ . 2 التقايض أمام جلنة  املنازعات املرصفية »إجراءات 

التي قررهتا«، مؤسسة النقد العريب السعودي، الطبعة األوىل، 427 هـ.
قانون املعامالت التجاري اإلمارايت، الصادر برقم )8 ( وتاريخ  99 م..  
قانون التجارة األردين، الصادر بالرقم )2 ( وتاريخ 966 م.. 4
األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. إلياس حداد، معهد اإلدارة العامة، . 5

407 هـ.
األوراق التجارية يف النظام السعودي، د. عبداهلل حممد العمران، معهد اإلدارة . 6

العامة، الطبعة الثانية، 6 4 هـ.
القانون التجاري السعودي، د. حممد بن حسن اجلرب، مكتبة امللك فهد الوطنية، . 7

الطبعة الرابعة، 7 4 هـ.
حسني . 8 د.  و  رساج،  أمحد  حممد  د.  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  التجارية  األوراق 

حامد حسان، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 988 م.
تركي، . 9 عبدالفتاح  عرفات  السعودي،  للنظام  وفقًا  الشيك  أحكام  يف  الوجيز 

الطبعة األوىل، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، 5 4 هـ.
السعودي، فتحي فؤاد حممود، رشكة مرامر . 0  النظام  العامة للشيك يف  األحكام 

الرياض. للطباعة، 
الثقافة، .    دار  مكتبة  العطري،  عبدالقادر  د.  التجاري،  القانون  رشح  يف  الوسيط 

الطبعة األوىل، 998 م.
للنرش . 2  الثقافة  دار  ياملكي،  أكرم  د.  املرصفية،  والعمليات  التجارية  األوراق 

والتوزيع، الطبعة األوىل، 2008م.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
385

امللك .    جامعة  السيد سالمة،  زينب  د.  السعودي،  النظام  يف  التجارية  األوراق 
سعود، 9 4 هـ.

قرمان، . 4  السيد  عبدالرمحن  د.  الواقية،  والتسوية  واإلفالس  التجارية  األوراق 
الطبعة األوىل، مكتبة الشقري، الرياض، 429 هـ.

وليد . 5  د.  اإلمارايت،  التجارية  املعامالت  قانون  ألحكام  وفقًا  التجارية  األوراق 
عيل ماهر، اآلفاق املرشقة، الطبعة األوىل،   20م.

نعيم . 6  فايز  د.  واإلفالس«،  التجارية  »األوراق  التجارية  املعامالت  قانون 
رضوان، أكاديمية رشطة ديب، الطبعة األوىل، 2005م.

الدولية، . 7  العلمية  الدار  العكييل،  د.عزيز  البنوك،  وعمليات  التجارية  األوراق 
الطبعة األوىل، 2002م.

القانون التجاري، د. عزيز العكييل، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن.. 8 
اخلثالن، . 9  تركي  بن  سعد  أ.د.  اإلسالمي،  الفقه  يف  التجارية  األوراق  أحكام 

الطبعة األوىل، دار ابن اجلوزي، 425 هـ.
الوشيك يف الشيك عىل ضوء نظام األوراق التجارية السعودي، د. السيد أبو . 20

عيطة، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، 4 20م.
جرائم الشيك يف قانون العقوبات، صالح الدين حممد شوشاري، دار اإلرساء .  2

للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل،  200م.
الطبعة . 22 الثقافة،  دار  مكتبة  كريم،  عباس  زهري  د.  للشيك،  القانوين  النظام 

األوىل، 997 م.
الشيك يف ضوء الفقه والقضاء، صربي حممود الراعي، رضا السيد عبدالعاطي، .  2

رشكة ناس، الطبعة األوىل،   20م.
األوراق التجارية املعارصة طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهي، د. حممد بلعيد . 24

البوطيبي، دار الكتب العلمية، بريوت.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
386

التجارية ووسائل الدفع االلكرتونية، د. مصطفى كامل طه، د. وائل . 25 األوراق 
أنور بندق، دار الفكر اجلامعي.

األوىل، . 26 الطبعة  دارالفكر،  أمحد،  حممد  عبدالفضيل  د.  التجارية،  األوراق 
0 20م.

األوراق التجارية والعمليات املرصفية، د. طالب حسن موسى، الطبعة األوىل، . 27
دار الثقافة للنرش والتوزيع،   20م.

األوراق التجارية، د. سميحة القليومي، دار النهضة العربية، 987 م.. 28
األوراق التجارية، د. خمتار أمحد بريري، دار النهضة العربية، 996 م.. 29
احللبي وحممد . 0  الرشيف وفائق شقري ورياض  التجاري، عليان  القانون  مبادئ 

الباشا، ط ، دار املسرية للنرش والتوزيع، 420 هـ.
مصطفى .    حممد  د.  العربية،  الترشيعات  يف  واإلفالس  التجارية  األوراق 

عبدالصادق، ط ، دار الفكر والقانون،   20م.
األوىل، . 2  الطبعة  وائل،  دار  الطراونة،  محد  بسام  د.  التجارية،  األوراق  تظهري 

2004م.
أحكام الشيك، عيسى حممود العواودة، دار النفائس للنرش والتوزيع..   
األنظمة التجارية والبحرية السعودية، د. عبدالعزيز خليل بديوي، دار الفكر . 4 

العريب.
األوراق التجارية، د. حممد فهمي اجلوهري، مكتبة هنضة الرشق، القاهرة.. 5 
 6 . Uniform Commercial القانون التجاري املوحد يف الواليات املتحدة األمريكية

.Code (UCC)

37. Public Law 108–100 108th Congress



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
387

38. The rights of owners of lost, stolen or destroyed instruments 
under UCC section 3-804: can they be holder in du course, by 
Michael Slattery and Ron Martinetti.

39. Payments: Article 3,4, Littlefield, Neil O, The Business Lawyer, 
Chicago. Vol. 52, Iss,4, 1997.

40. The Written Aspect of Indorsement, by Herschel Arant, The 
Yale Law Journal, Vol. 34, No. 2

41. CCH Deposit Law Notes, Volume11, Issue 2, February 2010

42. Payment of Check: Forged Indorsement, Michigan Law 
Review, Vol. 10 No. 1.

43.  Remarks on Restrictive Indorsements, by Edward Henry 
Warren, Harvard Law Review, vol. 58

44. Payments, Klein Carter and Cheng Jessie, Business Lawyer. 
Fall2017, Vol. 72 Issue 4

45. Case Comments and Digests Department by John Goodwin, 
American Business Journal.

46. Effect of Indorsement in Form of Assignment, by Anthony 
Curreri, St. John's Law Review, Volume 8, 2014.

47. The Obligations Resulting from an Indorsement in Blank, by 
W.A.H, Michigan Law Review, Vol. 7, No. 6

48. Remarks on Restrictive Indorsements, by Edward Henry 
Warren, Harvard Law Review, vol. 58

49. Effect of Alteration of a Negotiable Instrument upon 
Drawee's Acceptance or Payment, Columbia Law Review, Vol. 
22. No. 3

50. Negligence of Payee as a Defense to Bank Paying Check on 
Forged Indorsement, Columbia Law Review, Vol. 21, No, 7



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
388

51. Right of the United States to Recover Money Paid on 
Pension Checks Bearing Forged Indorsements, by: W.T.B, The 
Michigan Law Review, Vol. 8, No. 2

52. Investment Service Co v. Martin Bros. Container and Timber 
Products, 465 P.2d 868.

53. Triffin v. Dillabough, 552 Pa. 550, 716 A.2d 605 (Pa. 1998)

54. Lambert v. Barker, 348 S.E.2d 214

55. Smith v. Gentilotti, 359 N.E. 2d 953

56. Smith v. Haran, 273 Ill. App. 3d 866, 652 N.E.2d 1167

57. Barclays Bank Plc v. Johnson, 499 S.E.2d 768

58. Dunhan v. Peterson, 5 N. D. 414, 67 N. W. 293, 1896

59. K.S. Finance Corp v. J.G.S. Dress, Inc, 41 UCC Rep 2d 249 (NY 
2000)

60. Kilpatrick v. Heaton (1812 S. C.) 3 Brev. 92

61. S. Weisberger Co. v. Barberton Savings Bank Co., 84 Ohio St. 
(n.s.) 21

62. Jordan Marsh Co. v. Nat'l Shawmut Bank, 201 Mass. 397, 87 
N.E. 740

63. Trust Company of America v. Hamilton Bank, 127 App. Div. 
515, 112 N.Y.S. 84

64. Central Trust Co v. Wyandotte First National Bank, (1879) 101 
U. S. 68

65. Patillo v. Alexander (1895) 96 Ga. 60, 66, 22 S.E. 646

66. Miller v. Gaston (1849) N. Y. 2 Hill, 186, 191

67. Snevily v. Ekel (1841) I Watt & S. Pa. 203

68. Midwest Nat. Bank & Trust Co. v. Niles & Watters Sav. Bank, 
190 Iowa 7S2, 180 N. W. 880



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر العبارات المانعة من التظهير في الشيك

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
389

69. Hatch v. Barrett 1885 34 kan, 233, 8 pac, 129

70. Sears v. Lants and Bates (1878) 47 Iowa, 658

71. Lyons v. Develbis (1853) 22 Pa. 185

72. Citizen National Bank v. Walton (1898) 96 Va. 435, 31 S. E. 
890

73. Gale v. Mayhew 1910 161 Mich, 96, 125 N. W. 781

74. Leonard v. National Bank, 145 S.E. 2d 23

75. Travelers Cas. & Sur. Co. v. Wash. Trust Bank, No. CV-13-0409-
JLQ (E.D. Wash. Sep. 3, 2014)

76. Maine Trust & Banking Co. v. Butler, 45 Minn. 506

77. Coddington Savings Bank v. Anderson, 64 Neb. 205

78. Fay v. Witte, 186 N.E. 678 (NY 1933)

79. Hatch v. Barrett 1885 34 kan, 233, 8 pac, 129

80. Roessle v. Lancaster, 114, N.Y. Supp. 387, 1909

81. Rockfield v. The First National Bank, 77 Oh. St. 311, 1907

82. National City Bank of Chicago v. National bank of the republic 
of Chicago. 132 N. E. 832.

83. Price v. Neal, CAUSE NO. 3:19-CV-868-DRL-MGG (N.D. Ind. 
Oct. 4, 2019)

84. Critten v. Chemical National Bank, 171 N.Y. 219. 63 N. E. 969

85. United States v. National Exchange Bank of Providence, 29 
Sup. Ct. 665

86. https://www.law.cornell.edu/ucc

https://www.law.cornell.edu/ucc




مجلة قضاء | مجلة علمية محكمةالعـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
391

طرق إثبات أعمال
المرافعة القضائية
دراسة تأصيلية فقهية

محّمد بن عبد العزيز الفريح
القاضي بوزارة العدل



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

طرق إثبات أعمال المرافعة القضائية

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
392

المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد 
أن حممدًا عبده ورسوله، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه، وسلم تسلياًم كثريًا.

أما بعد:
ومقام  رشيف،  منصب  بالعدل  بينهم  واحلكم  الناس  بني  القضاء  فإن 
احلق  وإقامة  اخللق،  إىل  واإلحسان  واخلاص،  العام  النفع  من  فيه  ملا  رفيع؛ 

ه األنبياء والرسل -عليهم الصالة والسالم-. والعدل، وهلذا تَوالَّ
ه من هذه األمة رسولنا حممد ، وقد تواله عدد  وأول من توالَّ
. من الصحابة، كاخللفاء الراشدين: أيب بكر، وعمر، وعثامن، وعيل
والقضاء عبادة هلل ، وهو من أفضل القربات؛ ملا فيه من اإلصالح 
بني الناس، وإنصاف املظلوم، ورد الظامل، وإقامة احلدود، وأداء احلقوق إىل 

أهلها، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، واحلكم بالقسط والعدل.
القيام به،  وحسن القضاء نعمة من اهلل، وفيه فضل عظيم ملن قوي عىل 

وأداء احلق فيه، وَأِمن عىل نفسه من الظلم واحلَْيف) ).
بينوا  فائقة،  عنايًة  الباب  هبذا  الفقه  كتب  يف    الفقهاء  اعتنى  وقد 

فيها كيفية عمل القايض مفصاًل، وما يتضمنه عمله من أحكام.
إثبات  »طرق  موضوع:  يف  أبحث  أن  ارتأيت  كذلك؛  األمر  كان  وملا 
أعامل املرافعة القضائية«، ومقصودي به: األعامل اإلجرائية غري املوضوعية 

املغني )0 /2 (، الفقه اإلسالمي )0/5 2).  ( (
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واجلرح،  الرتمجة،  مثل:  القضاء،  كتاب  يف  كتبهم؛  يف  الفقهاء  ذكرها  التي 
والتعديل، والرسالة...، وغريها من مسائل يأيت بياهنا يف خطة البحث.

وأسأل اهلل اإلعانة، عليه توكلت، وهو خري احلافظني.

أمهية املوضوع:

تظهر أمهية املوضوع يف النقاط اآلتية:
تعلق املوضوع بإثبات إجراءات عمل من أَجلِّ األعامل وأدقها؛ وهو .  

الفصل بني املتخاصمني.
للحقوق؛ . 2 الرشيعة  حفظ  جوانب  من  مهم  بجانب  املوضوع  تعلق 

املتعلقة بحفظ حقوق الناس.
ال .   كي  إجراءاته؛  إثبات  يف  لنفسه  القايض  باحتياط  املوضوع  تعلق 

اللبس، والنسيان. يدخلها 

أسباب اختيار املوضوع:

تظهر أسباب اختيار هذا املوضوع يف النقاط اآلتية:
ما سبق ذكره يف بيان أمهية املوضوع..  
تلكم . 2 مجع  فأحببت  القايض،  أعامل  إثبات  يف  الفقهية  الطرق  تعدد 

املسائل؛ مع بيان ما لكل عمل من طريقة يف اإلثبات.
عدم وجود بحث مجع هذه املسائل حتت عنوان مستقل..  
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أهداف املوضوع:
هيدف البحث يف هذا املوضوع إىل ما يأيت:

إجراءاهتم .   إثبات  يف  بالقضاة  املنوطة  والواجبات  املسؤوليات  بيان 
القضائية.

تيسري الوصول إىل األحكام الفقهية يف هذا املوضوع.. 2
التأصيل الفقهي للمواد النظامية املتعلقة بمسائل البحث..  

البحث: منهج 

حتتاج  التي  القضائية  اإلجراءات  مسائل  مجع  عىل  البحث  يف  رست 
يف  متبعًا  القضاء) )،  كتاب  يف  احلنبيل  املذهب  كتب  يف  وُذكرت  إثبات،  إىل 
البحوث، وقد  كتابة  واملتعارف عليها يف  املعتربة،  العلمية  القواعد  دراستها 
تتبعها،  وحماولة  املعتمدة،  مصادرها  من  للبحث  العلمية  املادة  بجمع  قمت 
للرأي  وصوالً  عليها،  واملناقشة  وأدلتها  الفقهية  اآلراء  وتناول  أمكن،  ما 

الراجح، وتطبيقه يف الرتجيح.

البحث: تقسيامت 

وخامتة  مباحث  وتسعة  ومتهيد  مقدمة  يف  البحث  تقسيامت  انتظمت 
وفهارس.

ساروا  التي  الطرق  وذكر  الواردة  املسائل  يف  الفقهاء  أقوال  دراسة  البحث  مقصود   ( (
عليها، مع اإلشارة إىل ما عليه العمل يف احلاشية عند ذكر الراجح يف املسألة.
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ومنهج  وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  املوضوع،  أمهية  وفيها  املقدمة: 
البحث وخطته.

التمهيد: وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: التعريف بطرق اإلثبات.

املطلب الثاين: التعريف باملرافعة القضائية.

املطلب الثالث: التعريف اإلمجايل للعنوان.
املبحث األول: طريقة إثبات طلب القايض للمدعى عليه.

املبحث الثاين: طريقة إثبات الرتمجة.
املبحث الثالث: طريقة إثبات تعريف اخلصوم.

املبحث الرابع: طريقة إثبات التعديل.

املبحث اخلامس: طريقة إثبات اجلرح.
املبحث السادس: طريقة إثبات الرسالة؛ وفيه مطلبان:
املطلب األول: طريقة إثبات أقوال أصحاب املسائل.

املطلب الثاين: طريقة إثبات أقوال أهل األعذار.
املبحث السابع: طريقة إثبات كتاب القايض إىل القايض.

املبحث الثامن: طريقة إثبات القسمة.
املبحث التاسع: طريقة إثبات التقويم.

اخلامتة.
الفهارس.
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يكتب  ال  أنه  رأيت  »إين  القائل:  اهلل  ورحم  املقل،  جهد  فهذا  وبعد: 
إنسان كتابًا يف يومه إال قال يف غده: لو غري هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان 
من  وهذا  أمجل،  لكان  هذا  ترك  ولو  أفضل،  لكان  هذا  قدم  ولو  يستحسن، 

أعظم العرب، وهو دليل عىل استيالء النقص عىل مجلة البرش«) ).

لوجه  خالصًا  العمل  هذا  جيعل  أن  اهلل  أسأل  املقدمة،  هذه  هناية  ويف 
الكريم، وأشكره سبحانه عىل ما تفضل به ويرس وأعان، فام كان من صواب 

فمنه وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان.

واحلمد هلل أوالً وآخرًا، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
أمجعني.

تنسب للقايض عبد الرحيم بن عيل البيساين، رشح اإلحياء للزبيدي ) / )  ( (
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التمهيد

المطلب األول: التعريف بطرق اإلثبات:

أوالً: ُطُرق:
ر وُيؤنَّث، يقال: الطريق األعظم،  طرق: مجع طريق؛ وهو: السبيل، ُيذكَّ
والقاف  والراء  »الطاء  فارس)2):  ابن  قال  وأصله:  العظمى) )،  والطريق 
أربعة أصول، أحدها: اإلتيان مساء، والثاين: الرضب، والثالث: جنس من 
-واهلل  الباب  ومن  يشء...،  عىل  يشء  خصف  والرابع:  اليشء،  اسرتخاء 
الذي  وهو  آخر،  أصل  من  يكون  أن  وجيوز  د،  ُيتورَّ ألنه  الطريق؛  أعلم- 
هذا  من  يكون  أن  ببعيد  وليس  اليشء...،  فوق  اليشء  خصف  من  ذكرناه 
وُخِصفت  به،  ُطوِرَقت  قد  فكأهنا  األرض،  يعلو  يشء  أنه  وذلك  القياس؛ 

به«) ).

حممودًا  فعل؛  يف  اإلنسان  يسلكه  مسلك  كل  الطريق  عن  اسُتعري  وقد 
كان أو مذمومًا، وقيل: فالن عىل طريقة حسنة، أو سيئة؛ أي: عىل حال)4)، 

العرب  ولسان  طرق؛  مادة:   ) 5  /4( العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   ( (
وتاج  الطرق؛  مادة:  املحيط) / 90(،  والقاموس  طرق؛  مادة:   ،)220/ 0(

العروس من جواهر القاموس )72/26( مادة: طرق.
أمحد بن فارس بن زكريا القزويني، الرازي، أبو احلسني، تويف عام: 95 هـ، من أئمة   (2(
اللغة واألدب، من تصانيفه: مقاييس اللغة، واملجمل، وجامع التأويل. كتاب وفيات 

األعيان، البن خلكان ) /8  (، كتاب األعالم، للزركيل ) / 9 ).
مقاييس اللغة ) /449( مادة: طرق.  ( (

 (22 / 0( العرب  لسان  والراء؛  والطاء  القاف  باب:   )5/97( العني  كتاب  ينظر:   (4(
مادة: طرق؛ تاج العروس )72/26( مادة: طرق.
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َبۡعِد  ِمۢن  نزَِل 
ُ
أ كَِتًٰبا  َسِمۡعَنا  إِنَّا  َيَٰقۡوَمَنآ  ﴿قَالُواْ  العزيز:  الكتاب  ويِف 

ۡسَتقِيٖم30﴾  مُّ َطرِيٖق  ِإَوَلٰ  ٱۡلَّقِ  إَِل  َيۡهِدٓي  يََديۡهِ  َبنۡيَ  لَِّما  ٗقا  ُمَصّدِ ُموَسٰ 
]األحقاف:0 [.

واملراد بالطرق يف البحث: املسالك التي سلكها الفقهاء يف عدة مسائل.
ثانيًا: إثبات:

ويتعدى  ثابت،  فهو  واستقر،  دام  ثبوتًا:  يثبت  اليشء،  ثبت  إثبات: 
حجته:  وأثبت  والبينة،  احلجة  الثبت:  أثبته،  فيقال:  والتضعيف؛  باهلمزة 
أقامها وأوضحها) ). قال ابن فارس: »الثاء والباء والتاء كلمة واحدة، وهي 

دوام اليشء، يقال: ثبت ثباتًا وثبوتًا، ورجل ثبت وثبيت«)2).
املعرفة،  إذا عرفه حق  إثباتًا:  مثابتة، و»أثبته«  »ثابته«  أيضًا:  املجاز  ومن 

وأثبت اليشء معرفة: قتله علاًم) ).
اصطالحًا: قريب من معناه اللغوي إقامة احلجة؛ إال  وتعريف اإلثبات 

أن الفقهاء يطلقونه عىل معنيني: معنى خاص، ومعنى عام:
إقامة احلجة  أو  بثبوت يشء آخر)4)،  العام: هو احلكم  باملعنى  فاإلثبات 
مطلقًا، فيكون املراد توثيق أي حق وتأكيده. واإلثبات باملعنى اخلاص: إقامة 

 ،)80/ ( الكبري  الرشح  غريب  يف  املنري  واملصباح  ثبت؛  مادة:   )245/ ( الصحاح   ( (
مادة: ثبت؛ وتاج العروس )472/4(، مادة: ثبت.

مقاييس اللغة ) /99 (، مادة: ثبت.  (2(
تاج العروس )472/4(، مادة: ثبت.  ( (

كتاب التعريفات ) /9).  (4(
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احلجة أمام القايض بالطرق التي حددها الرشع عىل حق، أو واقعة، ترتتب 
عليها آثار رشعية) ).

واملراد باإلثبات يف البحث املعنى اخلاص.

المطلب الثاني: التعريف بالمرافعة القضائية:

أوالً: املرافعة:

املرافعة: من الرفع وهو خالف الوضع واخلفض، قال ابن فارس: »ومن 
ۡرفُوَعٍة٣٤﴾  مَّ ﴿َوفُُرٖش  ثناؤه:  جل  اهلل  قال  اليشء.  تقريب  الرفع:  الباب 
ومصدر  للسلطان،  رفعته  قوله  ذلك  ومن  هلم.  مقربة  أي   ،] 4 ]الواقعة: 

ذلك الرفعان«)2).

واستعامل لفظة املرافعة معارص، وله تعلق باملعنى اللغوي؛ بأنه ما يرفع 
من القول إىل القايض.

القضائية: ثانيًا: 

ابن  قال  وأصله:  حكم) )،  أي:  وقضية؛  قضاء،  يقيض  قىض  القضائية: 
فارس: »القاف والضاد واحلرف املعتل أصل صحيح يدل عىل إحكام أمر، 
 ﴾ وإتقانه، وإنفاذه جلهته؛ قال اهلل تعاىل: ﴿َفَقَضىُٰهنَّ َسۡبَع َسَمَٰواٖت ِف يَۡوَمنۡيِ
سبحانه  اهلل  قال  احلكم؛  والقضاء:  خلقهن...،  أحكم  أي:  ]فصلت:2 [؛ 

وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية، للزحييل ) / 2).  ( (
مقاييس اللغة )424/2).  (2(

قىض؛  مادة:   ،)246 /6( والصحاح  والياء؛  والضاد  القاف  باب   ) 85/5( العني   ( (
ولسان العرب )5 /85 ).
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قَاٍض﴾ ]طه:72[؛ أي: اصنع واحكم،  نَت 
َ
أ َمآ  يف ذكر من قال: ﴿فَٱۡقِض 

املنية  يت  وُسمِّ وينفذها،  األحكام  قاضيًا؛ ألنه حيكم  القايض  ي  ُسمِّ ولذلك 
قضاء؛ ألنه أمر ينفذ يف ابن آدم وغريه من اخللق«) ).

والقضاء يف االصطالح: اختلفت تعريفات الفقهاء باختالف مذاهبهم:

فعرفه احلنفية بأنه: فصل اخلصومات، وقطع املنازعات)2).

فصل  وأيضًا  التحكيم،  فيه  فيدخل  مانع؛  غري  التعريف  أن  عليه:  َيرد 
اخلصومات وقطع املنازعات مها ثمرة القضاء؛ ال حقيقته.

وعرفه املالكية بأنه: اإلخبار عن حكم رشعي عىل سبيل اإللزام) ).

اإلخبار  ولفظ  التحكيم،  فيه  فيدخل  مانع؛  غري  التعريف  أن  عليه:  َيرد 
يوهم بأنه املقابل لإلنشاء املحتمل للصدق، أو الكذب.

وعرفه الشافعية بأنه: فصل اخلصومة بني خصمني فأكثر بحكم اهلل)4).

َيرد عليه: أنه غري مانع؛ فيدخل فيه التحكيم، وأنه ال حيتوي عىل إلزام، 
فلو فصل مفتي خصومة بني اثنني بحكم اهلل لدخل يف التعريف.

مقاييس اللغة )99/5( مادة: قىض.  ( (
الدر املختار رشح تنوير األبصار وجامع البحار ) / 46).  (2(

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )86/6).  ( (
حتفة املحتاج يف رشح املنهاج )0 / 0 ).  (4(
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وفصل  به،  واإللزام  الرشعي،  احلكم  تبيني  بأنه:  احلنابلة  وعرفه 
اخلصومات) ).

َيرد عليه: بدخول التحكيم فيه، وأن فصل اخلصومات هي ثمرة القضاء؛ 
ال حقيقته.

يف  بقوله    خلدون)2)  ابن  به  عرفه  ما  املختار:  التعريف  فيكون 
للتداعي، وقطعًا  الناس يف اخلصومات؛ حساًم  الفصل بني  القضاء: منصب 

اة من الكتاب والسنَّة) ). للتنازع؛ باألحكام الرشعيَّة املتلقَّ

وسبب اختياره: سالمته مما ورد عىل التعاريف األخرى من إشكاالت.

المطلب الثالث: التعريف اإلجمالي للعنوان:

املسالك  له هو:  اإلمجايل  املعنى  يكون  العنوان،  بمفردات  التعريف  بعد 
غري  القايض  أعامل  وتوثيق  حلفظ  الفقهاء-  ذكرها  -التي  والوسائل 

املوضوعية.

بن  حسن  بن  الدين  بن صالح  يونس  بن  ملنصور  املستقنع،  زاد  املربع رشح  الروض   ( (
إدريس البهويت، احلنبيل ) /704).

عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون، أبو زيد، ويل الدين احلرضمي، اإلشبييل،   (2(
ولد سنة: 2 7هـ، وتويف  سنة: 808هـ، وويل يف مرص قضاء املالكية، وله كتب 
وشفاء  والرببر،  والعجم  العرب  تاريخ  يف  واخلرب  املبتدأ،  وديوان  العرب،  منها:  عدة 
حجر  البن  مرص  قضاة  عن  اإلرص  رفع  كتاب  وغريها.  املسائل،  لتهذيب  السائل 

العسقالين ) /  2(، األعالم للزركيل ) /0  ).
األكرب  الشأن  ذوي  من  عارصهم  ومن  والرببر  العرب  تاريخ  يف  واخلرب  املبتدأ  ديوان   ( (

.(275/ (
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أو  أمر  بإثبات  عليها،  بناًء  القضاء،  وجوب  الطرق:  هذه  عىل  ويرتتب 
بنفيه عنه.

البحث مقصورة عىل  الواردة يف  املسائل  أن  العنوان،  يتضح من  وأيضًا 
وإذا ذكر  القضائية،  الرتمجة  فاملراد  الرتمجة  فإذا ذكرت  منها قضائيًا،  ما كان 
والتقويم،  القسمة  وكذا  القايض،  عند  منها  كان  ما  فاملراد  واجلرح  التزكية 

وغريها.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

طرق إثبات أعمال المرافعة القضائية

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
403

المبحث األول
طريقة إثبات طلب القاضي للمدعى عليه

الرجل  القايض، وادعى عىل رجل حّقًا، وكان ذلك  إىل  تقدم رجل  إذا 
ليحكم  إحضاره؛  القايض  من  املدعي  وأراد  القضاء،  جملس  حارض  غري 
الفقهاء،  ذكرها  طرق  عدة  فهنالك  إحضاره) )؛  القايض  رأى  فإن  بينهام، 

لُيثبِت القايض للمدعى عليه طلبه إياه.

والطرق التي ذكرها الفقهاء هي:

ـ أن يعطي القايض املدعي قطعة طني رطبة، أو قطعة شمع يوضع عليها 
اخلتم؛ لينقش عليها ما بختم القايض الذي ُعِرف به، أو يكون مكتوبًا عليها: 
»أجب القايض فالنًا«، وُيِري املدعي املدعى عليه ما أعطاه القايض من طينة، 
أو خاتم، وينبغي له أن يقول للخصم: هذا خاتم القايض فالن؛ يدعوك.

له القايض عىل ورقة، يستدعي فيها اخلصم؛ حلضور جملس  أو يكتب  ـ 
القضاء.

ـ أو يرسل القايض مع املدعي أحد أعوانه؛ ليذهب معه إىل املدعى عليه، 
وخيربه أن القايض فالنًا يطلبك حلضور جملس القضاء.

هنا مسائل مل أذكرها خشية االستطراد، وهي املسافة التي يستدعي هبا القايض املدعى   ( (
عليه، فقد فرق الفقهاء بني القريب والبعيد، وأن القريب ُيستدعى، والبعيد ال ُيستدعى 
عىل كل حال؛ عىل تفصيل ذكروه؛ ُيراَجع يف مظانه، وأيضًا مسألة عىل من تكون أجرة 
من يرسله القايض مع املدعي الستدعاء خصمه؟ واقترصت عىل بحث مسألة العنوان، 

وهي طريقة توثيق طلب القايض املدعى عليه.
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فلو  يفعلها،  مل  شاء  وإن  القايض،  فعلها  شاء  إن  املذكورة  الطرق  وهذه 
القايض  إن  له: قل خلصمك:  املدعي وحده الستدعاء خصمه، وقال  بعث 
يطلبك لكفى، وإنام ُذكرت هذه الطرق لالحتياط لعمل القايض، فيكفي يف 
ذلك العالمة الدالة عىل طلب القايض اخلصم؛ حلضور جملس القضاء، وهي 
تتغري  فقد  قضاهتم،  عادة  به  ما جرت  عىل  ومكان،  زمان  كل  لعرف  عائدة 
بتجدد الوسائل وحداثتها، وقد ُهِجرت بعض هذه الطرق يف الزمن القديم؛ 
الورق؛ لسهولة ورسعة استخدامه؛ قال زكريا  بعد وجود  الطني  كاستعامل 
أو  رطب،  طني  من  بختم  إليه  »فيبعث  سنة:926هـ) ):  املتوىف  األنصاري 
ليعرضه عليه، وليكن مكتوبًا عليه: أجب  املدعي؛  إىل  بدفعه  يعتاد  غريه مما 
القايض فالنًا، وقد ُهِجر هذا يف هذه األعصار، فاألوىل ما اعتِيد من الكتابة 

يف كاغد)2)، أو يبعث إليه بأحد أعوانه املرتبني عىل بابه«) ).

926هـ،  تويف:  الشافعي،  املرصي،  السنيكي،  األنصاري،  بن زكريا  حممد  بن  زكريا   ( (
وحتفة  التفسري،  يف  الرمحن  فتح  مؤلفاته:  من  فقيه،  احلديث  حفاظ  من  مفرس،  قاٍض 
األعالم   ،)252/ ( للشوكاين  الطالع  البدر  كتاب  البخاري.  صحيح  عىل  الباري 

للزركيل ) /46).
الكاَغد بفتح الغني: هو القرطاس. تاج العروس )0/9  ).  (2(

أسنى املطالب )25/4 -26 (، وينظر: حاشية قليويب وعمرية )4/4  ).  ( (
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وهبذا قال احلنفية) )، واملالكية)2)، والشافعية) )، واحلنابلة)4).

الغائب  خصمه  إحضار  أراد  رجل  جاء  »وإذا  الرائق:  البحر  يف  جاء 
جملس  إىل  أجب خصمك  فيها:  مكتوب  القايض؛  ختم  عليها  طينة  له  دفع 

احلكم...«)5).

وجاء يف بلغة السالك ألقرب املسالك: »جيلب القايض اخلصم بخاتم، 
أو رسول، أو ورقة، أو أمارة«)6).

رطب،  طني  من  بختم  يكون  قد  »اإلحضار  الطالبني:  روضة  يف  وجاء 
عليه:  مكتوبًا  وليكن  اخلصم،  عىل  ليعرضه  املدعي؛  إىل  يدفعه  غريه،  أو 
باب  عىل  املرتبني  األعوان  من  بشخص  يكون  وقد  فالنًا،  القايض  أجب 

القايض...«)7).

البحر الرائق رشح كنز الدقائق )6/ 0 (، الفتاوى اهلندية ) /7  ).  ( (
اجلليل  منح   ،) 69/ ( األحكام  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة   (2(
الرشح  عىل  الصاوي  بحاشية  املعروف  املسالك،  ألقرب  السالك  وبلغة   ،) 78/8(

الصغري )5/4 2).
روضة الطالب )  /94 (، وأسنى املطالب )25/4 ).  ( (

املغني )0 /55(، كشاف القناع عىل متن اإلقناع )5 /07 ).  (4(
البحر الرائق رشح كنز الدقائق )6/ 0 ).  (5(

بلغة السالك )5/4 2).  (6(
روضة الطالبني وعمدة املفتني )25/4 ).  (7(
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القايض  شاء  وإن  حيرضه،  عونًا  معه  »فيبعث  القناع:  كشاف  يف  وجاء 
بعث معه- أي: املستعدي- قطعة من شمع، أو طني؛ خمتومًا بخامته، أو يف 

كاَغد، ونحوه...«) ))2).

كشاف القناع )5 /07 ).  ( (
التبليغ  باستخدام  وتبليغه  اخلصم،  استدعاء  يف  اآلن  القضائي  العمل  جرى  وقد   (2(
اإللكرتوين -من خالل الرسائل النصية والربيد اإللكرتوين-، ويف حال تعذره يكون 
التبليغ عن طريق املحرضين عىل ما نص عليه نظام املرافعات الرشعية يف مواده اآلتية: 

)املادة احلادية عرش، املادة الثانية عرشة، املادة الثالثة عرشة(.
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الثاني المبحث 
طريقة إثبات الترجمة

صورة املسألة:

لغة  أحدمها  حُيسن  ال  أو  حُيسنان،  ال  القايض؛  إىل  رجالن  يتخاصم  أن 
القايض، أو يكون يف الشهود من ال حيسن لغة القايض؛ فهنا ال بد من َترمُجان) ) 
يرتجم للقايض ما ال يفهمه من لغاهتم؛ إذ أن حكمه مرتتب عىل قوهلم، ففي 
هذه احلالة أمجع العلامء عىل قبول ترمجة العدلني، وثبوت الرتمجة هبام، واحلكم 
هبا)2)، وال خالف يف اشرتاط العدالة واإلسالم بالرتمجان) )؛ ألن نفس اخلرب 
ويشرتط  بالعدالة،  الصدق  جانب  يرتجح  فإنام  والكذب،  للصدق  حمتمل 
الكفار معادون للمسلمني، فالظاهر يف من مل يتوفر فيه  اإلسالم أيضًا؛ ألن 
َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ تعاىل: ﴿َيٰٓ اهلل  قال  هذا؛  مثل  يف  اجلناية  قصد  الرشطني 

لُونَُكۡم َخَباٗل﴾ ]آل عمران: 8  [؛ 
ۡ
يَأ ّمِن ُدونُِكۡم َل  بَِطانَٗة  َتتَِّخُذواْ  َل 

ون يف إفساد أموركم)4)؛ فلهذا ال يقبل القايض الرتمجة إال من  أي: ال ُيقرصِّ

لغة  غري  بلغة  عنه  عرب  إذا  غريه  كالم  وترجم  وأوضحه،  بينه  إذا  كالمه  فالن  ترجم   ( (
والثانية  اجليم،  وضم  التاء  فتح  أجودها  لغات  وفيه  ترمجان،  الفاعل  واسم  املتكلم، 
التاء تابعة للجيم، والثالثة فتحهام بجعل اجليم تابعة للتاء، واجلمع  ضمهام معًا بجعل 
تراجم، والتاء وامليم أصليتان؛ فوزن ترجم فعلل مثل: دحرج ]املصباح املنري يف غريب 

الرشح الكبري للفيومي)2/ 7)[.
مسائل  واإلقناع يف  واالعتقادات ) / 5(،  واملعامالت  العبادات  اإلمجاع يف  مراتب   (2(

اإلمجاع )46/2 ).
الغياثي، غياث األمم يف التياث الظلم ) /57 (، واملبسوط )6 /89).  ( (

اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي )4/ 68 ).  (4(
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بأن  باللغتني مجيعًا،  بعلمه  إال  العدل مرتمجًا  املسلم  يكون  مسلم عدل، وال 
إليها، وعلمه باملوضوع؛ ألن  املنقول  املنقول منها، واللغة  اللغة  يعلم معنى 
العلم باملوضوع مهم بالنسبة للرتمجة، فمن مل يكن عنده علم باملوضوع ربام 

يرتجم اللفظ عىل غري املراد، وهذا غري العلم باملعنى) ).

به،  الرتمجة  وثبوت  الواحد،  ترمجة  قبول  يف    الفقهاء  اختلف  ثم 
وإجياب احلكم برتمجته عىل قولني.

خالف العلامء يف املسألة:

اختلف العلامء يف املسألة؛ عىل قولني:

أحوط  كان  اثنان  وجد  وإن  الواحد،  برتمجة  احلكم  جواز  األول:  القول 
وأحسن:

وبه قال احلنفية)2)، واملالكية) )، ورواية للحنابلة)4).

الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )5 /42 ).  ( (
املبسوط )6 /89(، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق )67/7(، ورد املحتار عىل الدر   (2(

املختار )469/5).
اجلليل  مواهب   ،) 06/8( خليل  ملخترص  واإلكليل  التاج   ،) 6/ ( احلكام  تبرصة   ( (
 ،)202/4( الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية   ،)  6/6( خليل  خمتص  رشح 

ومنح اجلليل )292/8).
رشح الزركيش )284/7(. اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )  /294).  (4(
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أدلة أصحاب القول األول:

َأْن  َأَمَرُه    النَّبِيَّ  »أنَّ   : ثابٍِت) )  بن  زيد  حديث   ) (
إَِذا  ُكُتَبُهْم  َوَأْقَرْأُتُه  ُكُتَبُه،    لِلنَّبِيِّ  َكَتْبُت  َحتَّى  الَيُهوِد؛  كتاَب  َيَتَعلََّم 

إَِلْيِه«)2). َكَتُبوا 

  ثابت  بن  زيد  برتمجة    النبي  اكتفاء  الداللة:  وجه 
وحده، واعتامده عليه يف قراءة الكتب التي ترد، ويف كتابة ما يرسله إىل من 
أهل ذلك  له عمن حرض من  فيام يرتجم  اعتامده عليه  ويرتتب عليه  ُيكاتبه: 
اللسان، فإنه يكتفي بقوله يف ذلك، وأكثر تلك األمور تشتمل عىل األحكام، 

وقد يقع فيها من األخبار ما يرتتب عليه احلكم) ).

أبو  كنيته  النجاري،  ثم  اخلزرجي،  األنصاري  زيد  بن  الضحاك  بن  ثابت  بن  ) ) زيد 
اخلندق  شهد  وإنام  يشهدها،  مل  وقيل:  أحدًا،  وشهد  الرمحن،  عبد  أبو  وقيل:  سعيد، 
أول مشاهده، وكان ينقل الرتاب مع املسلمني، فقال رسول اهلل : ))إنه نعم 

الغالم(( تويف سنة 45 من اهلجرة ]أسد الغابة)47/2 )[.
احلديث:  رقم   )79/9( احلكام،  ترمجة  باب  األحكام،  كتاب  يف  البخاري  رواه   (2(
)95 7(. وهذا احلديث رواه البخاري معلقًا؛ إال أنه معلق بصيغة اجلزم، وقد وصله 
عن  أبيه،  عن  الزناد،  أيب  ابن  حدثني  أويس:  أيب  ابن  قال  الكبري:  تارخيه  يف  البخاري 
هذا  له:  فقيل  يب،  فُأعِجب  املدينة،  مقدمه    النبي  يب  أتى  زيد:  بن  خارجة 
غالم من بني النجار، قد قرأ مما أنزل اهلل عليك بضع عرشة سورة، فاستقرأين، فقرأت، 
فتعلمته يف نصف شهر؛  ِكَتايِب((،  َعىَل  هَيُوَد  آَمُن  َما  َفإِينِّ  هَيُوَد؛  ِكَتاَب  يِل  ْم  ))َتَعلَّ وقال: 

حتى كتبته له إىل هيود، وأقرأته إذا كتبوا إليه.
فتح الباري رشح صحيح البخاري )  /88 ).  ( (
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نوقش: بأنه ليس غري النبي  من احلكام يف ذلك مثله؛ إلمكان 
اطالعه عىل ما غاب عنه بالوحي بخالف غريه، فال بد له أكثر من واحد) ).
 يف مجيع ترصفاته؛ إال ما ورد فيه  ُيقتَدى بالنبي  أجيب: بأنه 
دليل باختصاصه به، وال دليل هنا، وأيضًا جُياب عنه باتباع اخللفاء الراشدين 
للنبي  يف ذلك، فقد ُنقل أن اخللفاء الراشدين، وامللوك بعدهم مل 

يكن هلم إال ترمجان واحد)2).

»ماذا   : وعثامُن-  الرمحن) )  وعبُد  عيلٌّ  -وعنده  عمر  قول   )2(
ك  »خُترِبُ فقلت:   :(4(

 حاطب  بن  الرمحن  عبد  قال  هذه؟«،  تقوُل 
بصاحبِها الذي صنَع هبا«)5).

املرجع السابق.  ( (
املرجع السابق )  /89 ).  (2(

مرة  بن  بن كالب  زهرة  بن  احلارث  بن  عبد  بن  عبد عوف  بن  بن عوف  الرمحن  ) ) عبد 
الكعبة  اجلاهلية عبد عمرو وقيل عبد  أبا حممد، كان اسمه يف  يكنى  الزهري،  القريش 
  الرسول  أن يدخل  قبل  الرمحن، وأسلم   عبد  اهلل  فسامه رسول 
دار األرقم، وكان أحد الثامنية الذين سبقوا إىل اإلسالم، وأحد اخلمسة الذين أسلموا 
، وكان  اهلل  مع رسول  كلها  واملشاهد  وأحدًا  بدرًا  بكر، وشهد  أيب  يد  عىل 
أحد العرشة املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، الذين جعل عمر بن 
 تويف وهو عنهم راض. تويف  اخلطاب اخلالفة فيهم، وأخرب أن رسول اهلل 

 سنة    من اهلجرة ]أسد الغابة ) /475)[.
أبا حييى، ولد يف حياة رسول اهلل  )4) عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة اللخمي، يكنى 
العيد يف  يأيت    اهلل  قال: رأيت رسول  أنه  ابنه حييى،  ، روى عنه 
الطريق، ويرجع يف أخرى. تويف  سنة: 68 من اهلجرة ]أسد الغابة) /0 4)[.
احلديث:  رقم   ،)79/9( احلكام،  ترمجة  باب  األحكام،  كتاب  يف  البخاري  رواه   (5(

.(7 95(
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احلال  »و«   ، اخلطاب  بن  »»وقال عمر«  الساري:  إرشاد  جاء يف 
أن »عنده عيل«؛ أي: ابن أيب طالب، »وعبد الرمحن« بن عوف »وعثامن« بن 
عفان . »ماذا تقول هذه؟« املرأة، وكانت حارضة عندهم، »قال عبد 
الرمحن بن حاطب« ابن أيب بلتعة مرتمجًا عنها لعمر عن قوهلا: إهنا محلت من 
املوحدة  وكرس  النون  بضم  نوبية؛  كانت  ألهنا  برغوس؛  اسمه  عبد  من  زنًا 
وتشديد التحتية، أعجمية من مجلة ُعَتقاء حاطب، »فقلت«: يا أمري املؤمنني، 

»خترُبك بصاحبِها الذي صنع هبا«) ).

  برتمجة عبد الرمحن بن حاطب  وجه الداللة: اكتفاء عمر
وحده يف مسألة قضائية.

) ( قول أيب مَجَْرَة)2): كنُت أترجُم بنَي ابِن عباٍس  وبنَي الناِس) ).

وجه الداللة: اكتفاء ابن عباس  برتمجة أيب مجرة وحده، وكان أبو 
مجرة يعرف الفارسية)4).

نوقش: أن ابن عباس  كان جملسه جملس إفتاء ال جملس قضاء.

السابقة، وإن مل يكن مثلها  الدليل يعضد ويؤكد األدلة  أجيب: أن هذا 
بالداللة.

إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري )0 /259).  ( (
)2) نرص بن عمران اليزين أبو مجرة الضبعي البرصي، سمع ابن عباس روى عنه شعبة ومحاد 
بن زيد ومحاد ابن سلمة، تويف ما بني سنة  2 -24 هـ ] التاريخ الكبري)04/8 )[.
احلديث:  رقم   )79/9( احلكام،  ترمجة  باب  األحكام،  كتاب  يف  البخاري  رواه   ( (

.(7 95(
فتح الباري رشح صحيح البخاري ) /0  ).  (4(
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اهلل  رسول  إىل  جاءوا  اليهود  »إن   : عمر  ابن  حديث   )4(
اهلل  رسول  هلم  فقال  َزَنيا،  وامرأة  منهم  رجاًل  أن  له  فذكروا   ،
نفضحهم،  فقالوا:  ْجِم؟((  الرَّ َشْأِن  يِف  التَّْوَراِة،  يِف  جَتُِدوَن  ))َما   :
وجُيَْلدون، قال عبد اهلل بن سالم) ): كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، 
فنرشوها، فوضع أحدهم يده عىل آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال 
له عبد اهلل بن سالم: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق 
فرأيت  فُرمِجا،    اهلل  رسول  هبام  فأمر  الرجم،  آية  فيها  حممد،  يا 

الرجَل حيني عىل املرأة؛ يقيها احلجارة«)2).

وجه الداللة: أن عبد اهلل بن سالم  ترجم عن التوراة يف آية الرجم 
ترجم  وحده    بن سالم  اهلل  عبد  أن  وظاهره:   ،( (   للنبي 

للنبي  كالم اليهود يف هذه الواقعة القضائية.

)5( أنه ال يشرتط فيها لفظ الشهادة، فتكون من باب الرواية واألخبار؛ 
فيام  الستوت  الشهادة  معنى  يف  الرتمجة  كانت  ولو  الواحد.  فيها  فيكفي 

من  وهو  قينقاع،  بني  من  هلم  حليفًا  كان  األنصاري،  احلارث،  بن  سالم  بن  اهلل  ) ) عبد 
، وكان اسمه يف اجلاهلية احلصني، فسامه رسول اهلل  ولد يوسف بن يعقوب 
 حني أسلم عبد اهلل، وكان إسالمه ملا قدم النبي  املدينة مهاجرًا، 

تويف سنة  4 من اهلجرة ]أسد الغابة ) /265)[.
َيۡعرِفُوَن  َكَما  ﴿َيۡعرِفُونَُهۥ  تعاىل:  اهلل  قول  باب  املناقب،  كتاب  يف  البخاري  رواه   (2(
ۡبَنآَءُهۡم﴾، )206/4( رقم احلديث: )5 6 (، ورواه مسلم يف كتاب احلدود، باب 

َ
أ

رجم اليهود أهل الذمة يف الزنى، )5/ 2 ( رقم احلديث: )699 ).
رشح صحيح البخاري، البن بطال، أيب احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك )8/ 27(،   ( (

.(4 8/8(
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بلفظ  األخبار  سائر  بني  من  الشهادة  كاختصاص  الشهادة؛  به  اختصت 
الشهادة.

نوقش: ال ُيسلَّم أنه ال ُيشرتط فيها لفظ الشهادة؛ بل هي مفتقرة إليه) ).

القول الثاين: اشرتاط العدد يف الرتمجة:

َمن قال هبذا القول منهم َمن رأى أن الرتمجة شهادة عىل القول، فيشرتط 
فيها رجلني اثنني مطلقًا، وهو قول اإلمام الشافعي)2).

باختالف  فتختلف  به،  املشهود  عىل  شهادة  الرتمجة  أن  رأى  من  ومنهم 
إال  الرتمجة  ُتقَبل  مل  عدلني  رجلني  إال  فيه  ُيقَبل  ال  مما  كان  فإن  به،  املشهود 
وما  بذلك،  ترمجتهام  ُقبِل  وامرأتني  رجل  شهادة  فيها  ُيقَبل  كان  وإن  منهام، 
عند  املذهب  وهذا  بأربعة،  إال  الرتمجة  تصح  ال  األربعة  إال  فيه  ُيقَبل  ال 
ورواية  احلنفية،  من  احلسن)5))6)  بن  وحممد  للحنابلة)4)،  وقول  الشافعية) )، 

وهذا عائد إىل سبب اخلالف: هل الرتمجة أشبه بالشهادة أو الرواية؟  ( (
األم، للشافعي )220/6(، )407/8(، وروضة الطالبني )  /6  ).  (2(

وعمرية  قليويب  حاشيتا   ،)   / 0( املحتاج  وحتفة   ،)  6/  ( الطالبني  روضة   ( (
.( 02/4(

 ،) 57/ 5( القناع  )  / 29(،كشاف  واإلنصاف   ،)284/7( الزركيش  رشح   (4(
ورشح منتهى اإلرادات ) /522).

بني شيبان صاحب اإلمام أيب  اهلل بن طاوس بن هرمز ملك  )5) حممد بن احلسن بن عبد 
املضيئة  ]اجلواهر  سنة:89 ،  تويف  والسري،  والزيادات  املبسوط  مؤلفاته:  من  حنيفة، 

.](526/ (
املبسوط )6 /89(، والبحر الرائق )67/7).  (6(
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للاملكية) ) ويف رواية أخرى ختصيص االشرتاط يف صورة أنه إن كان املرتجم 
ط فيه العدد؛ دليلهم: بًا من القايض اشرُتِ من أحد الطرفني؛ ومل يكن مرتَّ

فُيشرَتط  يسمعه،  مل  فكأنه  املتداعيني  كالم  من  القايض  يفهم  مل  ما   ) (
فيه ما ُيشرَتط للشهادة من عدد، ومعنى هذا أنه إنام يسمع من املرتجم؛ ألنه 
بمنزلة  الرتمجة يف حقه  فكانت  احلكم،  ينبني  وعليه  املرتجم،  قول  يفهم  إنام 

الشهادة عىل قول املتكلم بغري لغة القايض)2).

إىل  واحتاج  الذي ضعف سمعه،  للقايض  كاملسمع  املرتجم  أن  نوقش: 
دون  للمعنى  ناقل  واملرتجم  واللفظ،  للمعنى  ناقل  فامُلسِمع  عنده،  ُمسِمٍع 

اللفظ.

)2( أنه ُيعترَب فيها ما ُيعترَب يف الشهادة من احلرية، واإلسالم، والعدالة، 
فكذلك العدد وهذا؛ ألن املرتجم يلزم القايض القضاء بناًء عىل ما أسمعه، 
القلب  لطمأنينة  فيه  العدد  فيشرتط  اإللزام،  من  يكون  ما  آكد  وهذا 

كالشهادة) ).

يف  ذلك  اشرتاط  بمنزلة  بالرتمجة  والعدالة  اإلسالم  اشرتاط  نوقش: 
يلتزم  أن  غري  من  ابتداء  الغري  يلزم  ألنه  احلرية؛  واشرتاط  األخبار،  رواية 
شيئًا؛ بخالف رواية األخبار، والشهادة عىل هالل رمضان؛ فإنه يلتزم ذلك 

ومنح   ،)202/4( الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية   ،)  6/6( اجلليل  مواهب   ( (
اجلليل )292/8).

املبسوط )6 /89).  (2(
املرجع السابق )6 /89).  ( (
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الواحد  أن  ومع  لذلك،  فيه  احلرية  تشرتط  فال  إىل غريه،  يتعدى  ثم  بنفسه، 
يكفي لذلك كام يف رواية األخبار.) )

سبب خالف العلامء يف هذه املسألة:

سبب اخلالف يف إحلاق الرتمجة بأشبهها؛ إما بالرواية، أو الشهادة؛ فمن 
قال أهنا رواية أجاز فيها الواحد، وأسقط العدد، ومن قال أهنا شهادة اشرتط 
هلا ما اشرتط يف الشهادة من عدد. وحقيقتهام: »أن الرواية والشهادة خربان 
كقوله  الرواية؛  فهو  بمعني  خيتص  ال  عاّمًا  أمرًا  كان  إن  عنه  املخرب  أن  غري 
بِالنِّيَّاِت(()2)، ال خيتص بشخص معني؛ بل ذلك  اَم األَْعاَمُل  ))إِنَّ  :

عىل مجيع اخللق يف مجيع األعصار، واألمصار.

إلزام ملعني ال  القايض: »هلذا عند هذا دينار«،  العدل عند  بخالف قول 
يتعداه إىل غريه، فهذا هو الشهادة املحضة، واألول هي الرواية املحضة، ثم 
وبأهيام  شهادة،  أو  رواية،  كونه  بني  األمر  فيرتدد  ذلك  بعد  الشوائب  جتتمع 

يكون أشبه.

فيه  ُتتوقع  املعني  إلزام  أن  العدد  واشرتاط  الشهادة  بني  املناسبة  ووجه 
عداوة باطنية مل يطلع عليها احلاكم، فتبعث العدو عىل إلزام عدوه ما مل يكن 

املرجع السابق )6 /89).  ( (
؟  اهلل  إىل رسول  الوحي  َبْدُء  كان  باب: كيف  له  واللفظ  البخاري  صحيح   (2(
 : قوله  باب:  اإلمارة  كتاب:  مسلم،  ) (، صحيح  احلديث:  رقم   )6/ (

))إنام األعامل بالنية((. )48/6( رقم احلديث:)907 ).
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االحتامل،  إبعادًا هلذا  آخر؛  معه  لذلك، واشرتط  الشارع  فاحتاط  له،  الزمًا 
فإذا اتفقا يف املقال قرب الصدق جّدًا بخالف الواحد.

وأما الرواية فال ُيتصور من شخص معاداة الناس أمجعني إىل يوم القيامة، 
رواية حمضة؛  أقسام:  نقول: اخلرب ثالثة  الواحد...، وحينئذ  بالعدل  فاكُتِفي 
كاألحاديث النبوية، وشهادة حمضة؛ كإخبار الشهود عن احلقوق عىل املعينني 

عند احلاكم، ومركب من الشهادة والرواية؛ وله صور...«) ).

وأحد هذه الصور الرتمجة: هل ُيشرتط فيها العدد أم ال؟ قوالن؛ حلصول 
الشبهني من جهة أنه خيرب أن هذا قول لعمر، وإقرار أو شهادة منه عىل أمر 
ما، أو أنه خيرب عن معني من القول والكالم، ال يتعدى إخباره ذلك القول 
املعني أو الكالم املعني، فهي من جهة كونه حكم جرى عىل شخص معني، 
املرتجم  أن  جهة  ومن  العدد،  فيشرتط  الشهادة،  تشبه  غريه،  إىل  يتعداه  ال 

منتصب انتصابًا عاّمًا للناس أمجعني أشبه الرواية)2).

ثمرة اخلالف:

من  للراوي؛  ُيشرَتط  ما  للمرتجم  اشرتط  بالرواية  الرتمجة  أحلق  من  أن 
اإلسالم، والتكليف، والعدالة، والضبط، كام هو معروف يف موضعه، وال 
الشهادة، ومن  بلفظ  العدد، وال اإلتيان  الذكورية، وال احلرية، وال  ُتشرَتط 

بدائع  ينظر:   ،)54/8( الذخرية   ،)4/ ( الفروق  أنواء  يف  الربوق  أنوار   = الفروق   ( (
الفوائد ) /6).

ينظر املرجع السابق.  (2(
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أحلق الرتمجة بالشهادة اشرتط فيها ما ُيشرَتط يف الشهادة عىل اإلقرار بذلك 
احلق الذي وقعت الرتمجة فيه، أو ما ُيشرَتط يف الشهادة عىل األقوال.

الراجح:

أنه جيب  واحد-إال  بمرتجم  االكتفاء  هو صحة  أعلم-:  الراجح-واهلل 
عىل القايض االحتياط يف قضايا الدماء واحلدود برتمجة اثنني- متى تيَقنَّ من 
عدالته، وأمانته، وإتقانه للرتمجة) )، وهذا اختيار شيخ اإلسالم)2)، وتلميذه 

ابن القيم) )، وبه قال أكثر العلامء، وعليه جرت عادة اخللفاء)4).

العربية  باململكة  الرشعية  املرافعات  نظام  ذلك  عىل  نص  كام  العمل  عليه  الذي  وهو   ( (
السعودية يف املادة الثالثة والعرشين:

»اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع املحكمة أقوال اخلصوم والشهود 
ونحوهم من غري الناطقني باللغة العربية عن طريق مرتجم، وتقدم ترمجة معتمدة من 

مكتب مرخص له باللغة العربية لألوراق املكتوبة بلغة أجنبية«.
الرتمجة يف  يكفي يف  رقم )2002(: »ال  مبدأ  والقرارات ) /502(  املبادئ  وجاء يف 
قضايا القتل مرتجم واحد« وأيضًا ) /506( مبدأ رقم )2027(: »يف القضايا اهلامة 

ال يكتفى فيها بمرتجم واحد، بل ال بد من مرتمجني عدلني«.
املستدرك عىل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم )77/5 (، والفتاوى الكربى )77/5 ).  (2(
الطرق احلكمية البن القيم ) /   (، وبدائع الفوائد ) /6(، وإعالم املوقعني عن   ( (

رب العاملني )4/ 96 ).
فتح الباري )  /88 ).  (4(
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ُيقَبل يف  أال  الواجب  كان  النظر  إىل  األمر  كان  »لو  املنذر) ))2):  ابن  قال 
فيه  نقبل  ال  القايض  عن  غاب  ما  أن  عىل  قياسًا  شاهدين؛  من  أقل  الرتمجة 
ثابت  بن  زيد  ترمجة  وىف  النظر،  سقط  جاء  إذا  اخلرب  أن  غري  شاهدين؛  إال 
وحده للنبي  حجة ال جيوز خالفها«. وغريه من األدلة التي سبق 

ذكرها.

رشح صحيح البخاري البن بطال )8/ 27(، وفتح الباري )  /89 ).  ( (
)2) ابن املنذر احلافظ العالمة الفقيه األوحد أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، 
شيخ احلرم، وكان جمتهدًا ال يقلد أحدًا، وعده الشيخ أبو إسحاق الشريازي يف طبقات 
اهلجرة.  تويف سنة: 8   من  املبسوط، واإلمجاع وغريها.  كتاب  له  الشافعية.  الفقهاء 

]تذكرة احلفاظ ) /5)[.
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الثالث المبحث 
طريقة إثبات تعريف الخصوم

عليه،  ومدعى  مدٍع،  من  اخلصومة  أطراف  تعريف  بالتعريف:  املراد 
أدعي  فالن؛  بن  فالن  »أنا  وقال:  رجٌل،  القايض  جاء  فإذا  به،  ومدًعى 
ف به أمام القايض،  ف ُيعرِّ بكذا...«؛ فكيف ُنثبِت أن املدعَي فالٌن إال بُمعرِّ

وكذا املدعى عليه واملدعى به.

مستقلة) )  مسألة  يف  التعريف  يفردون  الفقهاء  أجد  مل  البحث  بعد 
فيها  اخلالف  أن  ويذكرون  بالرتمجة،  يلحقونه  وإنام  دلياًل،  له  يوردون  أو 

كاخلالف بالرتمجة سواًء بسواء.

يعرف  ال  القايض  كان  »وإذا  الشافعية:  عند  العقود)2)  جواهر  يف  جاء 
اخلصم  عن  يرتجم  ممن  للقايض  بد  فال  لغتهام  الختالف  اخلصم  لسان 
التعريف بمن ال يعرف...«  واختلفوا يف عدد من يقبل يف ذلك وكذلك يف 

ثم ذكر اخلالف الذي يف الرتمجة.

وجاء يف املغني) ) عند احلنابلة، بعد ذكر خالف الرتمجة: »فصل: واحلكم 
يف التعريف... كاحلكم يف الرتمجة، وفيها من اخلالف ما فيها«.

ينظر: جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود )2/ 29(، املغني )0 /89(،   ( (
 ،) 57/ 5( القناع  كشاف   ،)297/  ( اإلنصاف   ،)284/7( الزركيش  ورشح 

ورشح منتهى اإلرادات ) /522).
جواهر العقود )2/ 29).  (2(

املغني )0 /89).  ( (



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

طرق إثبات أعمال المرافعة القضائية

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
420

له  املشهود  عني  تعريف  يتضمن  »التعريف  اإلسالم) ):  شيخ  وقال 
به،  واملحكوم  املحكوم عليه  األسامء، وتعريف  إذا وقعت عىل  به  واملشهود 
وتعريف املثبت عليه واملثبت له ونفس املثبت يف كتاب القايض إىل القايض، 
الرتمجة  أن  كام  االسم،  هذا  مسمى  بيان  فإنه  سواء،  الرتمجة  مثل  والتعريف 
كذلك ألن التعريف قد يكون يف أسامء األعالم، والرتمجة يف أسامء األجناس، 

وهذا التفسري ال خيتص بشخص دون شخص«.

وبناًء عىل ما سبق يكون اخلالف يف مسألة التعريف كاخلالف بالرتمجة)2)، 
وفيها من األقوال كام يف الرتمجة.

املستدرك عىل جمموع الفتاوى )78/5 (، اإلنصاف )  /297).  ( (
اهلوية  ببطاقة  االكتفاء  والنساء،  الرجال  لتعريف  القضائي  العمل  عليه  جرى  والذي   (2(
من  الصادر  التعميم  عىل  بناًء  لغريه،  اإلقامة  ببطاقة  أو  السعودي  للمواطن  الوطنية 
املجلس برقم   7/ت وتاريخ 26/ /7 4 هـ، وعىل التعميم الصادر من املجلس 
برقم 47/ت وتاريخ  5/4/2 4 هـ، أما النساء الاليت مل يصدرن البطاقة فيكتفى 

لتعريفهن بمعرف واحد.
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المبحث الرابع
طريقة إثبات التعديل

رت خصومة بني رجلني، وشهد عند احلاكم شاهدان مسلامن ألحد  لو ُقدِّ
أن يسأل عنهم،  الواجب عليه  الشهود؛ فهل  القايض  املتداعيني، ومل يعرف 
الفقهاء يف  اختلف  العدالة؟  املسلمني  واألصل يف  مسلامن،  بأهنام  يكتفي  أو 

هذه املسألة؛ عىل قولني:

قبول  يف  العدالة رشط  معرفة  ألن  عنهام؛  يسأل  أن  األول: جيب  القول 
واحلنابلة) )؛  والشافعية)2)،  املالكية) )،  قال  وهبذا  احلقوق؛  بجميع  الشهادة 

ودليلهم:

﴾ ]البقرة:282[: »دل  َهَدآءِ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ ) ( قول اهلل تعاىل: ﴿ِممَّ
عىل أن يف الشهود َمن ال ُيرَض، فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا حممولني 

عىل العدالة حتى تثبت هلم، وذلك معنى زائد عىل اإلسالم«)4).

بلغة السالك ألقرب املسالك )4/ 26(، وبداية املجتهد وهناية املقتصد )245/4(،   ( (
وتبرصة احلكام ) /09 ).

فقه  يف  الكبري  واحلاوي   ،) 0 /6( املحتاج  ومغني   ،) 45/ ( الطالبني  روضة   (2(
مذهب اإلمام الشافعي، وهو رشح خمترص املزين )6 / 8 ).

اإلنصاف )  / 28(، واملغني )0 /57(، وكشاف القناع )5 /45 ).  ( (
تفسري القرطبي )95/4 ).  (4(
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ۡشِهُدواْ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُكۡم﴾ ]الطالق:2[: »منكم: 
َ
)2( وقال تعاىل:﴿َوأ

عىل  زائدًا  العدالة  معنى  يكون  أن  قطعًا  يقتيض  وهذا  للمسلمني،  خطاب 
اإلسالم رضورة؛ ألن الصفة زائدة عىل املوصوف«) ).

ن تُِصيُبواْ 
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَيَُّنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ) ) ﴿َيٰٓ

قال  َنِٰدِمنَي6﴾ ]احلجرات:6[:  َفَعۡلُتۡم  َما  َعلَـٰى  َفُتۡصبُِحواْ  َهٰلَةٖ  ِبَ قَۡوَمۢا 
كلهم  املسلمني  إن  قال:  قول من  فساد  دليل عىل  اآلية  القرطبي)2)) ): »ويف 
عدول؛ حتى تثبت اجلرحة، ألن اهلل تعاىل أمر بالتثبت قبل القبول، وال معنى 
للتثبت بعد إنفاذ احلكم، فإن حكم احلاكم قبل التثبت فقد أصاب املحكوم 

بجهالة«. عليه 

طعن  لو  كام  أو  كاإلسالم،  هبا  العلم  فوجب  رشط،  العدالة  أن   )4(
اخلصم فيها.

)5( أن الفقهاء متفقون عىل عدم قبول شهادة الفاسق)4)، فال نعلم كون 
الشاهد فاسقًا إال بالسؤال عنه.

املرجع السابق.  ( (
األندليس  األنصاري  اهلل  عبد  أبو  اإلمام  الشيخ  فرح،  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  )2) حممد 
تويف:  املعروف.  التفسري  وله  احلسنى  اهلل  أسامء  مؤلفاته: رشح  من  املالكي،  القرطبي 

سنة: 67 من اهلجرة ] الديباج)09/2 )[.
تفسري القرطبي )6 /   ).  ( (

بداية املجتهد وهناية املقتصد )245/4).  (4(
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القول الثاين: حُيَكم بشهادهتام يف مجيع احلقوق إذا ُعِرف إسالمهام بظاهر 
حنيفة  وأبو  رواية) )،  يف  أمحد  قال  وبه  فيهام؛  اخلصم  يطعن  أن  إال  احلال؛ 
القضية  كانت  إذا  ما  واستثنى  األول)2)-  بالقول  فقالوا  -وخالفه صاحباه؛ 

من قضايا احلدود، أو القصاص) )؛ فإنه يقول بالقول األول؛ دليلهم:

ُشَهَدآَء  َُكونُواْ  ّلِ َوَسٗطا  ٗة  مَّ
ُ
أ َجَعۡلَنُٰكۡم  ﴿َوَكَذٰلَِك  تعاىل:  قوله   ) (

َشِهيٗدا﴾ ]البقرة: 4 [،  َعلَۡيُكۡم  ٱلرَُّسوُل  َوَيُكوَن  اِس  ٱنلَّ َعلَـى 
ُنوٌح  ))جَيِيُء   : النبي  عن  احلديث  يف  جاء  كام  العدل؛  والوسط: 
تِِه:  أِلُمَّ َفَيُقوُل   ، َربِّ َأْي  َنَعْم،  َفَيُقوُل:  َبلَّْغَت؟  َهْل  َتَعاىَل:  اهللُ  َفَيُقوُل  ُتُه،  َوُأمَّ
َلَك؟  َيْشَهُد  َمْن  لِنُوٍح:  َفَيُقوُل   ، َنبِيٍّ ِمْن  َجاَءَنا  َما  اَل،  َفَيُقوُلوَن:  َغُكْم؟  َبلَّ َهْل 
ِذْكُرُه:  َجلَّ  َقْوُلُه  َوُهَو  َبلََّغ،  َقْد  ُه  َأنَّ َفنَْشَهُد  ُتُه،  َوُأمَّ   ٌد  حُمَمَّ َفَيُقوُل: 

املغني )0 /57).  ( (
بدائع الصنائع )270/6(، وقد قال بعض احلنفية أن هذا اخلالف خالف سببه اختالف   (2(
الزمان؛ بني زمن اإلمام، وزمن صاحبيه، فقد جاء يف بدائع الصنائع: »عن مشاخينا من 
قال: هذا االختالف اختالف زمان، ال اختالف حقيقة؛ ألن زمن أيب حنيفة  كان 
باخلريية    النبي  التابعني، وقد شهد هلم  من أهل خري وصالح؛ ألنه زمن 
َيْفُشو  َيُلوهَنُْم، ُثمَّ  ِذيَن  الَّ َيُلوهَنُْم، ُثمَّ  ِذيَن  الَّ َأَنا فِيِه، ُثمَّ  ِذي  الَّ َقْريِن  ))َخرْيُ الُقُروِن  بقوله: 
الغنية  فوقعت  والسداد،  الصالح  زمانه  أهل  يف  الغالب  فكان  احلديث،  الَكِذُب...(( 
فوقعت  قرهنام،  يف  الفساد  وظهر  الزمان،  تغري  ثم  الرس،  يف  حاهلم  عن  السؤال  عن 
يكون  فال  الزمان،  اختالف جواهبم الختالف  فكان  العدالة،  عن  السؤال  إىل  احلاجة 

اختالفًا حقيقة«. املبسوط )6 /88).
علل أن احلدود والقصاص مما ُيحتاط هلا: ألهنا َتندرئ بالشبهات؛ بخالف غريها.  ( (
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َوالَوَسُط:  ٱنلَّاِس﴾  َعَ  ُشَهَدآَء  َُكونُواْ  ّلِ َوَسٗطا  ٗة  مَّ
ُ
أ َجَعۡلَنُٰكۡم  ﴿َوَكَذٰلَِك 

الَعْدُل(() ).

ُيناَقش من وجهني:

تِي  ُأمَّ َتِمُع  جَتْ ))اَل   : أحدمها: أهنم شهدوا فيام أمجعوا عليه؛ لقوله 
َعىَل َضاَلَلٍة(()2).

قد  الرسل  بأن  تعاىل  اهلل  عند  اآلخرة  يف  شهادهتم  هبا  املراد  أن  والثاين: 
َشِهيٗدا﴾  َعلَۡيُكۡم  ٱلرَُّسوُل  قوله: ﴿َوَيُكوَن  عليه  دل  رهبم؛  رسالة  بلغوا 

أي: أن ما شهدهتم به حق) ).

النبي  إىل  أعرايبٌّ  »جاء  قال:  ؛  عباس  ابن  عن  ُرِوي  ما   ) (
َأَتْشَهُد  إَِلَه إِالَّ اهللُ،   فقال: إين رأيت اهلالل، قال: ))َأَتْشَهُد َأْن اَل 
ْن يِف النَّاِس َأْن َيُصوُموا  دًا َرُسوُل اهللِ؟(( قال: نعم، قال: ))َيا باَِلُل، َأذِّ َأنَّ حُمَمَّ

َغدًا(()4).
اهلل  قول  باب:  عليهم،  اهلل  صلوات  األنبياء  أحاديث  كتاب:  البخاري،  صحيح   ( (
﴾ ]نوح: [، )4/4  (، رقم احلديث: )9   ). ۡرَسۡلَنا نُوًحا إَِلٰ قَۡوِمهِۦٓ

َ
آ أ تعاىل:﴿إِنَّ

خال  الصحيح  رجال  ثقات  أحدمها  رجال  بإسنادين،  الطرباين  رواه  اهليثمي:  قال   (2(
مرزوق موىل آل طلحة وهو ثقة. ]جممع الزوائد ومنبع الفوائد )8 5/2)[.

احلاوي الكبري )6 / 8 ).  ( (
رمضان،  هالل  رؤية  عىل  الواحد  شهادة  يف  باب:  وم،  الصَّ كتاب  داود،  أيب  سنن   (4(
الصوِم عن رسول اهلل  أبواب  الرتمذي،  )524/2(، رقم احلديث: ) 4 2(، وسنن 
، باب: ما جاء يف الصوم بالشهادة، )69/2(، رقم احلديث: ) 69(؛ وقال 
بإرساله، وسنن النسائي، كتاب الصيام، باب: قبول شهادة الرجل الواحد عىل هالل 
ماجه،= ابن  وسنن  بإرساله،  وقال  )   2(؛  احلديث:  رقم   ،)  2/4(  رمضان، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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يه،  ُيزكِّ من  طلب  بدون  شهادة    النبي  قبول  الداللة:  وجه 
بإسالمه. واكتفاؤه 

نوقش: أن األعرايب كان من أصحاب رسول اهلل ، وقد ثبتت 
بال  عدالته  ثبتت  فقد  صحبته؛  ثبتت  فمن  عليهم،  تعاىل  اهلل  بثناء  عدالتهم 

معدل) ).

) ( قال عمر : »املسلمون عدول بعضهم عىل بعض«)2).

البحث،  وجوب  ذلك  يمنع  وال  العدالة،  الظاهر  أن  به  املراد  نوقش: 
عمر:  هلام  فقال  بشاهدين،  ُأيِت  أنه  عنه،  ُرِوي  فقد  العدالة،  حقيقة  ومعرفة 
»لسُت أعرفكام، وال يرضكام إن مل أعرفكام، جيئا بمن يعرفكام، فأتيا برجل، 
فقال له عمر: تعرفهام؟ فقال: نعم، فقال عمر: صحبَتهام يف السفر الذي تبني 
فيه جواهر الناس؟ قال: ال، قال: عاملتهام يف الدنانري والدراهم التي ُتقَطع 

= كتاب الصيام، باب: ما جاء يف الشهادة عىل رؤية اهلالل، )54 / (، رقم احلديث: 
)652 (، قال ابن امللقن يف البدر املنري )646/5(: »هذا احلديث صحيح«، وصححه 

ابن خزينة ) 92 (، وابن حبان )2446).
املغني )0 /57).  ( (

هذا جزء من كتاب عمر أليب موسى األشعري، رواه الدارقطني يف سننه، كتاب األقضية   (2(
واألحكام وغري ذلك، باب: كتاب عمر  إىل أيب موسى األشعري، )67/5 (، 
رقم احلديث: ) 447(؛ ورواه البيهقي يف سننه الصغرى، كتاب الشهادات، باب: من 
جتوز شهادته، ومن ال جتوز من األحرار البالغني العاقلني املسلمني، )72 /4(، رقم 
املوقعني ) /68(: »وهذا كتاب جليل،  القيم يف إعالم  ابن  احلديث: ) 4  (، قال 
تلقاه العلامء بالقبول، وبنوا عليه أصول احلكم والشهادة، واحلاكم واملفتي أحوج يشء 

إليه، وإىل تأمله، والتفقه فيه«.
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فيها الرحم؟ قال: ال، قال: كنت جارًا هلام تعرف صباحهام ومساءمها؟ قال 
ال، قال: يا ابن أخي، لست تعرفهام، جيئا بمن يعرفكام«) ).

وهذا بحث يدل عىل أنه ال يكتفي بدونه، ولو كان األصل فيهم العدالة؛ 
ي هلام. ألخذ عمر بقوليهام مبارشة، ومل يطلب امُلزكِّ

ذلك  ودليل  تعاىل،  اهلل  من  اخلوف  سببها  خفي،  أمر  العدالة  أن   )4(
اإلسالم، فإذا ُوِجد، فلُيكتَف به، ما مل يقم عىل خالفه دليل)2).

العدالة،  ُتوَجد  فُيوَجد اإلسالم؛ لكن ال  ُينايف ذلك،  الواقع  أن  نوقش: 
فال ُيرَتك األمر املشاهد ألمر مظنون.

الراجح:

تيمية:  ابن  اإلسالم  قال شيخ   ،( ( أدلته، ورصاحته  لقوة  األول؛  القول 
»وأما قول من يقول: األصل يف املسلمني العدالة فهو باطل؛ بل األصل يف 

تاريخ  يف  العقييل  رواه  األثر  »وهذا   :)6 0-609/9( املنري  البدر  يف  امللقن  ابن  قال   ( (
بن  داود  حديث  من  سننه؛  يف  والبيهقي  كفايته،  يف  واخلطيب  والبغوي،  الضعفاء، 
رشيد، عن الفضل بن زياد، عن شيبان، عن سليامن األعمش، عن سليامن بن مسهر، 
ُيتاَبع عىل  بالنقل، وال  بن زياد عن شيبان جمهول  الفضل  العقييل:  قال  َخَرَشة...،  عن 
حديثه، وال نعرفه إال به. قال: وما يف الكتاب حديث جمهول أحسن من هذا«، وقال 
وما يف هذا  الفضل جمهول،  العقييل:  »قال  احلبري )474/4(:  التلخيص  ابن حجر يف 
وصححه  السكن«،  بن  عيل  أبو  وصححه  هذا،  من  أحسن  ملجهول  حديث  الكتاب 

األلباين يف إرواء الغليل )260/8).
الرشح الكبري )478/29).  (2(

رقم  مبدأ   )500/ ( والقرارات  املبادئ  يف  جاء  القضائي،  العمل  عليه  ما  وهو   ( (
= واملرتمجني،  الشهود،  عدالة  عىل  رصاحة  تنص  أن  املحكمة  عىل  »جيب   :) 99 ( 
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َظلُوٗما  َكَن  إِنَُّهۥ  نَسُٰنۖ  ٱۡلِ تعاىل: ﴿وََحَلََها  قال  كام  واجلهل؛  الظلم  آدم  بني 
انتقال  يوجب  ال  بالشهادتني  التكلم  وجمرد  َجُهوٗل72﴾ ]األحزاب:72[، 

اإلنسان عن الظلم واجلهل إىل العدل«) ).

حُيَكم  مل  ال؟  أم  عدل  هو  هل  الشاهد  يف  ُشكَّ  »إذا  القيم:  ابن  وقال 
يف  األصل  قال:  من  وقول  العدالة،  عدم  الناس  يف  الغالب  ألن  بشهادته؛ 
الناس العدالة: كالم مستدرك؛ بل العدالة طارئة متجددة، واألصل عدمها، 
ُخِلق جهوالً  واإلنسان  وظلمه،  اإلنسان  مستنده جهل  العدالة  فإن خالف 
عىل  يبقى  وغريه  اخلري،  مجاع  ومها  والعدل،  بالعلم  يكمل  فاملؤمن  ظلومًا، 

األصل؛ أي: فليس األصل يف الناس العدالة، وال الغالب«)2).

ثمرة اخلالف:

بأي  إثباهتا  يشرتط  مل  العدالة؛  الناس  يف  األصل  أن  قال  من  أن  ثمرته 
طريق من طرق إثباهتا، ومن قال أن األصل فيهم عدمها؛ اشرتط هلا اإلثبات، 
وطرق إثبات العدالة منها ما هو جممع عليه، ومنها ما هو خمتلف فيه؛ عىل ما 

= وال يكفي القول بأن ظاهرهم العدالة فقط«، وأيضًا ) /545( مبدأ رقم )2202): 
»الشهادة خاضعة للجرح، وإذا انتفى اجلرح لزم هلا التعديل« وقريب منه ما ذهب إليه 
شهادة  تقدير  للمحكمة  جعل  بأن  واألربعني،  الثامنة  املادة  يف  التجارية  املحاكم  نظام 
القضية دون  الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وترصفهم وغري ذلك من ظروف 
حاجة إىل التزكية، فإن مل يظهر هلا ذلك من ظروف القضية فيصار للتزكية وال يكتفى 

بالقول بأن األصل يف املسلمني العدالة.
جمموع الفتاوى، البن تيمية )5 /57 ).  ( (

بدائع الفوائد ) / 27).  (2(
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سيأيت؛ فإذا ختاصم إىل القايض رجالن يف أمر ما، وأقام أحد املتداِعَينْيِ بيِّنَته 
فيهم) )،  اخلصم  طعن  أو  عدالتهم،  من  التثبت  القايض  فأراد  الشهود،  من 

فإن للقايض عدة طرق)2) ذكرها الفقهاء إلثبات التعديل:

الطريقة األوىل: علم القايض بعدالة الشهود؛ كأن يكون جرهبم من قبل، 
فتبني له عدالتهم، فعلمه يف هذه احلالة كاٍف يف عدالتهم؛ ولو مل يعلم ذلك 
  هم أحد، وقد أمجع العلامء معه أحد غريه، فيقبل شهادهتم، وإن مل ُيزكِّ

عىل أن علم القايض يف هذه احلالة كاٍف) ).

أو استفاض؛ فعلم القايض، وعلم ذلك معه غريه، بأن يستفيض يف البلد 
العدالة؛  عدالة فالن بن فالن الشاهد، فاالستفاضة يف هذه احلالة تثبت هبا 
أسند  إذا  هتمة  القايض  إىل  يتطرق  فال  البينات،  أظهر  من  االستفاضة  ألن 
إن  العلامء)4)؛ ومستند هذا اإلمجاع،أنه  نزاع بني  فيه  ُيعَلم  إليها، وهذا مما ال 

ال حاجة للتعديل بأي طريق إن قبل املشهود عليه شهادة الشهود، كون التزكية وضعت   ( (
قبل شهادة  فإذا  عليه،  املشهود  بشهادته عىل  الذي سيحكم  الشاهد  من حال  للتحقق 
فال حاجة لتعديل الشهاد، جاء يف املبادئ والقرارات ) /475( مبدأ رقم )860 ): 
لتزكية  حاجة  فال  فيها،  جاء  ما  عىل  وصادق  الشاهد،  شهادة  عليه  املشهود  قبل  »إذا 

الشاهد«.
عىل قول أيب حنيفة، ورواية عن أمحد؛ كام سبق بيانه قريبًا.  (2(

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )7/20 2(، واملحىل باآلثار )0 /526(،   ( (
واملغني )0 /50).

وعليه العمل، جاء يف املبادئ والقرارات ) /472( مبدأ رقم )845 (: »للحاكم أن 
يعمل بعلمه يف عدالة البينة، وجرحها«.

الطرق احلكمية ) /70 (، قال ابن القيم : »ولذلك كان له -أي: القايض- أن   (4(
 يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض يف الناس صدقه وعدالته، من غري اعتبار لفظ شهادة =
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قدامة) ):  ابن  قال  التسلسل،  إىل  ذلك  ألدى  القايض  بعلم  بالعمل  يقل  مل 
»وأما اجلرح والتعديل، فإنه حيكم فيه بعلمه، بغري خالف؛ ألنه لو مل حيكم 
َينْيِ حُيتاج إىل معرفة عدالتهام وجرحهام، فإذا مل  فيه بعلمه لتسلسل، فإن امُلزكِّ
منهام حيتاج  ثم كل واحد   ، َينْيِ ُمزكِّ إىل  منهام  احتاج كل واحد  بعلمه،  يعمل 

، فيتسلسل«)2). َينْيِ إىل ُمزكِّ

وهذه  الشاهد،  بتعديل) )  الناس  من  ُمَزكٍّ  يقوم  أن  الثانية:  الطريقة 
أو ُيشرتط  بتزكية واحد،  تثبت  العلامء؛ هل  فيها خالف بني  الطريقة حصل 

تعددهم؟

= عىل العدالة، ويرد شهادته، وحيكم بفسقه باستفاضة فجوره وكذبه، وهذا مما ال ُيعَلم 
فيه بني العلامء نزاع، وكذلك اجلارح واملعدل، جيرح الشاهد باالستفاضة، رصح بذلك 
بن  عمر  بعدالة  نشهد  أنا  ريب  وال  باالستفاضة،  ويعدله  وأمحد،  الشافعي،  أصحاب 
العلم  ، وفسق احلجاج. واملقصود: أن االستفاضة طريق من طرق  العزيز  عبد 

التي تنفي التهمة عن الشاهد واحلاكم، وهي أقوى من شهادة اثنني مقبولني«.
موفق الدين عبد اهلل بن حممد بن قدامة املقديس، ثم الدمشقي، أبو حممد الفقيه الزاهد،   ( (
واملقنع،  املغني،  له:  أصولّيًا،  فقيهًا  كان  620هـ،  سنة:  وتويف  سنة:  54هـ،  ولد 
والكايف، وغريها، له منزلة رفيعة يف الفقه احلنبيل. انظر ترمجته يف ذيل طبقات احلنابلة 

.(28 / (
املغني )0 /50).  (2(

فاستقام. وكل مثقف معتدل.  فاعتدل، أي قومته  يقال عدلته  تقويمه.  اليشء:  تعديل   ( (
وتعديل الشهود: أن تقول إهنم عدول. ]الصحاح )6/ 76 )[.
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اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:

القول األول: ُيقَبل تعديل الواحد؛ ألهنا خرب فُيكتفى بواحد، وهي رواية 
لإلمام أمحد) )، وبه قال احلنفية)2) يف مجيع احلقوق؛ ما عدا الزنا، فاشرتطوا 
، واستثنوا كذلك التزكية التي تكون يف  َينْيِ ني، وبقية احلدود ُمزكِّ أربعة ُمزكِّ
عدد  من  بالشهادة  ُيشرَتط  ما  فيها  فاشرتطوا  الشهود،  أمام  القايض  جملس 

ونحوه؛ ما عدا التلفظ بلفظ الشهادة؛ دليلهم:

) ( عن أنس  قال ُمر عىل النبي  بجنازة، فأثنوا عليها 
خريًا، فقال: ))َوَجَبْت((، ثم ُمر بأخرى، فأثنوا عليها رّشًا، أو قال غري ذلك، 
))َوَجَبْت((، فقيل: يا رسول اهلل، قلت هلذا: وجبت، وهلذا: وجبت،  فقال: 

قال: ))َشَهاَدُة الَقْوِم؛ امُلْؤِمنُوَن ُشَهَداُء اهللِ يِف األَْرِض(() ).

وجه الداللة: ))املؤمنون((: مجٌع حمىل باأللف والالم، واأللف والالم إذا 
دخل اجلمع يبطل اجلمعية، وتبقى اجلنسية، وأدناها واحد)4).

املغني )0 /60).  ( (
الشلبي )2/4 2(،  الدقائق وحاشية  كنز  احلقائق رشح  تبيني  واملبسوط )6 /89(،   (2(

والبحر الرائق )67/7(، رد املحتار عىل الدر املختار، )469/5).
رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الشهادات، باب تعديل كم جيوز؟ ) /69 (، رقم   ( (

احلديث: )2642).
عمدة القاري )  / 20).  (4(
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 ، 2( جاء يف األثر: قال أبو مجيلة) )، وجدت منبوذًا فلام رآين عمر(
إنه رجٌل صالٌح،  َأْبُؤسًا«)2)؛ كأنه يتهمني، قال َعريفي:  الُغَوْيُر  قال: »َعَسى 

قال: »َكَذاَك؛ اْذَهْب َوَعَلْينَا َنَفَقُتُه«) ).

وجه الداللة: قبول عمر  تزكية الواحد، واكتفى به.

) ( ألهنا ليست يف معنى الشهادة؛ حيث ال يشرتط جملس القضاء، وال 
لفظ الشهادة؛ فيكفي فيها الواحد.

أقل من رجلني. وبه  ُيقَبل  التعديل، فال  العدد يف  الثاين: اشرتاط  القول 
دليلهم: قال املالكية)4)، والشافعية)5)، واحلنابلة)6)؛ 

) ( عن عبد اهلل بن ُبَريدة، عن أيب األسود، قال: أتيُت املدينَة؛ وقد وقع 
هبا مرٌض، وهم يموتون موتًا ذريعًا، فجلست إىل عمر ريض اهلل تعاىل عنه، 
ُمر بأخرى، فأثني خريًا،  فمرت جنازة فأثني خريًا، فقال عمر: وجبت، ثم 
فقال: وجبت، ثم مر بالثالثة، فأثني رّشًا، فقال: وجبت، فقلت: ما وجبت 
َلُه  َشِهَد  ُمْسِلٍم  اَم  ))َأيُّ  : النبي  يا أمري املؤمنني؟ قال: قلت كام قال 

سنني أبو مجيلة الضمري وقيل: السلمي وذكر له صحبة. ]أسد الغابة)567/2)[.  ( (
الشدة. وأصل  الغوير: تصغري غار، واألبؤس: مجع بؤس، وهو  أبؤسًا،  الغوير  عسى   (2(
هذا املثل فيام يقال من قول الزباء حني قالت لقومها عند رجوع قصري من العراق ومعه 
الرجال وبات بالغوير عىل طريقه »عسى الغوير أبؤسًا« أي لعل الرش يأتيكم من قبل 

الغار. ]جممع األمثال)7/2 )[.
رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب: إذا زكى رجل رجاًل كفاه، )75 / ).  ( (

والتاج واإلكليل )72/8 (، مواهب اجلليل )6/6  ).  (4(
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، )  /48(، وحتفة املحتاج )0 /62 ).  (5(

املغني )0 /60(، وكشاف القناع )5 /57 (، ورشح منتهى اإلرادات ) /522).  (6(
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َأْرَبَعٌة بَِخرْيٍ َأْدَخَلُه اهللُ اجلَنََّة((، ُقْلنَا: َوَثاَلَثٌة؟ َقاَل: ))َوَثاَلَثٌة((، قلنا: واثنان؟ 
قال: ))َواْثنَاِن((، ثم مل نسأله عن الواحد) ).

وجه الداللة: أنه  توقف عىل تزكية اثنني، ومَل يعدها إىل واحد.
نوقش: من وجهني:

األول: أنه إنام مل يسألوا عن الواحد؛ ألهنم كانوا يعتمدون قول الواحد 
أن  استبعدوا  أهنم  آخر:  احتامل  حكمه.)2)  عن  يسألوا  مل  ولذلك  ذلك،  يف 
ُيكتفى به يف مثل هذا املقام العظيم، والدليل متى تطرق إليه االحتامل بطل 

به االستدالل) ).
لعدم  نقاًل  يعني  ال  الواحد  تزكية  عن  والسؤال  النقل  عدم  أن  اآلخر: 

صحته.
)2( حكم القايض مبني عىل شهادة العدول، وثبوهتا بالتزكية؛ فُيشرَتط 

هلا ما ُيشرَتط بالشهادة من عدد.
نوقش: أن اشرتاط العدد بالشهادة أمر تعبدي، فال يقاس عليه غريه.

سبب اخلالف:
أو  احلكم،  أو  بالرواية،  إما  بأشبهه؛  التعديل  إحلاق  يف  اخلالف  سبب 
الشهادة؛ فمن قال إهنا رواية، أو حكم، أجاز فيها الواحد، وأسقط العدد؛ 
رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الشهادات، باب تعديل كم جيوز؟ ) /69 (، رقم   ( (

احلديث: ) 264).
فتح الباري )5/ 5)  (2(

املرجع السابق ) /0 2)  ( (
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فيها،  العدد  فهو من مجلة األخبار، وال يشرتط  ناقاًل عن غريه  إن كان  ألنه 
وإن كان من قبل نفسه فهو بمنزلة احلاكم، ومن قال إهنا شهادة اشرتط هلا ما 

اشرتط يف الشهادة من عدد.
ثمرة اخلالف:

قبيل  من  وجعله  الواحد،  تعديل  أجاز  من  أن  اخلالف  عىل  يرتتب 
فيشمل  عدل،  مسلم  كل  من  فيصح  الشاهد،  له رشوط  يشرتط  مل  الرواية؛ 
العدد،  اشرتط  من  أما  وغريهم،  الزوجني،  وأحد  لولده،  والوالد  املرأة، 

وجعله شهادة فاشرتط له ما للشهادة من رشوط) ).
الراجح:

احلدود  يف  حُيتاط  أنه  إال  وتزكيته؛  الواحد  تعديل  قبول  صحة  هو 
شيخ  اختيار  هو  الواحد  تزكية  وقبول  العدد.  فيشرتط  والقصاص، 

اإلسالم)2)، وتلميذه ابن القيم) ).
وأّنا  دليل،  به  يرد  مل  تعبدي  أمر  العدد  اشرتاط  أن  الرتجيح:  وسبب 
مأمورون بقبول شهادة العدل فإن ثبتت عدالته بواحد فيجب قبوهلا والعمل 
باملزكني ألدى ذلك  العدد  بوجوب  قيل  إن  وأنه  هبا، وإال ضاعت حقوق، 

للمشقة.

ينظر: الفروق ) /4(، بدائع الفوائد) /6).  ( (
املستدرك عىل جمموع فتاوى )77/5 ).  (2(

الطرق احلكمية ) /   (، وبدائع الفوائد ) /6).  ( (
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المبحث الخامس
طريقة إثبات الجرح

عدة  فللقايض  التعديل،  هبا  يثبت  التي  الطرق  بجميع  اجلرح) )  يثبت 
طرق إلثباته:

الطريقة األوىل: علم القايض بجرح الشهود؛ كأن يكون جرهبم من قبل؛ 
ذلك  يعلم  مل  ولو  كاٍف يف جرحهم،  احلالة  فعلمه يف هذه  فسقهم،  له  فتبني 
غريه، فريد شهادهتم، وإن مل جيرحهم أحد، وقد أمجع العلامء  عىل أن 

علم القايض يف هذه احلالة كاٍف)2).

الشهود،  بجرحة  علم  إن  احلاكم  أن  عىل  أمجعوا  »وقد  حزم:  ابن  قال 
ذلك  كل  يف  فإنه حيكم  هلم؛  املجرحني  كذب  علم  أو  غريه،  ذلك  يعلم  ومل 

بعلمه«) ).

يف  يستفيض  بأن  غريه؛  معه  ذلك  وعلم  القايض،  فعلم  استفاض؛  أو 
البلد فسق فالن بن فالن، فاالستفاضة يف هذه احلالة يثبت هبا اجلرح؛ ألن 

وغريه:  اجلوهري  قال  الشهادة،  قبول  يمنع  بام  فيهم  الطعن  هو  الشهود،  جرح   ( (
االستجراح: العيب، والفساد ]املطلع عىل ألفاظ املقنع) /488)[.

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )7/20 2(، واملحىل باآلثار )0 /526(،   (2(
واملغني )0 /50).

وعليه العمل، جاء يف املبادئ والقرارات ) /472( مبدأ رقم )845 (: »للحاكم أن 
يعمل بعلمه يف عدالة البينة، وجرحها«.

املحىل باآلثار )0 /526).  ( (
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إليها،  أسند  إذا  القايض هتمة  إىل  يتطرق  فال  البينات،  أظهر  من  االستفاضة 
وهذا مما ال ُيعَلم فيه نزاع بني العلامء) ).

: »ولذلك كان له -أي: القايض- أن يقبل شهادة  القيم  ابن  قال 
الشاهد؛ إذا استفاض يف الناس صدقه وعدالته، من غري اعتبار لفظ شهادة 
وهذا  وكذبه،  فجوره  باستفاضة  بفسقه  ويرد شهادته، وحيكم  العدالة،  عىل 
الشاهد  جيرح  واملعدل،  اجلارح  وكذلك  نزاع،  العلامء  بني  فيه  ُيعَلم  ال  مما 
باالستفاضة، رصح بذلك أصحاب الشافعي، وأمحد، ويعدله باالستفاضة، 
احلجاج.  وفسق   ، العزيز  عبد  بن  عمر  بعدالة  نشهد  أنا  ريب  وال 
عن  التهمة  تنفي  التي  العلم  طرق  من  طريق  االستفاضة  أن  واملقصود: 

الشاهد واحلاكم، وهي أقوى من شهادة اثنني مقبولني«)2).

الطريقة  وهذه  الشاهد،  جيرح  َمن  الناس  من  يقوم  أن  الثانية:  الطريقة 
تعددهم؟  ُيشرَتط  أو  بواحد،  تثبت  العلامء، يف: هل  فيها خالف بني  حصل 

واخلالف فيها كاخلالف بالتعديل، واألدلة نفسها، فال حاجة لتكراره.

الطرق احلكمية ) /70 ).  ( (
املرجع السابق.  (2(
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المبحث السادس
طريقة إثبات الرسالة

وفيه مطلبان:

المطلب األول: طريقة إثبات أقوال أصحاب المسائل:

يكون  من  أعوانه  من  يرتب  أن  للقايض  ينبغي  أنه    الفقهاء  ذكر 
التقايض،  إجراءات  من  ذلك  ليسهل  والتعديل) )؛  اجلرح  عن  مسؤوالً 
ويرسعها، وجرت تسميتهم بأصحاب املسائل، أو أرباب املسائل، والفرق 
أما يف  القايض،  ني هنا من أعوان  املزكِّ السابقة، أن  املسألة واملسألة  بني هذه 
الناس، فإذا جاء إىل القايض من يشهد يف قضية  املسألة السابقة فمن عموم 
اتفق  وقد  أو جيرحوه؛  يعدلوه،  أن  فإما  املسائل عن عدالته،  سأل أصحاب 
قبل  غريهم،  من  أو  املسائل  أصاحب  من  اثنان  قام  إن  أنه  عىل  الفقهاء)2) 
قوهلم وثبت اجلرح والتعديل هبم، إال أن الفقهاء اختلفوا هل تثبت بواحد 

من أصحاب املسائل؛ عىل أقوال:

الشهود  حال  عن  للسؤال  القايض  يرسلهم  من  تسمية  عىل  احلنابلة  فقهاء  اصطلح   ( (
»بالرسالة«، ينظر: رشح منتهى اإلرادات ) /522(، الطرق احلكمية ) /   ).

تقدم ذكر اتفاقهم يف املبحث الرابع.  (2(
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القول األول: يصح قبول الواحد من أصحاب املسائل، واالثنان أحوط. 
وبه قال احلنفية) )، واملالكية)2)، ورواية للحنابلة) )، )والشافعية)4) إن نصب 

صاحب املسائل حاكاًم يف اجلرح والتعديل(؛ دليلهم:

) ( أنه خمرب عام استفاض عنده من عدالة، أو جرح؛ فيكفي فيه الواحد.

انفراده؛  ذلك  فيكفي ألجل  فيكون حاكاًم؛  القايض؛  نائب عن  أنه   )2(
ألنه حاكم خيرب حاكاًم.

بن  حممد  قال  وبه  اثنني.  كانوا  إذا  إال  شهادهتم  ُتقَبل  ال  الثاين:  القول 
القايض  طلب  حال  يف  )والشافعية)7)  احلنابلة)6)،  عند  واملذهب  احلسن)5)، 

منهام البحث عن حال الشهود بنفسيهام(؛ دليلهم:

احلقائق  وتبيني   ،)469/5( املختار  الدر  عىل  املحتار  رد   ،)89/ 6( املبسوط   ( (
)4/  2(، والبحر الرائق )67/7(، األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن 

.( 88/ (
 ،) 69/8( واإلكليل  والتاج   ،) 95/5( املوطأ  واملنتقى رشح   ،)545/4( املدونة   (2(

ومواهب اجلليل )6/6  ).
وحده،  فيكفي  والتعديل  اجلرح  يف  حاكاًم  نصب  إن  أنه  فيه  وجاء   )47 /6( الفروع   ( (

واملغني )0 /89(، ورشح الزركيش )284/7(، واإلنصاف )  /294).
الوردية  البهجة  رشح  يف  البهية  الغرر   ،)   /4( الرميل  حاشية  مع  املطالب  أسنى   (4(

)222/5(، وحتفة املحتاج )0 /59 (، وهناية املحتاج )265/8).
املبسوط )6 /89(، تبيني احلقائق )4/  2(، والبحر الرائق )67/7).  (5(

الكايف يف فقه اإلمام أمحد، البن قدامة )0/4 2(،كشاف القناع )5 /57 (، ورشح   (6(
منتهى اإلرادات ) /522).

أسنى املطالب مع حاشية الرميل )4/   (، والغرر البهية )5/ 22(، وحتفة املحتاج   (7(
)0 /59 (، وهناية املحتاج )265/8).
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عىل  هذه شهادة  وأن  الشهادة،  بمنزلة  يكون  القايض  يسمعه  مل  ما  أن  ـ 
األصل  وجود  مع  الفرع  شهادة  نجوز  أننا  إال  العدد؛  فيه  فُيشرتط  شهادة، 

للحاجة.

ال  أصل  شهادة  املسائل  أصحاب  فشهادة  شهادة؛  أهنا  قلنا  إن  يناقش: 
شهادة فرع، فهم يشهدون شهادة استفاضة، ال شهادة عىل شهادة، فُيكتفى 
أصحاب  إن  يقال:  وأيضًا  االستفاضة.  شهادات  كسائر  هبا،  يشهد  بمن 

املسائل حكام يف اجلرح والتعديل.

رواية  مطلقًا.  املسائل  بأصحاب  التزكية  ثبوت  عدم  ثالث:  قول 
من  املعدل  إىل  اثنان  جييء  أن  وهي  حالة؛  يف  والشافعية)2)  للحنابلة) )، 
بعدالة  فيشهدان  والتعديل،  اجلرح  يف  حاكاًم  ينصب  ومل  املسائل؛  أصحاب 
القايض  أمام  يشهدوا  أن  املسائل  ليس ألصحاب  احلالة  هذه  فإنه يف  فالن، 

دليلهم: بعدالة الشاهد؛ 

ـ أن أصحاب املسائل شهود فرع، فال ُيكتفى هبم مع القدرة عىل شهود 
األصل.

عىل  شهادة  ال  استفاضة،  شهادة  املسائل  أصحاب  شهادة  أن  نوقش: 
شهادة، فُيكتفى بمن يشهد هبا، كسائر شهادات االستفاضة.

الكايف يف فقه اإلمام أمحد )0/4 2(، ذكر ابن قدامة أنه ُيكتفى بخرب الواحد؛ أن فالنًا   ( (
وفالنًا ُيزكون الشاهد، فيستدعيهم القايض، ويسمع التزكية منهم. املغني )0 /58).

أسنى املطالب مع حاشية الرميل )4/   (، والغرر البهية )5/ 22).  (2(
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ْمنا أهنا شهادة عىل الشهادة مع وجود األصل، فهي مقبولة عند  وإن سلَّ
وال  باحلضور،  ُيكلَّفون  ال  ني  امُلزكِّ ألن  للحاجة؛  أيضًا  فُتقَبل  األصل،  غيبة 
جيب عىل احلاكم أن حيرضهم ليسأهلم، فصار هذا عذرًا يف شهادة أصحاب 
املسائل عىل شهادة املسؤولني؛ كاملرض، والغيبة يف شهادة الفرع عىل األصل، 

وألننا لو مل نكتِف بشهادة أصحاب املسائل؛ لتعذرت التزكية) ).

سبب اخلالف:

أو  بالرواية،  إما  بأشبهها؛  املسائل  أصحاب  إحلاق  يف  اخلالف  سبب 
فيها  الشهادة؛ فمن قال إهنا رواية، أو حكم، أجاز  الشهادة عىل  أو  احلكم، 
ناقاًل عن غريه فهو من مجلة األخبار،  العدد؛ ألنه إن كان  الواحد، وأسقط 
وال ُيشرتط العدد فيها، وإن كان من قبل نفسه فهو بمنزلة احلاكم، ومن قال 

إهنا شهادة عىل شهادة اشرتط هلا ما اشرتط يف الشهادة من عدد)2).

الراجح:

هو صحة قبول تعديل الواحد من أصحاب املسائل وجرحه) )؛ إال أنه 
حُيتاط يف احلدود والقصاص؛ فُيشرتط العدد، وإذا اخرتنا أن شهادة أصحاب 
املسائل يف التزكية شهادة أصل ال شهادة فرع، يكون اخلالف فيها كاخلالف 

يف املسألة السابقة، والراجح فيها كالراجح هناك.

املرجع السابق.  ( (
ينظر: الفروق ) /4(، بدائع الفوائد ) /5).  (2(

الشهود،  حال  عن  السؤال  يتوىل  من  القضاة  أعوان  من  القضائي  العمل  يف  يوجد  ال   ( (
كون املكلف بتزكية الشهود من أحرضهم للشهادة.
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وقبول تزكية الواحد من أصحاب املسائل هو اختيار شيخ اإلسالم) )، 
وتلميذه ابن القيم)2).

المطلب الثاني: طريقة إثبات أقوال أهل األعذار:

كاملخدرة)4)،  األعذار) )؛  أهل  من  الدعوى  أطراف  أحد  كان  إذا 
ل من  واملريض، ونحومها)5)، ممن ال يمكنه حضور جملس القايض، فإنه ُيوكَّ
وجبت  أو  اليمني،  له  وتوجهت  لزمته  لو  لكن  القايض؛  عند  عنهم  ينوب 

عليه الشهادة؛ فكيف نثبت أقواهلم؟

ذكر الفقهاء أن عىل القايض يف هذه احلالة إلثبات أقوال أهل األعذار أن 
العدد  أقواهلم)6)؛ لكن حصل اخلالف يف  إليهم من حيلفهم، ويسمع  يرسل 

الكايف لذلك؛ عىل قولني:

املستدرك عىل جمموع فتاوى )77/5 ).  ( (
الطرق احلكمية ) /   (، وبدائع الفوائد ) /6).  (2(

ُيعَذر  الذي  املرض  كمقدار  به؛  املسموح  العذر  مقدار  يف  الفقهاء  ذكرها  مسائل  هنا   ( (
املخدرة؟  إىل  املحلف  بإرسال  فيها  ُيسَمح  التي  الدعوى  ما  وأيضًا مسائل  به صاحبه، 
االستطراد،  خشية  املسائل  هذه  أذكر  مل  احلضور.  عىل  فيها  جُترَب  التي  والدعاوى 

واقترصت عىل ذكر طرق إثبات أقوال أهل األعذار فيام لو أرسل القايض إليهم.
اخلدر: ناحية يف البيت يرتك عليها سرت فتكون فيه اجلارية البكر، خدرت فهي خمدرة،   (4(
األثري  البن  النهاية  ]ينظر:  الربزة  ضد  وهي  حلاجة،  قليال  إال  بيتها  من  خترج  وال 

.](  /2(
وكاملحبوس  املسجد،  داخل  القايض  جملس  كان  إن  والنفساء؛  كاحلائض  ونحومها:   (5(

الذي ال ُيمكن إحضاره.
حق  له  كان  -إن  املتخاصمني  بني  يقيض  من  أناب  أو  بنفسه،  القايض  ذهب  إن   (6(
 االستخالف- يف موضع وجود صاحب العذر؛ فإنه جيزئ؛ كام لو كان يقيض يف جملسه؛ =
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الرسول  األعذار  أهل  إىل  القايض  يرسله  فيمن  يكفي  األول:  القول 
الواحد. وبه قال املالكية) ) يف اليسري، ورواية للحنابلة)2)؛ دليلهم:

) ( قوله  يف احلديث: ))واغد َيا ُأَنْيُس) ) إىل اْمَرَأِة َهَذا، فإن 
اعرتفت َفاْرمُجَْها((، فغدا عليها أنيس، فرمجها)4).

 رجاًل  النبي  هلا  فبعث  كانت خمدرة،  املرأة  أن  الداللة:  وجه 
واحدًا.

من  عىل  جيب  وأنه   ، بالنبي  خاص  الفعل  هذا  بأن  نوقش: 
بعده إمتام عدد الشهادة.

أجيب عنه: 

إثباتًا،  يتطلب  ما  فيها  وليس  املذاهب،  بني  اتفاق  الصورة حمل  بسواء، وهذه  = سواء 
الصورة  يذكروا  ومل  الشافعية،  اقترص  الصورة  هذه  وعىل  البحث،  يف  داخلة  فليست 
األخرى. ينظر: مغني املحتاج )25/6 (، وحاشية اجلمل عىل رشح املنهج = فتوحات 

الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب، )67/5 ).
اجلليل )562/8(،  اجلليل )7/6 2(، ومنح  التاج واإلكليل )269/8(، ومواهب   ( (

وقالوا: حترض املخدرة يف الكثري.
املغني )0 /89( رشح الزركيش )284/7(، اإلنصاف )  /294(،.  (2(

الصحايب: أنس بن الضحاك األسلمي، ]أسد الغابة ) /02 )[.  ( (
احلديث:  رقم   ) 02/ ( احلدود  يف  الوكالة  باب  الوكالة،  كتاب  البخاري،  صحيح   (4(
يف  للنظر  وحده  رجاًل  يبعث  أن  للحاكم  جيوز  هل  باب:  األحكام،  كتاب  و   ،2  5
باب:  احلدود،  كتاب  مسلم،  وصحيح   ،)7 94( احلديث:  رقم   ،)75/9( األمور؟ 

من اعرتف عىل نفسه بالزنى، )5/ 2 (، رقم احلديث: )694 ).
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يدل عىل .   دليل  هنالك  بدليل، وليس  يكون  أن  بد  التخصيص ال  أن 
التخصيص.

أنه نائب عن القايض؛ فيكفي فيه الواحد.. 2

احلنفية) )،  قال  وبه  القايض.  يبعثه  فيمن  العدد  ُيشرتط  الثاين:  القول 
العذر،  صاحب  يستحلف  أحدهم  عدول،  ثالثة  إليهم  يبعث  وقالوا: 
أحد  املستحلف  يكون  أن  جُيزئ  وقيل  سمعاه،  بام  يشهدان  واآلخران 

الشاهدين. وبه قال احلنابلة)2)، وقالوا: ُيشرتط أن يكونوا اثنني؛ دليلهم:

شهادة،  هذه  وأن  الشهادة،  بمنزلة  يكون  القايض  يسمعه  مل  ما  أن  ـ 
فيشرتط فيه العدد.

نوقش: أن هذا من باب اإلخبار، وليس من باب الشهادة عىل الشهادة، 
فال يشرتط لذلك عدد.

سبب اخلالف:

أو  بالرواية،  إما  بأشبهها؛  املسائل  أصحاب  إحلاق  يف  اخلالفة  سبب 
الشهادة، فمن قال إهنا رواية أجاز فيها الواحد، وأسقط العدد؛ ألنه إن كان 
ناقاًل عن غريه فهو من مجلة األخبار، وال ُيشرتط العدد فيها، ومن قال إهنا 

شهادة اشرتط هلا ما اشرتط يف الشهادة من عدد) ).

البحر الرائق )45/7 (، والبناية )225/9( الدر املختار )426/5).  ( (
اإلنصاف )  /  الزركيش )284/7(،  الكايف )0/4 2(، رشح  املغني )0 /89(،   (2(

294(،كشاف القناع )5 /57 (، ورشح منتهى اإلرادات ) /522).
ينظر: الفروق ) /4(، بدائع الفوائد) /6).  ( (
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الراجح:

من  األعذار؛ ألنه  أهل  إىل  القايض  يبعثهم  الواحد ممن  قبول  هو صحة 
فيهم  أعوانه واألصل  من  يكونون  القايض  يبعثهم  من  األخبار، وألن  باب 

األمانة) ).

الذي عليه العمل هو: أنه ال يسمع يمني أهل األعذار إال قاٍض، واقترص نظام املرافعات   ( (
عذر  اليمني  إليه  ملن وجهت  كان  إذا  املائة:  بعد  الرابعة عرشة  املادة  يف  هذا، جاء  عىل 
يمنعه من احلضور ألدائها فتنتقل املحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاهتا بذلك، فإن 
إليه اليمني يقيم خارج نطاق اختصاص املحكمة، فلها أن تستخلف  كان من وجهت 
يف حتليفه حمكمة مكان إقامته، ويف كال احلالني حيرر حمرض بحلف اليمني يوقعه احلالف 

والقايض املستخلف أو املكلف والكاتب ومن حرض من اخلصوم.
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المبحث السابع
طريقة إثبات كتاب القاضي إلى القاضي

وجريان  فيها،  الناس  وتفرق  البلدان،  اتساع  مع  احلاجة  تدعو  قد 
النظر يف  يكمل  أن  آخر  بلد  قاٍض يف  إىل  قاٍض  يكتب  أن  بينهم،  املعامالت 
قضية منظورة لديه؛ لوجود الشهود يف البلد اآلخر، أو يكتب له بثبوت بينة، 
أو شهادة عنده، أو أن ينفذ حكاًم صادرًا منه؛ لوجود احلقوق يف البلد اآلخر، 

ففي هذه احلالة كيف ُيثَبت كتاب القايض إىل القايض اآلخر؟
إلثبات كتاب القايض طريقان ذكرمها الفقهاء، ومها:

كتب  إذا  القايض  أن  عىل  العلامء  أمجع  وقد  اإلشهاد؛  األوىل:  الطريقة 
شاهدين،  عىل  الكتاب  وقرأ  ما جيب،  عىل  فيها  بقضية قىض  آخر  قاٍض  إىل 
وشهد  إليه،  املكتوب  القايض  إىل  الكتاب  فوصل  فيه،  ما  عىل  وأشهدمها 
الشاهدان عنده بام يف الكتاب؛ أن عىل املكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك 

.( ( يف غري حدٍّ
الطريقة الثانية: أن كتاب القايض إىل القايض يثبت بعلم القايض املرسل 
بمعرفة  العلم  هذا  حصل  سواء  فالن،  القايض  كتاب  هذا  أن  ويقينه  إليه، 
الكتاب، أو شهادة  القايض املرسل، أو ختمه عىل  إليه خط  املرسل  القايض 

اثنني: أن هذا خط فالن القايض.
املراد: أنه متى تيقن القايض أن هذا كتاب فالن القايض عمل به.

وهذه الطريقة حصل فيها خالف بني العلامء؛ عىل قولني:
اإلمجاع  مسائل  واإلقناع يف  اإلمجاع ) /50(،  مراتب  املنذر ) /64(،  اإلمجاع البن   ( (

.( 52/2(
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ونحوه،  اخلط  بمعرفة  القايض  إىل  القايض  كتاب  ثبوت  األول:  القول 
وأنه متى حصل تيقن بأن هذا كتاب من القايض فالن؛ كان كافيًا.

وبه قال بعض املالكية) )، وقول للحنابلة)2).

دليلهم:

وترده  إشهاد،  بال  كتبه  يرسل  كان  وأنه   ، النبي  فعل   ) (
الكتب كذلك) ).

)2( فعل الصحابة والتابعني؛ فكانوا جُييزون كتاب القايض بال إشهاد، 
التميمي)4)،  العنربي  اهلل  عبد  بن  سوار  عليه:  اإلشهاد  طلب  من  أول  وأن 

تبرصة احلكام )28/2(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )60/4 ).  ( (
الرجل  وصية  وجدت  »إذا  بقوله:  اجلواز  »ويتخرج  وقال:   ،) 26/  ( اإلنصاف   (2(
مكتوبة عند رأسه من غري أن يكون أشهد، أو أعلم هبا أحدًا عند موته، وعرف خطه، 
واختار  األصحاب،  خرجها  خمرجة.  رواية  وهذا  فيها،  ما  ينفذ  فإنه  مشهورًا؛  وكان 
هذه الرواية املخرجة يف الوصية: املصنِّف، والشارح، وصاحب الفائق، وغريهم؛ عىل 
القايض  أنه خط  إليه:  املكتوب  إذا عرف  الوصايا، وعىل هذا:  ما تقدم من أول كتاب 
الفروع،  يف  وقدمه  التخريج،  هذا  عىل  الصحيح،  عىل  قبوله؛  جاز  وختمه  الكاتب 
والرعاية«. املبدع يف رشح املقنع، إلبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد، ابن مفلح، 

أيب إسحاق، برهان الدين )220/8(، واملغني )0 /84).
ينظر: رشح صحيح البخاري البن بطال )4/8 2).  ( (

البرصي،  العنربي،  متيم  بن  عمرو  بن  العنرب  بني  من  قدامة  بن  اهلل  عبد  بن  )4) سوار 
القايض، تويف سنة: 56 هـ، قال عيل بن املديني: هو ثقة عندنا. وقال ابن سعد: كان 
ه أبو جعفر القضاء  قليل احلديث. وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان فقيهًا، والَّ
بالبرصة سنة: 8  هـ، وبقي عىل القضاء إىل أن مات وهو أمري البرصة وقاضيها سنة: 

56 هـ، وله أخبار مشهورة يف العدل والورع. هتذيب التهذيب )269/4).
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وحممد بن أيب ليىل) )، ومها من قضاة القرن الثاين)2).

شاهدان؛  كتاب  لكل  ط  اشرُتِ لو  إذ  ذلك؛  إىل  داعية  احلاجة  أن   ) (
احلقوق. لتعطلت 

القول الثاين: أن معرفة اخلط ال يثبت هبا كتاب القايض إىل القايض؛ بل 
ال بد من اإلشهاد عليه.

وبه قال احلنفية) )، واملالكية)4)، والشافعية)5)، واحلنابلة)6).

قايض  الفقيه،  الكويف،  الرمحن  عبد  أبو  األنصاري،  ليىل  أيب  الرمحن بن  عبد  بن  حممد   ( (
الكوفة، تويف سنة: 48 هـ، قال عبد اهلل بن أمحد عن أبيه: كان يسء احلفظ، مضطرب 

احلديث، كان فقه بن أيب ليىل أحب إلينا من حديثه. هتذيب التهذيب )02/9 ).
إىل  القايض  كتاب  إبراهيم:  »وقال  وقال:   ،)66/9( صحيحه:  يف  البخاري  ذكره   (2(
القايض جائز؛ إذا عرف الكتاب واخلاتم، وكان الشعبي جُييز الكتاب املختوم بام فيه من 
القايض، وُيروى عن ابن عمر نحوه، وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد 
امللك بن يعىل قايض البرصة، وإياس بن معاوية، واحلسن، وثاممة بن عبد اهلل بن أنس، 
وبالل بن أيب بردة، وعبد اهلل بن بريدة األسلمي، وعامر بن عبيدة، وعباد بن منصور؛ 
جُييزون كتب القضاة بغري حمرض من الشهود، فإن قال: الذي جيء عليه بالكتاب: إنه 
زور، قيل له: اذهب فالتمس املخرج من ذلك، وأول من سأل عىل كتاب القايض البينة 

ابن أيب ليىل، وسوار بن عبد اهلل«.
احلكام رشح  درر  احلكام  اهلداية )290/7(، ودرر  العناية رشح  اهلداية  العناية رشح   ( (

غرر األحكام )4/2 4).
املنتقى رشح املوطأ )5/  2(،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )59/4 ).  (4(

األم )60/7(، وروضة الطالبني )  /78 ).  (5(
كشاف القناع )5 /57 (، ورشح منتهى اإلرادات ) /522).  (6(
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دليلهم:

) ( أن ما أمكن إثباته بالشهادة، مل جيز االقتصار فيه عىل الظاهر؛ كإثبات 
العقود) ).

فِيِه،  ُيويِص  ٌء  يَشْ َلُه  ُمْسِلٍم  اْمِرٍئ  َحقُّ  ))َما   : بقوله  يناقش: 
َيبِيُت َلْيَلَتنْيِ إِالَّ َوَوِصيَُّتُه َمْكُتوَبٌة ِعنَْدُه(()2)، والوصية أمكن إثباهتا بالشهادة؛ 
إال أنه اقترص فيها عىل الكتابة، والكتابة من وسائل إثبات احلق، فلو احتيج 

فيها إىل وسيلة أخرى إلثباهتا ألدى ذلك لتسلسٍل.

وأيضًا: إثبات العقود خمتلف يف إجياب اإلشهاد عليها، فال يصح القياس 
عليها.

التزوير  يمكن  واخلتم  الكتاب،  يشبه  والكتاب  اخلط،  يشبه  اخلط   )2(
عليه، فال يثبت إال بحجة تامة، فلم يعول عىل اخلط) ).

به عن خط  يتميز  ما  بأنه »قد جعل اهلل سبحانه خلط كل كاتب  نوقش: 
غريه؛ كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته، والناس يشهدون شهادة 
بد  فال  ومشاهبته  حماكاته  جازت  وإن  فالن،  هذا خط  أن  فيها  يسرتيبون  ال 
املتضافرة  األدلة  دلت  وأيضًا  العريب...،  باخلط  أمر خيتص  وهذا  فرق،  من 
التي تقرب من القطع عىل قبول شهادة األعمى فيام طريقه السمع؛ إذا عَرف 

املغني )0 /84).  ( (
البخاري، كتاب: الوصايا، باب الوصايا، )2/4(، رقم احلديث: )8 27(،  صحيح   (2(

وصحيح مسلم، كتاب: الوصية، )70/5(، رقم احلديث: )627 ).
املغني )0 /84).  ( (
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اخلطوط،  تشابه  من  أعظم  يكن  مل  إن  األصوات؛  تشابه  أن  مع  الصوت، 
فليس دونه«) ).

ُفتِح باب االحتامل لورد عىل  واملراد من طرق اإلثبات غلبة الظن، ولو 
الشهادة عدة احتامالت من الكذب، والتدليس، والنسيان، وغريها، ولكن 

يكفي يف ذلك غلبة الظن يف صحتها.

) ( إمجاع فقهاء األمة وحكامها عىل فعل سوار وابن أيب ليىل، فاتفقوا 
دخل  ملا  عليه شاهدان؛  يشهد  قاٍض حتى  إىل  قاٍض  كتاب  أنه ال جيوز  عىل 
الناس من الفساد، واستعامل اخلطوط، ونقوش اخلواتيم، فاحتيط لتحصني 

الدماء واألموال بشاهدين)2).

القايض إىل  نوقش: أن فعل الصحابة والتابعني) ) كان عىل قبول كتاب 
طلب  من  أول  وأن  عرصهم،  يف  خمالف  هلم  ُيعَلم  ومل  إشهاد،  بال  القايض 
فكان  الثاين،  القرن  قضاة  من  وهو  ليىل،  أيب  ابن  هو  الكتاب  عىل  الشهود 

إمجاع الصحابة والتابعني َأْوىل.

أمر  عىل  عميل؛  إمجاع  هبام-  ُسلِّم  اإلمجاعني-إن  كال  إن  يقال:  لكن 
إجرائي؛ يتغري بتغري األزمنة واألمكنة، وليس من قبيل اإلمجاع الذي ال جتوز 
خمالفته؛ إذ أنه يف عهد الصحابة والتابعني كان الغالب عىل الناس الصدق، 
وقول احلق فلام ظهر فيمن بعدهم الكذب احرتز الفقهاء لذلك؛ فاشرتطوا 

الطرق احلكمية ) /75 ).  ( (
التوضيح لرشح اجلامع الصحيح )  / 48(، وفتح الباري )  /45 ).  (2(

الطرق احلكمية ) /75 ).  ( (
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اإلشهاد حفظًا للحقوق، يقول اإلمام مالك: »كان من األمر القديم إجازة 
عىل  يزيد  فام  القايض،  إىل  الكتاب  للرجل  يكتب  القايض  فكان  اخلواتم، 
ختمه فيجاز عىل ختمه له، حتى حدث االهتام، فُأحِدثت الشهادة عىل خاتم 

القايض أنه خامته«) ).

الراجح:

من  أنه  تيقن  متى  باخلط)2)؛  القايض  إىل  القايض  كتاب  قبول  صحة 
من  ُوِجد  ملا  وذلك  الزمن،  ذلك  قضاة  عادة  به  وجرت  اآلخر،  القايض 
وسائل، وقرائن، وإجراءات، حتف بالكتاب، وحتفظه من التزوير والتغيري، 
وقد تبلغ أحيانًا يف إثبات الكتاب ما يفوق الشهادة املجردة؛ إن مل يساوها، 
فإن  إشهاد؛  بعد  إال  الكتاب  إرسال  عدم  عىل  القضاة  عادة  جرت  لو  وأما 

القايض املرسل إليه ال يقبله إال بشهادة، لوجود الريبة، وخمالفة العادة.

اليوم  الناس  التزم  التنبيه البن املناصف: وقد  ابن فرحون) ): »ويف  قال 
يف سائر بالدنا إجازة كتب القضاة بمعرفة اخلط، وكافة احلكام، قد متالؤوا 
إىل  لالضطرار  اجلهات؛  عامة  يف  به؛  والعمل  والتزامه،  ذلك،  إجازة  عىل 
ذلك، وألن املطلوب إنام هو قيام الدليل وثبوته، عىل أن ذلك الكتاب كتاب 
القايض، فإذا ثبت عند املكتوب إليه أنه كتاب القايض بمعرفة خطه ثبوتًا ال 

يشك فيه، أشبه الشهادة عليه وقام مقامها«.
الطرق احلكمية ) /76 (، تبرصة احلكام )26/2).  ( (

هلا  التي  الرسمية  املحررات  من  يعد  القايض  يكتبه  فام  القضائي  العمل  عليه  ما  وهو   (2(
حجة عىل الكافة، إذا كانت يف حدود سلطة واخصاص حمررها، ومل يثبت تزويرها.

تبرصة احلكام )28/2).  ( (



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

طرق إثبات أعمال المرافعة القضائية

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
450

والعامل،  واألمراء،  والقضاة،  اخللفاء،  يزل  »ومل  القيم) ):  ابن  وقال 
فيها،  ما  عىل  حاملها  يشهدون  وال  بعض،  إىل  بعضهم  كتب  عىل  يعتمدون 

وال يقرؤوهنا عليه، هذا عمل الناس من زمن نبيهم إىل اآلن«.

الطرق احلكمية ) /75 ).  ( (
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الثامن المبحث 
طريقة إثبات القسمة

بينهام؛  ماالً  يقسم  أن  القايض  وأرادا من  القايض رجالن،  إىل  ترافع  إذا 
القسمة)2)  أو ألي سبب كان) )، وكانت  إرث،  أو  الرشاكة يف رشكة،  سببه 
ذلك  كفى  بنفسه  القايض  بينهام  قسم  فإن  فيها،  تقويم  من غري  قسمة حمضة 
إلثبات القسمة، واعُترِبت كأقضيته األخرى التي يقيض هبا وحده) )، وكذا 
حاكاًم،  احلالة  هذه  يف  يكون  القاسم  فإن  بينهام،  يقسم  قاساًم  هلام  ب  نصَّ إن 
الشافعية)6)،  واملالكية)5)،  احلنفية)4)  قال  وهبذا  الواحد،  القاسم  فيه  فيكفي 
القسمة  يف  القسام  بني  الترشيك  عدم  اأَلْوىل  أن  احلنفية:  وزاد  واحلنابلة)7). 

تنبيه: عمل القايض ينتهي ببيان نصيب كل واحد من الرشكاء؛ إال أن القسمة أحلقت   ( (
بذلك؛ ألن هبا متام انقطاع املنازعة.

القسمة بكرس القاف االسم من قولك قسم املال يقسمه قسام بالفتح وقاسمه وتقاسام   (2(
واقتسموا وتقاسموا. ]حترير ألفاظ التنبيه ) /6  )[.

القسمة؛ عىل خالف  األجرة عىل  أخذ  الوجوه؛ كجواز  بعض  عنها يف  أهنا ختتلف  إال   ( (
الفقهاء. ذكره 

 ،)429/9( اهلداية  والعناية رشح   ،)265/5( احلقائق  تبيني   ،) 0 / 6( املبسوط   (4(
فتح القدير )429/9(، ورد املحتار عىل الدر املختار )257/6).

وحاشية   ،)  6/5( اجلليل  ومواهب   ،)408/7( خليل  ملخترص  واإلكليل  التاج   (5(
الدسوقي ) /500(، وبلغة السالك ) /665).

 ،)28 /8( املحتاج  وحتفة   ،)297/5( البهية  والغرر   ،)  0/4( املطالب  أسنى   (6(
وحاشيتها قليويب وعمرية )5/4  ).

ورشح   ،)2  / 5( القناع  كشاف   ،) 54/  ( واإلنصاف   ،)   / 0( املغني   (7(
منتهى اإلرادات ) /550).
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يكونا  أن  األحسن  أن  املالكية:  وزاد  الواحد،  القاسم  فيكفي  الواحدة، 
قاسمني.

وجه احلنفية عىل أن األَْوىل عدم الترشيك: أنه ال يشرتك قاسامن أو أكثر 
يف قسمة واحدة؛ كي ال يترضر الناس؛ ألن األجرة تصري بذلك غالية؛ ألهنم 
الفوت؛  خشية  إليها  يتبادرون  الرشكة  عدم  وعند  يتواكلون،  اشرتكوا  إذا 

فريخص األجر بسبب ذلك.

وأيضًا أنه إذا مل يشرتكوا ُيؤمن عليهم امليل إىل الرشوة؛ ألنه إن فعل ذلك 
أحدهم أظهره عليه صاحبه) ).

العادلة  القسمة  حتقيق  يف  آكد  أنه  اثنان:  األحسن  أن  قال  من  ووجه 
املتقاسمني. الصحيحة بني 

فيكون بناًء عىل ما سبق ثبوت القسمة بواحد، أما يف كون األوىل واحد 
أو اثنان، فهذا عائد إىل نظر القايض)2).

 ،)429/9( اهلداية  والعناية رشح   ،)265/5( احلقائق  تبيني   ،) 0 / 6( املبسوط   ( (
وفتح القدير )429/9(، ورد املحتار عىل الدر املختار )257/6).

تراه  بام  اخلربة؛  أهل  من  يكفي  من  تكليف  للمحكمة  أن  العمل،  عليه  جرى  والذي   (2(
مناسبًا كام نصت الفقرة األوىل من املادة الثامنة والعرشين بعد املائة من نظام املرافعات 
قرارها  يف  وحتدد  أكثر،  أو  خبري  تكليف  تقرر  أن  االقتضاء  عند  »للمحكمة  الرشعية: 

مهمة اخلبري وأجال إليداع تقريره وأجال جللسة املرافعة املبنية عىل التقرير...«.
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التاسع المبحث 
طريقة إثبات التقويم

كانت  قسمة  أو  تقويم) )،  إىل  فيها  واحتاج  قضية،  القايض  إىل  رفع  لو 
متضمنة لتقويم، فإنه ال بد إلثبات التقويم من مقوم، فهل يكفي فيها مقوم 

واحد، أو أكثر؟ اختلف الفقهاء يف ذلك؛ عىل قولني:

القاسم  ويكفي  القيمة  إثبات  يف  الواحد  املقوم  يكفي  األول:  القول 
)وبه  للحنابلة)2)؛  رواية  القول  وهذا  تقويم؛،  القسمة  يف  ُوِجد  إن  الواحد، 
قال املالكية؛ إال إن تعلق بالقيمة حكم الرسقة فال بد من اثنني) )(، )ووجه 
البينة،  بعد سامع  تقويمه وحده  القاسم حاكاًم جاز  لو كان  فيام  للشافعية)4)؛ 

وهي شهادة عدلني يف القيمة(، دليلهم:

) ( »كان النبيُّ  يبعُث عبَد اهللِ بَن رواحَة إىل هيوَد فيخرُص 
النخل حني يطيُب قبل أن ُيؤكَل منه«)5).

نوقش: بأن احلديث ضعيف، فقد رواه أبو َداُوَد؛ وضعفه.

يقولون:  مكة  وأهل  وقدرهتا،  قيمتها  حددت  إذا  السلعة،  قومت  مصدر  التقويم:   ( (
استقمت اليشء بمعنى: قومته. ]املطلع) /492)[.

اإلنصاف )  /54 ).  (2(
الدسوقي  وحاشية   ،)  6/5( اجلليل  ومواهب   ،)408/7( واإلكليل  التاج   ( (

) /500(، وبلغة السالك ) /665).
أسنى املطالب )0/4  (، والغرر البهية )297/5).  (4(

سنن أيب داود، كتاب الزكاة، باب: متى خيرص التمر؟ رقم احلديث: )606 (؛ وقال   (5(
بضعفه.
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)2( أن املقوم حاكم فاكُتِفي باملقوم الواحد؛ كاالكتفاء بالقايض، واملفتي 
الواحد.

القسمة  كان يف  إن  التقويم، وقاسمني؛  اثنني يف  من  بد  الثاين: ال  القول 
تقويم. وهو قول الشافعية) )، واحلنابلة)2)، ورواية للاملكية) )؛ دليلهم:

أن التقويم شهادة؛ فال بد فيها من متامها، وهي شهادة عدلني.

نوقش: بأهنا أشبه باحلكم من الشهادة، فال ُيشرتط فيها العدد كام يشرتط 
يف الشهادة.

سبب اخلالف:

جاء يف الفروق)4) أن »منشأ اخلالف حصول ثالثة أشباه: شبه الشهادة؛ 
ألنه إلزام ملعني، وهو ظاهر، وشبه الرواية؛ ألن املقوم ُمتصدٍّ ملا ال يتناهى، 
وهو ضعيف؛ ألن الشاهد كذلك، وشبه احلاكم؛ ألن حكمه ينفذ يف القيمة، 
تعني  حد  بإخباره  تعلق  فإن  الرواية،  شبه  من  أظهر  وهو  ينفذه،  واحلاكم 
وينبني  اإلخبار،  هذا  إليه  يفيض  ما  قوة  أحدمها:  لوجهني:  الشهادة  مراعاة 
عليه من إباحة عضو آدمي معصوم، وثانيهام: أن اخلالف يف كونه رواية أو 

شهادة شبهة يدرأ هبا احلد«.
أسنى املطالب )0/4  (، والغرر البهية )297/5(، وحتفة املحتاج )8/ 28).  ( (

ورشح   ،)2  / 5( القناع  كشاف   ،) 54/  ( واإلنصاف   ،)   / 0( املغني   (2(
منتهى اإلرادات ) /550).

الدسوقي  وحاشية   ،)  6/5( اجلليل  ومواهب   ،)408  /7( واإلكليل  التاج   ( (
) /500(، وبلغة السالك ) /665).

الفروق ) /9).  (4(
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والراجح:

ط لكل تقويم  االكتفاء باملقوم الواحد؛ ملا يف ذلك من التيسري؛ إذ لو اشرُتِ
اليسري، ألدى إىل املشقة، لذلك يقال باالكتفاء بواحد؛  اثنان، ولو يف األمر 
لكن إن ترتب عىل ذلك حد، أو إتالف، فال بد من اثنني ألهنا تدرأ بالشبهات 

وملا يرتتب عليها من رضر؛ فُيحتاط لذلك. ) )

تراه  بام  اخلربة؛  أهل  من  يكفي  من  تكليف  للمحكمة  أن  العمل،  عليه  جرى  والذي   ( (
مناسبًا كام نصت الفقرة األوىل من املادة الثامنة والعرشين بعد املائة من نظام املرافعات 
قرارها  يف  وحتدد  أكثر،  أو  خبري  تكليف  تقرر  أن  االقتضاء  عند  »للمحكمة  الرشعية: 

مهمة اخلبري وأجال إليداع تقريره وأجال جللسة املرافعة املبنية عىل التقرير...«.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

طرق إثبات أعمال المرافعة القضائية

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
456

الخاتمة

البحث أمحد اهلل عىل ما يرس وأعان، وأختم بذكر ملخص  يف هناية هذا 
للبحث، أذكر فيه أهم النتائج، وأبرز التوصيات، عىل شكل نقاط:

النتائج: أهم 

عليه،  دل  ما  بكل  يصح  املتخاصمني  ألحد  القايض  طلب  إثبات  أن  ـ 
وجرت به عادة قضاهتم، وهي عائدة لُعْرف كل زمان ومكان.

ـ أن إثبات الرتمجة يكون بالرتمجان الواحد، املسلم، العدل، العامل بكال 
اللغتني املرتجم منهام.

ـ أن الرتمجة عند القايض من باب الرواية واخلرب، ال الشهادة.

بيان  من  التعريف  وأن  كالرتمجة،  واحد  بمعرف  يثبت  التعريف  أن  ـ 
مسمى هذا االسم وأن الرتمجة من بيان مسمى اجلنس.

إن  القول:  يكفي  وال  قبل سامع شهادهتم،  الشهود  السؤال عن حال  ـ 
األصل باملسلمني العدالة.

ـ أن علم القايض كاف يف إثبات عدالة الشاهد، وأن هذا مما اسُتثنِي من 
مسألة عمل القايض بعلمه باإلمجاع.

ـ أن االستفاضة ُمثبِتة لعدالة الشهود.

ـ أن قيام ُمَزكٍّ واحد كاٍف إلثبات عدالة الشاهد.
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عىل  يرتتب  وأنه  الشهادة،  من  منه  واحلكم  بالرواية  أشبه  التعديل  أن  ـ 
وإن  األخبار،  باب  من  فهو  للحكم  ناقاًل  كان  إن  العدد؛ ألنه  إسقاط  ذلك 

كان من ِقَبل نفسه فهو بمنزلة احلاكم.

ذلك  واستفاضة  القايض،  بعلم  فيثبت  إثباته،  يف  كالتعديل  اجلرح  أن  ـ 
بني الناس، وأيضًا باجلارح الواحد.

بمنزلة  وأنه  مقبول،  املسائل  أصحاب  من  وتعديله  الواحد  َجْرح  أن  ـ 
احلاكم، ال الشاهد.

يبعثهم  ممن  الواحد  الرسول  األعذار  أهل  أقوال  إثبات  يف  يكفي  أنه  ـ 
القايض إليهم، وأن ذلك من باب اخلرب.

ـ أنه قد ُأمْجِع عىل قبول كتاب القايض إىل القايض إذا ثبت بشاهَدْين.

ـ ثبوت كتاب القايض إىل القايض باخلط عىل الراجح، وأن هذا مما جرت 
عليه عادة الناس منذ القدم.

ـ أن القسمة تثبت بالواحد، وأن الزيادة عىل ذلك عائد إىل نظر القايض.

التوصيات: أبرز 

وغريه  قضاء  من  املسلمني  مناصب  من  منصبًا  ويل  من  كل  أويص  ـ 
عىل  حيرص  وأن  الواجب،  وأمهية  املسؤولية،  عظم  واستشعار  اهلل،  بتقوى 

حفظ حقوق املسلمني.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

طرق إثبات أعمال المرافعة القضائية

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
458

اإلسالمي  الفقه  يف  حدة  عىل  املتقدمة  املسائل  من  مسألة  كل  بحث  ـ 
يف  الرتمجة  بحث  فمثاًل:  القضائي؛  اجلانب  عىل  االقتصار  وعدم  عمومًا، 

الفقه؛ من بداية العبادات إىل هنايته، وكذا القسمة، والتقويم، وغريها.

هذا وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم. واحلمد هلل رب 
العاملني.
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الفهارس

فهرس اآليات القرآنية

رقم الصفحةرقم اآليةطرف اآلية

سورة البقرة

َُكونُواْ  ٗة َوَسٗطا ّلِ مَّ
ُ
﴿َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

ُشَهَدآَء َعَ ٱنلَّاِس َوَيُكوَن ٱلرَُّسوُل 
َشِهيٗدا﴾ َعلَۡيُكۡم 

 4 42 

﴾ َهَدآءِ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ  28242﴿ِممَّ

سورة آل عمران

ِيَن َءاَمُنواْ َل َتتَِّخُذواْ بَِطانَٗة ّمِن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

لُونَُكۡم َخَباٗل﴾
ۡ
ُدونُِكۡم َل يَأ

  8407

سورة طه

نَت قَاٍض﴾
َ
72400﴿فَٱۡقِض َمآ أ

سورة األحزاب

نَسُٰنۖ إِنَُّهۥ َكَن َظلُوٗما  ﴿وََحَلََها ٱۡلِ
َجُهوٗل72﴾

72427

سورة فصلت

﴾ 99 2 ﴿َفَقَضىُٰهنَّ َسۡبَع َسَمَٰواٖت ِف يَۡوَمنۡيِ
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رقم الصفحةرقم اآليةطرف اآلية

سورة األحقاف

نزَِل ِمۢن 
ُ
﴿قَالُواْ َيَٰقۡوَمَنآ إِنَّا َسِمۡعَنا كَِتًٰبا أ

ٗقا لَِّما َبنۡيَ يََديۡهِ َيۡهِدٓي إَِل  َبۡعِد ُموَسٰ ُمَصّدِ
ۡسَتقِيٖم30﴾ ٱۡلَّقِ ِإَوَلٰ َطرِيٖق مُّ

 0 98

سورة الحجرات

ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢا ِبََهٰلَةٖ 
َ
َفَتبَيَُّنٓواْ أ بِنََبإٖ 

ٰ َما َفَعۡلُتۡم َنِٰدِمنَي6﴾ َفُتۡصبُِحواْ َعَ
6422

سورة الواقعة

ۡرفُوَعٍة٣٤﴾ 99 4 ﴿َوفُُرٖش مَّ

سورة الطالق

ۡشِهُدواْ َذَوۡي َعۡدٖل ّمِنُكۡم﴾
َ
2422﴿َوأ

سورة نوح

﴾ ۡرَسۡلَنا نُوًحا إَِلٰ قَۡوِمهِۦٓ
َ
آ أ 424 ﴿إِنَّ
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فهرس األحاديث واآلثار

الصفحةطرف الحديث واألثر

أنَّ النَّبِيَّ  َأَمَرُه َأْن َيَتَعلََّم كتاَب الَيُهوِد؛ َحتَّى َكَتْبُت لِلنَّبِيِّ 
 ُكُتَبُه، َوَأْقَرْأُتُه

409

َما األَْعَماُل بِالنِّيَّاِت 5 4إِنَّ

َما ُمْسِلٍم َشِهَد َلُه َأْرَبَعٌة بَِخْيٍر َأْدَخَلُه اللُه الَجنََّة   4َأيُّ

0 4ُتخبُِرك بصاحبِها الذي صنَع بها

424جاء أعرابيٌّ إلى النبي  فقال إني رأيت الهالل، قال

0 4َشَهاَدُة الَقْوِم؛ الُمْؤِمنُوَن ُشَهَداُء اللِه فِي األَْرِض

  4َعَسى الُغَوْيُر َأْبُؤسًا

كان النبيُّ  يبعُث عبَد اللِه بَن رواحَة إلى يهوَد فيخرُص 
النخل حين يطيُب قبل..

45 

تِي َعَلى َضاَلَلٍة 424اَل َتْجَتِمُع ُأمَّ

لسُت أعرفكما، وال يضركما إن لم أعرفكما، جيئا بمن يعرفكما، 
فأتيا برجل، فقال..

425

ْجِم؟ 2 4َما َتِجُدوَن فِي التَّْوَراِة، فِي َشْأِن الرَّ

َوَوِصيَُّتُه  إِالَّ  َلْيَلَتْيِن  َيبِيُت  فِيِه،  ُيوِصي  َشْيٌء  َلُه  ُمْسِلٍم  اْمِرٍئ  َما َحقُّ 
ِعنَْدُه َمْكُتوَبٌة 

447

425المسلمون عدول بعضهم على بعض
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الصفحةطرف الحديث واألثر

 44َواْغُد َيا ُأَنْيُس إَِلى اْمَرَأِة َهَذا، َفإِِن اْعَتَرَفْت َفاْرُجْمَها

َأْي  َنَعْم،  َفَيُقوُل  َبلَّْغَت  َهْل  َتَعاَلى  اللُه  َفَيُقوُل  ُتُه،  َوُأمَّ ُنوٌح  َيِجيُء 
تِِه.. ، َفَيُقوُل أِلُمَّ َربِّ

42 
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فهرس األعالم المترجم لهم

الصفحةالعلم

97 أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، أبو الحسين الرازي

404زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري

409زيد بن ثابت بن الضحاك

445سوار بن عبد الله العنبري التميمي

0 4عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة

0 4عبد الرحمن بن عوف

 40عبد الرحمن بن محمد = ابن خلدون

2 4عبد الله بن سالم بن الحارث

8 4محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري

446محمد بن أبي ليلى

422محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرطبي

  4محمد بن الحسن بن عبد الله

  4نصر بن عمران اليزني، أبو جمرة الضبعي
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فهرس المصادر والمراجع
إحتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم الدين، املؤلف: حممد بن حممد احلسيني .  

النرش:  سنة  العريب،  التاريخ  مؤسسة  النارش:  205 هـ(،  )املتوىف:  الزبيدي، 
4 4 هـ، عدد املجلدات: 0 .

بن . 2 أمحد  بن  حبان  بن  حممد  املؤلف:  حبان،  ابن  صحيح  تقريب  يف  اإلحسان 
)املتوىف:  الُبستي،  الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان 
النارش:  األرنؤوط،  شعيب  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  حققه  54 هـ(، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، 408 هـ، عدد األجزاء: 8 .
الدين .   نارص  حممد  املؤلف:  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  إرشاف:  420 هـ(،  )املتوىف:  األلباين، 
اإلسالمي، بريوت، الطبعة: الثانية 405 هـ-985 م، عدد األجزاء: 9.

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، املؤلف: أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن . 4
ابن األثري،  الدين  الشيباين اجلزري، عز  الواحد  الكريم بن عبد  حممد بن عبد 
املوجود،  عبد  أمحد  وعادل  معوض  حممد  عيل  املحقق:  0 6هـ(،  )املتوىف: 
النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 5 4 هـ-994 م، 

عدد األجزاء: 8.
أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، لزكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، . 5

زين الدين أيب حييى السنيكي، )املتوىف: 926هـ(، النارش: دار الكتاب العريب، 
د.ط، د.ت.

بن . 6 إبراهيم  بن  الدين  لزين  النُّْعاَمِن،  َحنِْيَفَة  َأيِبْ  َمْذَهِب  َعىَل  َوالنََّظائُِر  اأْلَْشَباُه 
حممد، املعروف بابن نجيم املرصي، )املتوىف: 970هـ(، وضع حواشيه وخرج 
لبنان،  العلمية، بريوت،  الكتب  دار  النارش:  الشيخ زكريا عمريات،  أحاديثه: 

الطبعة: األوىل، 9 4 هـ-999 م، عدد األجزاء:  .
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اإلصابة يف متييز الصحابة، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد . 7
املوجود  عبد  أمحد  عادل  حتقيق:  852هـ(،  )املتوىف:  العسقالين،  حجر  بن 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،   - العلمية  الكتب  دار  النارش:  معوض،  حممد  وعىل 

5 4 هـ، عدد األجزاء: 8.
إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن قيم اجلوزية، )املتوىف:  75هـ(، حتقيق: . 8

الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  إبراهيم،  السالم  عبد  حممد 
األوىل،   4 هـ- 99 م، عدد األجزاء: 4.

الزركيل . 9 فارس،  بن  بن عيل  بن حممد  بن حممود  الدين  املؤلف: خري  األعالم، 
الدمشقي، )املتوىف: 96  هـ(، النارش: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة 

عرشة، أيار / مايو 2002م.
احلمريي، . 0  الكتامي،  امللك  عبد  بن  حممد  بن  لعيل  اإلمجاع،  مسائل  يف  اإلقناع 

حسن  املحقق:  628هـ(،  سنة:  )املتوىف  القطان،  ابن  احلسن،  أيب  الفايس، 
األوىل،  الطبعة:  والنرش،  للطباعة  احلديثة  الفاروق  النارش:  الصعيدي، 

424 هـ، عدد األجزاء: 2.
األم، للشافعي، أليب عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن .   

عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي، القريش، املكي، )املتوىف: 204هـ(، النارش: 
دار املعرفة، بريوت، د.ط، سنة النرش: 0 4 هـ-990 م، عدد األجزاء: 8.

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن . 2 
املرداوي، الدمشقي، الصاحلي، احلنبيل، )املتوىف: 885هـ(، النارش: دار إحياء 

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

اإلسالمي،  الكتاب  دار  النارش:  970هـ(،  )املتوىف:  املرصي،  نجيم  بابن 
الطبعة: الثانية، د.ت.
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بن . 4  الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد  املقتصد، أليب  املجتهد وهناية  بداية 
دار  النارش:  595هـ(،  )املتوىف:  احلفيد،  رشد  بابن  الشهري  القرطبي،  رشد 
احلديث، القاهرة، د.ط، تاريخ النرش: 425 هـ -2004م، عدد األجزاء: 4.

قيم . 5  ابن  الدين  شمس  سعد،  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  ملحمد  الفوائد،  بدائع 
اجلوزية، )املتوىف:  75هـ(، النارش: دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، عدد 

األجزاء: 4.
البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري، املؤلف: ابن . 6 

امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي، )املتوىف: 
كامل،  بن  ويارس  سليامن  بن  اهلل  وعبد  الغيط  أبو  مصطفى  املحقق:  804هـ(، 
األوىل،  الطبعة:  الرياض-السعودية،   - والتوزيع  للنرش  اهلجرة  دار  النارش: 

425 هـ-2004م عدد األجزاء: 9.
بلغة السالك ألقرب املسالك، املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، . 7 

الرشح الصغري: هو رشح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ملذهب 
اإلمام مالك، أليب العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي، املالكي، 

)املتوىف:  24 هـ(، النارش: دار املعارف، د.ط، د.ت، عدد األجزاء: 4.
عيل، . 8  بن  السالم  عبد  بن  لعيل  احلكام(،  حتفة  )رشح  التحفة  رشح  يف  البهجة 

عبد  حممد  وصححه:  ضبطه  258 هـ(،  )املتوىف:  التُُّسويل،  احلسن  أيب 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  شاهني،  القادر 

8 4 هـ-998 م.
سامل . 9  بن  اخلري  أيب  بن  حييى  احلسني  أليب  الشافعي،  اإلمام  مذهب  يف  البيان 

العمراين، اليمني، الشافعي، )املتوىف: 558هـ(، املحقق: قاسم حممد النوري، 
النارش: دار املنهاج، جدة، الطبعة: األوىل، 42 هـ -2000م.
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تاج العروس من جواهر القاموس، ملحّمد بن حمّمد بن عبد الرزاق احلسيني، . 20
بيدي، )املتوىف: 205 هـ(، املحقق: جمموعة  أيب الفيض، امللّقب بمرتىض، الزَّ

من املحققني، النارش: دار اهلداية.
يوسف .  2 بن  القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  ملحمد  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 

النارش:  897هـ(،  )املتوىف:  املالكي،  املواق  اهلل  عبد  أيب  الغرناطي،  العبدري، 
دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 6 4 هـ-994 م، عدد األجزاء: 8.

بن . 22 عيل  بن  إلبراهيم  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة 
حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، )املتوىف: 799هـ(، النارش: مكتبة 

الكليات األزهرية، الطبعة: األوىل، 406 هـ.
حمجن .  2 بن  عيل  بن  لعثامن  الشلبي،  وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

حاشية:  وعليه  )املتوىف:  74هـ(،  احلنفي،  الزيلعي،  الدين  فخر  البارعي، 
شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشلبي، 
القاهرة،  بوالق،  األمريية،  الكربى  املطبعة  النارش:  )املتوىف:  02 هـ(، 

الطبعة: األوىل،     هـ.
النووي، . 24 بن رشف  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املؤلف:  التنبيه،  ألفاظ  حترير 

دمشق،   - القلم  دار  النارش:  الدقر،  الغني  عبد  املحقق:  676هـ(،  )املتوىف: 
الطبعة: األوىل، 408 هـ، عدد األجزاء:  .

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، ألمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، )املتوىف: . 25
974هـ(، روجعت وصححت عىل عدة نسخ بمعرفة جلنة من العلامء، النارش: 
املكتبة التجارية الكربى بمرص، لصاحبها مصطفى حممد، د.ط، عدد األجزاء: 

. 0
الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن . 26 تذكرة احلفاظ، املؤلف: شمس 

َقاْيامز الذهبي، )املتوىف: 748هـ(، النارش: دار الكتب العلمية بريوت-لبنان، 
الطبعة: األوىل، 9 4 هـ- 998 م، عدد األجزاء: 4.
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)املتوىف: . 27 اجلرجاين،  الرشيف،  الزين  عيل  بن  حممد  بن  لعيل  التعريفات، 
الكتب  دار  النارش،  بإرشاف  العلامء  من  مجاعة  وصححه:  ضبطه  6 8هـ(، 
األجزاء:  عدد  األوىل،  40 هـ- 98 م،  الطبعة:  لبنان،  بريوت،  العلمية، 

. 
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد . 28

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

والشؤون اإلسالمية، املغرب، عام النرش: 87  هـ، عدد األجزاء: 24.
هتذيب التهذيب، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر . 29

اهلند،  النظامية،  املعارف  دائرة  مطبعة  النارش:  852هـ(،  )املتوىف:  العسقالين، 
الطبعة: األوىل، 26  هـ، عدد األجزاء: 2 .

أيب حفص عمر . 0  الدين  امللقن، رساج  الصحيح، البن  اجلامع  التوضيح لرشح 
الفالح  دار  املحقق:  804هـ(،  )املتوىف:  املرصي،  الشافعي،  أمحد  بن  عيل  بن 
للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، النارش: دار النوادر، دمشق، سوريا، الطبعة: 

األوىل، 429 هـ-2008م، عدد األجزاء: 6 .
اجلامع الكبري = سنن الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى .   

عواد  بشار  املحقق:  279هـ(،  )املتوىف:  عيسى،  أبو  الرتمذي،  الضحاك،  بن 
النرش: 998 م، عدد  الغرب اإلسالمي، بريوت، سنة  النارش: دار  معروف، 

األجزاء: 6.
اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه . 2 

اجلعفي،  البخاري،  اهلل  عبد  أيب  إسامعيل،  بن  ملحمد  البخاري،  صحيح   =
طوق  دار  النارش:  النارص،  نارص  بن  زهري  حممد  املحقق:  256هـ(،  )املتوىف: 
الباقي، الطبعة:  النجاة، مصورة عن السلطانية، بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد 

األوىل، 422 هـ، عدد األجزاء: 9.
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أيب .    بن  أمحد  بن  اهلل حممد  القرطبي، أليب عبد  تفسري  القرآن =  اجلامع ألحكام 
بكر بن فرح األنصاري، اخلزرجي، شمس الدين القرطبي، )املتوىف:  67هـ(، 
حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، النارش: دار الكتب املرصية، القاهرة، 

الطبعة: الثانية، 84  هـ-964 م، عدد األجزاء: 20.
جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، لشمس الدين حممد بن أمحد . 4 

بن عيل بن عبد اخلالق، املنهاجي، األسيوطي، ثم القاهري، الشافعي، )املتوىف: 
880هـ(، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد احلميد حممد السعدين، النارش: 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 7 4 هـ-996 م.
اهلل . 5  نرص  بن  حممد  بن  القادر  عبد  املؤلف:  احلنفية،  طبقات  يف  املضية  اجلواهر 

النارش: مري حممد  الدين احلنفي، )املتوىف: 775هـ(،  أبو حممد، حميي  القريش، 
كتب خانه - كراتيش، عدد األجزاء: 2.

منهج . 6  رشح  بتوضيح  الوهاب  فتوحات   = املنهج  رشح  عىل  اجلمل  حاشية 
باجلمل،  املعروف  األزهري،  العجييل،  منصور  بن  بن عمر  لسليامن  الطالب، 

)املتوىف: 204 هـ(، النارش: دار الفكر، د.ط، د.ت.
حاشيتا قليويب وعمرية، ألمحد سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، النارش: . 7 

دار الفكر، بريوت، د.ط، 5 4 هـ-995 م.
املزين، . 8  خمترص  رشح  وهو  الشافعي،  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 

الشهري  البغدادي،  البرصي،  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أليب 
والشيخ  معوض  حممد  عيل  الشيخ  املحقق:  450هـ(،  )املتوىف:  باملاوردي، 
عادل أمحد عبد املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: 

األوىل، 9 4 هـ-999 م.
حممد . 9  بن  عيل  بن  ملحمد  البحار،  وجامع  األبصار  تنوير  رشح  املختار  الدر 

088 هـ(،  )املتوىف:  احلنفي،  احلصكفي،  الدين  بعالء  املعروف  احلصني، 
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الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  إبراهيم،  خليل  املنعم  عبد  املحقق: 
األوىل،  42 هـ- 2002م، عدد األجزاء:  .

درر احلكام درر احلكام رشح غرر األحكام، ملحمد بن فرامرز بن عيل الشهري . 40
بمال -أو منال أو املوىل- خرسو، )املتوىف: 885هـ(، النارش: دار إحياء الكتب 

العربية، د.ط، د.ت، عدد األجزاء: 2.
ملنصور .  4 اإلرادات،  منتهى  برشح  املعروف  املنتهى،  لرشح  النهى  أويل  دقائق 

بن يونس البهويت، )املتوىف:  05 هـ(، النارش: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 
4 4 هـ.

الشأن . 42 ذوي  من  عارصهم  ومن  والرببر  العرب  تاريخ  يف  واخلرب  املبتدأ  ديوان 
الدين  ويل  زيد،  أيب  خلدون،  ابن  حممد،  بن  حممد  بن  الرمحن  لعبد  األكرب، 
دار  النارش:  املحقق: خليل شحادة،  )املتوىف: 808هـ(،  اإلشبييل،  احلرضمي، 

الفكر، بريوت، الطبعة: الثانية، 408 هـ-988 م، عدد األجزاء:  .
الذخرية، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي، .  4

بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  النارش:  684هـ(،  )املتوىف:  بالقرايف،  الشهري 
الطبعة: األوىل، 994 م.

الروض املربع رشح زاد املستقنع، ملنصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن . 44
النارش: دار املؤيد، مؤسسة  البهويت، احلنبيل، )املتوىف:  05 هـ(،  بن إدريس 

الرسالة، عدد األجزاء:  .
روضة الطالبني وعمدة املفتني، أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، . 45

اإلسالمي،  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  حتقيق:  676هـ(،  )املتوىف: 
بريوت، دمشق، عامن، الطبعة: الثالثة، 2 4 هـ.
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سنن ابن ماجه، املؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، )املتوىف: . 46
العربية -  الكتب  دار إحياء  النارش:  الباقي،   27هـ(، حتقيق: حممد فؤاد عبد 

فيصل عيسى البايب احللبي، عدد األجزاء: 2.
سنن أيب داود، املؤلف: أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن . 47

حميي  املحقق: حممد  275هـ(،  )املتوىف:  ِجْستاين،  السِّ األزدي  عمرو  بن  شداد 
العرصية، صيدا - بريوت، عدد األجزاء:  املكتبة  النارش:  الدين عبد احلميد، 

.4
العثيمني، )املتوىف: . 48 الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، ملحمد بن صالح بن حممد 

عدد  422 هـ،  األوىل،  الطبعة:  اجلوزي،  ابن  دار  النرش:  دار   42 هـ(، 
األجزاء: 5 .

رشح صحيح البخاري، البن بطال، أيب احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك، . 49
)املتوىف: 449هـ(، حتقيق: أيب متيم يارس بن إبراهيم، دار النرش: مكتبة الرشد، 
السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية،  42 هـ- 200م، عدد األجزاء: 0 .

اجلوهري . 50 محاد  بن  إسامعيل  نرص  أليب  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
الفارايب، )املتوىف:  9 هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، النارش: دار العلم 

للماليني، بريوت، الطبعة: الرابعة، 407 هـ -987 م، عدد األجزاء: 6.
املغرية .  5 بن  بن خزيمة  إسحاق  بن  بكر حممد  أبو  املؤلف:  ابن خزيمة،  صحيح 

املحقق: د. حممد  )املتوىف:    هـ(،  النيسابوري،  السلمي  بكر  بن  بن صالح 
مصطفى األعظمي، النارش: املكتب اإلسالمي - بريوت، عدد األجزاء: 4.

)املتوىف: . 52 حممد،  بن  حممد  يعىل،  أيب  ابن  احلسني  أبو  املؤلف:  احلنابلة،  طبقات 
عدد  بريوت،   - املعرفة  دار  النارش:  الفقي،  حامد  حممد  املحقق:  526هـ(، 

األجزاء: 2.
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الطرق احلكمية، ملحمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين ابن قيم .  5
اجلوزية، )املتوىف:  75هـ(، النارش: مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت.

العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري، املؤلف: عبد الكريم بن حممد بن . 54
عيل  املحقق:  )املتوىف:  62هـ(،  القزويني،  الرافعي  القاسم  أبو  الكريم،  عبد 
العلمية، بريوت،  الكتب  دار  النارش:  املوجود،  حممد عوض، عادل أمحد عبد 

لبنان، الطبعة: األوىل، 7 4 هـ-997 م، عدد األجزاء:   .
اهلل . 55 عبد  أبو  الدين  أكمل  حممود،  بن  حممد  بن  ملحمد  اهلداية،  رشح  العناية 

)املتوىف:  البابريت،  الرومي  الدين  مجال  الشيخ  ابن  الدين  شمس  الشيخ  ابن 
786هـ(، النارش: دار الفكر، د.ط، د.ت، عدد األجزاء: 0 .

الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، املؤلف: زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا . 56
األنصاري، زين الدين أبو حييى السنيكي، )املتوىف: 926هـ(، النارش: املطبعة 

امليمنية، د.ط، د.ت، عدد األجزاء: 5.
يوسف . 57 بن  اهلل  عبد  بن  امللك  لعبد  الظلم،  التياث  يف  األمم  غياث   = الغياثي 

)املتوىف:  احلرمني،  بإمام  امللقب  الدين،  ركن  املعايل،  أيب  اجلويني،  حممد  بن 
الطبعة:  احلرمني،  إمام  مكتبة  النارش:  الديب،  العظيم  عبد  املحقق:  478هـ(، 

الثانية،  40 هـ، عدد األجزاء:  .
الفتاوى الكربى، البن تيمية، )املتوىف: 728هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، . 58

الطبعة: األوىل، 408 هـ-987 م، عدد األجزاء: 6.
الفضل . 59 أيب  حجر،  بن  عيل  بن  ألمحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح 

حممد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم  852هـ(،  )املتوىف:  الشافعي،  العسقالين، 
الدين  حمب  طبعه:  عىل  وأرشف  وصححه  بإخراجه  قام  الباقي،  عبد  فؤاد 

اخلطيب، النارش: دار املعرفة، بريوت، 79  هـ، عدد األجزاء:   .
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الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق، أليب العباس شهاب الدين أمحد بن . 60
النارش:  )املتوىف: 684هـ(،  بالقرايف،  الشهري  املالكي،  الرمحن  عبد  بن  إدريس 

عامل الكتب، د.ط، د.ت، عدد األجزاء: 4.
الفريوزآبادي، .  6 يعقوب  بن  حممد  طاهر  أيب  الدين  ملجد  املحيط،  القاموس 

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

بريوت، لبنان، الطبعة: الثامنة، 426 هـ -2005م، عدد األجزاء:  .
األبصار، . 62 تنوير  رشح  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد  لتكملة  األخيار  عني  قرة 

لعالء الدين حممد بن حممد أمني، املعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين، احلسيني، الدمشقي، )املتوىف: 06  هـ(، النارش: دار الفكر للطباعة 

والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان.
الكايف يف فقه اإلمام أمحد، البن قدامة، )املتوىف: 620هـ(، النارش: دار الكتب .  6

العلمية، الطبعة: األوىل، 4 4 هـ -994 م، عدد األجزاء: 4.
الفراهيدي، . 64 الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم  العني، أليب عبد  كتاب 

إبراهيم  د.  املخزومي،  مهدي  د.  املحقق:  70 هـ(،  )املتوىف:  البرصي، 
السامرائي، النارش: دار ومكتبة اهلالل، عدد األجزاء: 8.

)املتوىف: . 65 احلنبيل،  البهويت  يونس  بن  ملنصور  اإلقناع،  متن  عىل  القناع  كشاف 
 05 هـ(، النارش: وزارة العدل، باململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

426 هـ.
منظور . 66 ابن  الدين  مجال  الفضل،  أيب  عىل،  بن  مكرم  بن  ملحمد  العرب،  لسان 

صادر،  دار  النارش:  )املتوىف:   7هـ(،  اإلفريقي،  الرويفعي،  األنصاري، 
بريوت، الطبعة: الثالثة، 4 4 هـ، عدد األجزاء: 5 .
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)املتوىف: . 67 الرسخيس،  األئمة  شمس  سهل،  أيب  بن  أمحد  بن  ملحمد  املبسوط، 
4 4 هـ- النرش:  تاريخ  د.ط،  بريوت،  املعرفة،  دار  النارش:  486هـ(، 

 99 م، عدد األجزاء: 0 .
الرمحن أمحد . 68 أبو عبد  املؤلف:  للنسائي،  الصغرى  السنن  السنن =  املجتبى من 

بن شعيب بن عيل اخلراساين، النسائي، )املتوىف:  0 هـ(، حتقيق: عبد الفتاح 
الثانية،  الطبعة:  حلب،   - اإلسالمية  املطبوعات  مكتب  النارش:  غدة،  أبو 

406 هـ- 986 م، عدد األجزاء: 9.
بن . 69 حبان  بن  حممد  املؤلف:  واملرتوكني،  والضعفاء  املحدثني  من  املجروحني 

الُبستي،  الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان  بن  أمحد 
)املتوىف: 54 هـ(، املحقق: حممود إبراهيم زايد، النارش: دار الوعي - حلب، 

الطبعة: األوىل، 96  هـ، عدد األجزاء:  .
جممع األمثال، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين النيسابوري، . 70

)املتوىف: 8 5هـ(، املحقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، النارش: دار املعرفة 
- بريوت، لبنان، عدد األجزاء: 2.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، املؤلف: أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن .  7
النارش:  القديس،  الدين  حسام  املحقق:  807هـ(،  )املتوىف:  اهليثمي،  سليامن 

مكتبة القديس، القاهرة، عام النرش: 4 4 هـ-994 م، عدد األجزاء: 0 .
جمموع الفتاوى، لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، . 72

)املتوىف: 728هـ(، املحقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، النارش: جممع امللك 
فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام 

النرش: 6 4 هـ-995 م.
املحىل باآلثار، أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس، القرطبي، .  7

د.ت، عدد  د.ط،  بريوت،  الفكر،  دار  النارش:  )املتوىف: 456هـ(،  الظاهري، 
األجزاء: 2 .
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املعايل . 74 أليب   ، حنيفة  أيب  اإلمام  فقه  النعامين،  الفقه  يف  الربهاين  املحيط 
برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري، احلنفي، 
الكتب  دار  النارش:  اجلندي،  سامي  الكريم  عبد  املحقق:  6 6هـ(،  )املتوىف: 

العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 424 هـ-2004م.
)املتوىف: . 75 املدين،  األصبحي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  لإلمام  املدونة، 

5 4 هـ-994 م،  األوىل،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  79 هـ(، 
عدد األجزاء: 4.

مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، أليب حممد عيل بن أمحد . 76
بن سعيد بن حزم األندليس، القرطبي، الظاهري، )املتوىف: 456هـ(، النارش: 

دار الكتب العلمية، بريوت، عدد األجزاء:  .
بن . 77 أمحد  العباس  أيب  الدين  لتقي  اإلسالم،  شيخ  فتاوى  جمموع  عىل  املستدرك 

عىل  وطبعه  ورتبه  مجعه  728هـ(،  )املتوىف:  احلراين،  تيمية،  بن  احلليم  عبد 
األوىل،  الطبعة:  )املتوىف:  42 هـ(،  قاسم،  بن  الرمحن  عبد  بن  حممد  نفقته: 

8 4 هـ، عدد األجزاء: 5.
78 . ، اهلل  رسول  إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند 

)املتوىف:  26هـ(،  النيسابوري،  القشريي،  احلسن  أيب  احلجاج،  بن  ملسلم 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  املحقق: 

عدد األجزاء: 5.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، املؤلف: أمحد بن حممد بن عيل الفيومي . 79

 - العلمية  املكتبة  النارش:  770هـ(،  نحو  )املتوىف:  العباس،  أبو  احلموي،  ثم 
بريوت، عدد األجزاء: 2.

املطلع عىل ألفاظ املقنع، املؤلف: حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيل، أبو . 80
عبد اهلل، شمس الدين، )املتوىف: 709هـ(، املحقق: حممود األرناؤوط وياسني 
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حممود اخلطيب، النارش: مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة: األوىل،  42 هـ-
 200م، عدد األجزاء:  .

ِعييل، .  8 املغني، أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، اجلَامَّ
املقديس، ثم الدمشقي، احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس، )املتوىف: 620هـ(، 
النارش: مكتبة القاهرة، د.ط، تاريخ النرش: 88  هـ، 968 م، عدد األجزاء: 

. 0
منح اجلليل رشح خمترص خليل، ملحمد بن أمحد بن حممد عليش، أيب عبد اهلل . 82

املالكي، النارش: دار الفكر، بريوت، د.ط، 409 هـ.
مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن حممد .  8

املالكي،  الرعيني،  باحلطاب  املعروف  املغريب،  الطرابليس،  الرمحن  عبد  بن 
)املتوىف: 954هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: الثانية، 2 4 هـ.

نظام القضاء السعودي، الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم )م/78(، بتاريخ: . 84
9 /428/9 هـ.

نظام املرافعات الرشعية السعودي، الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم )م/ ) . 85
بتاريخ: 22/ /5 4 هـ.

بن . 86 أمحد  العباس  أيب  بن  حممد  الدين  لشمس  املنهاج،  رشح  إىل  املحتاج  هناية 
بريوت،  الفكر،  دار  النارش:  )املتوىف: 004 هـ(،  الرميل،  الدين  محزة شهاب 

404 هـ-984 م.
النهاية يف غريب احلديث واألثر، املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن . 87

حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري، )املتوىف: 
املكتبة  النارش:  الطناحي،  حممد  حممود  الزاوي،  أمحد  طاهر  حتقيق:  606هـ(، 

العلمية، بريوت، 99  هـ-979 م، عدد األجزاء: 5.
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النهر الفائق رشح كنز الدقائق، لرساج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم احلنفي . 88
)ت 005 هـ(، املحقق: أمحد عزو عناية، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: 

األوىل، 422 هـ-2002م، عدد األجزاء:  .
احلاج . 89 الفقيه  بن  أمحد  بن  بابا  أمحد  املؤلف:  الديباج،  بتطريز  االبتهاج  نيل 

)املتوىف:  العباس،  أبو  السوداين،  التنبكتي  التكروري  حممد  بن  عمر  بن  أمحد 
دار  النارش:  اهلرامة،  اهلل  عبد  احلميد  عبد  الدكتور  وتقديم:  عناية  6 0 هـ(، 

الكاتب، طرابلس - ليبيا، الطبعة: الثانية، 2000م، عدد األجزاء:  .
الزحييل، . 90 مصطفى  حممد  للدكتور  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  اإلثبات  وسائل 

الطبعة:  البيان،  دار  مكتبة  املكرمة،  بمكة  الرشيعة  بكلية  املشارك  األستاذ 
األوىل، دمشق، بريوت، 402 هـ.





مجلة قضاء | مجلة علمية محكمةالعـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
479

اختصاص القضاء الوطني
بدعاوى مواطني الدول األجنبية

المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي
لحقوق اإلنسان

د. عبد الله بن علي العليان
عضو هيئة التدريس في قسم القانون

الجامعة السعودية اإللكترونية
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مقدمة

قضائيًا  شخص  أو  كيان  أي  متابعة  أن  عمومًا،  القانون  يف  الثابت  من 
التجريم  قواعد  إليه  تستند  والذي  الرشعية،  مبدأ  حتقق  أوالً  تستوجب 
قيام  يف  التأكيد  نطاق  عليه  يقع  -الذي  الفعل  يكون  أن  أي  والعقاب، 
وقت  قانونًا  عليها  املنصوص  املجرمة،  األفعال  من  القانونية-  املسؤولية 
حلقوق  القانونية  احلامية  أركان  من  أساسيًا  ركنًا  يعد  املبدأ  وهذا  ارتكابه، 
الترشيعات  يف  أو  الدويل  القانون  يف  ذلك  كان  سواء  وحرياهتم،  األفراد 
الوطنية) )؛ ولقد كان من شأن االهتامم الدويل بحقوق اإلنسان، أن خرجت 
بالشؤون  املتعلقة  املسائل  إطار  من  اإلنسان  حقوق  بحامية  املتعلقة  املسائل 
منفردة  األخرى-  للدول  جيوز  التي  املسائل  من  لتصبح  للدول،  الداخلية 
أو جمتمعة- أو املنظامت الدولية املعنية، التدخل واختاذ التدابري الدبلوماسية 
واالقتصادية، وغريها من التدابري التي تراها رضورية حلامية حقوق اإلنسان 
وتلك  احلقوق  هلذه  انتهاكها  يثبت  التي  الدول  داخل  األساسية،  وحرياته 
قبيل  من  التدابري  هذه  مثل  اعتبار  األخرية،  هلذه  يكون  أن  دون  احلريات، 

التدخل غري املرشوع يف شؤوهنا الداخلية)2).

دار  اجلنائي،  الدويل  القانون  يف  الدولية-دراسة  اجلرائم  الغنى:  عبد  املنعم  عبد  حممد   ( (
اجلامعة اجلديدة للنرش، اإلسكندرية- مرص،   20م، ص206.

 - طبيعته   - مضمونه  اإلنسان:  حقوق  بحامية  الدويل  االلتزام  املسدي:  عبداهلل  عادل   (2(
نطاقه اإلقليمي، جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية، املجلد )2 (، العدد 

)2(، ديسمرب 5 20م، ص ص70-92، ص72.
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الواقع  إن  إال  النظرية،  الناحية  من  صحيحًا  ذلك  يبدو  ما  بقدر  لكن، 
يعطي صورة مغايرة متامًا؛ فبالرغم من أن معظم دول العامل قد صادقت عىل 
بل  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  الدولية  واملعاهدات  واالتفاقيات  اإلعالنات 
وكثريًا منها من أدرجت تلك القواعد الدولية ضمن قوانينها الوطنية) )، إال 
إن كثريًا منها وضعت يف املقابل من القيود ما يكفي لتقويض هذه احلقوق، 
األحوال  معظم  يف  ذلك  مربرة  الواقع،  أرض  عىل  هبا  التمتع  من  واحلد 
لتربير ممارساهتا االستبدادية  إال  الوطنية، وليس ذلك  السيادة  بذريعة محاية 
والقمعية عىل مواطنيها)2)؛ إذ يمكن أن تؤخذ باالعتبار هنا تلك التحفظات 
الدويل حلقوق اإلنسان يف  القانون  الدول عىل بعض قواعد  إليها  التي تلجأ 

القضائي) ). املجال 

نتيجة لذلك، مازال الكثري من األفراد يف دول عديدة يتعرضون لصنوف 
خمتلفة من انتهاك حلقوقهم ومصادرة حلرياهتم، وأشكال شتى من املامرسات 
إطار سياسة عامة متارسها األجهزة  القمعية والتعسفية، سواء كان ذلك يف 
املختلفة يف الدولة، أو يف إطار ممارسات فردية يقوم هبا نافذون، يتعذر عىل 
إىل  اللجوء  إىل  يدفعهم  ما  الوطنية،  املحاكم  يف  قضائيًا  مواجهتهم  الضحايا 

حماكم الدول األجنبية.

لإلدارة  املغربية  املجلة  الوطنية،  السيادة  وحدود  اإلنسان  حقوق  الصديقي:  سعيد   ( (
املحلية والتنمية، العدد )50(، مايو- يونيو  200م. ص ص 8-90، ص 8.

دمشق  جامعة  جملة  اإلنسان،  حلقوق  الدولية  احلامية  ظل  يف  السيادة  عمران:  ماجد   (2(
) (،   20م، ص ص 46- العدد   ،)27( املجلد  والقانونية،  االقتصادية  للعلوم 

487، ص 46.
سعيد الصديقي: حقوق اإلنسان وحدود السيادة الوطنية، مرجع سابق، ص84.  ( (
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العملية  قيمته  القانون ال تظهر  بمقتىض  ثبوت احلق لألشخاص  إن  بيد 
تنظيم احلاالت  فإن  القضاء، لذلك  إذا استطاع هؤالء محايته عن طريق  إال 
الترشيعي،  االختصاص  حتديد  عىل  يقترص  ال  األجنبية  القانونية  املراكز  أو 
الطابع  ذات  الدعاوى  يف  الدولة  حماكم  اختصاص  حتديد  أيضًا  يستلزم  بل 
يتوىل  الذي  هو  للدولة  الوطني  املرشع  فإن  العام  املبدأ  حيث  فمن  الدويل؛ 
الطبيعة  ذات  الدعاوى  بنظر  الوطنية  حماكمه  اختصاص  حاالت  حتديد 
الدولية، نزوالً إىل الصفة الوطنية التي تتميز هبا قواعد االختصاص القضائي 
الدويل، لكن هذا ال يمنع من إمكان تصور وجود مبادئ عامة تشرتك غالبية 
وذلك  حماكمها،  اختصاص  جماالت  لتحديد  كضوابط  اتباعها  يف  الدول 
ملبدأ  املادية  القواعد  كانت  فإذا  املقارن؛  القانون  أحكام  استقراء  من خالل 
للنظر يف  الوطنية  املحاكم  العاملية تعنّي حاالت اختصاص  القضائية  الوالية 
القانون  بانتهاكات  املتعلقة  األجنبية  الدول  مواطني  من  املرفوعة  الدعاوى 
الواجب  القانون  إىل  تشري  اإلسناد  قواعد  فإن  اإلنسان،  حلقوق  الدويل 
التطبيق، إّما القانون الدويل أو قانون الوطني، وبالتايل ختتلف هذه القواعد 
من  معها  تلتقي  لكنها  القضائي  باالختصاص  املتعلقة  املادية  القواعد  عن 

حيث إمكانية التالزم بينهام) ).

التي يمكن أن  البالغة احلساسية والتعقيد،  وغري ذلك من اإلشكاليات 
اإلنسان  حلقوق  الدويل  القانون  انتهاكات  ضحايا  إنصاف  إمكانية  من  حتد 
العقاب،  املسائلة ومن  املجرمني من  الوطنية، وتسهم يف إفالت  املحاكم  يف 

دكتوراه،  أطروحة  اخلاصة،  الدولية  املنازعات  القايض عىل  قانون  تطبيق  كامل سمية:   ( (
جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان، اجلزائر، 6 20م، ص ص  -2.
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بإنفاذ  املعنيني  تواجه  التي  التحديات  أهم  أحد  يشكل  بات  الذي  األمر 
قانون حقوق اإلنسان عىل املستوى الدويل، والذي يفتح املجال أمام هؤالء 
التي  اللجوء إىل قضاء إحدى الدول األجنبية،  الضحايا للتفكري يف إمكانية 

يمكن أن تضمن حتقيق العدالة وإنصافهم.

البحث: مشكلة 

هو  احلالية،  الدراسة  مشكلة  حتديد  يف  التأكيد  مناط  عليه  يقع  ما  إن 
احلاجة إىل البحث يف اختصاص القضاء الوطني يف النظر بدعاوى مواطني 
الدول األجنبية املتعلقة بانتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، كمعادل 
دولة  قضاء  إىل  اللجوء  يف  احلاالت  هذه  مثل  يف  الضحايا  حلق  موضوعي 
أجنبية إلنصافهم وحتقيق العدالة، واألطر القانونية الدولية والوطنية املنظمة 
أيضًا لذلك  الوطنية من جهة، واملنظمة  للمحاكم  بالنسبة  هلذا االختصاص 

احلق بالنسبة لضحايا تلك االنتهاكات من جهة أخرى.

أهداف البحث:

الوطني  القضاء  الضوء عىل اختصاص  تسليط  إىل  احلايل  البحث  يسعى 
القانون الدويل حلقوق  بانتهاكات  بدعاوى مواطني الدول األجنبية املتعلقة 
اإلنسان، انطالقًا من البحث يف حق مواطني الدول األجنبية يف اللجوء إىل 
االختصاص  مبدأ  ودور  اإلنسان،  انتهاك حقوق  قضايا  الوطني يف  القضاء 
العاملي يف التكريس هلذا احلق يف إطار القانون الدويل والقوانني والترشيعات 

الوطنية.
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أمهية البحث:

تكمن أمهية املوضوع يف كون الوسائل واآلليات الدولية حلامية ضحايا 
انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان مازالت غري كافية لتحقيق العدالة 
وإنصاف الضحايا، وحتقيق املسائلة والعقاب ملرتكبي هذه االنتهاكات، أي 
الدولية  القواعد  تنص عليه  ملا  متكافئ  نموذجًا غري  يقدم  العميل  الواقع  أن 
وأن  خاصة  عمليًا،  العدالة  حتقيق  يضمن  أن  ويفرتض  املجال،  هذا  يف 
السياسة  معظم تلك االنتهاكات تعكس حالة من غياب فعالية أو انحراف 
اإلدارة  تواطؤ  احتامل  عن  فضاًل  الوطني،  الصعيد  عىل  والقضائية  اجلنائية 
للمواطنني؛  اإلنسانية  احلريات  وقمع  احلقوق  ملصادرة  وتربيرها  السياسية 
كآلية من  العاملي  القضائي  مبدأ االختصاص  إقرار   فيه  تم  الذي  الوقت  يف 
آليات التعاون الدويل الفعالة يف جمال اإلنصاف وحتقيق العدالة اجلنائية، من 
النظر والبت يف  حيث يسهم تطبيق هذا املبدأ يف متكني املحاكم الوطنية من 
النظر  بغض  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  القانون  بانتهاكات  املتعلقة  الدعاوى 

عن مكان ارتكاب تلك اجلرائم أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها.

للباحث  يتسن  مل  إذ  وفرادته،  املوضوع  جدة  من  البحث  أمهية  تأيت  كام 
الوصول إىل أي دراسة سابقة عنت هبذا املوضوع.

البحث: منهج 

الدول  مواطني  بدعاوى  الوطني  القضاء  اختصاص  موضوع  يقع 
مع  متاس  اإلنسان، عىل  الدويل حلقوق  القانون  بانتهاكات  املتعلقة  األجنبية 
إىل  باإلضافة  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  والقانون  اخلاص،  الدويل  القانون 
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التحلييل  الوصفي  املنهج  ما جيعل من  الوطنية، وهذا  والترشيعات  القوانني 
املنهج األنسب لدراسة هذا املوضوع، وذلك من خالل مجع وحتليل الوثائق 
واألحكام  والوقائع  السابقة،  والدراسات  القانونية،  واملواد  والنصوص 
القضائية وما إىل ذلك من األبعاد واإلشكاليات املرتبطة بموضوع البحث.

خطة البحث:

لتحقيق أهداف البحث، تم تقسيمه إىل ثالثة مباحث رئيسية، عىل النحو 
اآليت:

املبحث األول: مفاهيم ومصطلحات البحث.

القضاء  إىل  اللجوء  يف  األجنبية  الدول  مواطني  حق  الثاين:  املبحث 
الوطني يف قضايا انتهاك حقوق اإلنسان.

املبحث الثالث: مبدأ االختصاص العاملي يف القانون الدويل والترشيعات 
الوطنية.
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المبحث األول
مصطلحات ومفاهيم البحث

واملفاهيم  املصطلحات  أهم  بيان  من  بد  ال  البحث  للولوج يف موضوع 
املتصلة به، ابتداًء من القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وانتقاالً إىل االنتهاكات 
التي ترد عليه، وصوالً إىل مواطني الدول األجنبية، وذلك عىل النحو اآليت:

المطلب األول: القانون الدولي لحقوق اإلنسان:

واالتفاقات  املعاهدات  عىل  ومصادقتها  الدول  توقيع  شأن  من  كان 
الدولية املعنية بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، أن أصبحت هذه الدول 
ملزمة بموجب هذه الوثائق، باحرتام وكفالة احرتام حقوق اإلنسان، لكل 
رضورة  مع  لواليتها،  واخلاضعني  إقليمها،  عىل  املتواجدين  األشخاص 
الالزمة  اإلجراءات  من  وغريها  الترشيعية،  اإلجراءات  كل  باختاذ  قيامها 
الدويل  القانون  موضوع  هو  االلتزام  وهذا  الدولية) )؛  التزاماهتا  لتنفيذ 

حلقوق اإلنسان.

أوالً: تعريف القانون الدويل حلقوق اإلنسان:
الدويل  القانون  فروع  أحد  بأنه  اإلنسان  حلقوق  الدويل  القانون  ُيعرف 
املعارص الذي يكفل محاية احلقوق األساسية لألفراد واجلامعات من انتهاكات 
واحلريات)2)،  احلقوق  هذه  وتعزيز  تطوير  يف  ويساهم  الوطنية،  احلكومات 

عادل عبداهلل املسدي: االلتزام الدويل بحامية حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 7.  ( (
تقارير  الدويل حلقوق اإلنسان، سلسلة  الدويل اإلنساين والقانون  القانون  نزار أيوب:   (2(
قانونية )2 (، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، رام اهلل- فلسطني،  200م، 

ص  .
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أو هو ذلك الفرع من القانون الدويل العام الذي هيتم بوضع األفراد داخل 
املجتمع والدولة، فيوفر هلم كافة الظروف والضامنات الترشيعية التي تكفل 

هلم حياة الئقة) ).

إىل  الرامية  القانونية  »القواعد  عن  عبارة  بأنه  املختصني  بعض  ويعرفه 
محاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف زمن السلم«)2)؛ وهذا التعريف 
القانون الدويل اإلنساين،  القانون الدويل حلقوق اإلنسان عن  يتجه إىل متييز 

الذي هيدف إىل محاية حقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة.

الدويل حلقوق اإلنسان هو منظومة من  فالقانون  أكثر شموالً؛  وبصيغة 
وتكفل  للجميع،  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حلامية  املصممة  الدولية  القواعد 
أماكن  أو  جنسياهتم  عن  النظر  البرش، برصف  الطبيعية جلميع  احلقوق  هذه 
أو  لوهنم،  أو  والعرقية،  القومية  أصوهلم  أو  جنسهم،  نوع  أو  إقامتهم، 
ومتداخلة  مرتابطة  حقوق  وهي  أخرى،  مكانة  أي  أو  لغتهم،  أو  ديانتهم، 
خالل  من  ويكفلها،  القانون  عليها  ينص  ما  وغالبًا  للتجزئة،  قابلة  وغري 
امللزم،  غري  والقانون  العامة  واملبادئ  العريف،  الدويل  والقانون  املعاهدات 
التزامات  القانون  حيد  إذ  والتزامات،  اإلنسان عىل حقوق  وتنطوي حقوق 
معينة،  إجراءات  اختاذ  عن  باإلحجام  أو  معينة  بطرق  بالترصف  الدول 

الرشائع  ضوء  عىل  اإلنسان  حقوق  اإلنسان:  حقوق  إىل  املدخل  املل:  طالبي  رسور   ( (
العلمي،  البحث  جيل  مركز  األوىل،  الطبعة  العلمية،  املنشورات  سلسلة  الساموية، 

طرابلس-لبنان، 4 20م، ص6 .
العربية،  النهضة  دار  اإلنساين،  الدويل  القانون  لدراسة  املدخل  جوييل:  سامل  سعيد   (2(

القاهرة-مرص،  200م، ص0  .
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لألفراد  األساسية  واحلريات  اإلنسان  تعزيز ومحاية حقوق  أجل  من  وذلك 
واجلامعات) ).

ثانيًا: املبادئ األساسية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان:

إىل  اإلنسان  حلقوق  الدويل  للقانون  املكونة  الدولية  االتفاقيات  تستند 
جمموعة رئيسية من املبادئ، والتي تتمثل بام ييل)2):

1. احرتام سيادة الدول وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية؛ رغم التطور 
الذي طرأ عىل صعيد حقوق اإلنسان وانتقال العالقة بني الدولة ومواطنيها 
مبدأ احرتام  بقي  بعدًا دوليًا،  للدولة واكتساهبا  املطلقة  الصالحية  دائرة  من 
سيادة الدول وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية أحد مبادئ القانون الدويل 
املعارص املعمول به ضمن العالقات الدولية، إال أنه تم إقرار بعض اآلليات 
الدولية التي تنتقص من سيادة الدول ألغراض حتقيق احلامية الدولية حلقوق 

اإلنسان.

2. حق الشعوب يف تقرير مصريها يف االتفاقيات واملواثيق الدولية.

حلقوق  الدويل  القانون  نص  احلقوق؛  يف  األشخاص  بني  املساواة   .3
اإلنسان عىل املساواة بني مجيع األشخاص دون متييز ألي سبب كان كاللون، 

اجلمعية  املسلح،  النزاع  يف  اإلنسان  حلقوق  الدولية  القانونية  احلامية  املتحدة:  األمم   ( (
العامة لألمم املتحدة، مكتب املفوض السامي، نيويورك-جنيف، 2 20م، ص0 .

اإلنسان، مرجع سابق،  الدويل حلقوق  والقانون  اإلنساين  الدويل  القانون  أيوب:  نزار   (2(
ص ص  -5 .
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اجلنس، العرق، اللغة، الدين، املركز االجتامعي، الثروة، أو اآلراء السياسية، 
والدول ملزمة بتحقيق وكفالة هذه املساواة.

). محاية احلقوق واحلريات األساسية يف حاالت النزاع املسلح؛ ويتطلب 
ذلك توفري احلامية الفعالة حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية إبان النزاعات 

املسلحة ويف حاالت االحتالل العسكري للدول.

ثالثًا: االلتزام الدويل بحامية حقوق اإلنسان:

بتطبيق  املتعلقة  الدول  التزامات  عىل  املتحدة  األمم  قرارات  نصت 
عليها  الواقعة  اللتزاماهتا  الدول  وتنفيذ  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  القانون 
بموجب قواعد هذا القانون واملتمثلة باحرتام وضامن احرتام حقوق اإلنسان 

وحرياته األساسية، يضع عىل عاتقها االلتزام بتنفيذ اإلجراءات اآلتية) ):

التدابري  من  وغريها  املناسبة  واإلدارية  الترشيعية  اإلجراءات  اختاذ   . 
معايري  بإدماج  قيامها  خالل  من  وذلك  االنتهاكات،  وقوع  ملنع  املالئمة 
يف  املعايري  هذه  تنفيذ  أو  املحلية  قوانينها  يف  اإلنسان  الدويل حلقوق  القانون 

الداخلية. القانونية  أنظمتها 

بفعالية ورسعة  اإلنسان  انتهاكات حلقوق  التحقيق يف ما حيدث من   .2
الدويل  للقانون  وفقًا  االقتضاء-  -عند  اإلجراءات  واختاذ  ونزاهة،  ودقة 

بشأن  التوجيهية  املبادئ  املتحدة بخصوص  العامة لألمم  قرار اجلمعية  املتحدة:  األمم   ( (
احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، الوثيقة رقم )A/RES/60/147(، األمم 

املتحدة، نيويورك-جنيف، 6  ديسمرب 2005م، ص ص5، 6.
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والوطني ضد مرتكبي هذه االنتهاكات، وأن تضمن الدولة أن توفر قوانينها 
مستوى  نفس  األقل-  -عىل  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لضحايا  الوطنية 

احلامية الذي تفرضه عليها التزاماهتا الدولية.

 . أن تتيح ملن يدعي وقوعه ضحية النتهاكات حقوق اإلنسان، إمكانية 
الوصول إىل العدالة عىل أساس املساواة وعىل نحو فعال، برصف النظر عن 

املسئول عن هذا االنتهاك أو ذاك.

4. أن توفر لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان طرق انتصاف فعالة.

قواعد  هي  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  القانون  قواعد  أن  مفاده،  وهذا 
قانونية ملزمة، تلقي التزامات قانونية واضحة عىل الدول فيام يتعلق باحرتام 
هذه  تضمنتها  التي  لإلنسان،  األساسية  واحلريات  احلقوق  احرتام  وضامن 
أصٌل  املواطن  أو  اإلنسان  حلقوق  أصبح  إذ  طبيعتها) )؛  كانت  أيًا  القواعد 
ثابٌت يف كل من القانون الدستوري وما يتفرع عنه من قوانني داخلية تثبت 
رشعيتها ودستوريتها من خالله)2)؛ فقد استقر القضاء والفقه الدوليان عىل 
القواعد  بني  من  لإلنسان  األساسية  احلقوق  بحامية  املتعلقة  القواعد  اعتبار 
من  املستمدة  االلتزامات  اعتبار  عىل  -كذلك-  استقرا  كام  اآلمرة،  الدولية 
وال  الكافة  جتاه  ترسي  التي  املوضوعية  االلتزامات  نوع  من  القواعد  هذه 
أن  إىل  املرصي  الدولة  جملس  ذهب  فقد  باملثل؛  املعاملة  مبدأ  بشأهنا  يطبق 

عادل عبداهلل املسدي: االلتزام الدويل بحامية حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص77.  ( (
والدويل  اإلنسان  الدويل حلقوق  القانونني  بني  العالقة  طبيعة  املختار:  طيبة جواد محد   (2(
اإلنساين، جملة املحقق احليل للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل-العراق، املجلد 

)8(، العدد ) (، سبتمرب 6 20م، ص ص 260-06 ، ص262.
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مصدرها  جتد  والتي  لإلنسان،  األساسية  باحلقوق  اخلاصة  الدولية  القواعد 
يف العرف الدويل أو اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، قواعد آمرة ال تنرصف 
وبالتايل  نفسه،  الدستوري  املرشع  إىل  وإنام تنرصف  فقط  العادي  املرشع  إىل 
يكون جملس الدولة املرصي قد رفع هذه القواعد إىل مرتبة أعىل من دستور 
اعتربها  فقد  اتفاقيًا  مصدرًا  القواعد  هذه  مصدر  كان  إذا  و  ذاته،  الدولة 

املجلس قواعد آمرة وخيصها بأولوية خاصة) ).

حلقوق  الدويل  القانون  يوفرها  التي  احلامية  نطاق  حتديد  يمكن  وعليه، 
اإلنسان، يف مستويني رئيسيني مها)2):

1. تطبيق القانون عىل املستوى الوطني؛ ويعني بذلك أنه عىل رغم دولية 
الدولة  من حتمل  أوالً  تنبع  مسائلة محايتها  أن  إال  وعامليتها  اإلنسان  حقوق 

ملسؤولية احلامية تلك وهي متارس شؤوهنا الداخلية.

2. تطبيق القانون عىل الصعيد الدويل؛ وذلك من خالل ما تفرضه الدولة 
من محاية ألحد رعاياها ُأرض به وهو يف كنف دولة أجنبية عنه، عىل نحو ما 
تقرر لدى املحاكم الدولية، خاصة حماكم العدل حلقوق اإلنسان كاملحكمة 
اإلنسان وغريها،  األمريكية حلقوق  املحكمة  أو  اإلنسان  األوروبية حلقوق 

الدويل بحامية حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص77؛  عادل عبداهلل املسدي: االلتزام   ( (
املحاكم  أمام  لإلنسان  األساسية  باحلقوق  اخلاصة  الدولية  القواعد  عتلم:  حازم حممد 
أكتوبر  القاهرة،  اجلديدة،  لأللفية  حمامون  نموذجًا،  املرصي  الدولة  جملس   - الوطنية 

2002م، ص 290.
والدويل  اإلنسان  الدويل حلقوق  القانونني  بني  العالقة  طبيعة  املختار:  طيبة جواد محد   (2(

اإلنساين، مرجع سابق، ص268.
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أو بالعودة ملا نصت عليه اتفاقيات دولية اهتمت بذات الشأن أو ما تصدره 
املنظامت الدولية يف جوهر محاية حقوق اإلنسان.

حلقوق  الدويل  القانون  تطبيق  يف  األصل  أن  إىل  الباحث  خيلص 
الكاملة  بأن توفر احلامية  الدولة،  التزام جوهري يقع عىل عاتق  أنه  اإلنسان 
انتهاكات  الدول األجنبية من أي  املقيمني فيها من مواطني  ملواطنيها، وكل 
يف  عليها  املنصوص  وحرياهتم  الطبيعية  حقوقهم  متس  هلا،  يتعرضون  قد 
األصيل  اختصاصه  الوطني  للقضاء  وأن  الدولية،  واملعاهدات  االتفاقيات 
العدالة من  االنتهاكات، وحتقيق  النوع من  املتعلقة هبذا  الدعاوى  بالنظر يف 
خالل إنصاف الضحايا ومساءلة ومعاقبة املسؤولني عن تلك االنتهاكات.

المطلب الثاني: انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان:

يراد بانتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، تلك احلاالت التي يثبت 
فيها إخالل الدول بالتزاماهتا الدولية، أو فشلها يف ضامن متتع مواطنيها هبذه 
احلقوق دون متييز واحرتامها ومحايتها وتطبيقها، سواء كان ذلك بأفعاهلا أو 

بامتناعها عن إتيان األفعال) ).

وبحسب األدبيات الصادرة عن األمم املتحدة، فإن األفعال التي تشكل 
انتهاكات حلقوق اإلنسان، هي تلك التي ترتكبها أجهزة أو أشخاص باسم 
أو  املحاكم  أو  الربملان  أو  ما يصدر عن احلكومة  مثل  نيابة عنها،  أو  الدولة 

للتقايض-  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  احلقوق  قابلية  للمحاماة:  األعىل  املعهد   ( (
اإلطار القانوين  والتطبيقات القضائية يف تونس، األمم املتحدة- وزارة العدل، تونس، 

8 20م، ص 5.
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املدعني العامني أو ضباط الرشطة وغريهم من مسؤويل إنفاذ القانون، كام أن 
أفعال األفراد بصفتهم  احلكومات قد تكون مسؤولة يف حاالت حمددة عن 
األساسية  واحلريات  للحقوق  انتهاكات  األفعال  هذه  تشكل  وقد  اخلاصة. 
والترشيعات  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  القانون  بموجب  لألشخاص 

الدستورية والقوانني الوطنية ذات الصلة) ).

عىل  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  القانون  انتهاكات  أنواع  أهم  إبراز  يمكن 
النحو اآليت)2):

1. االنتهاكات بإغفال من قبل الدولة؛ وحتدث هذه االنتهاكات بسبب 
ما يعرف بــ»اإلغفال الترشيعي«؛ وهي احلالة التي ال تكون فيها الترشيعات 
ثغرات  اإلنسان، وتتضمن  الدويل حلقوق  القانون  متامًا مع  متوافقة  الوطنية 

تعوق تطبيقه، أو جتيز انتهاكه.

يف هذا الشأن، تتأسس األغلبية القصوى من الدعاوى التي نظرت فيها 
-إدارة  اإلدارة  أن  مفاده  جوهري  ادعاء  عىل  والدولية،  الوطنية  املحاكم 
الدولة- ال تفي بالتزاماهتا الترشيعية، إما لعدم مطابقة القانون أو أمر ترتيبي 
اللتزامات ترشيعية أو دستورية بحامية حقوق اإلنسان، أو االدعاء بانتهاك 

السلطات العامة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

جمال  يف  اإلنسان  حقوق  الدولية:  املحامني  ورابطة  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية   ( (
إقامة العدل-دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة واملدعني العامني واملحامني، 

األمم املتحدة، نيويورك- جنيف،  200م، ص660.
للتقايض،  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  احلقوق  قابلية  للمحاماة:  األعىل  املعهد   (2(

مرجع سابق، ص ص 7، 79.
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2. االنتهاكات الواقعة نتيجة ترصفات الدولة؛ يراد هبا تلك االنتهاكات 
الناجتة عن ترصفات تقوم هبا الدولة عرب أجهزهتا العامة، كاألجهزة األمنية، 
كفلها  وحريات  حقوق  حساب  عىل  تكون  والتي  اإلدارية،  األجهزة  أو 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان، كاالعتقال بسبب الرأي، التعذيب، اإلخفاء 

القرسي، التمييز والتهميش االجتامعي، احلرمان من احلقوق.. وغريها.

أفراد، وتكون  يقوم هبا  التي  االنتهاكات  الفردية؛ وهي  االنتهاكات   .3
إلخالل  تبعًا  ناجتة  انتهاكات  تكون  فقد  نسبيًا،  متفاوتة  خطورهتا  درجة 
بوسعهم  والذين  النافذين،  األفراد  يامرسها  معينة  سياسات  عرب  يتم  منتظم 

أن يتملصوا من تبعات أفعاهلم، وال يكون بوسع الضحايا مقاضاهتم.

العامة  السلطة  أجهزة  كافة  اإلنسان  الدويل حلقوق  القانون  ألزم  وهلذا، 
يف كل دولة بأن تقوم بتطبيق القانون بصيغته الوطنية يف كل احلاالت ودون 
-مهام  قانون  أي  ألن  التنفيذية،  اهليئة  عن  الكامل  وباالستقالل  خوف، 
علم  إذا  إال  املطلوب،  الوقائي  األثر  يؤدى  ال  صياغته-  ومجال  دقة  كانت 
مطاردهتم  إىل  تؤدي  وجرائمهم سوف  اعتداءاهتم  أن  املحتملون  املجرمون 
يف املحاكم) )؛ ويف حال فشل الدولة يف حتقيق احلامية واإلنصاف والعدالة، 
يمكن للضحايا أن يلجؤوا إىل حماكم الدول األخرى التي متلك اختصاصًا 

وطنيًا أو دوليًا بدعاواهم.

جمال  يف  اإلنسان  حقوق  الدولية:  املحامني  ورابطة  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية   ( (
إقامة العدل، مرجع سابق، ص684.
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المطلب الثالث: مواطني الدول األجنبية:

األجانب  معاملة  يف  معينًا  هنجًا  تلتزم  أن  عىل  الدول  أعراف  جرت 
االلتزامات من  بعض  أن ختالف  تستطيع  فال  إقليمها،  يوجدون عىل  الذين 
بيان  يستدعي  الذي  األمر  الدولية) )،  املسؤولية  تبعة  لتحمل  التعرض  غري 
التدرج  يمكن  والذي  البحث،  هذا  يف  األجنبية«  الدول  »مواطني  مفهوم 
يف  املصطلح  هذا  استخدام  من  به  يراد  الذي  الضمني  املعنى  من  بيانه  فيه 
اإلنسان«،  حلقوق  الدويل  القانون  انتهاكات  »ضحايا  وهو  احلايل،  البحث 
األصلية  بلداهنم  خارج  يكونوا  عندما  أيضًا،  الضحايا  ذوي  ذلك  ويشمل 

التي تعرضوا فيها لالنتهاكات.

يمكن التامس مفهوم »ضحايا انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان« 
املبادئ  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  من   ) 8  ، ( املادتان  عليه  ما نصت  يف 
أنه  من  السلطة،  استعامل  وإساءة  اجلريمة  العدالة لضحايا  لتوفري  األساسية 
الذين أصيبوا برضر فرديًا أو مجاعيًا، بام يف  بــ الضحايا األشخاص  »يقصد 
أو  أو اخلسارة االقتصادية،  النفسية  املعاناة  أو  العقيل  أو  البدين  ذلك الرضر 
أو  أفعال  األساسية، عن طريق  بحقوقهم  التمتع  من  كبرية  بدرجة  احلرمان 
حاالت إمهال تشكل انتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول األعضاء، بام 
أو عن طريق  السلطة...  اجلنائية الستعامل  التي حترم اإلساءة  القوانني  فيها 
أفعال أو حاالت إمهال ال تشكل حتى اآلن انتهاكًا للقوانني اجلنائية الوطنية، 

بوجانة حممد: معاملة األجانب يف ظل أحكام القانون الدويل املعارص، رسالة ماجستري،   ( (
جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر، 6 20م، ص2.
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باحرتام  واملتعلقة  هبا  املعرتف  الدولية  للمعايري  انتهاكات  تشكل  ولكنها 
حقوق اإلنسان«) )؛ مع التنويه إىل أن هذا التعريف وإن كان حيرص األفعال 
فقد  ليس كذلك،  األمر  إنه يف حقيقة  إال  اجلنائية فحسب،  بالصفة  املجرمة 
قد يكون فعٌل ما أو إمهال فعل ما متعارضًا مع القانون الوطني، يف الوقت 

الذي يشكل فيه انتهاكًا لقانون حقوق اإلنسان الدويل)2).

حلقوق  الدويل  القانون  أدبيات  -يف  الضحية  تعريف  جرى  وهلذا، 
األساسية  واحلريات  اإلنسان  تعرضت حقوق  »كل شخص  بأنه  اإلنسان- 
اخلاصة به واملعرتف هبا وطنيًا أو دوليًا لالنتهاك نتيجة فعل أو إمهال فعل من 
جانب احلكومة«؛ كام يمكن أيضًا أن يكون الضحية أحد أفراد األرسة التي 
تعانى من املشقة بسبب حدوث اختفاء و/أو قتل تعسفي؛ فقد قبلت اللجنة 
األوروبية  واملحكمة  األمريكية  البلدان  وحمكمة  اإلنسان  بحقوق  املعنية 
انتهاك حقوق  أمهات ضحايا  اعتبار  أيضًا  يمكن  أنه  اإلنسان مجيعًا  حلقوق 
واملحنة  العميق  احلزن  من  األمهات  تعانى  فعندما  باملثل.  ضحايا  اإلنسان 
ذاته  بحق  يشكل  ذلك  فإن  اإلنسان  انتهاكات خطرية حلقوق  بسبب  واألمل 
القانونية  التعرض لسوء املعاملة الذي حتظره املعايري  انتهاكًا حلقهن يف عدم 
الدولية مثل املادة )7( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

وإساءة  اجلريمة  لضحايا  العدالة  لتوفري  األساسية  املبادئ  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن   ( (
استعامل السلطة، لعام 985 م.

جمال  يف  اإلنسان  حقوق  الدولية:  املحامني  ورابطة  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية   (2(
إقامة العدل، مرجع سابق، ص679.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اختصاص القضاء الوطني بدعاوى مواطني الدول األجنبية

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
497

من   ) ( واملادة  اإلنسان  حلقوق  األمريكية  االتفاقية  من   )2/5( املادة 
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان) ).

يتمثل  الضحايا  هلؤالء  واملميز  الرصيح  اإلجرائي  التوصيف  إن  بيد 
ويمكن  فيها،  يقيمون  التي  للدول  بالنسبة  أجنبية«  دول  »مواطني  بكوهنم 
غالبًا  يستخدم  الذي  املواطنني«  »غري  ملصطلح  مرادفًا  املصطلح  هذا  اعتبار 
هم  فاملواطنون  اإلنسان؛  بحقوق  املعنية  الدولية  والصكوك  املعاهدات  يف 
القانون  وخيول  هبا،  فعلية  صلة  هلم  بأن  الدولة  تعرتف  الذين  األشخاص 
الدويل عمومًا لكل دولة صالحية حتديد من له أهلية املواطنة فيها؛ فاملواطن 
ويكتسب  املواطنة،  أهلية  ومتنحه  به،  الدولة  تعرتف  الذي  الشخص  هو 
من  األبوين  أحد  بكون  أو  األرض(  )حق  البلد  يف  بالوالدة  عادة  جنسيتها 
غري  أما  الطريقتني؛  من  بمزيج  أو  وبالتجنُّس  الدم(  )حق  البلد  مواطني 
يقيم  الذي  البلد  يف  املواطنة  صفة  حيمل  ال  الذي  الشخص  فهو  املواطن، 
اللجوء  وطالبو  والالجئون  واملهاجرون  دائاًم  املقيمون  ذلك  يف  يدخل  فيه، 
الذين هلم  املؤقتون،  والزوار  األجانب،  والطالب  بالبرش،  االجتار  وضحايا 

صفة املواطنة يف بلداهنم األصلية)2).

املرجع السابق، ص ص680-679.  ( (
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان: حقوق غري املواطنني، األمم املتحدة،   (2(

نيويورك-جنيف، 2006م، ص5.
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تكاد  األجنبي  بشان  وردت  التي  التعريفات  معظم  أن  أساس  وعىل 
الدول  »مواطني  تعريف  أن  القول  يمكن  املواطن) )،  مقابل  يف  توضع 
األجنبية« يتطابق مع التعريف الذي نصت عليه املادة ) ( من إعالن األمم 
املتحدة املتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي 
يعيشون فيه، ملصطلح »األجنبي«، بأنه »أي فرد يوجد يف دولة ال يكون من 
رعاياها«)2)؛ وهو ما يرادف مصطلح »غري املواطن«، والذي يعرف بأنه »كل 
التمتع  له  إليها وال حيق  ينتمي  يقيم هبا وال  التي  الدولة  فرد ليس عضوًا يف 
بجنسية  للتمتع  الالزمة  الرشوط  فيه  تتوفر  ال  فرد  »كل  هو  أو  بحاميتها«؛ 
املعنية، سواء كان منتميا إىل دولة أجنبية أو غري منتمي إىل أي دولة  الدولة 

عىل اإلطالق«) ).

غري أن ما يقع عليه نطاق التأكيد يف استخدام مصطلح »مواطني الدول 
بحيث  مواطنيها،  من  باألصل  هم  أجنبية،  بدولة  ارتباطهم  هو  األجنبية«، 
البحث  إجرائية ألغراض  األجنبية« بصيغة  الدول  تعريف »مواطني  يمكن 
حلقوق  الدويل  القانون  انتهاكات  ضحايا  من  األفراد  »مجيع  بأهنم  احلايل، 

مقارنًا  املرصي  الترشيع  يف  املعارص  الدويل  القانون  يف  األجانب  خري:  حممد  عادل   ( (
الطبعة  الدولية،  واالتفاقيات  اإلسالمية  والرشيعة  والروماين  الفرعوين  بالترشيعني 

األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 995 م، ص26.
البلد  مواطني  من  ليسوا  الذين  لألفراد  اإلنسان  بحقوق  املتعلق  املتحدة  األمم  إعالن   (2(

الذي يعيشون فيه، لعام 985 م.
املعارص، مرجع سابق،  الدويل  القانون  بوجانة حممد: معاملة األجانب يف ظل أحكام   ( (

ص48.
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اإلنسان يف بلداهنم األصلية أو يف بلدان أخرى أو يف البلد الذي يتواجدون 
فيه، وليس هلم صفة املواطنة فيها، ويعاملون فيها بوصفهم أجانب«.

يتصل مصطلح »مواطني الدول األجنبية« بشكل وثيق بالقانون الدويل 
حلقوق اإلنسان، من حيث يلزم القانون الدويل مجيع الدول بضامن أن يتمتع 
احلقوق  بكافة  فيها  )األجانب(-  املواطنني  -غري  األجنبية  الدول  مواطني 
يتعرضوا  وأال  احلياة،  من  تعسفًا  حرماهنم  جيوز  فال  عليها؛  املنصوص 
للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، كام ال جيوز 
اسرتقاقهم أو تسخريهم، وملواطني الدول األجنبية احلق الكامل فيام يتمتع 
واالختيار  احلركة  حرية  يف  احلق  ولألجانب  وأمن..  حرية  من  اإلنسان  به 
باملساواة  يتمتعون  كام  البلد،  مغادرة  بحرية  ويتمتعون  السكن،  ملحل  احلر 

أمام املحاكم واهليئات القضائية) ).

وعىل هذا األساس، فإن البحث يف اختصاص القضاء الوطني بدعاوى 
مواطني الدول األجنبية املتعلقة بانتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، 
اللجوء  يف  األجنبية  الدول  مواطني  حق  يف  للبحث  املوضوعي  املعادل  هو 
الدويل  للقانون  بانتهاكات  املتعلقة  الدعاوى  يف  األخرى  الدول  حماكم  إىل 
حلقوق اإلنسان تعرضوا هلا وكانوا من ضحاياها يف بلداهنم األصلية أو يف 
إليه  هيدف  ما  التحديد  وجه  عىل  وهذا  املضيف،  البلد  يف  أو  أخرى  بلدان 

البحث احلايل.

اإلنسان  بحقوق  املتعلق  املتحدة  األمم  إعالن  من   )5( املادة  املثال:  سبيل  عىل  انظر   ( (
لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، لعام 985 م.
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الثاني المبحث 
حق مواطني الدول األجنبية

في اللجوء إلى القضاء الوطني
في قضايا انتهاك حقوق اإلنسان

التزاماهتا  يعفيها من  اإلنسان، ال  بتحقيق محاية حقوق  الدول  التزام  إن 
الدولية يف هذا املجال، أي أن الدول أو املسؤولني املوظفني فيها يمكن أن 
يكونوا عرضة للمساءلة الدولية يف عن أي انتهاكات للقانون، أو ختاذل يف 
تطبيقه، أو يف حال إعاقة القضاء الوطني عن القيام بدوره يف حتقيق اإلنصاف 

والعدالة) ).

للبحث يف حق مواطني الدول األجنبية يف اللجوء إىل القضاء الوطني يف 
الدولية  التعرف عىل اآلليات  انتهاك حقوق اإلنسان، ال بد أوالً من  قضايا 
املتاحة هلؤالء األفراد من الضحايا والتي ختول هلم احلصول عىل االنتصاف 
ذلك  وبني  بينهم  حتول  التي  واملعوقات  الصعوبات  وبيان  العدالة،  وحتقيق 
التي  للحاالت  احلقوقية  األوضاع  حتليل  ثم  ومن  الدويل،  املستوى  عىل 
القانون  األجنبية ضحايا النتهاكات  الدول  مواطني  من  األفراد  فيها  يكون 
الوطني،  القايض  االنتهاك ودولة  دولة  إىل  بالنسبة  اإلنسان،  الدويل حلقوق 
وتأثري املركز القانوين لألجنبي- أو غري املواطنني- عىل حقهم يف اللجوء إىل 

القضاء الوطني للدولة املتواجدين فيها.

والدويل  اإلنسان  الدويل حلقوق  القانونني  بني  العالقة  طبيعة  املختار:  طيبة جواد محد   ( (
اإلنساين، مرجع سابق، ص267.
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المطلب األول: حق األفراد في اللجوء إلى آليات اإلنصاف الدولية 
في قضايا انتهاك حقوق اإلنسان:

ذات طابع  تعد  اإلنسان  بانتهاك حقوق  املتصلة  القضايا  أن  من  بالرغم 
دويل، كوهنا يف األساس ناجتة عن ترصفات تقوم هبا الدولة، أو عن ترصفات 
األساس  يف  ولكوهنا  جهة،  من  القانون  يطاهلم  ال  فيها  نافذون  هبا  يقوم 
عليها،  املنصوص  وحرياهتم  حقوقهم  من  األفراد  بعض  بحرمان  تتسبب 
الدولية  القواعد  مع  تتناىف  تعسفية  وممارسات  ألعامل  كضحايا  وبوقوعهم 
حلقوق اإلنسان من جهة أخرى؛ إال أن القانون الدويل ال يوفر آليات تضمن 
القانون  بانتهاكات  املتعلقة  القضايا  يف  القضاء  إىل  باللجوء  عمومًا  لألفراد 
توفر  أن  تستطيع  وفعالة  مبارشة  آلية  هناك  فليس  اإلنسان؛  حلقوق  الدويل 
انتهاكها حلقوق اإلنسان  النامجة عن  العقوبة  محاية عاملية حلقوق اإلنسان أو 
أو القانون الدويل اإلنساين، وليست هناك حمكمة دولية لدهيا تفويض بتلقي 
معرتًفا  دولية  قانونية  األفراد شخصية  يمتلك  ال  إذ  األفراد؛  من  الشكاوى 
هبا بموجب القانون الدويل؛ وجل ما يمكنهم أن يامرسوه من حقوقهم هذه 
ليس إال اللجوء إىل املحاكم الوطنية التي تقرر العقوبات املالئمة والتعويض 
التي  عن اإلجحاف الذي وقع عليهم، ومسائلة املسؤولني عن االنتهاكات 

وقعت بحقهم) ).

منظمة أطباء بال حدود: القاموس العميل للقانون اإلنساين- جلوء األفراد إىل املحاكم،   ( (
متاح عىل الرابط اإللكرتوين:

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/ljw-lfrd-l-

lmhkm/- 10 Mar 2020.

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/ljw-lfrd-l-lmhkm/-
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/ljw-lfrd-l-lmhkm/-
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أثري  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  القانون  يف  يربز  الذي  التناقض  هذا  إزاء 
تساؤالً بالغ األمهية، مفاده: إذا مل يكن للضحايا من األفراد األهلية القانونية 
هلم  فكيف  الدويل،  القضاء  أو  الوطني  القضاء  أمام  إلنفاذ حقوقهم، سواء 
أن يامرسوا حقوقهم وأن يطالبوا بحقهم يف االنتصاف والعدالة ممن انتهك 
حقوقهم؟!- وهو السؤال الذي علق عليه القايض االنجليزي اللورد ديننغ 
حقًا عىل  ليس  معاجلة  بدون  »احلق  الشهرية:  بمقولته   ،)Lord Denning(

اإلطالق«(1).

رأس  عىل  الدويل  القانون  يف  للفرد  القانوين  املركز  مسألة  أصبحت 
واملحاكم  واملنظامت  الدول  اعتبار  يف  املوضوعة  واألولويات  االهتاممات 
انتهاكات  نطاق  اتساع  ظل  يف  السيام  األخرية،  العقود  خالل  الدولية 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وبروز ظاهرة اإلفالت من العقاب ملرتكبي 
ملرتكبي  الفردية  اجلنائية  املسؤولية  مبدأ  إعامل  تم  ففي حني  االنتهاكات)2)؛ 
االنتهاكات واجلرائم الدولية ضمن قواعد القانون الدويل، تم جتاهل ضحايا 
القضائية  اهليئات  أمام  املنتهكة  بحقوقها  املطالبة  يف  وحقها  اجلرائم،  هذه 

(1) LIESBETH ZEGVELD: Remedies for Victims of Violations of 

International Humanitarian Law, International Review of the Red, 

Vol. 85, No. 851, September 2003. pp497-526. p498.

الدويل  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  عن  لألفراد  اجلرب  توفري  غروسامن:  كالوديو   (2(
األمم  منشورات  اإلنساين،  الدويل  للقانون  اخلطرية  واالنتهاكات  اإلنسان  حلقوق 
املتحدة، الوثيقة رقم )A/74/10(، نيويورك-جنيف، 9 20م، ص ص468- 48، 

ص468.
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الدولية، ما جعل من حق ضحايا انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
يف اللجوء إىل القضاء مطلب حتمي لتحقيق العدالة(1).

تلبية للمطالبات الشديدة بمعاجلة هذه املسألة، أصدرت اجلمعية العامة 
 ،) 47/60( رقم  القرار  2005م،  العام  من  ديسمرب  يف  املتحدة  لألمم 
بشأن املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب 
واالنتهاكات  اإلنسان  الدويل حلقوق  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  لضحايا 
اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، إذ جاء يف نص القرار أن: »تتضمن سبل 
اإلنسان  حلقوق  الدويل  للقانون  اجلسيمة  باالنتهاكات  املتعلقة  االنتصاف 
أدناه،  يرد  فيام  الضحية  الدويل حق  اإلنساين  للقانون  اخلطرية  واالنتهاكات 

وفقا ملا ينص عليه القانون الدويل)2):

)أ( الوصول إىل العدالة عىل نحو متساو وفعال؛

)ب( جرب ما حلق بالضحية من رضر عىل نحو مناسب وفعال وفوري؛

املتعلقة باالنتهاكات وآليات  املعلومات ذات الصلة  )ج(. الوصول إىل 
جرب الرضر«.

(1) LIESBETH ZEGVELD: Remedies for Victims of Violations of 

International Humanitarian Law, op. cit. p498.

واملبادئ  األساسية  املبادئ  بشأن   ) 47/60( قرار  املتحدة:  لألمم  العامة  اجلمعية   (2(
للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  لضحايا  واجلرب  االنتصاف  يف  احلق  بشأن  التوجيهية 
الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، األمم املتحدة، 

ديسمرب 2005م، ص8.
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بموجب هذا القرار أمكن توفري آليات لتمكني ضحايا انتهاكات القانون 
الدويل حلقوق اإلنسان من األفراد من اللجوء إىل القضاء للمطالبة بالعدالة، 

ومسائلة ومعاقبة املسؤولني عن االنتهاكات، وأهم هذه اآلليات) ):

1. عىل املستوى الدويل: املحاكم الدولية واإلقليمية، وهيئات املعاهدات؛ 
انتهاكات  بشأن  الدول  ضد  شكاوى  تقديم  من  األفراد  متكن  باتت  والتي 
اآلليات  هذه  خالل  من  لألفراد  ويمكن  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  القانون 
احلصول عىل إقرار موضوعي منها بوقوع فعل غري مرشوع، وصدور حكم 
أو توصيات بوجوب اجلرب واإلنصاف املناسب، أو اخلروج بتسوية ودية.

لألفراد  جيوز  الوطني؛  القضاء  )الوطني(:  الداخيل  املستوى  عىل   .2
تقديم مطالبات أو رفع دعاوى بشأن انتهاك القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
أمام املحاكم الداخلية لدولة من الدول، من حيث يفرتض أن توفر اآلليات 
إىل  اللجوء  إمكانية  مع  األفراد،  من  الضحايا  هؤالء  إنصاف  سبل  الوطنية 

الدور التكمييل للقضاء الدويل لتحقيق العدالة.

لقد أصبح للفرد اعتباٌر قانويٌن يف القانون الدويل يمنحه احلق يف اللجوء 
إىل القضاء الدويل أو اإلقليمي؛ فعىل املستوى الدويل، وعماًل بأحكام العهد 
امللحق  والربوتوكول  966 م،  لعام  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل 
لألمم  اإلنسان  حقوق  جلنة  أمام  البالغات  تقديم  يف  حق  للفرد  أصبح  به، 

كالوديو غروسامن: توفري اجلرب لألفراد عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق   ( (
اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، ص470.
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بتقديم  واجلامعات  لألفراد  الفردية  واملقاضاة  الطعون  تسمح  كام  املتحدة؛ 
الشكاوى عند منظمة دولية حول انتهاكات التي ارتكبتها بحقها الدول) ).

بيد أن التطور الالفت، هو ما حققته االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 
املتعلقة  الدعاوى  ورفع  الشكاوى  تقديم  يف  األفراد  عىل حق  نصت  عندما 
أو  طبيعي  ألي شخص  حيق  مرة  ألول  وصار  اإلنسان،  حقوق  بانتهاكات 
أمام هيئة قضائية  التظلم  األفراد  أية مجاعة من  أو  ألية منظمة غري حكومية 
الدويل،  القانون  من  مبارشة  بحامية  يتمتع  أصبح  الفرد  بأن  يعني  مما  دولية، 
ويعد أيضًا شخصًا من أشخاص القانون الدويل؛ إذ نصت املادة )25( من 
السكرتري  إىل  املرسلة  الشكاوى  تتلقى  أن  للجنة  »جيوز  أنه:  عىل  االتفاقية 
أو  احلكومية،  غري  املنظامت  من  أو  شخص،  أي  من  أوروبا  ملجلس  العام 
من األفراد بأهنم ضحايا انتهاك للحقوق املوضحة هبذه املعاهدة من جانب 
أحد األطراف السامية املتعاقدة..«)2)؛ فاالتفاقية األوروبية مل تكتف بوضع 
نظام للرقابة القضائية عىل أعامل الدولة العضو يف جمال احلقوق واحلريات، 
التقليدية للقانون الدويل، وذلك  بل تتخطى ذلك لتحدث ثورة يف املفاهيم 
ذلك  ويظهر  االتفاقية،  أحكام  التي ختالف  الدول  مقاضاة  الفرد حق  بمنح 

الداخيل  للقضاء  األصيل  االختصاص  بني  اإلنسان  حقوق  محاية  عتامين:  مجيلة   ( (
واالختصاص االستثنائي للقضاء الدويل، رسالة ماجستري، جامعة أكيل حمند اوحلاج - 

البويرة، اجلزائر،   20م، ص 5.
جملس  نطاق  يف  اإلنسان  حقوق  محاية  اإلنسان-اتفاقية  حلقوق  األوروبية  االتفاقية   (2(

أوروبا، روما، 4 نوفمرب 950 م.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اختصاص القضاء الوطني بدعاوى مواطني الدول األجنبية

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
506

بالتقايض  لألفراد  سمح  الذي  األوروبية  لالتفاقية  التاسع  الربوتوكول  يف 
مبارشة أمام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، دون االستعانة باللجنة) ).

للفرد  منحت  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  االتفاقية  أن  مفاده،  وهذا 
الدولية،  اإلجراءات  ببعض  بالقيام  له  السامح  يف  يتمثل  دوليًا  اختصاصًا 
ومن ضمنها حقه يف تقديم التامسات دولية أمام املحكمة األوروبية حلقوق 
اإلنسان، ونفس هذا األمر كرسته االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام 
978 م، وكذا امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام  98 م)2).

لألفراد  بات خيول  الدويل  القانون  أن  من  وبالرغم  أنه  الباحث،  ويرى 
يف  بحقهم  للمطالبة  واإلقليمية  الدولية  اآلليات  إىل  اللجوء  يف  احلق 
اآلليات،  هذه  فعالية  دون  زالت حتول  ما  ثمة صعوبات  أن  إال  اإلنصاف، 

ودون حتقيق العدالة املنشودة.

وصول  صعوبة  الدويل،  املستوى  عىل  تربز  التي  الصعوبات  أهم  من 
الدولية أو اإلقليمية، وطول املسار  الكثري من األفراد إىل املحاكم واهليئات 
الزمني الذي يمكن أن تتخذه اإلجراءات، فضاًل عن أن النتائج املتوقعة أو 
مستوى اإلنصاف املتحقق، غالبًا ما يقترص عىل اجلرب بالتعويض أو الرتضية 
والتسوية الودية، بمعنى أن هذه اآلليات قد ال تتسم بفعالية كافية من ناحية 

العدالة اجلنائية، السيام فيام يتعلق بمعاقبة مرتكبي االنتهاكات.
احلقوقية،  احللبي  منشورات  الدويل،  القضاء  املجذوب:  وطارق  املجذوب  حممد   ( (

بريوت، لبنان، 2009م، ص95.
الداخيل  للقضاء  األصيل  االختصاص  بني  اإلنسان  حقوق  محاية  عتامين:  مجيلة   (2(

واالختصاص االستثنائي للقضاء الدويل، مرجع سابق، ص50.
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القضاء  يقوم  أن  يفرتض  الدويل  القانون  فإن  الوطني،  املستوى  أما عىل 
الدويل  بالقانون  القايض  دولة  التزام  من  انطالقًا  العدالة،  بتحقيق  الوطني 
فليست كل  األول،  املربع  إىل  األمر  يعيد  احلقيقة  اإلنسان، وهذا يف  حلقوق 
االنتهاكات  أن  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  مستقل  بقضاء  تتمتع  الدول 
صادرة باألساس إما من أجهزة الدولة يف إطار سياسية عامة، أو ناجتة عن 
ال  نافذين  قبل  من  السلطة  استعامل  يف  التعسف  عىل  قائمة  فردية  ممارسات 
قرار  وأن  السيام  الوطني،  القضاء  أمام  يمثلون  وال  غالبًا،  القانون  يطاهلم 
األمم املتحدة ينص عىل أن القضاء الوطني املخول هبذه الدعاوى هو قضاء 
يف  الدويل  القانون  عليه  يقوم  الذي  فاالفرتاض  وبالتايل،  املنتهكة؛  الدولة 
هذه املسألة، ال يمكن أن يعول عليه بشكل عميل يف حتقيق العدالة لضحايا 
ضحايا  فإن  ذلك،  عن  فضاًل  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  القانون  انتهاكات 
بلداهنم  من  للخروج  أنفسهم جمربين  قد جيدون  النوع  هذا  من  االنتهاكات 
أو  لألمان  طلبًا  إما  حقوقهم،  فيها  انتهكت  التي  البلدان  من  أو  األصلية، 

بحثًا عن العدالة بطرق أخرى.
القانون  صعيد  عىل  حتققت  التي  التطورات  أن  عىل  الباحث  يؤكد  كام 
الدولية،  القضائية  اللجوء إىل اآلليات  الفرد يف  الدويل والتي اعرتفت بحق 
الدعاوى  العاملي يف  مبدأ االختصاص  لتطبيق  الدول  أمام  املجال  أفسح  قد 
املتعلقة بانتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، األمر الذي تكرس عىل 

نحو واضح يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

إمكانًا  األكثر  اآللية  يظل  للدول  الداخيل  القضاء  فإن  حال،  أية  وعىل 
ألن يلجأ إليه ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان للمطالبة بإنصافهم وحتقيق 
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اإلنسانية  بصفتهم  األفراد  مجيع  يشمل  الذي  العام  اإلطار  يف  هذا  العدالة، 
املجردة، فام عساه يكون األمر بالنسبة للضحايا من األفراد باعتبارهم مواطني 
يكفل هلم  أي مدى  إىل  ما،  بلد  أجانب- يف  أو  مواطنني  أجنبية -غري  دولة 
القانون الدويل وكذلك القوانني الوطنية احلق يف رفع دعاواهم بشأن انتهاك 
حقوق اإلنسان يف بلد غري موطنهم األصيل، وليست هذه إال الصيغة املقابلة 
األجنبية  الدول  مواطني  بدعاوى  الوطني  القضاء  اختصاص  عن  للسؤال 
الوصول  يتسنى  ولكي  اإلنسان،  الدويل حلقوق  القانون  بانتهاكات  املتعلقة 
احلقوقية  األوضاع  حتليل  من  البد  املحوري،  السؤال  هلذا  دقيقة  إجابة  إىل 
واملراكز القانونية ملواطني الدول األجنبية املنتهكة حقوقهم، من حيث دولة 
االنتهاك وعالقتهم هبا، وأثر ذلك عىل اختصاص دولة القايض يف النظر يف 

الدعاوى اخلاصة هبم.

األجنبية  الدول  لمواطني  الحقوقية  األوضاع  الثاني:  المطلب 
المنتهكة حقوقهم اإلنسانية:

إزاء ما يمكن أن يكون عليه الوضع احلقوقي والقانوين ملواطني الدول 
جيتهد  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  القانون  انتهاكات  ضحايا  من  األجنبية 
التمييز بني ثالث حاالت يمكن أن يكون عليها وضع مواطني  الباحث يف 
هبا،  وعالقتهم  االنتهاك  دولة  بحسب  حقوقهم،  املنتهكة  األجنبية  الدول 

وذلك عىل النحو اآليت:
للضحايا؛  األصيل  املوطن  هي  االنتهاك  دولة  تكون  أن  األوىل:  احلالة 
ويف هذه احلالة حدد القانون الدويل مسارًا واحدًا لضحايا انتهاكات حقوق 
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اإلنسان من األفراد، وهو مسار اللجوء إىل القضاء الوطني لبلداهنم األصلية؛ 
القانون الدويل وقراراته وأدبياته ال يمكن أن ُتفهم فكرة  ففي كل نصوص 
يكون  الذي  الوضع  يف  إال  الوطني،  القضاء  إىل  األفراد  من  الضحايا  جلوء 
إىل دولة  انتامئهم  فيها  يكون  التي  احلالة  األفراد مواطنني، أي يف  فيه هؤالء 

القايض قائاًم عىل أساس املواطنة.
والصحفيون،  الناشطون  له  يتعرض  ما  مع  احلالة  هذه  مطابقة  يمكن 
حلقوقهم  انتهاكات  من  األفراد،  من  وغريهم  السياسيون  واملعارضون 
وحرياهتم يف بلداهنم األصلية، غالبًا ما تدفعهم إىل السفر واإلقامة يف دول 

أخرى.
فيها  يتواجد  التي  الدولة  هي  االنتهاك  دولة  تكون  أن  الثانية:  احلالة 
الضحايا بصفتهم غري مواطنني فيها -أو مواطنني لدولة أجنبية-؛ ويف هذه 
ومعاقبة  الضحايا  إنصاف  عن  فيها  مسؤولة  االنتهاك  دولة  تكون  احلالة، 
الوطني، وهو وضع ال خيتلف  االنتهاك، من خالل قضائها  املسؤولني عن 
كثريًا عن وضع الدولة املنتهكة يف احلالة السابقة، ألن حقوق اإلنسان ذات 

طابع إنساين ودويل غري قابلة للتجزئة.
يمكن مطابقة هذه احلالة مع ما يتعرض له الالجئون، أو طالبو اللجوء، 
للقانون  انتهاكات  ومن  وغريهم،  الرشعيني،  غري  واملهاجرون  النازحون، 

الدويل حلقوق اإلنسان يف الدول التي يتواجدون فيها.
احلالة الثالثة: أن تكون دولة االنتهاك دولة أجنبية -أي ليست هي املوطن 
األصيل للضحايا- وغري الدولة التي يتواجدون فيها؛ ويف هذه احلالة يفرتض 



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اختصاص القضاء الوطني بدعاوى مواطني الدول األجنبية

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
510

إن كان هناك اختصاص للقضاء الوطني للدولة التي يتواجد فيها الضحايا 
مواجهة  يف  االختصاص  هذا  يكون  أن  -أجانب-  مواطنني  غري  بصفتهم 
األفراد  دعاوى  تتخذه  الذي  الدويل  للطابع  نظرًا  االنتهاك،  دولة  مسؤولية 
يف مثل هذه األوضاع، علاًم بأن هذه املواجهة قائمة أيضًا عندما تكون دولة 

االنتهاك هي املوطن األصيل للضحايا املتواجدين يف دولة القايض.
تتطابق هذه احلالة أيضًا، مع احلاالت املشار إليها يف احلالة الثانية بالنسبة 
غري  واملهاجرون  النازحون،  اللجوء،  طالبو  أو  الالجئون  له  يتعرض  قد  ملا 
يف  الحقًا  واستقرارهم  متعددة،  دوالً  عبورهم  أثناء  وغريهم  الرشعيني، 

إحداها.
خيلص الباحث من هذا التحليل، إىل أمهية التساؤل الرئييس الذي يعنى 
الدول  الوطني بدعاوى مواطني  القضاء  البحث احلايل بشأن اختصاص  به 
األجنبية املتعلقة بانتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، من الناحية التي 
القانون الدويل حلقوق  انتهاكات  القانوين لضحايا  املركز  تأثري  ينظر فيها إىل 
اإلنسان من حيث املواطنة وعدم املواطنة، بالنسبة إىل دولة االنتهاك ودولة 
التي يتواجدون فيها، سواء  القايض عىل حقهم يف اللجوء إىل قضاء الدولة 
تواجدوا  أخرى  بلدان  يف  أو  األصلية  بلداهنم  يف  االنتهاكات  تلك  جرت 
عىل  يتحدد  املسألة  هذه  يف  البحث  أفق  أن  عىل  التأكيد  مع  كأجانب،  فيها 
القضاء  العاملي، ودوره يف ختويل  القضائي  االختصاص  مبدأ  دقيق يف  نحو 
بانتهاكات  املتعلقة  األجنبية  الدول  مواطني  بدعاوى  االختصاص  الوطني 

القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
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الثالث المبحث 
مبدأ االختصاص العالمي في القانون الدولي

الوطنية والتشريعات 

بني  العالقات  تنظيم  عىل  منصبًا  التقليدي  الدويل  القانون  اهتامم  كان 
لسلطان  مرتوكًا  فكان  جمرمًا(،  )ضحية-  بالفرد  يتعلق  ما  أما  فقط،  الدول 
الدولة وسيادهتا، غري أن هذا الواقع بدأ يتغري بشكل فعيل منذ بداية النصف 
بمسائل  تتعلق  أخرى  حتديات  فرضت  عندما  العرشين،  القرن  من  الثاين 
عىل  اإلنساين  الدويل  والقانون  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  خمتلف  جتريم 
اجلرائم،  هذه  ملواجهة  كرست  التي  الوسائل  بني  من  الدويل) )؛  املستوى 
القانونية،  منظوماهتا  يف  العاملي  االختصاص  ملبدأ  الدول  من  العديد  تطبيق 
العقاب، ومتابعة كل من يرتكب جريمة  وذلك كآلية ملحاربة اإلفالت من 
الذي  اإلقليم  يكون  ومهام  الضحية،  جنسية  أو  جنسيته  كانت  مهام  دولية 
ارتكبت فيه، كام أن تسليم املطلوبني عن طريق التعاون القضائي بني الدول 
وسيلة أخرى لتوقيع العقاب عىل منتهكي قواعد القانون الدويل)2)؛ فقاعدة 

احلرب  بجرائم  الداخلية  اجلنائية  للمحاكم  العاملي  االختصاص  سفيان:  دخاليف   ( (
 - معمري  مولود  جامعة  دكتوراه،  رسالة  اإلنسانية،  ضد  واجلرائم  اإلبادة  وجرائم 

تيزي وزو، اجلزائر، 4 20م، ص26.
قواعد  انتهاك  لألفراد عن  الدولية  اجلنائية  املسؤولية  نذير:  وكارد  الرمحان  عبد  جودر   (2(
اجلزائر،  الرمحان مرية-بجاية،  عبد  ماجستري، جامعة  رسالة  اإلنساين،  الدويل  القانون 

4 20م، ص 8.
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التسليم أو املحاكمة هي املرادف ملامرسة مبدأ االختصاص العاملي من طرف 
الوطنية) ). املحاكم اجلنائية 

تشري  املبدأ،  هبذا  املتصلة  واإلجرائية  القانونية  املعطيات  أغلب  أن  بيد 
الدويل  القانون  بانتهاكات  املتعلقة  احلاالت  عىل  تطبيقه  نطاق  اقتصار  إىل 
القضايا  البحث يف مدى تطبيقه أو إمكانية تطبيقه يف  اإلنساين، ما يستدعي 
املتعلقة بانتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومدى شموله لدعاوى 

مواطني الدول األجنبية املتصلة هبذه األخرية.

المطلب األول: تعريف مبدأ االختصاص العالمي:

القائمة عىل  الدعاوى  للنظر يف  الوطني  القضاء  تعترب مسألة اختصاص 
حمك العالقات الدولية مسألة أولية وسابقة عىل مسألة البحث عن القانون 
التأكد من  الوطنية يف كل دولة عىل  املحاكم  التطبيق، حيث تعمل  الواجب 
طابع  ذات  الدعوى  تعد  إذ  الداخيل؛  الوطني  للقانون  وفقًا  اختصاصها 
أو  أطرافها  يف  إما  أجنبيًا  عنرصًا  القانونية  العالقة  يتخلل  أن  بمجرد  دويل 
موضوعها أو سببها، وهذا بالنسبة للقايض الذي ينظر يف الدعوى، ويكون 
الترصف  واملكان  واملوطن،  اجلنسية،  املتمثلة يف  اإلسناد  ذلك وفق ضوابط 
عىل  ينسحب  ما  وهذا  لاللتزام)2)؛  املنشئ  الفعل  وقوع  ومكان  تنفيذه،  أو 
دخاليف سفيان: مبدأ االختصاص العاملي يف القانون اجلنائي الدويل، رسالة ماجستري،   ( (

جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة، اجلزائر، 2008م، ص29.
أمحد عبد الكريم سالمة: القانون الدويل اخلاص، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية،   (2(
القاهرة، 2008م، بند )554(، ص  96؛ حممد وليد املرصي: الوجيز يف رشح القانون 
والتوزيع، عامن-األردن، 2009م،  للنرش  الثقافة  دار  الطبعة األوىل،  الدويل اخلاص، 

ص 76 .
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إذ يضفي  انتهاك حقوق اإلنسان،  الدول األجنبية يف جمال  دعاوى مواطني 
املركز القانوين لغري املواطنني -األجانب- طابعًا دوليًا عىل دعاواهم، ناهيك 

عن أن املدعى عليه فيها يتحدد بدولة أخرى أو بأشخاص فيها.
أهم  من  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  كانت  السياق،  هذا  يف 
كان  فقد  العقاب؛  من  اإلفالت  ظاهرة  آثار  من  فاقمت  التي  التحديات 
األشخاص  عىل  القضائي  اختصاصها  الدولة  متارس  أن  التقليدي  الوضع 
الذين يرتكبون اجلرائم يف إقليمها، سواًء كانوا مواطنني أو أجانب، إال أن 
التنفيذ  الدويل، حيث أصبح  القانون  قواعد  هذا االختصاص تطور يف ظل 
الوطني للقانون الدويل يكتيس أمهية كبرية يف ظل التصديق عىل االتفاقيات 
متارس  الدول  فأصبحت  اإلنسان،  بحقوق  تعنى  التي  الدولية  واملعاهدات 
حلقوق  الدويل  القانون  قواعد  تنتهك  التي  اجلرائم  عىل  العاملي  اختصاصها 
ُد مبدأ االختصاص اجلنائي العاملي من أهم آليات التعاون  اإلنسان) )؛ إذ ُيعَّ
ومعاقبة  متابعة  من  الوطنية  املحاكم  متكن  التي  الفعالة،  الدويل  اجلنائي 
ارتكبت  التي  الدولة  عن  النظر  بغض  االنتهاكات  تلك  مرتكبي  وحماكمة 

فيها أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها)2).
يعرف جانب من الفقه »االختصاص العاملي« عىل أنه ذلك النظام الذي 
يعطي املحاكم اجلنائية جلميع الدول حق ممارسة واليتها القضائية يف متابعة 

رسالة  اإلنسان،  حقوق  محاية  يف  ودوره  العاملية  القضائية  الوالية  مبدأ  كميلة:  قداش   ( (
ماجستري، جامعة احلاج خلرض-باتنة، اجلزائر، 6 20م، ص5 .

بني  الدولية  العدالة  نظام  يف  العاملي  اجلنائي  االختصاص  مبدأ  قشطة:  محدي  نزار   (2(
النظرية والتطبيق، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، املجلد )22(، العدد 

)2(، يونيو 4 20م، ص ص 59-7 6، ص594.
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ارتكاهبا؛  النظر عن جنسيته ومكان  بارتكاب جريمة بغض  املتهم  وحماكمة 
وحماكمة  مالحقة  يف  الوطني  للقضاء  تقررت  صالحية  آخر:  تعريف  ويف 
وعقاب مرتكب أنواع معينة من اجلرائم التي حيددها الترشيع الوطني دون 
النظر ملكان ارتكاهبا ودون اشرتاط توافر ارتباط معني جيمع بني الدولة وبني 

مرتكبيها أو الضحايا، ومهام كانت جنسية مرتكبيها أو ضحاياهم) ).

إليه مبدأ االختصاص العاملي،  بالنظر إىل األساس املنطقي الذي يستند 
يتبني أنه يقوم عىل مفهوم أن جرائم معينة قد تكون مرضة باملصالح الدولية 
إىل درجة تسمح بتخويل دول -أو حتى إجبارها- عىل إقامة دعوى قضائية 

عىل مرتكب اجلريمة)2).

األسايس  العنرص  أن  إىل  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أشارت  وقد 
اإلنسان  حقوق  جرائم متس  ارتكاب  هو  العاملي  االختصاص  مبدأ  لتطبيق 
أو  حمددة  اتفاقيات  بموجب  هبا  ومعرتف  دولية  بحامية  املشمولة  األساسية 
التي اعتمدهتا  التعريفات  الدويل، وهذا ما يتضح من خالل  القانون  قواعد 

ملبدأ االختصاص العاملي، بأنه) ):

سابق،  مرجع  الدويل،  اجلنائي  القانون  يف  العاملي  االختصاص  مبدأ  سفيان:  دخاليف   ( (
ص0 -  .

كزافييه فيليب: مبادئ االختصاص العاملي والتكامل: وكيف يتوافق املبدآن، خمتارات   (2(
العدد )628(، حزيران 2006م،  املجلد )88(،  للصليب األمحر،  الدولية  املجلة  من 

ص89.
األمم املتحدة: نطاق مبدأ الوالية القضائية العاملية وتطبيقه، األمم املتحدة، نيويورك-   ( (

جنيف، 0 20م، ص6.
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بغض  اخلارج  يف  املرتكبة  اجلسيمة  اجلرائم  ملحاكمة  قضائية  والية  )أ(   
أو  اجلاين  جنسية  أو  للجريمة  مرسحًا  كانت  التي  البلدة  قانون  عن  النظر 

الضحية.

)ب( اختصاص ممارسة الوالية القضائية اجلنائية عىل األفراد املسؤولني 
مكان  عن  النظر  بغض  الدويل  االهتامم  موضع  جسامة  األكثر  اجلرائم  عن 

وقوعها.

)ج( سلطة توجيه هتم جنائية إىل فرد بموجب القانون الوطني ألية دولة 
بغض النظر عن جنسيته أو عن الدولة التي ارتكبت فيها اجلريمة.

)د( إمكانية املالحقة اجلنائية الرتكاب جريمة جسيمة، بغض النظر عن 
اجلريمة  بني  أخرى  أية صلة  أو  الضحية  أو  املتهم  أو جنسية  ارتكاهبا  مكان 

والدولة التي تتم فيها املحاكمة.

)هـ( املبدأ القانوين الذي جييز لدولة أو يفرض عليها حتريك اإلجراءات 
وجنسية  اجلريمة  موقع  عن  النظر  بغض  اجلرائم  ببعض  يتصل  فيام  اجلنائية 

اجلاين أو الضحية.

االختصاص  أن  الدويل،  القانون  رشوحات  يف  تقرر  ذلك،  عىل  وبناء 
اعتبار  دون  اجلريمة،  طبيعة  إىل  فقط  يستند  قضائي  اختصاص  هو  العاملي 
عالقة  وال ألي  الضحية،  أو  اجلاين  جلنسية  وال  فيه  ارتكبت  الذي  لإلقليم 
أن  للدولة  جيوز  أنه  يعني  وهذا  االختصاص،  هلذا  املامرسة  بالدولة  أخرى 
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متارس اختصاصها العاملي بشأن جريمة ارتكبها مواطن أجنبي ضد مواطن 
أجنبي خارج إقليمها) ).

ويتفق هذا مع ما قررته االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، بشأن منح 
اللجوء إىل قضاء أي دولة أوروبية؛  انتهاكات حقوق اإلنسان حق  ضحايا 
يف  الطرف  الدولة  أن  إىل  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  اللجنة  ذهبت  فقد 
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان عندما تطالب باختاذ عمل أو إجراء ما، 
فإن هذا ليس فقط لتأمني االتفاقية أو لضامن تنفيذ التزاماهتا أو حلامية حقوق 
وبناًء  األورويب،  العام  النظام  لتربئة  كل يشء  وقبل  أيضًا  ولكن  مواطنيها، 
شخص  كل  بحامية  لوجه  وجها  أوروبا  دول  مجيع  تلتزم  املفهوم  هذا  عىل 
الدولة، وهذه  أو جنسية  النظر عن جنسية الشخص  ضمن واليتها برصف 
املتعاقدة،  األخرى  األطراف  أو  الدولة،  مواطني  ليست قارصة عىل  احلامية 
ولكنه حلامية مواطني الدول غري األطراف يف االتفاقية أيضًا، طاملًا كان هؤالء 
تواجدهم  بسبب  املعنية  الطرف  للدولة  القانوين  للنظام  األجانب خيضعون 
عىل أرض إقليم الدولة الطرف مثاًل، وقد دعم هذا املفهوم بواسطة املحكمة 

األوربية حلقوق اإلنسان)2).

للدول  كفل  قد  العاملي  االختصاص  أن  إىل  ذلك،  من  الباحث  خيلص 
النظر  إقليمها، دون  املرتكبة خارج  اجلرائم  القضائية عىل  تبارش واليتها  أن 

تشارلز تشرينور جالوه: الوالية القضائية العاملية، منشورات األمم املتحدة، وثيقة رقم   ( (
)A/73/10(، نيويورك-جنيف، 8 20م، ص ص95 -7 4، ص95 .

املعهد  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  عن  الدولية  املسؤولية  نطاق  السالم:  عبد  مسعود   (2(
املرصي للدراسات، القاهرة، ديسمرب 8 20م، ص8.
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إىل مكان ارتكاهبا أو جنسية مرتكبها أو جنسية الضحايا، بام يمكن القضاء 
القانون  انتهاكات  بشأن  االختصاص  هذا  متارس  بأن  دولة  أي  يف  الوطني 
مواطني  بحق  أجنبية  لدولة  مواطن  ارتكبها  التي  اإلنسان،  حلقوق  الدويل 
دولته، أو بحق مواطني دولة أجنبية أخرى خارج إقليمها، بام يعني أن مبدأ 
االختصاص العاملي قد خول القضاء الوطني ألي دولة تعمل به اختصاص 
الدويل  القانون  بانتهاكات  املتعلقة  األجنبية  الدول  مواطني  بدعاوى  النظر 
مرتكب  وجنسية  الضحية،  جنسية  عن  النظر  بغض  اإلنسان،  حلقوق 
عىل  يعتمد  الذي  األمر  االنتهاك،  هذا  فيه  ارتكب  التي  والدولة  االنتهاك، 
مدى إعامل الدولة وتطبيقها ملبدأ االختصاص العاملي يف منظومتها القضائية.

المطلب الثاني: التطبيقات الوطنية لمبدأ االختصاص العالمي:

قررت  فقد  العاملي،  االختصاص  مبدأ  بتطبيق  الدول  من  العديد  قامت 
بغض  ما  جريمة  عىل  قائم  العاملي  االختصاص  أن  اإلنجليزية  الترشيعات 
النظر عن مكان ارتكاهبا أو جنسية املتهم أو املجني عليه، أو أي رابطة أخرى 
نصت  ما  وبموجب  القضائية) )؛  باملالحقة  تقوم  التي  والدولة  اجلريمة  بني 
عليه االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، فإن للقضاء اإلنجليزي اختصاصًا 
بالنظر يف دعاوى مواطني الدول األجنبية املتعلقة بانتهاكات القانون الدويل 
القانوين  لنظامها  وخاضعني  فيها  متواجدين  كانوا  طاملا  اإلنسان،  حلقوق 

مرجع  اإلنسان،  حقوق  محاية  يف  ودوره  العاملية  القضائية  الوالية  مبدأ  كميلة:  قداش   ( (
سابق، ص5 .
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حلقوق  األوروبية  املحكمة  وأحكام  قرارات  أيدته  ما  وهذا  والقضائي، 
اإلنسان) ).

تعترب بلجيكا من الدول الرائدة والسبَّاقة يف جمال إقرار مبدأ االختصاص 
العاملي، ولقد اعتمدت يف ذلك يف نظام سّن قانون خاص إلدراج املبدأ يف 
ينّظم  مستقل  قانون  وضع  طريق  عن  وذلك  الوطنية،  القانونية  املنظومة 
اإلنسانية؛  حّق  يف  خطورة  األكثر  الدولية  اجلرائم  مواجهة  خصوصية 
يشمل ذلك متابعة ومالحقة ذوي الصفة الرسمية يف الدول املنتهكة وعدم 
االعتداد باحلصانة يف حالة ثبوت ارتكاهبم لالنتهاكات؛ ومن أبرز تطبيقات 
يف  الضحايا  ذوي  رفعها  التي  الدعوى  قبول  بلجيكا  يف  االختصاص  هذا 
من  وغريه  شارون،  أرييل  اإلرسائييل  الرئيس  ضد  وشاتيال  صربا  جمازر 
كام  عام  200م،  يونيو  من  الثامن  يف  واللبنانيني  اإلرسائيليني  املسؤولني 
التي  العرقية  اجلرائم  الضحايا  املرفوعة من  الدعوى  البلجيكية  القضاء  قبل 

.(2((Laurent Gbagbo( ارتكبها رئيس ساحل العاج

وبلجيكا  وإيطاليا  فرنسا  من  كل  يف  الوطنية  الترشيعات  قررت  كام 
املتعلقة  اجلرائم  حالة  يف  تلقائيًا  وجعلته  العاملي،  االختصاص  مبدأ  إعامل 
بانتهاك قواعد االتفاقيات الدولية، بام يف ذلك قواعد القانون الدويل حلقوق 

مرجع  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  عن  الدولية  املسؤولية  نطاق  السالم:  عبد  مسعود   ( (
سابق، ص8.

قواعد  انتهاك  لألفراد عن  الدولية  اجلنائية  املسؤولية  نذير:  الرمحان وكارد  عبد  جودر   (2(
القانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، ص84.
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اإلنسان، وأي جرائم أخرى منصوص عليها يف القانون الدويل) )؛ يف حني 
املبدأ دستوريا وقانونيًا، وهو االجتاه الذي  قامت دول أخرى بتكريس هذا 
الفرنيس يشرتط  الترشيع  أفريقيا)2)؛ غري أن  سلكته أسرتاليا وكندا وجنوب 
وجود املشتبه به يف أراضيها للنظر يف الدعاوى املرفوعة يف نطاق االختصاص 

العاملي) ).

يف نفس االجتاه، يتمتع النائب العام يف العديد من الدول التي تطبق مبدأ 
التقديرية  بالسلطة  البلجيكي والربيطاين،  العاملي، كالترشيعني  االختصاص 
أمام  مبارشة  الدعاوى  رفع  وإسبانيا  فرنسا  يف  يمكن  بينام  الدعوى،  لقبول 
يف  هناك  أن  من  الرغم  عىل  العامة،  النيابة  موافقة  اشرتاط  دونام  القضاء 
الكثري من هذه القوانني وسائل للطعن يف قرارات املدعي العام، إال أن هذه 
للمحاسبة  العاملي  االختصاص  توظيف  دون  حتول  قد  التقديرية  السلطة 
تطبيقها  يف  ختتلف  الدول  أن  يعني  وهذا  اإلنسان)4)؛  انتهاكات حقوق  عىل 
نطاقه  حيث  من  أو  تعريفه،  حيث  من  سواء  العاملي،  االختصاص  ملبدأ 
ختتلف  كام  العاملي،  اختصاصها  إطار  يف  حماكمها  هبا  ختتص  التي  واجلرائم 
أيضًا يف معامل تطبيق هذا املبدأ؛ فبعض الدول قيدته بجرائم القانون الدويل 

مرجع  اإلنسان،  حقوق  محاية  يف  ودوره  العاملية  القضائية  الوالية  مبدأ  كميلة:  قداش   ( (
سابق، ص5 .

األمم املتحدة: نطاق مبدأ الوالية القضائية العاملية وتطبيقه، مرجع سابق، ص  .  (2(
قواعد  انتهاك  لألفراد عن  الدولية  اجلنائية  املسؤولية  نذير:  وكارد  الرمحان  عبد  جودر   ( (

القانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، ص85.
نزار محدي قشطة: مبدأ االختصاص اجلنائي العاملي يف نظام العدالة الدولية بني النظرية   (4(

والتطبيق، مرجع سابق، ص597.
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مطلقًا جلميع  أخرى  دول  بريطانيا، يف حني جعلته  كام يف  اإلنساين فحسب 
االنتهاكات الواردة عىل القانون الدويل بكل فروعه، كام يف إيطاليا وفرنسا، 
إال أهنا اتفقت مجيعًا عىل أن االختصاص العاملي هو مبدأ من مبادئ القانون 
جرائم  يرتكبون  الذين  األفراد  إفالت  عدم  ضامن  هو  منه  الغرض  الدويل 
والقانون  اإلنسان  حلقوق  الدويل  القانون  قواعد  تنتهك  جسيمة  أو  خطرية 

الدويل اإلنساين من العقاب وضامن تقديمهم للعدالة) ).

اجلدير بالذكر أن الكثري من ضحايا انتهاكات الكيان اإلرسائييل حلقوق 
اإلنسان من الفلسطينيني قد اجتهوا إىل رفع وحتريك دعاوى يف الدول التي 
تطبق مبدأ االختصاص العاملي بشكل فردي أو بشكل جمموعات، باعتباره 
مرتكبي  مالحقة  لضامن  هلم  واملتيرسة  املتاحة  الوحيدة  القضائية  اآللية 
السيام  األوروبية،  الدول  من  للعديد  الوطنية  املحاكم  يف  االنتهاكات  تلك 
الدول التي تسقط من اعتباراهتا مسألة احلصانة الدبلوماسية، كام يف بلجيكا 

وغريها)2).

المطلب الثالث: معوقات تطبيق مبدأ االختصاص العالمي:

الصعوبات  من  العديد  العاملي،  االختصاص  مبدأ  تطبيق  يواجه 
والتحديات التي مازالت حتد من كفاءة هذه اآللية يف حتقيق العدالة وإنصاف 

تشارلز تشرينور جالوه: الوالية القضائية العاملية، مرجع سابق، ص ص99 ، 400.  ( (
عمل  الدولية:  القضائية  الوالية  وممارسة  مبدأ  اإلنسان:  حلقوق  الفلسطيني  املركز   (2(
املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة، رام اهلل- فلسطني، 

0 20م، ص .
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الدويل  القانون  قواعد  انتهاكات  يف  األجنبية  الدول  مواطني  من  الضحايا 
حلقوق اإلنسان عرب حماكم القضاء الوطني للدول التي تطبق هذا املبدأ، أهم 
كل  وترصفات  للدول  الوطنية  الترشيعات  اختالف  هو  الصعوبات  تلك 
الوطنية؛ وصعوبة  دولة عىل حدا يف جمال جتريم االنتهاكات ضمن قوانينها 
من  فالعديد  اإلنسان،  حلقوق  االنتهاكات  لبعض  اجلرمية  الطبيعة  حتديد 
الدول مازالت ترفض النظر يف دعاوى الضحايا من مواطني الدول األجنبية 
واختصاص  قوانينها  ضمن  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  إدراج  عدم  بسبب 

حماكمها العاملي، كام يف فرنسا عىل سبيل املثال) ).

املرتكبة  اجلرائم  بشأن  الدعوى  إقامة  يف  املهمة  الصعوبات  من  أن  كام 
ومعظم  الضحايا  يكون  لن  إذ  األدلة،  مجع  إشكالية  الدولة  إقليم  خارج 
ثم  اجلريمة، ومن  فيها  ارتكبت  الذي  الدولة  بل يف  االدعاء  دولة  األدلة يف 
فإن اإلثبات يف القضية سوف يقتيض تكفل نقل الضحايا والشهود والوثائق 
إىل دولة الدعاء؛ فإذا كانت الدولة التي ارتكبت فيها اجلريمة تعارض إقامة 
الدعوى فسوف تزداد هذه العراقيل شدة، خاصة أنه جيب أن تكون الدولة 
قادرة عىل محاية املجني عليهم والشهود حتى تتمكن من مجع األدلة املناسبة، 
واحلصانة  الدولة)2)؛  إقليم  خارج  اجلريمة  وقعت  إذا  يتحقق  ال  ما  وهو 

قواعد  انتهاك  لألفراد عن  الدولية  اجلنائية  املسؤولية  نذير:  وكارد  الرمحان  عبد  جودر   ( (
القانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، ص ص 92-9.

القانونية،  الكتب  دار  الدويل،  القضائي  االختصاص  الرفاعي:  العليم  عبد  أرشف   (2(
يف  العاملي  اجلنائي  االختصاص  مبدأ  قشطة:  محدي  نزار  2006م، ص66؛  القاهرة، 

نظام العدالة الدولية بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص596.
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أرييل  حماكمة  استبعاد  تم  فقد  املعوقات،  أهم  من  تعد  أيضًا،  الدبلوماسية 
شارون بموجب القرار الصادر يف 2  فرباير  200م، استنادًا عىل القانون 
الدويل الذي يمنع عىل متابعة رؤساء الدول أثناء أدائهم ملهامهم) )؛ ناهيك 
عن اإلشكاليات املتعلقة بتنازع القوانني الدويل والوطنية، والتي قد تصعب 

عىل املحاكم الوطنية القيام بمامرسة اختصاصها العاملي.

قواعد  انتهاك  لألفراد عن  الدولية  اجلنائية  املسؤولية  نذير:  الرمحان وكارد  عبد  جودر   ( (
القانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، ص 9.
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النتائج والتوصيات

يف ضوء ما تقدم، خيلص الباحث إىل النتائج الرئيسية اآلتية:

إجيابيًا يف  الدويل قد شهد حتوالً  القانون  للفرد يف  القانوين  املركز  أن   . 
بالشكل  ينضج  مل  التحول  هذا  أن  إال  العرشين،  القرن  من  الثاين  النصف 
هذا  مكن  حيث  مضت،  قليلة  عقود  عدة  من  إال  اليوم  عليه  صار  الذي 
جاء  ثم  ومن  الدولية،  اآلليات  إىل  اللجوء  من  األجنبية  الدول  مواطني 
العاملي للمحاكم الوطنية، ليدعم توجهات األرسة  إقرار مبدأ االختصاص 
اللجوء  الدول األجنبية يف  الفرد من مواطني  الرامية إىل تعزيز حق  الدولية 
الدويل حلقوق  القانون  بانتهاك  تتعلق  التي  الدعاوى  الوطني يف  القضاء  إىل 

اإلنسان.

العاملي  االختصاص  إطار  يف  الوطني  القضاء  اختصاص  ساهم   .2
انتهاكات  مرتكبي  إفالت  من  احلد  يف  األجنبية  الدول  مواطني  بدعاوى 
اإلنصاف  عىل  احلصول  من  الضحايا  ومتكني  العقاب،  من  اإلنسان  حقوق 

العدالة. وحتقيق 

العدالة  التي حتول دون حتقيق  العديد من الصعوبات   . مازالت هناك 
املنشودة يف جمال اختصاص القضاء الوطني بدعاوى مواطني الدول األجنبية 
املزيد  بذل  تتطلب  التي  الدويل حلقوق اإلنسان،  القانون  بانتهاكات  املتعلقة 
من اجلهود يف سبيل تعزيز دور القانون الدويل يف محاية حقوق اإلنسان عىل 

العاملي. املستوى 
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وبحوث  بدراسات  القيام  برضورة  الباحث  يويص  ذلك،  من  انطالقًا 
قوانني وطنية وقوانني  احلايل، وتطبيقها عىل  البحث  موسعة يف جمال عنوان 
حتقيق  يف  وأثره  وتطبيقاته،  االختصاص  هذا  واقع  الستكشاف  مقارنة، 
املختلفة يف خروج سافر  ترتكبها اجلهات  التي  العدالة لضحايا االنتهاكات 
املمكنة  املعاجلات  يف  والبحث  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  القانون  قواعد  عن 
ومعاقبة  الرضر،  وجرب  الضحايا  إنصاف  ضامن  يف  تسهم  أن  يمكن  التي 

املنتهكني، كأساس لتحقيق العدالة.
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المصادر والمراجع
نطاق .   يف  اإلنسان  حقوق  محاية  اتفاقية  اإلنسان،  حلقوق  األوروبية  االتفاقية 

جملس أوروبا، روما، 4 نوفمرب 950 م.
املسلح، . 2 النزاع  يف  اإلنسان  حلقوق  الدولية  القانونية  احلامية  املتحدة:  األمم 

نيويورك-جنيف،  السامي،  املفوض  مكتب  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية 
2 20م.

األمم املتحدة: قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بخصوص املبادئ التوجيهية .  
الدويل  للقانون  االنتهاكات اجلسيمة  االنتصاف واجلرب لضحايا  بشأن احلق يف 
رقم  الوثيقة  الدويل،  اإلنساين  للقانون  اخلطرية  واالنتهاكات  اإلنسان  حلقوق 
)A/RES/60/147(، األمم املتحدة، نيويورك-جنيف، 6  ديسمرب 2005م.

املتحدة، . 4 األمم  وتطبيقه،  العاملية  القضائية  الوالية  مبدأ  نطاق  املتحدة:  األمم 
نيويورك- جنيف، 0 20م.

إعالن األمم املتحدة املتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني . 5
البلد الذي يعيشون فيه، لعام 985 م.

اجلريمة . 6 لضحايا  العدالة  لتوفري  األساسية  املبادئ  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن 
وإساءة استعامل السلطة، لعام 985 م.

النهضة . 7 دار  األوىل،  الطبعة  الدويل اخلاص،  القانون  الكريم سالمة:  أمحد عبد 
العربية، القاهرة، 2008م.

الكتب . 8 دار  الدويل،  القضائي  االختصاص  الرفاعي:  العليم  عبد  أرشف 
القانونية، القاهرة، 2006م.

الدويل املعارص، رسالة . 9 القانون  بوجانة حممد: معاملة األجانب يف ظل أحكام 
ماجستري، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر، 6 20م.
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املتحدة، . 0  األمم  منشورات  العاملية،  القضائية  الوالية  جالوه:  تشرينور  تشارلز 
وثيقة رقم )A/73/10(، نيويورك-جنيف، 8 20م.

األساسية .    املبادئ  بشأن   )1(7/60( قرار  املتحدة:  لألمم  العامة  اجلمعية 
االنتهاكات  لضحايا  واجلرب  االنتصاف  يف  احلق  بشأن  التوجيهية  واملبادئ 
اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين 

الدويل، األمم املتحدة، ديسمرب 2005م.
الداخيل . 2  للقضاء  مجيلة عتامين: محاية حقوق اإلنسان بني االختصاص األصيل 

حمند  أكيل  ماجستري، جامعة  رسالة  الدويل،  للقضاء  االستثنائي  واالختصاص 
اوحلاج - البويرة، اجلزائر،   20م.

انتهاك .    الدولية لألفراد عن  املسؤولية اجلنائية  نذير:  الرمحان وكارد  جودر عبد 
الرمحان مرية -  الدويل اإلنساين، رسالة ماجستري، جامعة عبد  القانون  قواعد 

بجاية، اجلزائر، 4 20م.
أمام . 4  لإلنسان  األساسية  باحلقوق  اخلاصة  الدولية  القواعد  عتلم:  حممد  حازم 

اجلديدة،  لأللفية  حمامون  نموذجًا،  املرصي  الدولة  جملس  الوطنية-  املحاكم 
القاهرة، أكتوبر 2002م.

بجرائم . 5  الداخلية  اجلنائية  للمحاكم  العاملي  االختصاص  سفيان:  دخاليف 
احلرب وجرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية، رسالة دكتوراه، جامعة مولود 

معمري - تيزي وزو، اجلزائر، 4 20م.
رسالة . 6  الدويل،  اجلنائي  القانون  يف  العاملي  االختصاص  مبدأ  سفيان:  دخاليف 

ماجستري، جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة، اجلزائر، 2008م.
ضوء . 7  عىل  اإلنسان  حقوق  اإلنسان:  حقوق  إىل  املدخل  املل:  طالبي  رسور 

جيل  مركز  األوىل،  الطبعة  العلمية،  املنشورات  سلسلة  الساموية،  الرشائع 
البحث العلمي، طرابلس-لبنان، 4 20م.
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املغربية . 8  املجلة  الوطنية،  السيادة  وحدود  اإلنسان  حقوق  الصديقي:  سعيد 
لإلدارة املحلية والتنمية، العدد )50(، مايو- يونيو  200م.

النهضة . 9  دار  اإلنساين،  الدويل  القانون  لدراسة  املدخل  جوييل:  سامل  سعيد 
العربية، القاهرة-مرص،  200م.

اإلنسان . 20 حلقوق  الدويل  القانونني  بني  العالقة  طبيعة  املختار:  محد  جواد  طيبة 
جامعة  والسياسية،  القانونية  للعلوم  احليل  املحقق  جملة  اإلنساين،  والدويل 

بابل-العراق، املجلد )8(، العدد ) (، سبتمرب 6 20م.
2  . - مضمونه  اإلنسان:  حقوق  بحامية  الدويل  االلتزام  املسدي:  عبداهلل  عادل 

والقانونية،  الرشعية  للعلوم  الشارقة  جامعة  جملة  اإلقليمي،  نطاقه   - طبيعته 
املجلد )2 (، العدد )2(، ديسمرب 5 20م.

عادل حممد خري: األجانب يف القانون الدويل املعارص يف الترشيع املرصي مقارنًا . 22
الدولية،  واالتفاقيات  اإلسالمية  والرشيعة  والروماين  الفرعوين  بالترشيعني 

الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 995 م.
اإلنسان، .  2 حقوق  محاية  يف  ودوره  العاملية  القضائية  الوالية  مبدأ  كميلة:  قداش 

رسالة ماجستري، جامعة احلاج خلرض-باتنة، اجلزائر، 6 20م.
املبدآن، . 24 يتوافق  والتكامل: وكيف  العاملي  مبادئ االختصاص  فيليب:  كزافييه 

 ،)628( العدد   ،)88( املجلد  األمحر،  للصليب  الدولية  املجلة  من  خمتارات 
حزيران 2006م.

كالوديو غروسامن: توفري اجلرب لألفراد عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل . 25
منشورات  اإلنساين،  الدويل  للقانون  اخلطرية  واالنتهاكات  اإلنسان  حلقوق 

األمم املتحدة، الوثيقة رقم )A/74/10(، نيويورك-جنيف، 9 20م.
أطروحة . 26 اخلاصة،  الدولية  املنازعات  عىل  القايض  قانون  تطبيق  سمية:  كامل 

دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان، اجلزائر، 6 20م.
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جامعة . 27 جملة  اإلنسان،  حلقوق  الدولية  احلامية  ظل  يف  السيادة  عمران:  ماجد 
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، املجلد )27(، العدد ) (،   20م.

حممد املجذوب وطارق املجذوب: القضاء الدويل، منشورات احللبي احلقوقية، . 28
بريوت، لبنان، 2009م.

حممد عبد املنعم عبد الغنى: اجلرائم الدولية-دراسة يف القانون الدويل اجلنائي، . 29
دار اجلامعة اجلديدة للنرش، اإلسكندرية-مرص،   20م.

األوىل، . 0  الطبعة  اخلاص،  الدويل  القانون  رشح  يف  الوجيز  املرصي:  وليد  حممد 
دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن-األردن، 2009م.

الدولية: .    القضائية  الوالية  وممارسة  مبدأ  اإلنسان:  حلقوق  الفلسطيني  املركز 
رام  املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  يف  اإلنسان  حلقوق  الفلسطيني  املركز  عمل 

اهلل-فلسطني، 0 20م.
اإلنسان، . 2  حقوق  انتهاكات  عن  الدولية  املسؤولية  نطاق  السالم:  عبد  مسعود 

املعهد املرصي للدراسات، القاهرة، ديسمرب 8 20م.
والثقافية .    واالجتامعية  االقتصادية  احلقوق  قابلية  للمحاماة:  األعىل  املعهد 

املتحدة-  األمم  تونس،  يف  القضائية  والتطبيقات  القانوين   للتقايض-اإلطار 
وزارة العدل، تونس، 8 20م.

اإلنسان . 4  حقوق  الدولية:  املحامني  ورابطة  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية 
واملدعني  بالقضاة  خاص  اإلنسان  حقوق  بشأن  دليل  العدل-  إقامة  جمال  يف 

العامني واملحامني، األمم املتحدة، نيويورك-جنيف،  200م.
األمم . 5  املواطنني،  غري  حقوق  اإلنسان:  حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية 

املتحدة، نيويورك-جنيف، 2006م.
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نزار أيوب: القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، سلسلة . 6 
اهلل-  رام  املواطن،  حلقوق  املستقلة  الفلسطينية  اهليئة   ،) 2( قانونية  تقارير 

فلسطني،  200م.
الدولية . 7  العدالة  نظام  يف  العاملي  اجلنائي  االختصاص  مبدأ  قشطة:  محدي  نزار 

املجلد  اإلسالمية،  للدراسات  اإلسالمية  اجلامعة  جملة  والتطبيق،  النظرية  بني 
)22(، العدد )2(، يونيو 4 20م.

38. LIESBETH ZEGVELD: Remedies for Victims of Violations of 
International Humanitarian Law, International Review of the 
Red, Vol. 85, No. 851, September 2003. pp497-526.

القاموس العميل للقانون اإلنساين- جلوء األفراد إىل . 9  منظمة أطباء بال حدود: 
املحاكم، متاح عىل الرابط اإللكرتوين:

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/ljw-lfrd-l-
lmhkm/-.

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/ljw-lfrd-l-lmhkm/-
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/ljw-lfrd-l-lmhkm/-
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ضمانات حقوق اإلنسان
في الدستورين السعودي والمصري

مقارنة بمبادئ اإلسالم

د. حسين حامد محمود عمر
أستاذ القانون العام المساعد

كلية الشريعة والقانون - جامعة جازان
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مقدمة

احلقيقة أن النص عىل حقوق اإلنسان ورفعتها سواء يف الرشع اإلسالمي 
أو الدساتري القائمة ال معنى له، دون وجود ضامنات حتقق تطبيقها أو صوهنا 

من أي افتئات عليها أو مساس هبا.

الرشع  يف  اإلنسان  حقوق  ضامنات  بني  املقارنة  أن  الثانية  واحلقيقة 
اإلسالمي وضامنات حقوق اإلنسان املعارص الواردة يف الدساتري أو املواثيق 
هلذه  معارصة  حالة  بني  مقارنة  أو  موازنة  هي  احلارض  الوقت  يف  الدولية 
يف رشع  تقررت  ضامنات  وبني  وزخرفها،  تطورها  أخذت  التي  الضامنات 

تكاملت أركانه وقواعده منذ أربعة عرش قرًنا ويزيد.

وعليه فإن ضامنات حقوق اإلنسان الواردة هبذا الرشع عىل قدمه أجلُّ 
واملبادئ  اآلراء  عىل  اشتملت  التي  الضامنات  هبذه  توازن  أو  تقارن  أن  من 

والنظريات احلديثة؛ ألهنا ال تزال يف مستوى أدنى من أن تقارن به.

وهلذا شاءت إرادة اهلل -تعاىل- أن يكون الرشع اإلسالمي آخر الرشائع، 
واالجتامعي  واإلداري  السيايس  النشاط  تنظيم  يشمل  حياة  منهاج  ألنه 

واالقتصادي والثقايف وما يرتبط به من ضامنات وحقوق لإلنسان.

التي  اخلمس  الرشعية  املقاصد  حتقيق  هي  الرشع  هذا  غاية  كانت  وإذا 
هذه  فإن  والعقل؛  والعرض  واملال  والنفس  الدين  عىل  احلفاظ  يف  تتمثل 
اإلنسان وضامناته؛ حيث  احلنيف حلقوق  الرشع  رعاية  مدى  تعكس  الغاية 
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وعرضه  ورشفه  وماله  وملكيته  ونفسه  عقيدته  يف  اإلنسان  بحق  االعتناء 
وحقوقه اخلاصة، وأخرًيا يف ملكات فكره ورأيه.

وإذا نظرنا إىل أن حتقيق املقاصد الرشعية -غاية الرشع اإلسالمي- هي 
الوجه األول والظاهر يف هذه املوازنة أو املقارنة؛ فإن ضامنات رعاية الرشع 

اإلسالمي حلقوق اإلنسان تعد الوجه اآلخر والباطن هلذه احلقوق.

املواثيق  أو  والدساتري  الرشع  هذا  بني  الثانية  املوازنة  أو  واملقارنة 
توجد  حيث  نقص،  دون  متكامل  مرتابط  رشع  بني  مقارنة  هي  الدولية؛ 
وحدة يف العبادات واملعامالت، يف سياسة احلكم وسياسة املال، يف العقيدة 
متناسقة  أجزاء  كلها  واآلخرة؛  الدنيا  يف  واحلقوق،  املقاصد  يف  والسلوك، 
كافة  لإلنسانية  قدم  له،  نظري  ال  متكامل  شامل  نظام  فهو  إفرادها،  يصعب 
اخلالق،  هو  -تعاىل-  اهلل  ألن  راجع  وذلك  احلياتية؛  مشاكلها  لكل  احللول 
وهو األعلم بشؤون خلقه وحتقيق مصاحلهم، ويف ذلك يقول اهلل -تعاىل-: 

َل َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡلَبرُِي14﴾) ).
َ
﴿أ

وعليه فإن حقوق اإلسالم وحرمتها منح إهلية من اهلل تعاىل هبا عىل مجيع 
البرش دون أن خيصها بقبيل دون آخر، أو بأبيض دون أسمر، أراد هبا صالح 

حياة البرش يف الدنيا واآلخرة.

سورة امللك 4 .  ( (
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البحث: إشكالية 

البحث بوصفها حماولة إلجياد ضامنة حلقوق اإلنسان عند  تأيت إشكالية 
تكفي  ال  وحدها  الدستورية  النصوص  لكون  ذلك  املختلفة،  استخداماهتا 

إلجياد ضامنة هلذه احلقوق.

ضابط البحث:

ال خيرج البحث عن استعراض كل من نصوص الدستورين السعودي 
حقوق  ضامنات  حتقق  مدى  وبيان  اإلسالمي،  الرشع  ومبادئ  واملرصي، 
الترشيعية  الدولة  سلطات  قيام  أوعند  املتنوعة،  استخداماهتا  عند  اإلنسان 

تلبية لنصوص الدستورين. بتنظيمها أوالقيام عليها  والتنفيذية 

أمهية البحث:

كافية  ذاهتا غري  الدستورية يف حد  النصوص  البحث يف كون  أمهية  تأيت 
الستخدامات حقوق اإلنسان املختلفة، بدون وجود ضامنات كافية، تؤكد 

هذه االستخدامات املتنوعة حلقوق اإلنسان بدون مساس هبا.

أسباب البحث:

الدستورين  أن  اإلنسان؛ خاصة  حماولة إلجياد ضامنات حلقوق  البحث 
أساس  اإلسالمي  الرشع  أن  إىل  رصاحة  يشريان  واملرصي  السعودي 
الترشيع، ومن ثم فإن ضامنات حقوق اإلنسان يف اإلسالم جيب إعامهلا حتى 

ننتفع بحقوقنا يف جماالهتا املختلفة.
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هدف البحث:

يف  اإلنسان  حقوق  بضامنات  اخلاصة  اإلسالمي  الرشع  مبادئ  وضع 
تطبق  ال  احلنيف  الرشع  مبادئ  ألن  وتنفيًذا؛  تقنينًا  استخداماهتا  جماالت 
عىل إطالقها دونام تقنني عىل األقل يف مرص، عىل نحو ما قضت به املحكمة 

الدستورية العليا يف معظم أحكامها.

البحث: منهج 

يف  الواردة  القانونية  واألصول  املبادئ  عىل  يعتمد  استنباطي  استقرائي 
قواعد  اإلسالمي إلجياد  والرشع  واملرصي،  السعودي  الدستورين  من  كل 

حاكمة إلشكالية هذا البحث.

البحث: تقسيم 

املبحث األول: ضامنات حقوق اإلنسان يف اإلسالم.

السعودي  الدستورين  يف  اإلنسان  حقوق  ضامنات  الثاين:  املبحث 
واملرصي.

خامتة.
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المبحث األول
ضمانات حقوق اإلنسان في اإلسالم

إن سبب دراسة هذا املبحث هو العديد من النصوص الواردة يف كل من 
التي تشري إىل كون رشيعتنا اإلسالمية هي  السعودي واملرصي  الدستورين 

أساس الترشيع طبًقا ملا يأيت:

1. نصوص النظام األسايس للحكم:

أ. املادة األوىل: »اململكة العربية السعودية دولة... ودستورها كتاب اهلل 
.»... تعاىل- وسنة رسوله-

املؤسس...وأبناء  امللك  أبناء  يف  احلكم  »يكون  )5/ب(:  املادة  ب. 
رسوله  وسنة  اهلل  كتاب  عىل  للحكم  منهم  األصلح  ويبايع  األبناء... 

.»

ج. املادة السادسة: »يبايع املواطنون امللك عىل كتاب اهلل وسنة رسوله، 
وعىل السمع والطاعة يف العرس واليرس واملنشط واملكره«.

سلطته  السعودية  العربية  اململكة  يف  احلكم  »يستمد  السابعة:  املادة  د. 
من كتاب اهلل -تعاىل- وسنة رسوله.. ومها احلاكامن عىل هذا النظام ومجيع 

أنظمة الدولة«.

السعودية عىل أساس  العربية  اململكة  الثامنة: »يقوم احلكم يف  املادة  هـ. 
العدل والشورى واملساواة وفًقا للرشيعة اإلسالمية«.
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التاسعة: »األرسة هي نواة املجتمع السعودي.. ويريب أفرادها  املادة  و. 
العقيدة اإلسالمية وما تقتضيه من الوالء والطاعة هلل ولرسوله  عىل أساس 

وألويل األمر.. واحرتام النظام وتنفيذه...«.

ز. املادة احلادية عرش: »يقوم املجتمع السعودي عىل أساس من اعتصام 
أفراده بحبل اهلل و...«.

يف  اإلسالمية  العقيدة  غرس  إىل  التعليم  »هيدف  عرش:  الثالثة  املادة  ح. 
نفوس النشء و...«.

ط. املادة السابعة عرش: »امللكية ورأس املال والعمل مقومات أساسية يف 
الكيان االقتصادي واالجتامعي، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتامعية 

وفق الرشيعة اإلسالمية«.

األنظمة  بوضع  التنظيمية  السلطة  »ختتص  والستون:  السابعة  املادة  ي. 
واللوائح... وفًقا لقواعد الرشيعة اإلسالمية...«.

2. نصوص الدستور املرصي الصادر سنة )201م:

الذي  املرصي  بالدستور  الوارد  العام  النص  وهو  الثانية؛  املادة  تنص 
يشري إىل أن اإلسالم هو دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ 
الرشيعة اإلسالمية املصدر الرئييس للترشيع.. باإلضافة إىل نص املادة الثالثة 
الثالثة  الساموية  الرشائع  مبادئ  أن  إىل  تشري  التي  وهي  الدستور؛  هذا  من 

للمواطنني املرصيني هي املنظمة ألحواهلم الشخصية.



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضمانات حقوق اإلنسان

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
538

يف  بشأهنا  ورد  وما  الدستور  من  الثانية  املادة  نص  عىل  نعلق  وسوف 
الديباجة يف املبحث الثاين من هذا البحث.

متساوون  مجيًعا  وأننا   ، املويل  من  منًحا  اإلنسان  حقوق  تعد  بداية 
ُمطََّلع  وواجباهتم-  البرش-ومنها حقوقهم  أعامل  وأن  والعبودية،  النشأة  يف 
أو  الفرد  حق  يف  سواء  واجًبا  حق  لكل  وأن  -تعاىل-،  اهلل  ِقَبل  من  عليها 
حق اجلامعة، وأن لكل عمل جزًءا ظاهًرا أمام الناس وآخر باطنًا يعلمه اهلل 
أيًضا، وأن املساءلة تتنوع، فهناك مساءلة النفس وحيكمها الضمري ومساءلة، 
خلاصية  طبًقا  اهلل  أمام  املساءلة  وأخرًيا  واملجتمع،  الناس  وحيكمها  الظاهر 

اجلزاء الدنيوي واألخروي.

وعليه فإن اإليامن باهلل خري ضامنة حلقوق اإلنسان املتداخلة واملرتابطة، 
واملتعارضة أحياًنا، وذلك ألن املؤمن التقي املحسن الذي يعبد اهلل كأنه يراه 
فإن مل يكن يراه فهو يعلم أنه يراه، هذا املؤمن يعلم يف جمال احلقوق واألعامل 
ويعلم  يره،  رًشا  ذرة  مثقال  يعمل  ومن  يره  خرًيا  ذرة  مثقال  يعمل  من  أن 
ۥ  َلُ َوُنۡرُِج  ُعُنقِهِۦۖ  ِف  َطٰٓئَِرهُۥ  لَۡزۡمَنُٰه 

َ
أ إِنَسٍٰن  قوله -تعاىل-: ﴿َوُكَّ  أخرًيا 

 كَِتَٰبَك َكَفٰ بَِنۡفِسَك ٱۡلَۡوَم َعلَۡيَك 
ۡ
يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ كَِتٰٗبا يَۡلَقىُٰه َمنُشوًرا13 ٱۡقَرأ

َحِسيٗبا14﴾) ).

سورة اإلرساء اآليتان   ، 4 .  ( (
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المطلب األول: حماية اإلنسان لحقوقه:

هبا  يطالب  أو  بنفسه  الدفاع عن حقوقه  واجب  اإلنسان  إن عىل  بداية؛ 
عىل    الرسول  حثنا  أخرى  ناحية  ومن  قتل،  من  جيبن  أن  دون 
فهو يف  دفاًعا عنها  قتل  قوة، وأن من  أوتينا من  ما  الدفاع عن حقوقنا بكل 
َشِهيٌد،  َفُهَو  ِدينِِه  ُدوَن  ُقتَِل  َوَمْن  َشِهيٌد،  َفُهَو  َمالِِه  ُدوَن  ))ُقتَِل  درجة الشهيد، 
أن  بل  َشِهيٌد(() )،  َفُهَو  َأْهِلِه  ُدوَن  ُقتَِل  َوَمْن  َشِهيٌد،  َفُهَو  َدِمِه  ُدوَن  ُقتَِل  َوَمْن 
الرأي احلق الذي يقال دفاًعا عن حق ولو أمام السلطان أو احلاكم الظامل يعد 
عدل  كلمة  اجلهاد  أفضل  ))أن  والسالم:  الصالة  عليه  يقول  حيث  جهاًدا، 

عند سلطان جائر(()2).

عدم  حالة  يف  حقوقنا  عن  دفاًعا  باهلجرة  أمرنا  -تعاىل-  اهلل  أن  كام 
ِيَن تََوفَّىُٰهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َظالِِمٓ  استطاعة الدفاع عنها فيقول -تعاىل-: ﴿إِنَّ ٱلَّ
لَۡم تَُكۡن 

َ
أ قَالُٓواْ  ۡرِضۚ 

َ
ٱۡل ُمۡسَتۡضَعفِنَي ِف  ُكنَّا  قَالُواْ  ُكنُتۡمۖ  فِيَم  قَالُواْ  نُفِسِهۡم 

َ
أ

َوىُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َوَسآَءۡت َمِصرًيا97 
ۡ
ْوَلٰٓئَِك َمأ

ُ
ِ َوِٰسَعٗة َفُتَهاِجُرواْ فِيَهاۚ فَأ ۡرُض ٱللَّ

َ
أ

َوَل  ِحيلَٗة  يَۡسَتِطيُعوَن  َل  َوٱلۡوِۡلَدِٰن  َوٱلّنَِسآءِ  ٱلرَِّجاِل  ِمَن  ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِنَي  إِلَّ 
َعُفّوا   ُ ٱللَّ َوَكَن  َعۡنُهۡمۚ  َيۡعُفَو  ن 

َ
أ  ُ ٱللَّ َعَس  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ َسبِيٗل98  َيۡهَتُدوَن 

ۡرِض ُمَرَٰغٗما َكثرِٗيا َوَسَعٗةۚ 
َ
ِ َيِۡد ِف ٱۡل َغُفوٗرا99 ۞َوَمن ُيَهاِجۡر ِف َسبِيِل ٱللَّ

سنن الرتمذي، كتاب الديات رقم 22 ما جاء فمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث   ( (
.( 42 (

 ،)40  ( رقم  حديث  باملعروف،  األمر   20 باب  الفتن  كتاب  ماجة،  ابن  سنن   (2(
.(40 2(
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ِ َورَُسوِلِۦ ُثمَّ يُۡدرِۡكُه ٱلَۡمۡوُت َفَقۡد َوَقَع  َوَمن َيُۡرۡج ِمۢن بَۡيتِهِۦ ُمَهاِجًرا إَِل ٱللَّ
ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما100﴾) ). ِۗ َوَكَن ٱللَّ ۡجُرهُۥ َعَ ٱللَّ

َ
أ

المطلب الثاني: أسلوب النصح والتربية في حماية الحقوق:

خرجنا من األسلوب الفردي اخلاص بحامية اإلنسان لنفسه إىل األسلوب 
اجلامعي التوعوي حيث النصح والرتبية واإلرشاد، خاصة أن املسؤولية عن 
محاية احلقوق مسؤولية مجاعية تتمثل أدناها يف اتباع هذا األسلوب. وقد كان 
املسلمون يبايعون الرسول  عىل النصح له وألخيه؛ فعن جرير بن 
عبد اهلل  قال: »بايعت رسول اهلل  عىل إقام الصالة وإيتاء 
النصيحة((،  ))الدين   : الزكاة والنصح لكل مسلم«)2)، ويقول 
قلنا: ملن؟ قال: ))هلل ولكتابه ولرسوله والئمة املسلمني وعامتهم(() ) وروي 
))ثالث ال يغل عليهم قلب املؤمن: إخالص العمل والنصيحة لويل  أيًضا: 

األمر ولزوم اجلامعة فإن دعوهتم حتيط من ورائه(()4).

حيث  اإلنسان،  حقوق  ضامن  يف  الرتبية  ضابط  النصح  بعد  يأيت  ثم 
أو  املسجد  أو  البيت  يف  سواء  عليه  يربى  ما  ضمن  ويتعلم  يربى  أن  جيب 
يربى ويتعلم عىل معرفة احلالل واحلرام والعدل والظلم  أن  املدرسة، جيب 

سورة النساء اآليات 00-97 .  ( (
صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب بيان النصيحة رقم 97، )56).  (2(

) )  خمترص صحيح مسلم، ص 24 ، حديث )209 ).
حديث  السامع،  تبليغ  عىل  احلث  يف  جاء  ما   7 باب  العلم،  كتاب  الرتمذي،  سنن   (4(

.(2658(
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واحلق والواجب يف كل أمور حياته، سواء يف البيت أو املسجد أو املدرسة، 
تعامالته مع اآلخرين،  أو يف  نفسه  أمور حياته سواء جتاه  والواجب يف كل 
وأنه  وناًرا،  جنة  هناك  وأن  وسنته،  ورسوله  وكتابه  اهلل  معرفة  ذلك  وقبل 
بالرتبية  سواء  االجتامعي  املستوى  عىل  الرشع  أحكام  تداول  يكثر  عندما 
ومصطلحات  أعراًفا  اإلسالمي  والفقه  الترشيع  أحكام  تصبح  النصح  أو 
اجتامعية؛ حيث حيتقر املجتمع املرايب والسكري والفاسق واملجاهر باملعايص 
املحرمة،  واألفعال  الذميمة  الصفات  ذوي  من  وغريهم  واملتكرب  واملنافق 
ومدرسته  بيته  من  يستقيها  التي  اإلسالمية  املعاين  عىل  النشء  يرتبى  وهبذا 
ومسجده وإذاعته وتلفازه ويف كل ما حييط به، بحيث ال يقع برصه إال عىل 
الصحيح من األعامل، وال يطرق سمعه يشء ينكره اإلسالم أو يغضب اهلل 

-تعاىل- له، وال حتدثه نفسه بمعصية.

التي تشمل الفرد وتنعكس عىل املجتمع تتطلب مسؤولية  وهذه الرتبية 
ومنع   - وغريمها  واملسجد  املدرسة  سبق-  ما  توفري  حيث  من  ذاهتا  الدولة 
والتربج  اخلمر  بمنع  هلام.  يؤدي  أو  يساعد  ما  وكل  واإلجرام  االعتداء 
والغش واالحتكار والظلم ونرش العلم وكفالة حق العيش الكريم وإحاطة 
التوجيه  عىل  احلث  مع  واملساعدة  بالعناية  ذلك  عىل  القائمة  املؤسسات 
الالزمة  األمور  من  دينيا وغريها  توجيها  اإلعالم  وسائل  وتوجيه  الدعوى 

لذلك.

واخلالصة أن الرشيعة تتطلب يف هذا األسلوب ما يأيت:
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أ. أسلوب تربوي نفيس يوجه لذات اإلنسان نابع من خوف اهلل ومراقبته 
رغبة يف ثوابه، وهذا نابع من حقيقة اإليامن باهلل؛ مما ينعكس ذلك عىل مراعاة 

حرمات اهلل وحقوق عبادة.

األمور  كافة  ويف  املتاحة  الوسائل  بكافة  والرتبية  النصح  أسلوب  ب. 
احلياتية طبًقا ملا سلف.

وحتقق  األمن  وتقيم  الرشعية  األحكام  تنفذ  التي  السلطة  أسلوب  ج. 
العدل محاية حلقوق اإلنسان.

عن  والنهي  بالمعروف  واألمر  الحسبة  أسلوب  الثالث:  المطلب 
المنكر:

عن  والنهي  باملعروف  األمر  بأمور  ختتص  املحتسب  وظيفة  أن  األصل 
ونحوهم،  الديوان  وأهل  والقضاة  الوالة  يف خصائص  يدخل  ال  مما  املنكر 
عىل  فرًضا  أي  كفاية،  فرض  وظيفته  وتعد  فيه) )،  طاعته  به جيب  يقوم  وما 
األمر  يف  اختصاصاته  أهم  وتتمثل  األمر)2)،  ويل  يعينه  من  هبا  يقوم  األمة 
املنكر  عن  وينهى  األمانات،  وأداء  احلديث  وبصدق  واجلامعات،  باجلمعة 
امليزان  أو  املكيال  تطفيف  من  ذلك  يف  يدخل  وما  واخليانة،  الكذب  وعن 
احلسبة  اختصاصات  أن  واحلقيقة  ذلك) )،  ونحو  الصناعات  يف  الغش  أو 
يقوم  من  عىل  قارصة  ليست  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وأمور 

احلسبة البن تيمية، ص 8 .  ( (
املرجع السابق، ص 8 .  (2(
املرجع السابق، ص  2.  ( (
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اهلل  يقول  املجتمع؛ حيث  فرد يف  كل  واجبة عىل  إهنا  بل  املحتسب،  بوظيفة 
لَٰوةَ  ٱلصَّ قِِم 

َ
أ ﴿َيُٰبَنَّ  البنه:  ومربًيا  معلاًم  لقامن  احلكيم  لسان  عىل  -تعاىل- 

َصابََكۖ إِنَّ َذٰلَِك ِمۡن َعۡزِم 
َ
ٰ َمآ أ ُمۡر بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱنَۡه َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوٱۡصِبۡ َعَ

ۡ
َوأ

ُمور1ِ7﴾) ).
ُ
ٱۡل

عن  والنهي  باملعروف  األمر  وجوب  ويف  اإلسالمية  لألمة  وبالنسبة 
املنكر ويف كونه سبب يف فالح ونرصة هذه األمة املوحدة التي تتقي اهلل يقول 
102َوٱۡعَتِصُمواْ  ُتَقاتِهِۦ...  َحقَّ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ -تعاىل-: 

ُمُروَن 
ۡ
َوَيأ ٱۡلَرۡيِ  إَِل  يَۡدُعوَن  ةٞ  مَّ

ُ
أ ّمِنُكۡم  َوۡلَُكن  َجِيٗعا... 103   ِ ٱللَّ ِبَۡبِل 

وهذه  ٱلُۡمۡفلُِحوَن104﴾)2)،  ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
َوأ ٱلُۡمنَكرِۚ  َعِن  َوَيۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف 

اهلل  وصفها  املنكر  عن  وتنهى  باملعروف  األمر  وتقيم  باهلل  تؤمن  التي  األمة 
َوَتۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 

ۡ
تَأ لِلنَّاِس  ۡخرَِجۡت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخرۡيَ  -تعاىل-: ﴿ُكنُتۡم 

َحّقٍ  بَِغرۡيِ  دَِيٰرِهِم  ِمن  ۡخرُِجواْ 
ُ
أ يَن  ِ﴾) )، ﴿ٱلَِّ بِٱللَّ َوتُۡؤِمُنوَن  ٱلُۡمنَكرِ  َعِن 

َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز40  ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ هُ ُ َمن يَنُصُ نَّ ٱللَّ ۗ... َوَلَنُصَ ُ ن َيُقولُواْ َربَُّنا ٱللَّ
َ
ٓ أ إِلَّ

َمُرواْ بِٱلَۡمۡعُروِف 
َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ۡرِض أ

َ
ُٰهۡم ِف ٱۡل نَّ كَّ ِيَن إِن مَّ ٱلَّ

ُمور4ِ1﴾)4).
ُ
ِ َعٰقَِبُة ٱۡل َوَنَهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِۗ َولِلَّ

وعن ذم اهلل -تعاىل- ألهل الكتاب ولعن الذين كفروا من بني إرسائيل 
ٰٓءِيَل  ِيَن َكَفُرواْ ِمۢن بَِنٓ إِۡسَر لرتكهم هذا الواجب يقول -تعاىل-: ﴿لُعَِن ٱلَّ

سورة لقامن اآلية 7 .  ( (
)2)  سورة آل عمران اآليات 02 -04 .

سورة آل عمران اآلية 0  .  ( (
سورة احلج اآليتان 40،  4.  (4(
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َكنُواْ َيۡعَتُدوَن78 َكنُواْ  ٰ لَِساِن َداوُۥَد وَِعيَس ٱبِۡن َمۡرَيَمۚ َذٰلَِك بَِما َعَصواْ وَّ َعَ
نَكرٖ َفَعلُوهُۚ َلِۡئَس َما َكنُواْ َيۡفَعلُوَن79﴾) ). َل يَتََناَهۡوَن َعن مُّ

له عىل  اهلل -تعاىل-  به وتقديم  األمة  الواجب وصالح  وعن عظم هذا 
لصحة  رشًطا  اإليامن  كون  مع  الفقهاء)2)-  بعض  تعبري  حد  -عىل  اإليامن 
ۡوِلَآُء 

َ
مجيع العبادات يقول اهلل -تعاىل-: ﴿َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت َبۡعُضُهۡم أ

َوُيۡؤتُوَن  لَٰوةَ  ٱلصَّ َوُيقِيُموَن  ٱلُۡمنَكرِ  َعِن  َوَيۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 
ۡ
يَأ َبۡعٖضۚ 

َعزِيٌز   َ ٱللَّ إِنَّ   ۗ ُ ٱللَّ َسرَيَۡحُُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ ۥٓۚ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ َوُيِطيُعوَن  َكٰوةَ  ٱلزَّ

َحِكيٞم71﴾) ).
))مثل  به:  الواجب وصالح األمة   عن هذا  الرسول  ويقول 
فأصاب  استهموا عىل سفينة  قوم  فيها كمثل  والواقع  اهلل  القائم عىل حدود 
فوقهم،  املاء مروا عىل من  استقوا من  إذا  أسفلها  أعالها وبعضهم  بعضهم 
 : فقالوا: لو إنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا((، قال النبي
))فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيًعا، وإن أخذوا عىل أيدهيم ونجوا نجوا 

))من رأى منكم منكر فليغريه بيده،   أيضا:  مجيًعا(()4)، ويقول 

سورة املائدة اآليتان 78، 79.  ( (
األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  عن  نرشة   ،)2( رقم  والتوجيه،  التوعية  رسائل  باز،  ابن   (2(

باملعروف والنهي عن املنكر بالسعودية، ص6.
سورة التوبة اآلية  7.  ( (

البخاري، كتاب الرشكة، باب 6 هل يقرع يف القسمة، سنن الرتمذي، كتاب  صحيح   (4(
الفتن، باب 2 ، ما جاء يف تغيري املنكر باليد واللسان، حديث ) 7 2).
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اإليامن(() )،  أضعف  وذلك  فبقلبه  يستطع  مل  فإن  فبلسانه،  يستطع  مل  فإن 
عىل  ولتحاضن  املنكر  عن  ولتنهون  باملعروف  لتأمرن  بيده  نفيس  ))والذي 

يستجاب  فال  تدعونه  ثم  منه  عقاًبا  يبعث عليكم  أن  اهلل  ليوشكن  أو  اخلري، 
لكم(()2)، ))ما من رجل يكون يف قوم يعمل فيهم باملعايص يقدرون عىل أن 

يغريوا عليه فال يغريوا إال أصاهبم بعذاب من قبل أن يموتوا(() ).

ويف التحذير ممن ي أمر هبذا الواجب وال يأيت به يقول : ))ما 
من نبي بعثه اهلل يف أمة قبيل إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره ثم إهنا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون 
جاهدهم  ومن  مؤمن،  فهو  بيده  جاهدهم  فمن  يؤمرون،  ال  ما  ويفعلون 
حبة خردل(()4)،  اإليامن  من  ذلك  وراء  وليس  مؤمن،  فهو  بقلبه  أو  بلسانه 
))يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور هبا كام 

أمل  مالك؟  يا فالن  فيقولون:  النار  أهل  إليه  فيجتمع  الرحا،  احلامر يف  يدور 
وال  باملعروف  أمر  كنت  بىل  فيقول:  املنكر؟  عن  وتنهى  باملعروف  تأمر  تك 

أتيه وأهنى عن املنكر وأتيه(()5).

خمترص صحيح مسلم لأللبانى، ص 6 ، حديث )4 ).  ( (
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  يف  جاء  ما   9 باب  الفتن  كتاب  الرتمذي،  سنن   (2(

حديث )9 26).
) )  سنن أيب داود، كتاب املالحم، باب األمر والنهي رقم 7 ، حديث )9  4).

صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب 20 بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن، حديث   (4(
.(50(

يفعله،  وال  باملعروف  يأمر  ال  من  عقوبة  باب  والرقائق،  الزهد  كتاب  مسلم،  صحيح   (5(
حديث ) 5).
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وعليه ومن األدلة السابقة يتضح أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
العدل ومقاومة  الفرد واجلامعة، ألنه يعني إحقاق احلق وإقامة  واجب عىل 
باإليامن  مقرون  وهو  العقيدة  إىل  يرتكز  وديني  واجب رشعي  وهو  الظلم، 

نفسه طبًقا ملا سلف.

هذا عن وجوبه وأدلته فام هو تعريفه وأقسامه ورشوطه ودوره يف حقوق 
اإلنسان؟

به اهلل ورسوله، واملنكر هو كل ما هنى عنه اهلل  أمر  املعروف هو كل ما 
يف  ويدخل  والفعلية،  القولية  الطاعات  املعروف مجيع  يف  فيدخل  ورسوله، 

املنكر مجيع املعايص القولية والفعلية) ).

وعليه فإن كان مجاع الدين ومجيع الواليات هو أمر وهنى، فاألمر الذي 
النهي  هو  اهلل  بعثه  الذي  والنهي  باملعروف،  األمر  هو  ورسوله  اهلل  به  بعث 
واجب  وهذا  املؤمنني،  وصفة   ، النبي  صفة  وهذا  املنكر،  عن 
عىل كل مسلم قادر، وهو فرض عىل الكفاية ويصري فرض عني عىل القادر 
الذي مل يقم به غريه)2). ويضيف ابن تيمية: »ومجيع الواليات اإلسالمية إنام 
احلرب  ذلك والية  املنكر، سواء يف  والنهي عن  باملعروف  األمر  مقصودها 
أو  احلكم  الرشطة ووالية  مثل والية  والصغرى  السلطنة  نيابة  مثل  الكربى 
والية املال، أو هي والية الدواوين املالية ووالية احلسبة... واألمر باملعروف 

ابن باز، املرجع السابق، ص6.  ( (
احلسبة البن تيمية، ص   .  (2(
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الدين...  من  رسله  به  وأرسل  كتبه  يف  به  اهلل  أمر  الذي  املنكر  عن  والنهي 
ويبني سبحانه أن هذه األمة خري األمم ألخذهم هبذا املبدأ«) ).

وعن رشوط األمر باملعروف والنهي عن املنكر ذهب مجهور الفقهاء إىل 
باملعروف يدخل يف  املنكر فقط، وذلك ألن األمر  للنهي عن  وضع رشوط 

باب النصح واهلداية يف كل وقت أو مكان.

رشوط النهي عن املنكر:

أ. وجود املنكر طبًقا للتعريف السابق.

ب. أن يكون املنكر حااًل، ألن القيام به يستوجب العقاب.

ج. أن يكون املنكر ظاهًرا للناس.

أقسام األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

ذهب املاوردي إىل تقسيم كل منهام إىل ثالثة أقسام طبقا لآليت)2):

أ. أقسام األمر باملعروف:

1.ما يتعلق بحقوق اهلل:

مسكون  وطن  يف  اجلمعة  كرتك  األفراد  دون  اجلامعة  أمر  به  يلزم  ما 
يف  الناس  آحاد  به  يأمر  ما  أو  املحتسب  اختصاصات  يف  يدخل  مما  وغريها 

تذكري الناس بالصالة لو تأخر عنها أحدهم حيث يراعي جوابه عنها.

احلسبة البن تيمية، ص  -4 .  ( (
املاوردى، األحكام السلطانية، ص 240 وما بعدها.  (2(
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2. ما يتعلق به حقوق اآلدمي:

فمنه العام كالبلد الذي تعطل رشبه أو هدم سوره أو يطرقه بنو السبيل 
املحتاجون فيصلح الرشب والسور واملسجد من بيت املال، أما لو مل يكن فيه 
مال أخذ من كافة ذوي املكنة وسقط دور املحتسب إذا قضوه، أما اخلاص 
منها كاحلقوق إذا مطلت والديون إذا أخرت، فللمحتسب أن يأمر باخلروج 

منها مع املكنة إذا استعداه أصحاب احلقوق.

3. فيام هو مشرتك بني حقوق اهلل وحقوق اآلدميني:

النساء  وإلزام  طلبن،  إذا  أكفائهن  من  األيامى  بنكاح  األولياء  كأخذ 
يقوم  أن  أمره  كفالته،  يف  وقرص  لقيًطا  أخذ  ومن  فورقن،  إذا  العدد  أحكام 

بحقوق التقاطه مع التزام كفالته أو تسليمه إىل من يلتزمها ويقوم هبا...

ب. أقسام النهي عن املنكر)1(:

1. ما يتعلق بحقوق اهلل:

أ. ما يتعلق بالعبادات كالقاصد خمالفة هيئاهتا فيتصدى له املتعلم وأظهر 
أمره لئال يغرت به.

مسلاًم  كان  فلو  اخلمر،  بإظهار  جيهر  كمن  باملحظورات  يتعلق  ما  ب. 
املحظورات  من  يظهر  مل  وما  عليها،  أدبه  ذمًيا  كان  وأن  وأدبه،  عليه  أراقها 

فليس للمحتسب أن يتجسس عنها أو هيتك األستار.

املرجع السابق، ص 247 وما بعدها.  ( (
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فعىل  والغش  الفاسدة  والبيوع  كالزنا  املنكرة  باملعامالت  يتعلق  ما  ج. 
واىل احلسبة إنكاره ومنعه والزجر عليه والتأديب.

2. ما يتعلق بحقوق اآلدميني:

أ. كالتعدي عىل حق اجلار أو حريم لداره...، فال اعرتاض للمحتسب 
فيام مل يستعده اجلار ألنه حق خيصه.

ب. ما يتعلق بأهل الصناع يف األسواق:

ـ من يراعي عمله يف الوفور والتقصري كالطبيب واملعلم.

ـ من يراعي عمله يف األمانة واخليانة كالصاغة واحلياكة حتى ال هيربوا.

ـ من يراعي عمله يف اجلودة والرداءة؛ فيرتك لوالة احلسبة.

3. ما يتعلق باحلقوق املشرتكة:

يسرت  أن  بناؤه  يلزم من عال  الناس وال  منازل  كاملنع من اإلرشاف عىل 
سطحه، وإنام يلزم أال يرشف عىل غريه.

الصالة  يطيل  من  احلافلة  واجلوامع  السابلة  املساجد  أئمة  يف  كان  وإذا 
حتى يعجز الضعفاء وينقطع هبا ذوو احلاجات، أنكر عليه.

أن  فللمحتسب  ويرضهم،  اخلصوم  حيجب  من  القضاة  يف  كان  وإذا 
وفصل  املتخاصمني  بني  النظر  من  له  ندب  بام  اإلعذار  ارتفاع  مع  يأخذه 
من  كان  وإذا  فيه،  قرص  ما  إنكار  من  رتبته  علو  يمنع  وال  بينهام،  القضاء 
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املحتسب  أنكره  عليه،  الدوام  تطيق  ال  فيام  يستعملها  من  املوايش  أرباب 
ومنعه، وأرباب السفن التي حتمل أكثر من محولتها، منعهم املحتسب.

وعليه فإن لألمر باملعروف والنهي عن املنكر دوًرا كبرًيا يف محاية احلقوق 
حقوق  عىل  املحافظة  شمل  حيث  قسميه،  يف  املاوردي  عدده  ما  نحو  عىل 
والنفس،  العقيدة  حيفظ  بام  املعيشية  وأمورهم  عباداهتم  إقامة  يف  الناس 
واأليامى  الدائنني  وحقوق  السبيل  ابن  حقوق  اخلاصة  حياهتم  يف  وحقهم 

واللقطاء وغريها من احلقوق التي عددها عىل نحو ما سلف.

األمر  هو  وهني؛  أمر  هو  الواليات  ومجيع  الدين  مجاع  فإن  أيًضا  وعليه 
أوضح  وبمعنى  أيًضا.  به  بعثه  الذي  النهي  به رسوله، وهو  اهلل  بعث  الذي 
هو األمر بكل ما ينبغي فعله أو قوله طبًقا لرشع اهلل والنهي عن كل ما ينبغي 

اجتنابه من قول أو فعل طبًقا هلذا الرشع العظيم.

وعليه أخرًيا تتحقق اخلريية التي جاءت يف قوله -تعاىل-: ﴿ُكنُتۡم َخرۡيَ 
َوتُۡؤِمُنوَن  ٱلُۡمنَكرِ  َعِن  َوَتۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 

ۡ
تَأ لِلنَّاِس  ۡخرَِجۡت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ

.( (﴾ِ بِٱللَّ
العقابي في حماية حقوق اإلنسان في  الرابع: األسلوب  المطلب 

اإلسالم:

اخللق  عىل  دليل  بوصفها  اجلرائم  يمنع  اإلسالمي  الرشع  أن  األصل 
السيئ وخروًجا عىل أوامر ونواهي اهلل -تعاىل-، وقلنا أن الرشيعة ذهبت إىل 

سورة آل عمران اآلية 0  .  ( (
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وبالنصح  السليم،  اخللق  وانتهاج  الضمري  توقظ  التي  اإليامنية  بالرتبية  ذلك 
واإلرشاد، ثم بزجر ومنع املحتسب، أو باملبدأ العام األمر باملعروف والنهي 
من  للغري  أو  للجاين  ردًعا  بوصفها  العقاب  وسيلة  تأيت  وأخرًيا  املنكر.  عن 
ذوي اخللق السيئ، خاصة أن اإلسالم حيذر من إعالن اجلريمة وحيرص عىل 
العيون هبذه  وتتقذى  النفوس  تتحرج  أو  املجتمع هبا  يتأذى  سرتها حتى ال 
هذه  من  شيًئا  ارتكب  من  الناس،  ))أهيا   : يقول  حيث  املآثم، 
القاذورات فاسترت فهو يف سرت اهلل، ومن أبدى صفحته أقمنا عليه احلد(() ).

التجريم  أحكام  يف  الرشع  ومبادئ  وأقسامها  العقوبات  تعريف  حول 
يف  اإلنسان  حقوق  محاية  يف  العقايب  األسلوب  نبحث  وغايته  والعقاب 

اإلسالم.

أوال: تعريف العقوبة وأقسامها:

الرشع  غاية  وإن  فيها،  متساوون  العباد  وإن  إهلية،  منح  احلقوق  إن  قلنا 
الروابط  وتدعيم  وعبادته،  باهلل  املعرفة  طريق  عن  وتطهريها  النفس  تزكية 
يف  الناس  ليسعد  األفراد؛  وحقوق  الرشع  مقاصد  عىل  باملحافظة  اإلنسانية 
دنياهم وآخرهتم؛ وهبذا يتحقق صالح األمة... وأضفنا أنه عند اخلروج عن 

هذا اإلطار جيب إرجاع الوضع ملا كان عليه ولو بالعقاب.

األحكام  جمموعة  عىل  -القائم  اإلسالمي  العقاب  أسلوب  فإن  وعليه 
وأمواهلم-  وعقوهلم  وأعراضهم  الناس  وحياة  الدين  حلفظ  رشعت  التي 

) ) موطأ مالك، كتاب احلدود رقم 2 ، ما جاء فيمن اعرتف عىل نفسه بالزنا، رقم احلديث 
.( 504(
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مصلحة  استوجبتها  هلل  حقٌّ  فالعقوبة  املصالح،  وجلب  املفاسد  درء  هدفه 
األمة اإلسالمية بدفع الفساد عن الناس وحتقيق السالمة هلم، وكل جريمة 
يرجع فسادها إىل العامة وتعود منفعة عقوبتها عليهم تعد حًقا هلل -تعاىل-؛ 
تأكيًدا لتحصيل املنفعة، وحتقيًقا لدفع الفساد واملرضة؛ ألن عدَّ العقوبة حًقا 

هلل يؤدي إىل عدم إسقاطها بإسقاط األفراد أو اجلامعة هلا.

حدوًدا  الرشع  هلا  أقر  عليها  التعدي  وعدم  اإلنسان  حقوق  ولعظم 
ِ فََل َتۡعَتُدوَهاۚ  وعقوبات، وشدد عليها بقوله -تعاىل-: ﴿.... تِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ
ُحُدوُد  تِۡلَك  ٰلُِموَن229﴾) )، ﴿....  ٱلظَّ ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ  ِ ٱللَّ ُحُدوَد  َيَتَعدَّ  َوَمن 

َيتَُّقوَن187﴾)2)،  لََعلَُّهۡم  لِلنَّاِس  َءاَيٰتِهِۦ   ُ ٱللَّ  ُ يُبنَّيِ َكَذٰلَِك  َتۡقَرُبوَهاۗ  فََل   ِ ٱللَّ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها  ۥ يُۡدِخۡلُه َجنَّ َ َورَُسوَلُ ِۚ َوَمن يُِطِع ٱللَّ ﴿تِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ
ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ َيۡعِص  َوَمن  ٱۡلَعِظيُم13  ٱۡلَفۡوُز  َوَذٰلَِك  فِيَهاۚ  َخِٰلِيَن  نَۡهُٰر 

َ
ٱۡل

ِهنٞي14﴾) ). ۥ َعَذاٞب مُّ ا فِيَها َوَلُ َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخۡلُه نَاًرا َخِٰلٗ
العقوبة: تقسيم 

أقسام: جرائم  ثالثة  إىل  املقررة  العقوبة  بحسب جسامة  اجلرائم  تنقسم 
احلدود، وجرائم القصاص، وجرائم التعازير.

سورة البقرة اآلية 229.  ( (

سورة البقرة اآلية 87 .  (2(
سورة النساء اآليتان   ، 4 .  ( (
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أ. جرائم احلدود:

أهناه،  أي  لألمر  حدا  وضع  ويقال  الشيئني،  بني  احلاجز  هو  لغة  احلد 
الدخول، وسمي  الناس من  ملنعه  البواب حداًدا؛  املنع) ) ومنه سمي  واحلد 
غريه)2).  دخول  يمنع  أو  اليشء  معاين  جيمع  ألنه  حًدا؛  املانع  اجلامع  اللفظ 

وسميت العقوبات حدوًدا؛ لكوهنا مانعة من ارتكاب أسباهبا) ).

واحلد يف الرشع هو العقوبة املقدرة حًقا هلل -تعاىل-)4)، وهلذا ال يسمى 
به التعزير؛ ألنه غري مقدر، وال يسمى به القصاص؛ ألنه حق العباد.

ويقول صاحب التهذيب: »فحدود اهلل  رضبان: رضب منها حدود 
حدها للناس يف مطاعمهم ومشارهبم ومناكحهم وغريها مما أحل اهلل وحرم 
وأمر باالنتهاء عام هنى عنه منها، وهنى عن تعدهيا، والرضب الثاين عقوبات 
جعلت ملن ارتكب ما هنى عنه، كحد السارق وغريه سميت حدود إال ألهنا 
حتد أي متنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيها، وسميت األويل حدوًدا؛ ألهنا 

هنايات هنى اهلل عن تعدهيا«)5).

املعنى  من  اللغوي  املعنى  اقرتب  التهذيب  لصاحب  األخري  وباملفهوم 
التي قال اهلل -تعاىل- فيها:  الرشعي، وفهمنا أيًضا مقصود اآليات السابقة 

املعجم الوسيط ) /6 (، خمتار الصحاح، ص 25 ، تاج العروس )2/   ).  ( (
املبسوط للرسخيس )6/9 ).  (2(

بدائع الصنائع للكاساين )7/  ).  ( (
فتح القدير البن اهلامم )2/4  (، واملبسوط للرسخيس )6/9 ).  (4(

تاج العروس )2/   ).  (5(
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فََل   ِ ٱللَّ ُحُدوُد  تِۡلَك   ....﴿ َتۡعَتُدوَهاۚ..﴾،  فََل   ِ ٱللَّ ُحُدوُد  تِۡلَك   ....﴿
َتۡقَرُبوَهاۗ..﴾ يف كوهنا تدخل يف سياق الرضب األول.

لشخص  وردًعا  اجلريمة،  دوافع  حماربة  أساس  عىل  وضعت  واحلدود 
اجلاين ولغريه، وهي مقدرة والزمة، ال جيوز للقايض أن ينقص أو يبدل أو 
يزيد فيها، وهي هلذا ال تقبل اإلسقاط سواء من الفرد أو اجلامعة، ألهنا كام 
وحتقيق  عنها  الفساد  برفع  اجلامعة  صالح  استجوهبا  -تعاىل-  هلل  حقٌّ  قلنا 

السالمة واألمن هلا.
األرض  يف  يقام  ))حد   : الرسول  يقول  احلدود  إقامة  وعن 
خري الناس من أن يمطروا أربعني صباًحا(() ). هذا وسوف نتناول كل حد 

عىل حده يف موضعه من البحث.
ب. جرائم القصاص:

القصاص يف اللغة القود، ويقال قد أقىص األمري فالًنا من فالن إذا اقتص 
له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قوًدا)2).

والقصاص يف الرشع هي عقوبة مقدرة حًقا لألفراد، ومعنى مقدرة أي 
حمدودة وكوهنا حًقا لألفراد أي هلم أن يعفو عنها.

اخلطأ  والقتل  العمد،  وشبه  العمد  القتل  يف  القصاص  جرائم  وتتمثل 
والشبيه باخلطأ، واجلناية عىل ما دون النفس عمًدا أو خطأ. ويقصد بام دون 
املجني عليه. وسريد تفصياًل  الذي يلحق بشخص  النفس اجلرح والرضب 

هلذا يف موضعه من البحث.
سنن النسائي، كتاب قطع السارق رقم 7، باب الرتغيب يف إقامة احلد.  ( (

خمتار الصحاح، ص  47، قاموس اجليب، مكتبة لبنان، 999 م.  (2(
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أدلة القصاص:

ِف  ٱۡلقَِصاُص  َعلَۡيُكُم  ُكتَِب  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ -تعاىل-:  يقول 

ِخيهِ 
َ
ۥ ِمۡن أ َفَمۡن ُعِفَ َلُ  ۚ نَثٰ

ُ
نَثٰ بِٱۡل

ُ
ّرِ َوٱۡلَعۡبُد بِٱۡلَعۡبِد َوٱۡل ٱۡلَقۡتَلۖ ٱۡلُرُّ بِٱۡلُ

ّبُِكۡم  رَّ ّمِن  َتۡفِيٞف  َذٰلَِك  بِإِۡحَسٰٖنۗ  إَِلۡهِ  َدآٌء 
َ
َوأ بِٱلَۡمۡعُروِف  فَٱّتَِباُعۢ  ءٞ  َشۡ

ٱۡلقَِصاِص  ِف  َولَُكۡم  ِلٞم178 
َ
أ َعَذاٌب  فَلَُهۥ  َذٰلَِك  َبۡعَد  ٱۡعَتَدٰى  َفَمِن  َورَۡحَةۗٞ 

نَّ 
َ
أ فِيَهآ  َعلَۡيِهۡم  َتتَُّقوَن179﴾) )، ﴿َوَكَتۡبَنا  لََعلَُّكۡم  ۡلَبِٰب 

َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
أ َيٰٓ َحَيٰوةٞ 

اۚ  ن َيۡقُتَل ُمۡؤِمًنا إِلَّ َخَطٔٗ
َ
...﴾)2)، ﴿َوَما كََن لُِمۡؤِمٍن أ ٱنلَّۡفَس بِٱنلَّۡفِس َوٱۡلَعنۡيَ

ن 
َ
ٓ أ ۡهلِهِۦٓ إِلَّ

َ
َسلََّمٌة إَِلٰٓ أ ۡؤِمَنةٖ َودِيَةٞ مُّ ا َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ َوَمن َقَتَل ُمۡؤِمًنا َخَطٔٗ

ۡؤِمَنةٖۖ ِإَون  ْۚ فَإِن َكَن ِمن قَۡوٍم َعُدّوٖ لَُّكۡم َوُهَو ُمۡؤِمٞن َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ قُوا دَّ يَصَّ
ۡهلِهِۦ َوَتۡرِيُر َرَقَبةٖ 

َ
َسلََّمٌة إَِلٰٓ أ َكَن ِمن قَۡوِۢم بَۡيَنُكۡم َوَبۡيَنُهم ّمِيَثٰٞق فَِديَةٞ مُّ

ُ َعلِيًما  ِۗ َوَكَن ٱللَّ ۡؤِمَنةٖۖ َفَمن لَّۡم َيِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعنۡيِ تَۡوَبٗة ّمَِن ٱللَّ مُّ
َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم...﴾) ). َحِكيٗما92 َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ

والقصاص وضع ردًعا للقاتل وحلفظ النفس التي منحها اهلل إيانا، ألنه 
ۦ  نُۡحِ نَلَۡحُن  ﴿ِإَونَّا  -تعاىل-:  لقوله  واملميت  اخلالق  وحده  هو  -تعاىل- 
وعليه  ۡحَيا44﴾)5)، 

َ
َوأ َماَت 

َ
أ ُهَو  نَُّهۥ 

َ
﴿َوأ ٱۡلَوٰرِثُوَن23﴾)4)،  َوَنُۡن  َونُِميُت 

عدوان  هو  الروح  بإزهاق  احلياة  عىل حق  ويعتدي  هذا  عن  من خيرج  فإن 

سورة البقرة اآليتان 78 ، 79 .  ( (
سورة املائدة اآلية 45.  (2(

سورة النساء اآليتان 92،  9.  ( (
سورة احلجر اآلية  2.  (4(
سورة النجم اآلية 44.  (5(
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عىل الفرد واملجتمع جيب أن يردع ويقتص منه حتى تأمني احلياة، ويف ذلك 
لََعلَُّكۡم  ۡلَبِٰب 

َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
أ َيٰٓ َحَيٰوةٞ  ٱۡلقَِصاِص  ِف  ﴿َولَُكۡم  -تعاىل-:  يقول 

نََّما 
َ
فََكأ ۡرِض  َۡ

ٱل ِف  فََسادٖ  ۡو 
َ
أ َنۡفٍس  بَِغرۡيِ  ا  َنۡفَسۢ َقَتَل  َتتَُّقوَن179﴾) )، ﴿َمن 

َقَتَل ٱنلَّاَس َجِيٗعا﴾)2).
ج. جرائم التعازير:

أو هو الرضب دون احلد) )، والتعازير يف  التأديب  اللغة هو  التعزير يف 
األفعال  عىل  عنه  ينوب  من  أو  األمر  ويل  يقدرها  عقوبات  هي  االصطالح 
املحرمة التي مل يضع هلا الرشع عقوبة مقدرة، فهي أفعال من شأهنا األرضار 
بالفرد أو املجتمع وليس هلا عقاب حمدد، أو هي تلك اجلرائم التي نص عىل 
حد هلا ولكن مل حيدد فيها رشوط تنفيذ العقوبة كعدم وجود أربعة شهود يف 
 : حد القذف أو وجدت شبهة يف الزنا أو الرسقة؛ حيث يقول
خمرًجا،  للمسلم  وجدتم  فإن  استطعتم  ما  املسلمني  عن  احلدود  ))ادرؤوا 

يف  خيطئ  أن  من  له  خري  العفو  يف  خيطئ  ألن  اإلمام  فإن  سبيله،  فخلوا 
العقوبة(()4).

وعليه فإن الرشيعة مل حتدد عقوبة لكل جريمة تعزيرية، وتركت للقايض 
كاحلدود  حمددة  ليست  فهي  عقاب،  من  يناسبها  ما  جريمة  لكل  خيتار  أن 

سورة البقرة اآلية 79 .  ( (
سورة املائدة اآلية 2 .  (2(

خمتار الصحاح، ص 78 .  ( (
سنن الرتمذي، كتاب احلدود، باب 2 ما جاء يف درء احلدود، حديث )424 ).  (4(



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضمانات حقوق اإلنسان

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
557

والقصاص وقد نص عىل بعضها كالربا وخيانة األمانة والرشوة، وترك لويل 
األمر النص عىل غريها سواء يف التحريم أو العقاب طبًقا للصالح العام.

واخلالصة أن اجلرائم التي تتعلق بحرمة الدين والنسب واألمن العام من 
اجلرائم التي فيها اعتداء عىل حق اهلل اخلالص، أما جرائم القصاص فتجمع 
بني حق اهلل وحق العبد، وحق العبد فيها غالب، أما جرائم األعراض فهي 

جتمع بني احلقني، وحق اهلل فيها غالب.

أو  ينتفع بيشء  أن  إىل أن حق اهلل -املنزه عن  والفرق بني احلقني راجع 
يرضه يشء- يتعلق بحق املجتمع، أما حق العبد فهو ما تعلق به نفع خاص 
عقوباته  فتسمى  الثاين  أما  عقوباته حدا،  تسمى  األول  فالنوع  وهلذا  للفرد، 
بالقصاص. أما التعازير فإن كانت تتعلق بحق املجتمع إال أن منها ما يتعلق 

بحق الفرد.

وهناك خالف بني احلدود والقصاص) ) والتعازير تتمثل فيام يأيت:

أ. جيوز القضاء بعلم القايض يف القصاص دون احلدود والتعازير.

ب. القصاص يورث وما عداه ال يورث.

عنه  العفو  فيجوز  القصاص  أما  مطلًقا،  فيها  العفو  احلدود ال جيوز  ج. 
من أهل املجني عليه، والتعازير جيوز لويل األمر أن يعفو سواء عن اجلريمة 

أو العقوبة برشط أال يمس عفوه حقوق املجني عليه الشخصية.

الشيخ حممود شلتوت، اإلسالم عقيدة ورشيعة، ص 08  وما بعدها، ص 69  وما   ( (
بعدها.
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التعازير  دون  والقصاص  احلدود  يف  وحمددة  قارصة  القايض  سلطة  د. 
التي له فيها سلطات واسعة.

هـ. وسيلة اإلثبات يف جرائم احلدود والقصاص حمددة يف حالة الدليل 
بالشهادة أما جرائم التعازير فيجوز أن تثبت بشاهد واحد.

فيرسى  والتعازير  احلدود  أما  بالقتل،  الشهادة  من  يمنع  ال  التقادم  و. 
عليها التقادم عدا حد القذف.

ز. القصاص يثبت بإشارة األخرس وكتابته بخالف احلدود.
ح. ال جتوز الشفاعة يف احلدود، وجتوز يف القصاص.

ط. احلدود عدا حدي القذف والرسقة ال تتوقف عىل الدعوى بخالف 
القصاص فيشرتط فيه الدعوى.

وقيل  القصاص،  دون  احلدود  الستيفاء  الدولة  أو  اإلمام  اشرتاط  ى. 
لزوم اإلمام يف االثنني.

ثانًيا: مبادئ الرشع احلنيف يف جمال التجريم والعقاب:
هتدف العقوبة يف الرشع اإلسالمي إىل إصالح الشخيص ومحاية املجتمع 
مبادئ  الرشع  هلا  وضع  ولذلك  الدولة،  داخل  واألمن  النظام  واستتباب 

وأسس للحفاظ عىل هذه الغاية تتمثل فيام يأيت:
 . وقاية أفراد املجتمع من اإلجرام عن طريق:

اجلامعة  سعادة  يف  خرًيا  عضًوا  ليكون  الشخص  هتيئة  عىل  العمل  أ. 
اإلنسانية، حيث كلفنا اهلل -تعاىل- بالعمل والبعد عن البطالة والفراغ حتى 
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ال ينشغل الفرد بام يرضه ويكون عرضه لإلجرام، خاصة أن العمل واجب 
عىل الدولة أن توفره.

ب. إىل جانب حق العمل كفل الرشع احلنيف باقي احلقوق الشخصية 
الفقراء  جانب  إىل  والوقوف  االجتامعي  التكافل  عىل  وحث  واالجتامعية، 
واملحتاجني الذين ال جيدون عمل أو غري قادرين عليه، وهبذا أغلقت الدولة 
احلقوق،  بالظلم وضياع  للشعور  نتيجة  املجتمع  واحلقد عىل  الغضب  سبل 

خاصة أن حق العيش الكريم مكفول لكل أفراد املجتمع.

2. إنه ال حكم أو جرم إال بنص وبالذات يف جمال التعازير؛ ألن احلدود 
اإلباحة  هو  واألفعال  األشياء  يف  األصل  أن  خاصة  معلومة؛  والقصاص 
رشًعا ما مل يرد نص حيرمها أو جيرمها أو ينص عىل عقاهبا، لقوله -تعاىل-: 
ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡرَيٍة إِلَّ 

َ
أ ٰ َنۡبَعَث رَُسوٗل15﴾) )، ﴿َوَمآ  بنَِي َحتَّ ﴿َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ

لََها ُمنِذُروَن208﴾)2).
عىل  مسؤولية  وال  ورشًعا،  أصاًل  مباح  الفعل  أو  اليشء  فإن  وعليه 
فاعله ما مل يرد نص بخالف هذا األصل، وإنه ال مسؤولية إال عىل املكلف 
املسؤول دون غريه لقوله -تعاىل-: ﴿.... َوَل تَۡكِسُب ُكُّ َنۡفٍس إِلَّ َعلَۡيَهاۚ 
....﴾) )، ﴿... َوَمن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۚ َوَل  ۡخَرٰىۚ

ُ
َوَل تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

لقول  املجنون  أو  الصبي  ۡخَرٰى...﴾)4)، وال مسؤولية عىل 
ُ
أ وِۡزَر  َوازَِرةٞ  تَزُِر 

سورة اإلرساء اآلية 5 .  ( (
سورة الشعراء اآلية 208.  (2(
سورة األنعام اآلية 64 .  ( (
سورة اإلرساء اآلية 5 .  (4(
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وعن  يستيقظ،  حتى  النائم  ثالث:  عن  القلم  ))رفع   : الرسول 
املجنون حتى يبدأ، وعن الصبي حتى يكرب(() ).

الردع  والعام،  اخلاص  بنوعية  الردع  لتحقيق  العقوبة  تأيت  ذلك  بعد   . 
بوعظ  العام  والردع  الصدور،  وُتشفى  عليه  للمجني  يقتص  بأن  اخلاص 
إقامة  أهداف  أحد  وهو  العدل،  وحتقيق  الظلم  ورفع  وترهيبهم  اآلخرين 
أحد  ال  فإنه  واملساواة،  العدل  وبإقامة  الدولة.  قيام  غايات  وأحد  العقوبة 
إسالمية  دولة  رئيس  أول  يقول  أو حمكوًما، حيث  كان حاكاًم  يعلوها سواء 
ملن أرد أن يتشفع للمرأة املخزومية السارقة: ))أتشفع يف حد من حدود اهلل؟ 

واهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها(()2).

وعن رفض الظلم والظلمة يف عدم التعدي عىل حدوده يقول -تعاىل-: 
ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ  ِ ٱللَّ ُحُدوَد  َيَتَعدَّ  َوَمن  َتۡعَتُدوَهاۚ  فََل   ِ ٱللَّ ُحُدوُد  تِۡلَك   ...﴿

.(4(﴾ ۥۚ ٰلُِموَن229﴾) )، ﴿َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱللَِّ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه ٱلظَّ
امتثااًل ألوامره وطاعة له وإقامة حلكمه،  إقامة عقوبات اهلل يعد  4. أن 
لَّۡم  َوَمن   ...﴿ فيها:  قوله  يتحقق  اإلهلية  النظم  نواميس  عن  خيرج  ما  وأن 
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ  ...﴿ ٰلُِموَن45﴾)5)،  ٱلظَّ ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ  ُ ٱللَّ نَزَل 

َ
أ بَِمآ  َيُۡكم 

سنن أيب داود، كتاب احلدود، باب يف املجنون يرسق رقم 6 ، حديث )98 4).  ( (
صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب 54.  (2(

سورة البقرة اآلية 229.  ( (
سورة الطالق اآلية  .  (4(
سورة املائدة اآلية 45.  (5(



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضمانات حقوق اإلنسان

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
561

ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
فَأ ٱللَُّ  نَزَل 

َ
أ بَِمآ  ُكم  يَۡ لَّۡم  َوَمن  ٱۡلَفِٰسُقوَن47﴾) )، ﴿...  ُهُم 

ٱۡلَكٰفُِروَن44﴾)2).
اإلثبات  وطرق  والضوابط  بالرشوط  العقوبات  حكم  يف  االلتزام   .5
املجرم  توبة  حتقيق  يف  النظر  مع  الشبهة،  عن  وبعًدا  العدالة  لصون  الالزمة 
والعلم بصالحه فيام يتعلق بالتعدي عىل حقوق العامة أو يف حالة إذا ما عفي 
السابقة،  بالضوابط  العقوبة  تطبيق  حالة  يف  أما  اخلاص،  احلق  عنه صاحب 
فإن تنفيذها يعد كفارة للجريمة، وأن اهلل تواب غفور له يف اآلخرة؛ حيث 
الصحابة:  أحد  منها  وتربأ  احلد  عليها  أقام  فيمن    الرسول  قال 
فصىل  هبا،  أمر  ثم  له((،  لغفر  مكس  تاهبا صاحب  لو  توبة  تابت  لقد   ...((

شيًئا، وال ترسقوا، وال  اهلل  أن ال ترشكوا  ))بايعوين عىل  عليها، ودفنت) )، 
تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم، 
وال تعصوا يف املعروف، فمن ويف منكم فأجره عىل اهلل، ومن فعل شيًئا من 

ذلك فعوقب به يف الدنيا فهو كفارة له(()4).

اهلل  من  رمحة  رشعت  »إنام  العقوبات:  عن  تيمية  ابن  يقول  وختاما 
-تعاىل- بعبادة، فهي صادرة عن رمحة اخللق وإرادة اإلحسان إليهم، وهلذا 
ينبغي ملن يعاقب الناس عن ذنوهبم أن يقصد بذلك اإلحسان إليهم والرمحة 

سورة املائدة اآلية 47.  ( (

سورة املائدة اآلية 44.  (2(
سنن أيب داود، كتاب احلدود، باب املرأة التي أمر النبي  برمجها من جهينة،   ( (

حديث )4442).
صحيح مسلم، كتاب احلدود، باب احلدود كفارات ألهلها رقم  4، حديث )709 ).  (4(
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املريض«) )،  الطبيب معاجلة  تأديب ولده وكام يقصد  الوالد  يقصد  هلم، كام 
وكام يقصد الرسول  فيمن أقام عليها احلد سابًقا.

ثالًثا: غاية الرشع اإلسالمي من التجريم والعقاب:

قلنا أن التعدي عىل حقوق اإلنسان له جزاء دنيوي وأخروي، وأن اجلزاء 
أنفسهم  وسولت  عقيدهتم  ضعفت  ملن  وضع  سلف  ما  نحو  عىل  الدنيوي 
االعتداء عىل حقوق اآلخرين نتيجة لتحكم رغباهتم وشهواهتم، خاصة أن 
اجلانب الروحي وإليامين مل يعد له وجود، فكان ال بد من ردعهم ومقاومة 
تطبيق ألوامر  هذا  وقبل  املجموع،  لصالح  وحتقيًقا  أنفسهم  يف  الرش  جانب 
العدوان اجرتاء  التعريف؛ خاصة أن هذا  بمعانيها كام جاء يف  اهلل وحدوده 
عىل حمارم اهلل وانتهاك حلقوق عبادة ومعاداة هلام، وقد نعتهم اهلل: ﴿... َوَمن 
وَن ٱللََّ  آدُّ يَن يَُ ٰلُِموَن229﴾)2)، ﴿إِنَّ ٱلَِّ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ

ُ
فَأ  ِ َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱللَّ

َذّلنَِي20﴾) ).
َ
ْوَلٰٓئَِك ِف ٱۡل

ُ
ۥٓ أ َورَُسوَلُ

التعزيرية  أو  والتفويضية  النصية  العقوبات  رشع  اإلسالم  فإن  وعليه 
من  اجلاين  وللتكفري عن  ناحية،  من  اجلامعة  لتطهري  الدنيا  بوصفها جزاء يف 
معاىف  سلياًم  يعود  حتى  أخرى  حاالت  يف  وتقويمه  ردعه  مع  أخرى  ناحية 
يف هذا املجتمع اإلنسان، وهبذا تستقيم األمور ونحافظ عىل املبادئ والقيم 

األساسية للمجتمع اإلسالمي.

االختيارات الفقهية البن تيمية، ص 288.  ( (
سورة البقرة اآلية 229.  (2(
سورة املجادلة اآلية 20.  ( (
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ذاته  يف  الفساد  دفع  وأن  املفاسد،  لدفع  أذى رشع  العقوبة  كانت  وإذا 
عن  واألذى  املرضة  دفع  فإن  املنفعة،  جلب  عىل  مقدم  دفعه  ألن  مصلحة 
حقوق  عىل  املعتدى  اجلاين  عىل  العقوبة  تطبيق  يرتب  اإلسالمي  املجتمع 
املصالح  أسباب  كانت  »ربام  السالم:  عبد  بن  العز  ذلك  يف  ويقول  الناس، 
مفاسد فيؤمر هبا أو تباح ال لكوهنا مفاسد بل لكوهنا مؤدية للمصالح كقطع 
األيدي محاية حلق اإلنسان يف ماله... وكذلك العقوبات الرشعية كلها ليست 
رشعها...  من  املقصودة  هدى  املصلحة  لكون  بل  مفاسد  لكوهنا  مطلوبة 

وتسميتها باملصالح من قبيل املجاز بتسمية السبب باسم املسبب...«) ).

واحلقيقة أن نظام العقاب اإلسالمي جزء من كل أي جزء من الدين فهو 
بالنظام  وتأثره  الديني  ووجدانه  املسلم  بعقيدة  الرتباطه  وحرمة  قدسية  له 
السوي  لتكوين اإلنسان  أن اإلسالم يسعى  االجتامعي يف اإلسالم، خاصة 
والتضامن  والطهر  واإلخاء  واملحبة  الرمحة  أسس  عىل  قائم  جمتمع  ظل  يف 
يقول  والتعاون  واإلخاء  الرمحة  رشيعة  رشيعتنا  ألن  اخلري؛  عىل  والتعاون 
ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  ﴿إِّنََما  ّلِۡلَعٰلَِمنَي107﴾)2)،  رَۡحَٗة  إِلَّ  ۡرَسۡلَنَٰك 

َ
أ ﴿َوَمآ  -تعاىل-: 

ثِۡم  ٱلِۡ َعَ  َتَعاَونُواْ  َوَل  َوٱلَّۡقَوٰىۖ   ِ ٱۡلبِّ َعَ  َوَتَعاَونُواْ   ...﴿ إِۡخَوةٞ...﴾) )، 
.(4(﴾... َوٱۡلُعۡدَوِٰنۚ

العز بن عبد السالم، قواعد األحكام ) /2 ).  ( (
سورة األنبياء اآلية 07 .  (2(

سورة احلجرات اآلية 0 .  ( (
سورة املائدة اآلية 2.  (4(
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الثاني المبحث 
ضمانات حقوق اإلنسان

في الدستورين السعودي والمصري

من  واملرصي  السعودي  الدستورين  موقف  املبحث  هذا  يف  نتناول 
ضامنات حقوق اإلنسان؛ حيث نستعرض نصوص كالًّ من النظام األسايس 

للحكم، ودستور 4 20م املرصي، طبًقا للرؤية اآلتية:

املطلب األول: النصوص الدستورية اخلاصة بحقوق اإلنسان وضامناهتا 
ودون إحالة للتنظيم الترشيعي؛ وغالبيتها يف النظام األسايس للحكم، عدا 
باملادة  الوارد  العام  كالنص  املرصي،  بالدستور  الواردة  النصوص  بعض 
الثانية منه، أو نصوص تنظيم األحوال الشخصية للمسلمني وغري املسلمني.

املطلب الثاين: النصوص الدستورية التي حتيل حقوق اإلنسان وضامناهتا 
لتنظيم قانوين أو الئحي.

أو  اإلنسان  بحقوق  املساس  أو  االفتئات  الثالث: ضوابط عدم  املطلب 
النظام  الدستور املرصي، واملادة )26( من  للامدة )92( من  ضامناهتا، طبًقا 
األسايس للحكم؛ حيث دراسة وضع ضوابط أو معايري هلذا التنظيم القانوين 
أو الالئحي هلذه احلقوق أو هذه الضامنات، مع مراعاة صالح الدولة وصالح 

الفرد يف ذلك.

املطلب الرابع: النصوص الدستورية التي تشري للقضاء يف محاية حقوق 
اإلنسان كضامنة أخرية هلذه احلقوق.
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إحالة  ودون  دستوًرا  المنظمة  اإلنسان  حقوق  األول:  المطلب 
للقانون:

وهي  وضامناهتا  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  الدستورية  النصوص  إن 
يف  اإلسالمي  للرشع  حتيلها  كانت  وأن  الترشيعي؛  للتنظيم  حتال  ال  التي 
نفاذها، وغالبيتها يف النظام األسايس للحكم، عدا بعض النصوص الواردة 
بالدستور، املرصي كالنص العام الوارد باملادة الثانية منه، أو نصوص تنظيم 
األحوال الشخصية للمسلمني وغري املسلمني الواردة بنص املادة الثالثة منه:

أ. النصوص الواردة يف النظام األسايس للحكم:

حرمتها..  اخلاصة  امللكية  حرية  الدولة  »تكفل  عرشة:  الثامنة  املادة   . 
وال ينزع أحد من ملكه إال للمصلحة العامة عىل أن يعوض املالك تعويًضا 

عادال«.

تكون  وال  لألموال،  العامة  املصادرة  »حتظر  عرشة:  التاسعة  املادة   .2
عقوبة املصادرة اخلاصة إال بحكم قضائي«.

وتطبق  اإلسالم..  عقيدة  الدولة  »حتمي  والعرشون:  الثالثة  املادة   . 
اهلل  إىل  الدعوة  بواجب  وتقوم  املنكر..  وتنهى عن  باملعروف  وتأمر  رشيعته 

-تعاىل-«.

الرشيفني  احلرمني  بإعامر  الدولة  »تقوم  والعرشون:  الرابعة  املادة   .4
احلج  أداء  من  يمكن  بام  لقاصدهيام  والرعاية  األمن  وتوفر  وخدمتهام.. 

والعمرة والزيارة بيرس وطمأنينة«.
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يف  وأرسته،  املواطن  حق  الدولة  »تكفل  والعرشون:  السابعة  املادة   .5
االجتامعي  الضامن  وتدعم  والشيخوخة،  والعجز  واملرض  الطوارئ  حالة 

و...«.

قادر  لكل  العمل  جماالت  الدولة  »تيرس  والعرشون:  الثامنة  املادة   .6
عليه...«.

7. املادة التاسعة والعرشون: »ترعى الدولة العلوم واآلداب والثقافة.. 
وتعني بتشجيع البحث العلمي وتصون...«.

بمكافحة  وتلتزم  العام..  التعليم  الدولة  »توفر  الثالثون:  املادة   .8
األمية«.

وتوفر  العامة..  بالصحة  الدولة  »تعني  والثالثون:  احلادية  املادة   .9
الرعاية الصحية لكل مواطن«.

البيئة  عىل  املحافظة  عىل  الدولة  »تعمل  والثالثون:  الثانية  املادة   . 0
ومحايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها«.

العربية  اجلنسية  أحكام  النظام  »يبني  والثالثون:  اخلامسة  املادة   .  
السعودية«.

مواطنيها  جلميع  األمن  الدولة  »توفر  والثالثون:  السادسة  املادة   . 2
واملقيمني عىل إقليمها...«.

دخوهلا  جيوز  وال  حرمتها..  »للمساكن  والثالثون:  السابعة  املادة   .  
بغري إذن صاحبها...«.
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من  وغريها  اهلاتفية  واملخابرات  »املراسالت...  األربعون:  املادة   . 6
وسائل االتصال مصونة...«.

ب. النصوص الواردة بالدستور املرصي الصادر سنة )201م:

وديباجته  الدستور  مواد  أن  إىل  الدستور  من   )227( املادة  تشري  بداية 
نسيج مرتابط، وكل ال يتجزأ، وتتكامل أحكامه يف وحدة عضوية متامسكة.

وعليه نشري إىل أن مقدمة أو ديباجة الدستور التي جاء هبا: »نحن نكتب 
وأن  للترشيع،  الرئييس  املصدر  الرشيعة اإلسالمية  مبادئ  أن  يؤكد  دستوًرا 
الدستورية  املحكمة  أحكام  جمموع  تضمنته  ما  هو  ذلك  تفسري  يف  املرجع 

العليا يف ذلك الشأن«.

العربية  واللغة  الدولة،  دين  هو  اإلسالم  أن  عىل  تنص  الثانية  املادة   . 
لغتها الرسمية، ومبادئ الرشيعة اإلسالمية املصدر الرئييس للترشيع..

الثالثة  الساموية  الرشائع  مبادئ  أن  إىل  تشري  التي  الثالثة؛  املادة   .2
للمواطنني املرصيني هي املنظمة ألحواهلم الشخصية.

التعليق عىل النصوص:

أواًل: احلقيقة أن التنظيم املطلق للدستور جاء لفًظا يف النص فقط. لكن 
الدولة  فيها سلطات  تتدخل  أن غالبية هذه احلقوق وضامناهتا  األمر  حقيقة 
ترشيعًيا وتنفيذًيا من أجل تنظيمها أو إعادة تنظيمها أو تفصيل جمملها، ألن 
تداخل البرش يف القيام بحقوقهم يتطلب رصاحة تنظياًم وتنسيًقا بينهم. وهذا 

يتطلب وجود قانون أو الئحة، حتى تتحقق املساواة بني الناس.
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وعدم  امللكية  حق  إىل  ذكرمها  السالف   ) 9  ، 8( املادتان  تشري  ثانًيا: 
مجيع  يف  يتطلب  احلق  هذا  أن  واحلقيقة  قضائي.  بحكم  إال  به  املساس 
نزع  إىل  أشارتا  املادتني  أن  ذلك  ودليل  أنظمة؛  يتطلب  احلياتية  استخداماته 

ملكية حق امللكية ومصادرته بحكم قضائي؛ وهذا ال يتأتى إال بنظام.

اإلسالم  عقيدة  إىل  ذكرمها  السالف   )24  ،2 ( املادتان  تشري  ثالًثا: 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة هلل -تعاىل-، وإعامر احلرمني؛ 
تتعلق  أمور  وهي  العمرة..  ومعه  احلج،  وهو  اإلسالم  أركان  أحد  حيث 
من  وتنفيذًيا  تنظيمًيا  تدخاًل  تتطلب  أمور  وكلها  والعبادة؛  العقيدة  بحريتي 

قبل سلطات الدولة املختلفة.

رابًعا: وعىل الرتتيب املادة )27( حيث حق التكافل االجتامعي، واملادة 
التعليم والبحث  العمل، واملادتان )29، 0 ( حيث حق  )28( حيث حق 
وبيئة  صحية  رعاية  يف  حق  حيث   ) 2  ،  ( واملادتان  وغريمها،  العلمي 
 (40  ، 7  ، 6( املواد  واجلنسية،  املواطنة  حق  حيث   ) 5( واملادة  نظيفة، 
ومجيعها  اخلاصة..  احلياة  يف  واحلق  املسكن  وحرمتي  األمن  حق  حيث 
لتفعيلها  باململكة  والتنفيذية  التنظيمية  السلطتني  من  كل  تدخل  تتطلب 

عليها. والقيام 

خامًسا: نخرج أواًل نص املادة الثالثة من الدستور املرصي من التعليق؛ 
اخلاص  الساموي  للرشع  طبقا  الشخصية  األحوال  بتنظيم  يتعلق  األمر  ألن 

هبا.
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أما املادة الثانية من الدستور املرصي، وما ورد بشأهنا يف مقدمة الدستور 
الرئييس  املصدر  اإلسالمية  الرشيعة  أن  إىل  تشري  التي  وهي  أوديباجته؛ 

للترشيع؛ فنفرد هلا التعليق التايل:
أ. من حيث اختالف نص املادة الثانية، وما ورد يف الديباجة:

وهي  بإضافة  الديباجة  جاءت  بينام  قيد،  أي  دون  عاًما  املادة  نص  ورد 
ما  السالف ذكرها - هو  الثانية  املادة  املرجع يف تفسري ذلك - تطبيق  »وأن 
تضمنه جمموع أحكام املحكمة الدستورية العليا يف ذلك الشأن«.. ومن ثم: 
ذلك؛  عىل  وللرد  هبا؟  الوارد  والقيد  بالديباجة  نأخذ  أم  النص،  يطبق  فهل 
توجد عدة آراء -دون الدخول يف التفاصيل- تتعلق بالقيمة القانونية ملقدمة 

الدستور أو ديباجته طبقا لآليت:
 . الرأي األول يقرر أن ما ورد من مبادئ يف مقدمة الدستور أو ديباجته 

أعىل من الدستور.
2. الرأي الثاين يقرر أن مبادئ املقدمة مساوية لنصوص الدستور.

من  قيمة  أدنى  وهي  القانون،  تساوي  بأهنا  يقرر  الثالث  الرأي   . 
الدستور.

عن  الدستور  كاتبو  هبا  عرب  أدبية،  قيمة  ذات  يعتربها  الرابع  الرأي   .4
مشاعرهم اجلياشة جتاهه.

ب. موقف املحكمة الدستورية العليا من مقدمة الدستور أوديباجته:
قررت املحكمة الدستورية العليا أن مقدمة الدستور جزء ال يتجزأ من 
مع  وتشكل  نفسه،  الدستور  نصوص  قيمة  هلا  تكون  ذلك  وعىل  الدستور، 
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األحكام التي يتضمنها الدستور كاًل ال ينقسم، وقد استندت املحكمة إىل ما 
الفرد وعمله وكرامته  التأكيد عىل قيمة  تضمنته مقدمة دستور  97 م من 
987 م  لسنة   ) 07( رقم  القانون  من  األوىل  املادة  دستورية  عدم  لتقرير 
حيرم  الذي   ،) 975( رقم  االجتامعي  التأمني  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 

طائفة من املؤمن عليهم من احلد األدنى ملعاش األجور املتغرية) ).

ج. موقف املحكمة الدستورية من نص املادة الثانية من الدستور:

احليثيات:

 . »وحيث أن النعي بمخالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية مردود بأن القيد 
املقرر بمقتىض املادة الثانية من الدستور بعد تعديلها يف 980/5/22 م ال 
بالنسبة للترشيعات السابقة عليه...«، أي أن إعامل هذا النص  يتأتى إعامله 

يف كل الدساتري السابقة واحلايل يعمل به من هذا التاريخ السابق)2).

بتاريخ  لسنة    ق دستورية،  رقم )24(  القضية  العليا يف  الدستورية  املحكمة  حكم   ( (
وليد  د.  من  نقاًل  السادس، ص 02 ،  اجلزء  األحكام،  يونيه 994 م، جمموعة    20
حممد الشناوي، دور مقدمات الدساتري يف التفسري الدستوري )دراسة مقارنة(، بحث 
املنصورة، جملد  احلقوق جامعة  بكلية  القانونية واالقتصادية،  البحوث  منشور يف جملة 
5، العدد  5، سنة   20م، ص  64 وما بعدها، حكم رقم )26( لسنة 22ق، يف 

 /2007/7م، املجلد األول ص 2 ، واملجموعة اجلزء   ص 572.
حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم )57 ( لسنة  2 ق دستورية، بتاريخ   (2(
5 /4 / 2009 م، املجموعة س 2  ج 2، ص 294 ، نقاًل من د. أمحد عبد احلسيب 
تعاقب  ظل  يف  القوانني  دستورية  عىل  الرقابة  اشكالية  بحث  السنرتييس،  الفتاح  عبد 

الدساتري، ص  27  وما بعدها.
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للسلطة  وخماطبة  توجيه  النص  هذا  أن  أيًضا  املحكمة  قررت  وقد   .2
الترشيعية بمرص للعمل بموجبه؛ »وحيث أن قضاء هذه املحكمة قد جرى 
عىل أن ما تضمنته املادة الثانية من دستور  97 م، بعد تعديلها يف 22 مايو 
التعديل،  هبذا  العمل  تاريخ  من  واعتبارا  الدستور،  أن  عىل  يدل  980 م، 
به  العمل  بعد  الترشيعية  النصوص  من  تقره  فيام  الترشيعية  السلطة  ألزم  قد 
الدستور  اعتربها  أن  بعد  اإلسالمية  الرشيعة  ملبادئ  مناقضة  غري  تكون  أن 
مع  توافقها  لضامن  منه  تستمد  أو  النصوص  هذه  إليه  ترد  أن  يتعني  أصال 

مقتضاه..«) ).

لنص  املوضوعي  املضمون  من  العليا  الدستورية  املحكمة  موقف   .   
عىل  العليا  الدستورية  املحكمة  أحكام  تواترت  الدستور:  من  الثانية  املادة 
أن األحكام الرشعية التي عدها الدستور املصدر الرئييس للترشيع بموجب 
هذه  أن  باعتبار  وداللتها،  ثبوهتا  يف  القطعية  تلك  هي  منه   )2( املادة  نص 
األحكام  كذلك  وليست  اجتهاًدا،  حتتمل  ال  التي  هي  وحدها  األحكام 
االجتهاد  لدائرة  تتسع  التي  وهي   مًعا،  فيهام  أو  داللتها  أو  ثبوهتا  الظنية يف 
فيها تنظياًم لشؤون العباد ومحاية ملصاحلهم«)2)، وعليه استقر قضاء املحكمة 
يف  القطعية  الرشعية  األحكام  يناقض  أن  ترشيعي  لنص  جيوز  ال  أنه  عىل 
الرشيعة  ممتنًعا، ألهنا متثل من  فيها  االجتهاد  يكون  ثبوهتا وداللتها...والتي 

بتاريخ  دستورية،  ق   22 لسنة   )4( رقم  القضية  يف  العليا  الدستورية  املحكمة  حكم   ( (
6/2/  20م.

جمموعة  2008/7/6م،  جلسة  ق،   27 لسنة   ،)   ( رقم  دستورية  حمكمة  حكم   (2(
األحكام ج 2  مج 2، ص 50  .
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تبدياًل،  أو  تأوياًل  حتتمل  ال  التي  الثابتة  وأصوهلا  الكلية  مبادئها  اإلسالمية 
ومن غري املتصور تبًعا لذلك أن يتغري مفهومها بتغري الزمان واملكان، إذ هي 
عصية عىل التعديل وال جيوز اخلروج عليها أو االلتواء هبا عن معناها. وال 
كذلك األحكام الظنية غري املقطوع بثبوهتا أو بداللتها أو هبام معا«) ). ومن 
اإلسالمية  الرشيعة  بمبادئ  العليا  الدستورية  املحكمة  ارتقت  املنطلق  هذا 
وأحكامها قطعية الثبوت والداللة لتكون- وفًقا لتعديل 980  للامدة )2) 
يف  عليه  وتنزل  تتحراه  أن  الترشيعية  السلطة  عىل  جيب  قيًدا  الدستور-  من 
الدستورية  املحكمة  والية  وتنصب  التعديل  هذا  بعد  الصادرة  ترشيعاهتا 
العليا عىل مراقبة التقيد هبا وتغليبها عىل كل قاعدة قانونية تعارضها، ذلك أن 
املادة الثانية من الدستور تقدم عىل هذه القواعد أحكام الرشيعة اإلسالمية 
عىل  قانونية  قاعدة  أية  إقرار  دون  حيول  بام  الكلية...  ومبادئها  أصوهلا  يف 
خالفها: وال ينطبق ذلك عىل األحكام الظنية غري املقطوع بثبوهتا أو داللتها 
لوالة  اإلقرار  العليا عىل  الدستورية  املحكمة  وقد حرصت  مًعا«)2).  أو هبام 
األمر، وهم -كام أرشنا-: احلاكم ومن يفوضه والقضاة ومن يف حكمهم، 
وكل سلطة خمتصة بالترشيع يف الدولة، باحلق يف االجتهاد، إذ استقر قضاء 
املحكمة عىل أن االجتهاد وإن كان حًقا ألهل االجتهاد، فأوىل أن يكون هذا 
الدليل  استنباط احلكم الرشعي من  يبذل جهده يف  احلق مقرًرا لويل األمر، 
حكم حمكمة دستورية رقم )9  (، لسنة 27 ق، جلسة 9 /2 /2004م، جمموعة   ( (

األحكام ج    مج  ، ص 4  .
جمموعة  997/7/5 م،  جلسة  ق،    7 لسنة   ،)82( رقم  دستورية  حمكمة  حكم   (2(
الدين،  نقاًل بحث د. سامي مجال  السابقة  األحكام ج 8 مج 2، ص  69، األحكام 

الرشيعة مصدر رسمي للقانون، جملة الدستورية، العدد 22، 2 20م.
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لتقرير قواعد عملية  فيه توصاًل  فيام ال نص  العقل  التفصييل، ويعمل حكم 
يقتضيها عدل اهلل ورمحته بعباده، وتسعها الرشيعة اإلسالمية التي ال تضفي 
قدسية عىل آراء أحد الفقهاء يف شأن من شؤوهنا ، وال حتول دون مراجعتها 
وتقييمها و إبدال غريها هبا بمراعاة املصلحة احلقيقية التي ال تناقض املقاصد 
أصحاهبا  اقتناع  قدر  االجتهادية ال جتاوز حجيتها  فاآلراء   ، للرشيعة  العليا 

هبا ، وال يساغ تبعا لذلك اعتبارها رشعا مقررا ال جيوز نقضه) ).

سادًسا: التعليق عىل موقف املحكمة الدستورية العليا:

لكيفية  العليا  الدستورية  املحكمة  تفسري  أن  إىل  الفقهاء  بعض  ذهب  أ. 
االنتقال  فرصة  البالد  عىل  ضيع  »قد  الدستور:  من  الثانية  املادة  تطبيق 
التي  العملية  االعتبارات  ضوء  يف  اإلسالمية  الرشيعة  نطاق  إىل  التدرجيي 
من  أجدى  طريقة  وهي  وبواسطته،  القضاء  إرشاف  وحتت  القضايا  تثريها 
النظرية،  البحوث  وتغرق يف  الواقع  تبعد عن  قد  التي  التقنني  تشكيل جلان 
ال  وأنه  بذاته،  اإلعامل  واجب  الدستور  من  الثانية  املادة  نص  فإن  ثم  ومن 
جيب االنتظار حتى يقنن املرشع مبادئ الرشيعة اإلسالمية، وال سيام بالنسبة 

للنصوص قطعية الثبوت والداللة«)2).
حكم دستورية عليا رقم )29(، لسنة    ق، جلسة 26/ /994 م، نقاًل من املرجع   ( (

السابق، ص 9.
حكم رقم )26(، لسنة 22 ق، يف  /2007/7م، املجلد األول، ص 2 ، واملجموعة   (2(
القضية رقم )57 (، لسنة  العليا يف  اجلزء   ، ص 572. حكم املحكمة الدستورية 
نقاًل  2، ص 294 ،  املجموعة س 2  ج  بتاريخ 2009/4/5م،   2 ق دستورية، 
من د. أمحد عبد احلسيب عبد الفتاح السنرتييس، بحث إشكالية الرقابة عىل دستورية 

القوانني يف ظل تعاقب الدساتري، ص  27  ومابعدها.
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ب - ويقول آخر: »أن مبادئ الرشيعة اإلسالمية، بالقطع تتمتع باإللزام 
كاألحكام األخرى؛ ولكنها ملزمة أساًسا للسلطات العامة أي والة األمر، 
احلاجة  تظهر  حيث  معهم،  أو  بينهم  التنازع  عند  إليها  احلاجة  تظهر  حيث 
إليها عند التنازع... ويقصد بوالة األمر السلطة الترشيعية يف الدولة؛ حيث 
االلتزام هبا يف ترصفاهتم سواء كانت ترشيعات أو أحكام قضائية أو اتفاقيات 

دولية أو أي صورة أخرى هلذه الترصفات«) ).

اإلنسان  حقوق  تحيل  التي  الدستورية  النصوص  الثاني:  المطلب 
وضماناتها لتنظيم قانوني أو الئحي:

تنظيم  للمرشع  حتيل  التي  الدستورية  النصوص  املطلب  هذا  يف  سنورد 
الدستوران  وضعها  التي  واحلدود  الضوابط  ضوء  يف  اإلنسان  حقوق 
يراعى  السعودي  النظام  يف  واحلدود  الضوابط  وهذه  واملرصي.  السعودي 
فيها الرشع اإلسالمي عىل نحو ما أسلفنا يف املبحث األول واملطلب السابق، 
النظام املرصي فإن حدود سلطة املرشع وضوابطه سنتناوهلا تفصياًل  أما يف 

يف املطلبني التاليني.

أ. النصوص الواردة بالنظام األسايس للحكم:

أو  نزعها  وعدم  امللكية  حق  تنظم  التي   :) 9  ، 8  ، 7( املواد   . 
مصادرهتا إال بنظام. من ذلك نظام نزع امللكية الصادر باملرسوم امللكي رقم 

)م 5 ( لسنة 424 هـ.

املادة  نص  يف  قراءة  للترشيع؟  موضوعي  مصدر  أم  للقانون  رسمي  مصدر  الرشيعة   ( (
الثانية من الدستور، د. سامي مجال الدين،جملة الدستوري، العدد 22، أكتوبر 2 20م.
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2. املادتان ) 2، 24(: اللتان تنظامن حق العبادة وحرية العقيدة ومنها 
عىل سبيل املثال قرار جملس الوزراء الذي حيدد عبادة احلج كل مخس سنوات 
باملعروف  األمر  ونظام  8 4 هـ،  لسنة   ) 5977( رقم  باملرسوم  الصادر 
والنهي عن املنكر الصادر بقرار جملس الوزراء رقم 289 لسنة 7 4 هـ.

املواطن  الدولة  بموجبها  تكفل  التي  والعرشون:  السابعة  املادة   . 
الصادر  االجتامعي  الضامن  ودعم  والشيخوخة  والعجز  املرض  حالة  يف 
الوزراء  بقرار جملس  لسنة 427 هـ واملعدل  امللكي رقم )م 45(  باملرسوم 

رقم 62  لسنة 427 هـ.

الصادر  بالنظام  العمل  حق  تنظم  التي  والعرشون:  التاسعة  املادة   .4
باملرسوم رقم )م  5( لسنة 426 هـ واملعدل باملرسوم امللكي رقم )م 24) 

لسنة 4 4 هـ.

العلمي  والبحث  التعليم  حقي  تنظامن  اللتان   :) 0  ،29( املادتان   .5
التعليم املعتمدة بقرار جملس الوزراء رقم )779( لسنة  طبًقا لوثيقة سياسة 

89  هـ.

للمواطن  العامة  الصحة  رعاية  تنظامن  اللتان   :) 2  ،  ( املادتان   .6
لسنة  42 هـ  )م   (  رقم  بالنظام  التلوث  ومنع  البيئة  عىل  واحلفاظ 

والنظام رقم )76( لسنة  42 هـ.
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بقرار  واجلنسية  املوطنة  حق  تنظم  التي  والثالثون:  اخلامسة  املادة   .7
جملس الوزراء رقم 4 لسنة 74  هـ واملعدل باملرسوم امللكي رقم )م 54) 

لسنة 425 هـ.
للمواطنني  األمن  حق  الدولة  توفر  التي  والثالثون:  السادسة  املادة   .8
واملقيمني، وأنه ال جيوز تقييد ترصفاهتام أو توقيفهام أو حبسهام إال بموجب 

النظام. أحكام 
9. املادة السابعة والثالثون: التي تنص عىل حرمة املساكن، وعدم جواز 
دخوهلا بغري إذن صاحبها، وال تفتيشها إال يف احلاالت التي يبينها النظام.

اإلنسان  يف  األصل  أن  عىل  تنص  التي  والثالثون:  الثامنة  املادة   . 0
الرباءة وال جريمة وال عقوبة إال بنظام.

احلياة  يف  احلق  وصون  حرمة  تقرران  اللتان   :)40  ، 9( املادتان   .  
اخلاصة عدم مصادرهتا أو اإلساءة هلا إال بنظام؛ حيث ورد يف هاتني املادتني 

رصاحة أن النظام يبني ذلك.
طبًقا  السيايس  اللجوء  حق  تقرر  التي  واألربعون:  الثانية  املادة   . 2

للنظام واالتفاقات الدولية.
  . املادة التاسعة واخلمسون: التي تنظم الوظيفة العامة بنظام اخلدمة 

املدنية ولوائحه التنفيذية اخلاصة به.
ارتبطت  بام  النظام  هذا  تطبيق  خيل  »ال  والثامنون:  احلادية  املادة   . 4
من  الدولية  واملنظامت  واهليئات  الدول  مع  السعودية  العربية  اململكة  به 

واتفاقيات«. معاهدات 
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ب. النصوص الواردة بالدستور املرصي الصادر سنة )201م:

 . املادة اخلامسة: »يقوم النظام السيايس عىل أساس التعددية السياسية 
و... واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته عىل الوجه املبني يف الدستور«.

2. املادة )2/8(: »تلتزم الدولة بتحقيق العدالة االجتامعية وتوفري سبل 
ينظمه  الذي  النحو  املواطنني عىل  الكريمة جلميع  بام يضمن احلياة  التكافل، 

القانون«.

املرأة والرجل يف  املادة )  / (: »تكفل الدولة حتقيق املساواة بني   . 
وفًقا  والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  احلقوق  مجيع 

ألحكام الدستور«.

4. املادة )  / (: »كام تكفل للمرأة حقها يف تويل الوظائف ووظائف 
متييز  دون  القضائية،  واهليئات  اجلهات  والتعيني يف  الدولة  العليا يف  اإلدارة 
وتكفل متكني  العنف،  أشكال  كل  املرأة ضد  بحامية  الدولة  وتلتزم  ضدها. 

املرأة من التوفيق بني واجبات األرسة ومتطلبات العمل«.

5. املادتان )2 ،   (: »العمل حق وواجب، ورشف تكفله الدولة... 
الذي  النحو  عىل  كله  وذلك  العامل...  حقوق  عىل  باحلفاظ  الدولة  تلتزم 

القانون«. ينظمه 

أساس  عىل  للمواطنني  حق  العامة  »الوظائف  عرشة:  الرابعة  املادة   .6
التي  األحوال  يف  إال  التأديبي  الطريق  بغري  فصلهم  جيوز  وال  الكفاءة... 

القانون«. حيددها 
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7. املادة اخلامسة عرشة: »اإلرضاب السلمي حق ينظمه القانون«.

االجتامعي...  التأمني  الدولة خدمات  »تكفل  السابعة عرشة:  املادة   .8
ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمني االجتامعي احلق يف الضامن االجتامعي، 
مناسب...  معاش  توفري  عىل  الدولة  وتعمل  كريمة..  حياة  له  يضمن  بام 

وأموال التأمينات واملعاشات أموال خاصة... وفًقا للقانون«.

9. املادة الثامنة عرشة: »لكل مواطن احلق يف الصحة والرعاية الصحية 
املتكاملة... وتشجع الدولة مشاركة القطاعني اخلاص واألهيل يف خدمات 

الرعاية الصحية وفًقا للقانون«.

بناء  هدفه  مواطن،  لكل  حق  »التعليم  عرشة:  التاسعة  املادة   . 0
حتى  إلزامي  والتعليم  الوطنية...  اهلوية  عىل  واحلفاظ  املرصية  الشخصية 
املختلفة  بمراحله  الدولة جمانيته  يعادهلا، وتكفل  ما  أو  الثانوية  املرحلة  هناية 

يف مؤسسات الدولة التعليمية، وفًقا للقانون«.

التعليم  بتشجيع  الدولة  »تلتزم  املواد )20،  2، 22،  2، 66(:   .  
اجلامعات...  استقالل  الدولة  تكفل  املهني...  والتدريب  والتقني  الفني 
حرية  الدولة  تكفل  العاملية...  اجلودة  ملعايري  وفًقا  اجلامعي  التعليم  وتوفري 
مكفولة..  العلمي  البحث  حرية  مؤسساته...  وتشجيع  العلمي  البحث 

وتلتزم الدولة برعاية الباحثني واملخرتعني ومحاية ابتكاراهتم..«.

والتاريخ  الدينية  والرتبية  العربية  »اللغة  والعرشون:  الرابعة  املادة   . 2
واحلكومي  اجلامعي  قبل  التعليم  يف  أساسية  مواد  مراحله  بكل  الوطني 
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واخلاص، وتعمل اجلامعات عىل تدريس حقوق اإلنسان والقيم واألخالق 
املختلفة«. العلمية  للتخصصات  املهنية 

شاملة  خطة  بوضع  الدولة  »تلتزم  والعرشون:  اخلامسة  املادة   .  
للقضاء عىل األمية اهلجائية والرقمية بني املواطنني يف مجيع األعامر، وتلتزم 
بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات املجتمع املدين، وذلك وفًقا خطة 

زمنية حمددة«.

حتقيق  إىل  االقتصادي  النظام  »هيدف  والعرشون:  السابعة  املادة   . 4
التنمية املستدامة والعدالة االجتامعية، بام يكفل  البالد من خالل  الرخاء يف 
رفع معدل النمو احلقيقي لالقتصاد القومي، ورفع مستوى املعيشة، وزيادة 
فرص العمل وتقليل معدالت البطالة، والقضاء عىل الفقر... ويلتزم النظام 
وتقليل  التنمية  لعوائد  العادل  والتوزيع  تكافؤ  بضامن  اجتامعًيا  االقتصادي 

الفوارق بني الدخول... بام يضمن احلياة الكريمة... وفًقا للقانون«.

الثالثة،  بأنواعها  امللكية  الدولة  »حتمي  والثالثون:  الثالثة  املادة   . 5
امللكية العامة واخلاصة التعاونية«.

اإلرث  وحق  مصونة،  اخلاصة  »امللكية  والثالثون:  اخلامسة  املادة   . 6
فيها مكفول، وال جيوز فرض احلراسة إال بحكم قضائي، وال تنزع امللكية إال 
للمنفعة العامة ومقابل تعويض يدفع مقدًما... وذلك كله وفًقا للقانون«.

7 . املادة احلادية واألربعون: »تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاين هيدف 
إىل حتقيق التوازن بني معدالت النمو السكاين واملوارد املتاحة... وذلك يف 
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احلكومة  برنامج  عن  تتحدث  أهنا  ويالحظ  املستدامة.«  التنمية  حتقيق  إطار 
السكني، وليس حق السكني.

صحية  بيئة  يف  احلق  شخص  »لكل  واألربعون:  السادسة  املادة   . 8
الالزمة  التدابري  باختاذ  الدولة  وتلتزم  وطني...  واجب  ومحايتها  سليمة، 

للحفاظ عليها... بام يكفل حتقيق التنمية املستدامة«.

9 . املادة الثامنة واألربعون: »الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة، 
وتلتزم بدعمه...«.

جيوز  وال  مواطن،  لكل  حق  »الكرامة  واخلمسون:  احلادية  املادة   .20
املساس هبا، وتلتزم الدولة باحرتامها ومحايتها«. واألفضل عند كتابة النص 

أن يكون املصطلح »الكرامة اإلنسانية«.

 2. املادة الثانية واخلمسون: »التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة 
ال تسقط بالتقادم«.

وهم  سواء،  القانون  لدى  »املواطنون  واخلمسون:  الثالثة  املادة   .22
بسبب  بينهم  متييز  ال  العامة،  والواجبات  واحلريات  احلقوق  يف  متساوون 

الدين...«.

 2. املواد )54، 89، 55، 99(: »احلرية الشخصية حق طبيعي، وهي 
مصونة ال متس... وكل من يقبض عليه، أو حيبس... جيب معاملته بام حيفظ 
للقانون«.  وفًقا  مرتكبها  يعاقب  جريمة  ذلك  من  يشء  وخمالفة  كرامته... 
احلرية  عىل  اعتداء  وكل  والقهر...  واالسرتقاق  العبودية  صور  كل  »حتظر 
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الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني، وغريها من احلقوق واحلريات 
العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة ال تسقط بالتقادم...«.

24. املادة السابعة واخلمسون: »للحياة اخلاصة حرمة، وهي مصونة ال 
متس...«.

اخلطر  حاالت  عدا  وفيام  حرمة،  »للمنازل   :)78  ،58( املادتان   .25
املبينة  األحوال  يف  كله  وذلك  وال...  تفتيشها،  وال  دخوهلا،  جيوز  ال  أو... 
احلق  للمواطنني  الدولة  وتكفل  عليها...  ينص  التي  وبالكيفية  القانون،  يف 
وتلتزم  االجتامعية..  العدالة  وحيقق  اإلنسانية  الكرامة  حيفظ  بام  املسكن  يف 

الدولة بوضع خطة وطنية لإلسكان تراعي...«.

وتلتزم  إنسان،  لكل  اآلمنة حق  »احلياة  التاسعة واخلمسون:  املادة   .26
الدولة بتوفري األمن والطمأنينة ملوطنيها، ولكل مقيم عىل أراضيها«.

عليه،...جريمة  واالعتداء  حرمة،  اإلنسان  »جلسد  الستون:  املادة   .27
ينظمه  الذي  النحو  عىل  بأعضائه...  اإلجتار  وحيظر  القانون،  عليها  يعاقب 

القانون«.

28. املادة الثانية والستون: »حرية التنقل، واإلقامة، واهلجرة مكفولة.. 
الدولة...  إقليم  مغادرة  من  منعه  يكون  وال  مواطن...  أي  إبعاد  جيوز  وال 

ويف األحوال املبينة القانون«.
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ممارسة  وحرية  مطلقة..  االعتقاد  »حرية  والستون:  الرابعة  املادة   .29
ينظمه  حق  الساموية،  األديان  ألصحاب  العبادة  دور  وإقامة  الشعائر 

القانون«.

ولكل  مكفولة..  والرأي  الفكر  »حرية  والستون:  اخلامسة  املادة   . 0
إنسان حق التعبري عن رأيه بالقول، أو...«.

مكفولة،  واألديب  الفني  اإلبداع  »حرية  والستون:  السابعة  املادة   .  
وتلتزم الدولة برعاية الباحثني و...«.

امللكية  حقوق  بحامية  الدولة  »تلتزم  والستون:  التاسعة  املادة   . 2
القانونية،  ومحايتها  احلقوق  تلك  لرعاية  خمتًصا  جهاًزا  وتنشئ  الفكرية... 

وينظم القانون ذلك«.

و...  والنرش  والطباعة  الصحافة  »حرية   :)72  ،7  ،70( املواد   .  
الدولة  تلتزم  و...  الصحف  عىل  رقابة  فرض  وجه  بأي  حيظر  مكفولة... 

بضامن استقالل املؤسسات الصحفية ووسائل اإلعالم...«.

4 . املادة الثالثة والسبعون: »للمواطنني حق تنظيم االجتامعات العامة، 
واملواكب والتظاهرات... عىل النحو الذي ينظمه القانون«.

األحزاب  تكوين  حق  »للمواطنني   :)77  ،76  ،75  ،74( املواد   . 5
واملؤسسات  اجلمعيات  تكوين  حق  للمواطنني  ديمقراطي...  أساس  عىل 
أساس  عىل  واالحتادات  النقابات  إنشاء  ديمقراطي...  أساس  عىل  األهلية 
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أساس  عىل  وإدارهتا  املهنية  النقابات  إنشاء  القانون  ينظم  ديمقراطي.. 
ديمقراطي ويكفل استقالهلا...«.

6 . املادة التاسعة والسبعون: »لكل مواطن احلق يف غذاء صحي وكاف 
وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمني املوارد الغذائية للمواطنني...«.

7 . املادة الثامنون: »... ولكل طفل احلق يف اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم 
الطفل ومحايته...  برعاية  الدولة  وتلتزم  و...  ورعاية صحية  إجباري جماين 

ولكل طفل احلق يف التعليم املبكر...«.

8 . املادة احلادية والثامنون: »تلتزم الدولة بضامن حقوق ذوي اإلعاقة 
و... صحًيا واقتصادًيا واجتامعًيا...«.

9 . املادة الثالثة والثامنون: »تلتزم الدولة بضامن حقوق املسنني صحًيا 
واقتصادًيا واجتامعًيا وثقافًيا...«.

40. املادة السابعة والثامنون: »مشاركة املواطن يف احلياة العامة واجب 
هذه  مبارشة  القانون  وينظم  و...  االنتخاب  حق  مواطن  ولكل  وطني، 

احلقوق...«.

والعهود  باالتفاقات  الدولة  »تلتزم  والتسعون:  الثالثة  املادة   .4 
واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان التي تصدق عليها، وتصبح هلا قوة القانون 

بعد نرشها«.

42. املادة السادسة والتسعون حيث األصل يف اإلنسان الرباءة: »املتهم 
بريء حتى تثبت إدانته يف حماكمة قانونية عادلة...«.
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التعليق عىل النصوص:
حقوق  نصوص  غالبية  يف  حييل  الدستوري  املرشع  أن  احلقيقة  أواًل: 
اإلنسان أمر تنظيمها وضامناهتا إىل القانون، من خالل املصطلحات الدارجة 
التي تأيت بنصوص الدستور مثل: »سواء بقانون«، أو »حدود القانون«، أو 
حيددها  التي  »األحوال  أو  القانون«،  ألحكام  »وفًقا  أو  قانون«،  عىل  »بناء 
التقدير واالختيار  القانون«... وهو األمر الذي يمنح املرشع مرونة وحرية 
أن  ودون  التقديرية  لسلطته  وفًقا  الترشيع؛  موضع  النصوص  تلك  لوضع 
يفرض عليه إطاًرا معينًا عىل نحو ما جاء يف النصوص السالف ذكرها، إال 
رشط عدم املساس هبذا احلق أو االنتقاص منه عىل نحو ما ورد بنص املادة 
بحثهام يف  اآليت  السعودي  الدستور  من   )26( املادة  أو  الدستور  من   )92(

الثالث. املطلب 
هذه  تنظيم  يف  التقديرية  لسلطته  وفًقا  التدخل  يف  املرشع  حق  أن  ثانًيا: 
احلرية  أو  للحق  إنسان  كل  ممارسة  يبيح  الذي  التنظيم  عند  يقف  احلقوق 
السلطة  فان هذه  ثم  استعامل اآلخرين هلذا احلق.. ومن  يتعارض مع  بام ال 
التقديرية ليست مطلقة، بل ختضع لضوابط وقيود حتول دون مصادرة احلق 
أو تكون  االنتفاع هبذا احلق  قيود ورشوط متس  أو وضع  منه  االنتقاص  أو 
واحلدود  والضوابط  القيود  من  وغريها  األخرى.  دون  املواطنني  من  لفئة 

التي سنتناوهلا يف املطلب القادم.
القوانني تداخل  التقدير للمرشع عند سن  ثالًثا: يزيد من مرونة وحرية 
بعض نصوص حقوق اإلنسان مع بعضها؛ من ذلك النص عىل حق العمل 
االتصال  وسائل  أو  وسائلها  متابعة  اخلاصة  احلياة  اإلرضاب، حرمة  وحق 
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حقوق  واإلرهاب،  التطرف  حماربة  منها  كثرية،  بحجج  احلديثة  االجتامعي 
املرشوعة  النقابية  احلقوق  أحد  أجل  من  املنضبط  التظاهر  وحق  النقابات 

كزيادة األجر عىل سبيل املثال.
رابًعا: تضارب بعض صياغات نصوص حقوق اإلنسان؛ من ذلك جتد 
نص املادة )46( اخلاص باحلق يف بيئة صحية يشري إىل أن »لكل شخص«، 
»الثقافة حق  الثقافة  أوحرية  بالثقافة  اخلاص   )48( املادة  نص  يف  ورد  بينام 

لكل مواطن«، واملادة ) 5( تقرر»أن الكرامة حق لكل مواطن«.
واحلقيقة أن الكرامة لكل شخص. فهذا التضارب يمنح مزيد من املرونة 

للمرشع.

بحقوق  المساس  أو  االفتئات  عدم  ضوابط  الثالث:  المطلب 
اإلنسان، طبًقا للمادة )29( من الدستور المصري والمادة )62( من 

النظام األساسي للحكم:

ندرس يف هذا املطلب وضع ضوابط أو معايري هلذا التنظيم القانوين هلذه 
احلقوق أو هذه الضامنات طبقا للامدتني )92، 26( من الدستورين السعودي 

واملرصي:

تنص املادة )92( من الدستور املرصي عىل أن:

وال  تعطياًل  تقبل  ال  املواطن  بشخص  اللصيقة  واحلريات  »احلقوق 
انتقاًصا. وال جيوز ألي قانون ينظم ممارسة احلقوق واحلريات أن يقيدها بام 

يمس أصلها وجوهرها«.
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وتنص املادة )26( من النظام األسايس للحكم عىل أن:

وهذه  اإلسالمية«.  الرشيعة  وفق  اإلنسان..  حقوق  الدولة  »حتمي 
هذه  كيفية  حتدد  معينة  وحدود  ضوابط  ذا  ترشيعًيا  تنظياًم  تتطلب  احلامية 
احلامية ونوعيتها، وكيفية وإجراءات اللجوء إليها، واألجهزة القائمة عليها، 

وغريها من األمور التي تفيد صوهنا حلقوق اإلنسان دون مساس هبا.

أواًل: نفتتح هذا املطلب باملبادئ الدستورية اآلتية:

 . مبدأ املرشوعية وسيادة الرشع والقانون.

2. مبدأ سيادة الدستور أو سمو الدستور.

 . مبدأ تدرج القواعد القانونية وكون السلطة التأسيسية أعىل درجة.

4. مبدأ الفصل بني السلطات واختصاص كل سطة من سلطات الدولة 
بوظيفتها.

5. مبدأ خضوع السلطة الترشيعية للدستور.

كانت  وان  املبادئ.  هذه  رشح  يستوعب  ال  البحث  هذا  أن  واحلقيقة 
تصب مجيعها يف خضوع املرشع لنص املادة )92(.. فإىل التفاصيل:

سلطة  ألي  وليس  اإلباحة،  هو  واحلريات  احلقوق  يف  األصل  ثانًيا: 
التدخل يف هذه احلقوق أو احلريات أو التعرض هلا يف ضوء هذه اإلباحة إال 
بالتنظيم القانوين، دون أن متتد سلطتها إىل تقييدها أو انتقاصها، حيث جيب 
أن تكون إرادة املرشع عند تنظيمه احلقوق واحلريات متطابقة ومنفذه إلرادة 



مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضمانات حقوق اإلنسان

العـدد الثالث والعشرون | شوال 1442هـ | مايو 2021م
587

واحرتام  القانوين،  واهلرم  الدستور  سمو  ملبدأي  طبقا  الدستوري  املرشع 
القاعدة األدنى للقاعدة األعىل.

السلطة  منح  التأسيسية  السلطة  أو  الدستوري  املرشع  أن  احلقيقة  ثالًثا: 
واحلريات  احلقوق  تلك  لوضع  واالختيار  التقدير  وحرية  مرونة  الترشيعية 
ثم  اإلنساين،  احلق  أو  احلرية  عىل  بالنص  اكتفائه  عىل  بناء  الترشيع؛  موضع 
التقديرية؛ حيث حرية االختيار  تنظيمها وفًقا لسلطته  أمر  حييل عىل املرشع 
تقييًدا  أقلها  بينها  من  املرشع  ليختار  حلول  أو  بدائل  عدة  بني  واملفاضلة 
هلذه احلقوق واحلريات عند تنظيمه هلا. ويؤكد ذلك قول الفقيه الكبري عبد 
النشاط  تستغرق  تكاد  للمرشع  التقديرية  السلطة  »أن  السنهوري:  الرزاق 

برمته..«) ). الترشيعي 

يف  »األصل  بأن:  العليا  الدستورية  املحكمة  قضت  االجتاه  هذا  ويف 
الدستور  يقيدها  مل  ما  تقديرية  سلطة  أهنا  احلقوق  تنظيم  يف  املرشع  سلطة 
-أو  التقايض  حلق  الدستور  كفالة  بني  تناقض  ثمة  وليس  معينة،  بضوابط 
أو  حظره  إىل  يؤدي  أال  برشط  ترشيعًيا،  تنظيمه  وبني  األخرى-  احلقوق 
وفًقا  الطبيعي  القايض  املحكمة  اعتبار هذه  أساسه  تنظيم حماكم...  إهداره، 
مرشوعة  عامة  مصلحة  املرشع  استهداف  عن  فضاًل  احلضارية...  للرؤية 
)حماكم  املحاكم  هلذه  القانوين  التنظيم  هذا  تربر  موضوعية  أسس  عىل  تقوم 

األحداث(«)2).

جملة جملس الدولة، س  ، يناير 952 م، ص 6 .  ( (
قضية رقم )47( لسنة 22 ق، جلسة 0 /2002/2م.  (2(
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وجه   )92( للامدة  طبًقا  الدستوري  املرشع  أن  األول:  الضابط  رابًعا: 
أو  بالئحة  تنظيمها  عدم  بمعنى  بقانون،  تنظم  اإلنسان  حقوق  بأن  املرشع 
بتدخل من السلطة التنفيذية. ويتأتى ذلك من خاصية النصوص الدستورية 
التي نظمت عمل املرشع يف جمال حقوق اإلنسان والضابط العام الوارد بنص 
والدقة، وهو  الوضوح  بخاصية  النصوص  املادة )92(؛ حيث جاءت هذه 
األمر الذي ينعكس عىل عمل املرشع يف هذا الشأن املفوض إليه، حيث يقوم 
املفوض إليه أو املرشع بالعمل وفق غايات وضوابط املفوض أو الدستور، 

وبخاصة فيام ورد بنص املادة )92).

عليه  يرتتب  الدستوري  املرشوعية  مبدأ  حتقق  الثاين:  الضابط  خامًسا: 
الدستوري  النص  بني  العالقة  ضوء  يف  املرشع  تدخل  أساس  يف  النظر 
التطابق  التقييد، حيث  من حيث  احلرية  أو  للحق  املنظم  الترشيعي  والنص 
بني النصني أو اإلطالق للمرشع؛ ومع ذلك فإن املرشع ليس مطلق التقدير 
هذه  كون  يف  أيًضا  للنظر  املرشوعية،  مبدأ  يف ضوء  اختصاصه  ممارسة  عند 
السلطة التقديرية قد حققت هدف أو أهداف الدستور وغاياته أو مقاصده 
نص  ضوء  يف  هبا  مساس  بدون  العامة  واحلريات  احلقوق  عىل  النص  عند 

املادة )92).

واالجتامعية  السياسية  املجتمع  قيم  أن  الثالث:  الضابط  سادًسا: 
واالقتصادية وإعالنات احلقوق ونصوص الدساتري املقارنة التي تتامشى مع 

اإلسالم تعد قيًدا عىل املرشع طبًقا لآليت:
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 . تستمد السلطة التأسيسية قوهتا من قيم املجتمع السابقة، سواء كانت 
وضع  عند  الوضع  عىل  تنعكس  القيم  وهذه  معينة،  هيئة  أو  انتخابية  هيئة 

النصوص الدستورية، ومنها نصوص حقوق اإلنسان.

اململكة  من  كل  وقعتها  التي  اإلنسان  حقوق  ومواثيق  إعالنات   .2
املرصي،  الدستور  من   )9 ( املادة  يف  جاء  ما  نحو  عىل  هلا،  ملزمة  ومرص 

واملادة ) 8( من النظام األسايس للحكم السعودي.

كنصوص  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  املقارنة  الدساتري  نصوص   . 
اسرتشادية للمرشع الدستوري.

الترشيعي؛  ودورها  العليا  الدستورية  املحكمة  الرابع:  الضابط  سابًعا: 
كقيد عىل السلطة الترشيعية سواء يف تفسريها لنصوص الدستور أو رقابتها 
تنتقص  أو  ختالف  والتي  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  القانونية  النصوص  عىل 

منها خالًفا للدستور.. وهو موضوع املطلب الرابع.

من   ) /99( املادة  نص  ولكن  تعليًقا  ليس  اخلامس:  الضابط  ثامنًا: 
حرمة  أو  الشخصية  احلرية  عىل  اعتداء  »كل  يقرر:  الذي  املرصي  الدستور 
الدستور  يكفلها  التي  العامة  احلياة اخلاصة، وغريها من احلقوق واحلريات 
بالتقادم،  عنها  الناشئة  املدنية  وال  اجلنائية،  الدعوى  تسقط  ال  جريمة 

وللمرضور إقامة الدعوى اجلنائية مبارشة«. ولكن ضد من؟
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والهيئات  للقضاء  تشير  التي  الدستورية  النصوص  الرابع:  المطلب 
األخرى بوصفها ضمانة لحقوق اإلنسان:

صون  يف  احلقيقية  الضامنة  هو  أنواعه  بكل  القضاء  أن  احلقيقة  أواًل: 
من  كل  أن  املعلوم  من  وأنه  ذلك،  يف  عليه  املعول  وهو  اإلنسان،  حقوق 
الدستورية  املحكمة  املزدوج، ويضاف لذلك  بالقضاء  تأخذ  اململكة ومرص 
الوطنية حلقوق  الدستورية األخرى كاهليئة  العليا بمرص وبعض املؤسسات 
باململكة  املفتوحة  واملجالس  اإلنسان،  حلقوق  القومي  واملجلس  اإلنسان 

وحق خماطبة السلطات بمرص.

وبالنسبة للقضاء باململكة، فإنه يطبق الرشع اإلسالمي طبًقا للمواد)46، 
48، 55( من النظام األسايس، ومن ثم ال تعليق عىل ذلك. وتبقى اإلشكالية 
ما  وهو  العليا،  الدستوري  املحكمة  قضاء  وبخاصة  املرصي،  القضاء  يف 

سنتناوله يف هناية هذا املطلب.

أ. النصوص الواردة بالنظام األسايس للحكم:

شكوى  حيث  املفتوحة  املجالس  إىل  تشري  التي  وهي   :)4 ( املادة   . 
املواطنني واملقيمني ألويل األمر عام يتعلق بأي يشء ومنها التعدي عىل حقوق 
اإلنسان وهي التي تنص عىل »جملس امللك وجملس ويل العهد مفتوحان لكل 
مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد خماطبة السلطات 

العامة فيام يعرض له من الشؤون«.

يف  القضاة  عىل  سلطان  وال  مستقلة  سلطة  »القضاء   :)46( املادة   .2
قضائهم لغري سلطان الرشيعة اإلسالمية«.
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للمواطنني واملقيمني  بالتساوي  التقايض مكفول  املادة )47(: »حق   . 
يف اململكة ويبني النظام اإلجراءات الالزمة لذلك«.

أحكام  أمامها  املعروضة  القضايا  عىل  املحاكم  »تطبق   :)48( املادة   .4
الرشيعة اإلسالمية وفقا ملا دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ويل األمر 

من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة«.

5. املادة ) 5(: »يبني النظام ترتيب ديوان املظامل واختصاصاته«.

6. املادة )55(: »يقوم امللك بسياسة األمة سياسة رشعية طبًقا ألحكام 
للدولة،  العامة  الرشيعة اإلسالمية والسياسة  تطبيق  اإلسالم، ويرشف عىل 
اإلنسان(  حقوق  )هيئة  دور  هنا  نغفل  وال  عنها«.  والدفاع  البالد  ومحاية 
بأم  واملنشور  426 هـ،  لسنة   207 الوزراء  بقرار جملس  الصادرة  باململكة 

القرى العدد 4065 يف 426/9/4 هـ.

ب. النصوص الواردة بالدستور املرصي الصادر سنة )201م:

 . املادة الرابعة والتسعون: »سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة... 
ضامنات  وحياديته،  وحصانته  القضاء  واستقالل  للقانون،  الدولة  وختضع 

أساسية حلامية احلقوق واحلريات«.

2. املادة السابعة والتسعون: »التقايض حق مصون ومكفول للكافة... 
إال  الشخص  حياكم  وال  القضاء..  رقابة  من  إداري  قرار  أو  وحيظر حتصني 

أمام قاضيه الطبيعي، واملحاكم االستثنائية حمظورة«.
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عىل  املحاكم  تتوالها  مستقلة،  القضائية  »السلطة   :) 84( املادة   . 
ال  جريمة  القضايا،  أو  العدالة  شؤون  يف  والتدخل  أنواعها...  اختالف 

بالتقادم«. تسقط 
سلطان  وال  للعزل،  قابلني  غري  مستقلون  »القضاة   :) 86( املادة   .4

عليهم يف عملهم لغري القانون...«.
5. املادة )90 (: »جملس الدولة جهة قضائية مستقلة، خيتص دون غريه 

بالفصل يف املنازعات اإلدارية...«.
قضائية  جهة  العليا  الدستورية  »املحكمة   :) 92  ، 9 ( املادتان   .6
دستورية  عىل  القضائية  الرقابة  غريها  دون  وتتويل  بذاهتا..  قائمة  مستقلة 
للمحكمة،  األخرى  االختصاصات  القانون  ويعني  واللوائح...  القوانني 

وينظم اإلجراءات التي تتبع أمامها«.
7. املادة )85(: »لكل فرد حق خماطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، 

وال تكون خماطبتها باسم اجلامعات إال لألشخاص االعتبارية«.
ومنها  املستقلة،  القومية  املجالس  القانون  »حيدد   :)2 4( املادة   .8
واملجلس  للمرآة،  القومي  واملجلس  اإلنسان،  حلقوق  القومي  املجلس 
القومي... ويبني القانون كيفية تشكيلها واختصاصاهتا وضامنات استقالهلا 
يتعلق  انتهاك  العامة عن أي  السلطات  وحياد أعضائها، وهلا احلق يف إبالغ 

بمجال عملها...«.
إبالغ  اإلنسان  حلقوق  القومي  وللمجلس   ...«  :)2/99( املادة   .9

النيابة العامة عن أي انتهاك حلقوق اإلنسان...«.
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محايتها  عند  للمرشع  رقابتها  يف  العليا  الدستورية  املحكمة  دور  ثانًيا: 
لتنظيم حقوق اإلنسان طبًقا للتفصيل التايل:

ـ أواًل: أمهية الرقابة الدستورية: تأيت أمهية الرقابة الدستورية حتقيقا لعدة 
القضائية  والرقابة  املرشوعية  مبدأ  الدستور وضامن  مبدأ سمو  منها  مبادئ؛ 
دستورية  رقابة  حيث  الترشيعية  السلطة  ومنها  العامة  السلطات  أعامل  عىل 
حتى  واحلريات،  احلقوق  تنظم  التي  القوانني  جمال  يف  وبخاصة  القوانني، 
الدستوري،  املرشع  إلرادة  طبًقا  القوانني  هذه  عمل  برضورة  املرشع  يلتزم 
يف  للمرشع  التقديرية  السلطة  عىل  الالحقة  القضائية  الرقابة  تعد  ذلك  ويف 

هذا األمر أحد ضامنات حقوق اإلنسان.

التي  اخلمسة  العيوب  يف  تتمثل  الدستورية  الرقابة  أن  احلقيقة  ثانًيا:  ـ 
توجه للترشيع الذي خالف الدستور، وأن هذا البحث ال يستوعب تناوهلا 
الدستور ال خارجه، لكوهنا رقابة  تتم يف إطار  الرقابة  لإلطالة، إال أن هذه 
سمو  مبدأ  احرتام  حيث  اجلامدة؛  بالدساتري  تتعلق  دستورية،  مرشوعية 
النص  تعارض  أو  اتفاق  ومدى  القانونية،  القواعد  تدرج  ومبدأ  الدستور 

الترشيعي اخلاص باحلق والنص الدستوري املقرر له.

رقابة  هي  الدستورية  الرقابة  أن  إىل  الفقهاء  بعض  ذهب  ثالًثا:  ـ 
الترشيع،  البحث يف بواعث  مرشوعية دون رقابة مالءمة؛ حيث يمنع عليه 
ألن البواعث التي تدفع املرشع لسن الترشيع من عدمه يعترب من املالءمات 
عىل  خروًجا  وتعد  الدستورية،  للرقابة  ختضع  ال  التي  للمرشع  املرتوكة 
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نصوص  عىل  ينطبق  ال  االجتاه  هذا  أن  واحلقيقة  الدستورية) )..  الرقابة 
اخلاصة بحقوق  القوانني  أن يصدر  املرشع جيب عليه  اإلنسان، ألن  حقوق 
اإلنسان، حتى يتم إتياهنا ورقابتها دون مساس هبا أو انتقاص منها، وإال ما 
لرقابة  كسبب  السلطات  بني  الفصل  ملبدأ  دخل  وال  دستورية،  رقابة  معنى 

املالءمة أو الباعث من عدمه.
للمحكمة  والقضائي  التفسريي  بالدور  الرقابة  هذه  تتعلق  رابًعا:  ـ 

الدستورية:
يوجد  باحلق:  اخلاص  النص  تفسري  جمال  يف  الرقايب  املحكمة  دور  أ. 
احلق  لصالح  املنضبط  الضيق  التفسري  منها  أنواع،  عدة  التفسري  جمال  يف 
واحلقيقة  الوسط..  والتفسري  احلرية  املفرط ضد  الواسع  والتفسري  واحلرية، 
أكثر من معنى، يف ظل نصوص  النص  القايض يربز يف حالة حتمل  أن دور 
دستورية عامة مطلقة تتعلق بحقوق اإلنسان عىل نحو ما أسلفت يف املطلبني 
املادة )92( من  السابقني، إال أن دور القايض الدستوري يكون باعثه نص 
إبراز احلق اإلنساين استعامله  الذي يؤدى إىل  التفسري  الدستور حيث يعمل 

دون املساس به)2).
لكون  عيني،  قضاء  الدستوري  القضاء  القضائي:  املحكمة  دور  ب. 
اخلصومة تتعلق بنص ترشيعي موافق أو خمالف للدستور، وأن احلكم فيها 

عىل  الرقابة  الرشيف،  عزيزة   ،208 ص  مرص،  يف  الدستوري  القضاء  اجلمل،  حييى   ( (
الدستورية، ص  .

بكر  أيب  جامعة  احلقوق،  كلية  رسالة  للمرشع،  التقديرية  السلطة  خالد،  باجليالين   (2(
بلقايد، ص 50 وما بعدها.
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يمتد جلميع سلطات  بل  اخلصومة  أطراف  عىل  يقترص  ال  مطلقة  ذو حجية 
الدولة.

ـ خامًسا: أن األثر املرتتب عىل صدور احلكم الدستوري بعدم دستورية 
ما  وهو  دستوريته،  بعدم  املقيض  النص  نفاذ  قوة  إلغاء  هو  الترشيعي  النص 
نصت عليه املادة )49( من قانون املحكمة الدستورية العليا عىل أن أحكام 
سلطات  ملزمة جلميع  التفسريية  وقراراهتا  الدستورية  الدعوى  يف  املحكمة 
الدولة وللكافة، ويرتتب عىل احلكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه.

سادًسا: دور املحكمة الدستورية يف رقابتها -لضامنات حقوق اإلنسان- 
للنص الترشيعي املخالف للدستور:

اإلنسان  حلقوق  عام  كضابط   )2( للامدة  طبًقا  اإلسالمية  الرشيعة   . 
رشعًيا وحًقا لتنقل للمرأة: قضت املحكمة بأن: »األصل يف سلطة املرشع يف 
موضوع تنظيم احلقوق، أهنا سلطة تقديرية ما مل يقيد الدستور بضوابط حتد 
من انطالقها، وتعد ختوًما هلا ال جيوز اقتحامها أو ختطيها، والدستور إذ يعهد 
إىل أي من السلطتني الترشيعية والتنفيذية بتنظيم موضوع معني، فإن القواعد 
تنال من احلقوق  أن  النطاق، ال جيوز  أهيام يف هذا  التي تصدر عن  القانونية 
حقوق  كفل  الدستور  أو...وأن  بنقضها  سواء  أصلها  الدستور  كفل  التي 

املرأة ومساواهتا بالرجل... دون إخالل بأحكام الرشيعة اإلسالمية«) ).
حكم رقم ) 6 (، لسنة 20 ق، نقاًل من بحث املستشار حممود حممد غنيم - رئيس هيئة   ( (
الرشيعة والقانون املرصي  املرأة بني  العليا - عن حقوق  الدستورية  املحكمة  مفويض 
والقضاء الدستوري، ص 6، القضية ) 24(، لسنة  2 ق، جلسة 4/  /2000م،  
املرصي  والقانون  الرشيعة  بني  املرأة  حقوق  غنيم،  حممد  حممود  املستشار  من  نقاًل 

الدستوري. والقضاء 
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ويف حكم آخر يتعلق بحرية التنقل للمرأة ومبادئ الرشيعة اإلسالمية: 
نصت املادتان )8،   ( من القانون رقم )97( لسنة 959 م بشأن جوازات 
السفر عىل حق الزوج يف منعها من السفر للخارج بإخطار وزير الداخلية، 
من  الزوجة  بمنع  996 م  لسنة   ) 9 7( رقم  الداخلية  وزير  قرار  فصدر 
مع  لتعارضهام  السابقتني  املادتني  دستورية  بعدم  املحكمة  فقضت  السفر.. 

الرشيعة اإلسالمية واحلرية الشخصية وحرية التنقل) ).

2. صون احلياة اخلاصة احرتام احلرية الشخصية وحق تويل الوظائف: 
972 م:  لسنة   )47( رقم  الدولة  جملس  قانون  من   )6/7 ( املادة  نصت 
تنتمي  بمن  يتزوج  أن  له  جاز  وإن  أجنبية،  من  متزوًجا  يكون  ال  »بأن 
اجلمهورية...«،  رئيس  من  بإذن  يكون  العربية  الدول  إحدى  إىل  بجنسيتها 
فقضت املحكمة الدستورية بعدم دستورية النص استناًدا للرشيعة اإلسالمية 
احلياة  حرمة  صون  من  الدستور  أحكام  عليه  جرت  وما  الدولية  واملواثيق 

اخلاصة احرتام احلرية الشخصية وحق تويل الوظائف العامة)2).

املادة  نص  إىل  سبق  فيام  أرشنا  البهائية(:  )الديانة  العقيدة  حرية   . 
الدستورية اخلاصة بحرية العقيدة ومبدأ إقامة الشعائر طبًقا لألديان الساموية 
الثالث )اإلسالم واليهودية واملسيحية(. استعرضت املحكمة العليا أحكام 
العقيدة  حمافل  بحل  اخلاص  لسنة960 م   )26 ( رقم  بقانون  القرار 
) )  القضية رقم )4 2(، لسنة  2 ق، جلسة 4/  /2000م، نقاًل من املستشار غنيم، 

املرجع السابق. 
)2)  القضية ) 2(، لسنة 6  ق، جلسة 8 / /995 م، نقاًل من املستشار حممود غنيم، 

املرجع السابق.
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البهائية انتهت املحكمة إىل أن ذلك القرار بقانون مل يتعرض حلرية العقيدة، 
فيها  جيتمعون  التي  ملحافلهم  عرض  وإنام  بعيد،  أو  قريب  من  يمسسها  ومل 
ويامرسون نشاطهم وشعائرهم ويبثون دعوهتم املخلة بالنظام العام، فقىض 
بقانون  القرار  الدعوة. ومل خيالف ذلك  للمجتمع من رش هذه  بحلها وقاية 
أًيا من أحكام الدستور، لكون العقيدة البهائية ليست دينًا ساموًيا معرتًفا به، 
وأن إقامة الشعائر الدينية ألي دين -ولو كان معرتًفا به- مقيدة بأال تكون 
-وفًقا  البهائية  املحافل  أن  عن  فضاًل  لآلداب،  منافية  أو  العام  بالنظام  خملة 
يكون  أن  حيظر  )أهلية(  خاصة  مجعيات  هي  السليم-  القانوين  للتكييف 
نشاطها معادًيا لنظام املجتمع، ونظام املجتمع هو النظام العام الذي ال جيوز 
يناهض  ال  إليه  املشار  بقانون  القرار  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  به.  اإلخالل 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أقرته  الذي  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن 
من  الثانية  الفقرة  يف  نص  والذي  مرص-  -ووقعته  0 /2 /948 م  يف 
القيود  لتلك  »الفرد خيضع يف ممارسة حقوقه وحرياته  أن:  املادة )29( عىل 
واحرتامها،  وحرياته  الغري  بحقوق  االعرتاف  لضامن  القانون  يقررها  التي 
يف  واألخالق  العامة  واملصلحة  العام  للنظام  العادلة  املقتضيات  ولتحقيق 

ديمقراطي«) ). جمتمع 

املرجع  من  نقاًل  جلسة  / /975 م،  ق،   2 لسنة   ،)7( رقم  العليا  املحكمة  حكم   ( (
السابق ص 9 
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4. حرية التعبري:

أ. املبدأ: »تعد حرية التعبري يف ذاهتا قيمة عليا، وال غرو فهي القاعدة يف 
كل تنظيم ديمقراطي، ال يقوم إال هبا...«) ).

ب. القيد: »إال أن هذه احلرية كغريها من احلريات العامة ليست مطلقة 
من  بغريها  التضحية  من خالل  تكون  أن  فمامرستها ال جيوز  هلا،  ال حدود 
من  غريها  أو  التعبري،  حرية  ممارسة  تنظيم  أن  باعتبار  وذلك  احلريات، 
احلريات ال تكون يف إطارها املرشوع، إال إذا مل ترض بالغري أو باملجتمع..«)2).

ج. املساواة يف حرية التعبري: »عند التزاحم - يف حرية التعبري - ال جيوز 
لفريق من املجتمع أن ينال من احلقوق قدًرا منها، يكون هبا عدواًنا أو أكثر 
علًوا، بل يتعني أن تتضافر جهود اجلميع لتكون هلم الفرص ذاهتا، وال ختل 

يف الوقت ذاته بتلك احلقوق األخرى التي كفلها الدستور..«) ).

حكم دستورية عليا رقم )2(، لسنة 6  ق، جلسة   فرباير 996 م، ج 6، ص 470،   ( (
وحكم دستورية عليا رقم ) 5 (، لسنة  2 ق، جلسة   يونيه 2000م، ج 9، ص 

.582
حكم رقم )44( لسنة 7 ق، جلسة 5 يوليه 988 م، ج 4، ص 98.  (2(

حكم رقم )8( لسنة 6  ق، جلسة 995/8/5 م، ج 6 ص 6 .  ( (
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الخاتمة

البحث: نتائج 

اإلسالمي  الرشع  يف  سواء  ورفعتها،  اإلنسان  حقوق  عىل  النص  أواًل: 
حتقق  ضامنات  وجود  دون  هلا  قيمة  ال  الدولية  املواثيق  أو  الدساتري  أو 

استخداماهتا أو صوهنا، وحتول دون املساس هبا.

هو  اإلسالمي  للرشع  وفقا  وضامناهتا  اإلنسان  حقوق  إعامل  أن  ثانًيا: 
)5/ب(،   ،) ( أرقام  للحكم  األسايس  بالنظام  الواردة  للنصوص  امتثال 
)6(، )7(، )8(، )9(، )  (، )  (، )7 (، )67(، واملادتان الثانية والثالثة 

من الدستور املرصي.

ثالًثا: أن ضامنات حقوق اإلنسان يف اإلسالم تتمثل فيام يأيت:

 . محاية اإلنسان حلقوقه.

2. أسلوب النصح والرتبية يف محاية احلقوق.

 . أسلوب احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

4. األسلوب العقايب يف محاية حقوق اإلنسان.

مطلقة  حقوق  بني  الدستورية  اإلنسان  حقوق  نصوص  تتنوع  رابًعا: 
الواردة يف  للنصوص  قانوًنا طبًقا  تنظم  لغوًيا، وحقوق  للقانون  إحالة  دون 
أن  أسلفنا  وقد  ذكرمها.  السالف  الثاين  املبحث  من  والثاين  األول  املطلبني 

مجيع هذه النصوص بنوعيها تتطلب تدخاًل ترشيعًيا إلنفاذها.
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من   )92( املادة  عىل  والضوابط  املالحظات  بعض  وردت  خامًسا: 
بصون  تتعلق  للحكم،  األسايس  النظام  من   )26( واملادة  املرصي  الدستور 
وتنظيم احلقوق واحلريات العامة، ودون املساس هبا أو تعطيلها عىل نحو ما 

ورد يف املطلب الثالث من املبحث الثاين.

تطبيق  حيث  السعودي  القضاء  يف  تتمثل  احلقيقية  الضامنة  أن  سادًسا: 
الرشع اإلسالمي، والقضاء املرصي املتمثل يف هذه الدراسة برقابة املحكمة 
النصوص  اإلنسان، وخاصة  القانوين حلقوق  التنظيم  العليا عىل  الدستورية 
من  األخري  باملطلب  جاء  ما  نحو  عىل  واحلريات  احلقوق  هذه  متس  التي 

الثاين. املبحث 

التوصيات:

إن نصوص حقوق اإلنسان الواردة بالدستورين منفردة ال تكفي بذاهتا 
كضامنة هلذه احلقوق، بل جيب تعميد نص املادة الثانية من الدستور املرصي، 
وهو ما قضت به املحكمة الدستورية العليا عند رقابتها للنصوص املخالفة 
حتديدها  يف  اإلسالمي  والرشع  الرقابة  هذه  بني  ربطت  حيث  للدستور، 
السادس من  بالبند  الواردة  الدستورية  للمخالفة، وهو ما ثبت يف األحكام 

املطلب األخري من املبحث الثاين.

اإلنسان،  حقوق  )هيئة  دور  إغفال  عدم  ومع  للمملكة؛  وبالنسبة 
باملرسوم  الصادر  اإليذاء(  من  احلامية  )نظام  مثل  املختلفة  والترشيعات 
الصادر  الطفولة(  )محاية  ونظام  5 /  /4 4 هـ،  يف   )52 )م  امللكي 
والنرش(  املطبوعات  و)نظام  4 ( يف  /6/2 4 هـ،  )م  امللكي  باملرسوم 
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حيث محاية حرية اإلبداع وحق املؤلف والصادر باملرسوم امللكي )م 2 ( يف 
األنظمة  إىل ذلك  األنظمة األخرى. وأضف   /9/ 42 هـ، وغريها من 
بصدور  امللكية  املكرمة  آخرها  كان  والتي  املرأة؛  بحقوق  اخلاصة  العديدة 
)هيئة  جملس  بتشكيل  اخلاص  يف   /  / 44 هـ  األخري  امللكي  األمر 
حقوق اإلنسان( يف دورته الرابعة ملدة أربع سنوات، حيث تضمن التشكيل 
وهو  األعضاء.  عدد  نصف  يمثل  بام  املجلس،  يف  امرأة  ثالث عرشة  تعيني 
حقوق  عىل  تقوم  التي  اهليئة  يف  اجلنسني  بني  املساواة  عىل  يدل  الذي  األمر 
اإلنسان بجانب القضاء وغريه مما تم اإلشارة له يف جوانب البحث املختلفة.. 
التي تنص عىل أن »حتمي  النظام األسايس للحكم  وكذلك املادة )26( من 
الدولة حقوق اإلنسان.. وفق الرشيعة اإلسالمية«. فإن هذه األنظمة وهذه 
احلامية -رغم سعي الدولة الدؤوب إىل حتقيق كل ما ينفع مواطنيها يف كافة 
ذا ضوابط وحدود معينة  تنظياًم ترشيعًيا متكاماًل  تتطلب  احلياتية-  أمورهم 
إليها وإجراءاهتا، وغريها  اللجوء  حتدد كيفية هذه احلامية ونوعيتها، وكيفية 

من األمور التي تفيد صوهنا حلقوق اإلنسان.
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قائمة المراجع

أ. القرآن الكريم.

ب. السنة الرشيفة:
البخـاري: صحيح البخاري أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخـاري، املتويف .  

باستنبول سنة  98 م، وطبعة  الدعوة  بدار  الستة  الكتب  سنة 256هـ طبعة 
دار الشعب.

2 . - 279هـ  سنة  املتويف  الرتمذي،  عيسى  بن  ملحمد  الرتمذي  سنن  الرتمذي: 
احلديث  دار  باستنبول سنة  98 م، وطبعة  الدعوة  بدار  الستة  الكتب  طبعة 

بالقاهرة.
املتويف .   السجستاين،  بن إسحاق  اأِلشعث  بن  لسليامن  داود  أيب  داود: سنن  أبو 

سنة 275هـ، طبعة الكتب السنة بدار الدعوة بإستنبول، سنة  98 م، وطبعة 
دار ابن حزم ببريوت، سنة 9 4 هـ- 988 م.

ابن ماجه: سنن ابن ماجه ملحمد بن يزيد القزويني املعروف بابن ماجه، املتويف . 4
سنة  27هـ، طبعة الكتب الستة بدار الدعوة بإستنبول، سنة  98 م.

الستة . 5 الكتب  املتويف سنة 79 هـ، طبعة  أنس،  بن  مالك  لإلمام  املوطأ  مالك: 
بدار الدعوة بإستنبول، سنة  98 م، وطبعة دار النفائس ببريوت.

6 . - بالرياض  املعارف  مكتبة  لأللباين،  مسلم  صحيح  خمترص  األلباين:  نارص 
الثانية. الطبعة 

ج. املعاجم:
أيب . 7 الدين  حمب  اللغوي  لإلمام  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج  الزبيدي: 

الفيض السيد حممد مرتىض احلسيني الواسطي الزبيدي احلنفي.
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الرازي: خمتار الصحاح ملحمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، طبعة مكتبة . 8
املنار، دكار، د. ت.

989 م، . 9 سنة  املعاجم،  دائرة  إخراج  لبنان،  مكتبة  طبعة  اجليب،  قاموس 
وإعادة الطبع سنة 999 م.

للمعجامت . 0  العامة  اإلدارة   - العربية  اللغة  جممع  الوسيط:  املعجم  الوسيط: 
وإحياء الرتاث، طبعة دار املعارف بالقاهرة سنة 400 هـ-980 م، والطبعة 

الثالثة طبعة دار عمران للنرش.

د. مراجع الفقه والرشيعة اإلسالمية:
التوعية .    رسائل  ضمن  باز،  البن  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  باز:  ابن 

باملعروف  األمر  هليئة  العامة  الرئاسة  عن  صادرة  نرشة   ،)2( رقم  والتوجيه 
بالسعودية.

ابن تيمية: االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية للشيخ عيل . 2 
السنة  مطبعة  طبعة  الفقي،  الدمشقي، حتقيق: حممد حامد  عباس  بن  حممد  بن 

املحمدية، سنة 69  -950 م.
احلسبة ومسؤولية احلكومة، طبعة الشعب، حتقيق: صالح عزام..   
الرسخيس: املبسوط ملحمد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، املتويف سنة  48هـ . 4 

طبعة دار الدعوة ومطبعة السعادة، سنة 24  هـ.
العز بن عبد السالم: قواعد األحكام.. 5 
البرصي . 6  حبيب  بن  حممد  بن  عىل  احلسن  أليب  السلطانية  األحكام  املاوردي: 

البايب احللبي، سنة 86  هـ- املتويف سنة 450هـ، طبعة مصطفي  البغدادي، 
966 م.

مسعود . 7  بن  بكر  أبو  الدين  لعالء  الرشائع  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع  الكاساين: 
الكاساين، طبعة دار الكتاب العريب، ببريوت، سنة 402 هـ-982 م.
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سنة . 8  السابعة،  الطبعة  الرشوق،  دار  ورشيعة،  عقيدة  اإلسالم  شلتوت:  حممود 
94  هـ-974 م.

املطبعة . 9  طبعة  سنة  86هـ،  املتويف  اهلامم،  بن  للكامل  القدير  فتح  اهلامم:  ابن 
الكربى األمريية ببوالق، سنة 8   هـ.

هـ. املراجع القانونية:
السياسية، . 20 والعلوم  احلقوق  كلية  للمرشع،  التقديرية  السلطة  خالد:  باجليالين 

جامعة أيب بكر بلقايد باجلزائر، السنة اجلامعية 6 -7 20م.
مصدر .  2 أم  للقانون  رسمي  مصدر   - اإلسالمية  الرشيعة  الدين:  مجال  سامي 

موضوعي: قراءة يف نص املادة الثانية من الدستور، بحث باملجلة الدستورية، 
العدد 22، أكتوبر 2 20م.

كلية . 22 دكتوراة،  رسالة  القوانني،  دستورية  رقابة  ساملان:  حممد  العزيز  عبد 
احلقوق، جامعة عني شمس، سنة 994 م.

جامعة .  2 منشورات  النارش:  الترشيع،  دستورية  عىل  الرقابة  الرشيف:  عزيزة 
الكويت، سنة 995 م.

املرصي . 24 والقانون  اإلسالمية  الرشيعة  بني  املرأة  حقوق  غنيم:  حممد  حممود 
العليا، بحث  الدستورية  املحكمة  الدستوري - رئيس هيئة مفويض  والقضاء 

بمجلة املحكمة الدستورية، د. ت.
حيي اجلمل: القضاء الدستوري يف مرص، دار النهضة العربية، سنة 2000 م.. 25

و. األنظمة وأحكام القضاء:
بتاريخ . 26 )أ/90(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  للحكم،  األسايس  النظام 

2/8/27 4 هـ، واملنشور بجريدة أم القرى بتاريخ 2/9/2 4 هـ.
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العدد . 27 الرسمية  باجلريد  واملنشور  )201م،  سنة  الصادر  املرصي  الدستور 
الثالث )أ( مكرر، بتاريخ 8 / /4 20م.

جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا.. 28
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